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Bevezetés és a kutatás előzményei 
 

A Gépészeti Eljárástechnika Tanszéken a speciális desztillációs módszerek területén 

folytatott kutatásokba 1999-ben kapcsolódtam be. A szakaszos desztillációs módszerekkel 

ekkor Dr. Láng Péter (későbbi témavezetőm) és dr. Modla Gábor foglalkoztak. Mindketten 

vegyészmérnökök, személyemmel egy gépészmérnök is bekerült a csapatba. Doktori 

tanulmányaim megkezdése (2002) előtt a témában szakdolgozatot, két TDK dolgozatot (2 kari 

I. díj, OTDK I. díj, Határon Túli Magyarok TDK konferenciája II. díj) és diplomamunkát 

(mellyel elnyertem a ProProgressio alapítvány diplomaterv díjját) készítettem. 2005-ben 3 

hónapot töltöttem a franciaországi INP – ENSIACET egyetem „Laboratoire de Génie 

Chimique” tanszékén, ahol szakaszos heteroazeotrop desztillációs szétválasztás 

optimalizálásával foglalkoztam. 

Az azeotropot képező és a kis relatív illékonyságú elegyek hatékony és gazdaságos 

szétválasztása gyakori probléma a vegy- és élelmiszeriparban. Az ilyen elegyek nagy 

tisztaságban történő szétválasztása komponenseikre hagyományos desztillációs módszerekkel 

nem lehetséges. Megoldást jelentenek a speciális desztillációs módszerek, amelyek közül 

doktori munkámban elsősorban a szakaszos extraktív desztillációval (SZED) foglalkoztam. 

Amikor kis anyagmennyiséget kell szétválasztani és a betáplálás jellemzői gyakran változnak, 

a szakaszos üzemmód eredményesebben alkalmazható, mint a folyamatos. Az extraktív 

desztilláció egy olyan hatékony szétválasztó művelet, melynek során az azeotropot képező 

vagy kis relatív illékonyságú elegyet egy szétválasztó ágens (szolvens) segítségével választjuk 

szét. A szolvens a gőz-folyadék egyensúlyi viszonyokat kedvezően változtatja meg, letöri az 

azeotropot. A SZED egyszerre nyújthatja a szakaszos és az extraktív desztilláció előnyeit. 

A szigorodó környezetvédelmi előírások, és az emelkedő energiaárak mellett egyre nagyobb 

jelentőséggel bír a desztillációs szétválasztások optimális tervezése és üzemeltetése. A 

környezetvédelem szempontjából igen fontos az eddig gyakran égetéssel megsemmisített 

hulladék folyadékelegyek (melyek gyakran tartalmaznak azeotropokat) regenerálási 

módszereinek kidolgozása. Az extraktív desztillációs üzemmódra egy hagyományos 

szakaszos kolonna igen könnyen alkalmassá tehető. Ehhez csak egy újabb folyadékbetáplálási 

hely kialakítására van szükség az oszlopon, valamint egy a szolvensbetáplálást biztosító 

szivattyúra. A hulladék oldószer elegyekből az értékes komponens(ek) visszanyerése 

gazdasági szempontból is igen előnyös lehet. A szakaszos desztilláció igen energiaigényes 

művelet, így a geometriai és műveleti paraméterek helyes megválasztásával, optimalizálásával 

jelentős energia-megtakarítás érhető el. 
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Kutatásaim célja az extraktív desztilláció szakaszos üzemmódban történő megvalósításának 

és hatékonyságának vizsgálata volt egyszerűsített és részletes modellező számításokkal, 

valamint laboratóriumi és üzemi kísérletekkel. Vizsgálatokat végeztem az iparban eddig 

egyedül elterjedt szakaszos rektifikáló mellet nem hagyományos kolonna konfigurációkra is. 

Végső célom a minimális és maximális forrpontú azeotrop, valamint a kis relatív illékonyságú 

elegyek szakaszos desztillációs szétválasztására alkalmas, az iparban gazdaságosan 

megvalósítható eljárások kidolgozása volt. 

A szakaszos extraktív desztilláció (SZED) megvalósíthatóságát és hatékonyságát több 

kolonna konfigurációban (szakaszos rektifikáló (2.a. ábra), szakaszos sztripper, középső 

tartályos oszlop) is megvizsgáltam. A berendezés totális kondenzátort, N db. elméleti tányért 

és üstöt tartalmaz. A szolvensbetáplálási tányér (f) feletti (f=1, 2 … f-1) tányérok alkotják a 

rektifikáló zónát. A szolvensbetáplálási tányér, az alatta lévő (f … N) tányérok és az üst 

képezik az extraktív zónát. A SZED kolonna modell legfontosabb jellemzője a hagyományos 

szakaszos rektifikálóhoz képest, hogy az oszlopba oldalsó folyadékbetáplálás történik. 

 

Vizsgálati módszerek 
  

A szakaszos extraktív és azeotrop desztilláció műveletét számítógépi modellezéssel 

(megvalósíthatósági vizsgálatok ill. részletes modellezés) és kísérletekkel (laboratóriumi ill. 

üzemi) vizsgáltam. 
 

A megvalósíthatósági vizsgálatokat az erre a célra kifejlesztett programmal végeztem, 

amely többek között képes terner elegyek maradékgörbéinek, rektifikáló és extraktív 

profiljainak számítására és a görbék háromszög diagramban való ábrázolására. A számítások 

a következő egyszerűsítő feltételezéseken alapultak: 

- elméleti tányérok, 

- az üst kivételével a holdup elhanyagolható, 

- állandó moláris párolgás, 

- kvázi-stacionárius állapot a kolonnában. 

A SZED megvalósíthatósága azt jelenti, hogy az adott összetételű sarzsot (xch) feldolgozva, a 

művelet során az előírt desztillátumösszetételt (xD,spec) el tudjuk érni az általunk rögzített 

műveleti paraméter értékek, az adott áramú és összetételű oldószer betáplálása mellett. A 

megvalósíthatóság szükséges és elégséges feltétele, hogy legyen legalább egy olyan kolonna 

koncentrációprofil, amely az üst nyomvonalát az xD,spec ponttal összeköti. A kolonna 
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koncentrációprofilja egy extraktív és egy rektifikáló profilból áll. A szakaszos extraktív 

desztillációs szétválasztás akkor megvalósítható, ha az üst-nyomvonal legalább egy pontja az 

xD,spec ponton átmenő rektifikáló profil valamelyik pontjával egy extraktív profillal 

összeköthető.  
 

A részletes modellező számításokat a Chemstations Inc. ChemCad 5 professzionális 

folyamatszimulációs programjával végeztem. Az alkalmazott modell-egyenletek nemlineáris 

differenciál egyenletek, valamint algebrai egyenletek.  

A program „BATCHCOLUMN” modulját használtam (hagyományos vagy extraktív) 

desztilláció szakaszos rektifikálóban történő modellezésére. A modul nem alkalmas, az ipari 

megvalósítás szempontjából igen fontos, felfűtési szakasz modellezésére, a számításokat a 

felfűtés végi stacioner állapotból indítja. A szétválasztás lépéseit előre definiálnunk kell, és 

szabályozó körök beépítése sem lehetséges. Amikor a szakaszos rektifikálótól eltérő kolonna 

konfigurációkat vagy a felfűtést akartam vizsgálni, akkor a ChemCad dinamikus szimulátorát 

a „CCDYNAMICS” programot használtam. A részletes modellező számítások során a 

következő egyszerűsítő feltételeket alkalmaztam: 

- elméleti tányérok, 

- elhanyagolható gőz hold-up, 

- állandó térfogati folyadék hold-up (kivétel a tartály(ok)ban), 

- az anyagáramok változása késés nélkül végigfut az oszlopon (csak a 

„BATCHCOLUMN” modul alkalmazása esetén). 

Itt már figyelembe vesszem a tányér holdup-okat és a hőmérlegeket, valamint nem kötöm 

meg a desztillátum összetételét, mint a megvalósíthatósági vizsgálatok során. 
 

A laboratóriumi és üzemi kísérleteket a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszergyár dorogi 

oldószerregeneráló üzemében végeztük. A laboratóriumi desztilláló berendezés (1. ábra) egy 

2 literes (400 W teljesítménnyel fűthető) üsttel rendelkező (1500 mm magasságú) PROPAK 

rendezetlen töltetet tartalmazó 50 mm belső átmérőjű üvegkolonna. Ezt tettük alkalmassá 

extraktív desztilláció elvégzésére is. A hőmérsékletet 5 különböző helyen mértük és a 

szétválasztandó elegyek és a termékek összetételét analízissel meghatároztuk. 

Az ipari kolonna 50 buboréksapkás tányért tartalmaz és belső átmérője 1.25 m. A 

visszaforraló térfogata 25 m3 melyet 5 bar-os vízgőzzel fűtöttünk. A szolvens nem volt 

előmelegítve. A fej- és fenékhőmérsékleteket regisztráltuk. 
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1. ábra. A dorogi laboratóriumi desztilláló berendezés sémája 
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Új tudományos eredmények 
 

A szakaszos extraktív desztilláció, mint hibrid művelet: minimális forrpontú azeotropok 

szétválasztása [1], [2], [6], [8], [10] 
 

A szakaszos extraktív desztillációt (SZED) összehasonlítottam – megvalósíthatósági 

vizsgálatokkal és részletes modellezéssel – a hibrid művelettel (abszorpció + desztilláció), 

melyet Stichlmair és Fair „Distillation Principles and Practices” című könyvükben (Wiley-

VCH, New York, 1998) minimális forrpontú azeotrop elegy szétválasztására javasolnak. A 

SZED és hibrid kolonna modellje a 2. ábrán látható. 
 

 

Extraktív 
zóna 

Rektifikáló 
zóna 

   E-betáplálás 

   E-betáplálás 

Kondenzátor   Kondenzátor 

Visszaforraló 

 Desztillátumgyűjtő 
tartály 

 Desztillátumgyűjtő 
tartály 

 Visszaforraló

Extraktív 
zóna 

Extraktív 
zóna 

 
2. ábra. Kolonna modell  

a. SZED                                        b. hibrid művelet 
 

Hibrid művelet (2.b. ábra) esetén 

- a szolvenst (E) a kolonna legfelső tányérjára vezetjük be, így az oszlop csak egy 

abszorpciós (extraktív) zónát tartalmaz, 

- nincs külső reflux (R=0), 

- és a szolvens erősen túlhűtött folyadék. 

 A számításokat a minimális forrpontú aceton – metanol ill. etanol – víz elegyekre végeztem, 

nehéz szolvensként vizet ill. etilénglikolt alkalmazva. 
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1. tézis 
 

Megvalósíthatósági vizsgálati módszerünket tovább fejlesztettem és alkalmassá tettem 

hibrid szakaszos extraktív desztilláció megvalósíthatóságának vizsgálatára, figyelembe véve a 

betáplálás hőállapotát is. 

Az üst-nyomvonal az anyagmérlegekből, míg a rektifikáló és extraktív profilok az alábbi 

differenciál-egyenlettel számíthatók: 

( )*yyx
−=

L
V

dh
d  

ahol  V   a moláris gőzáram az adott kolonna szakaszban, 
 L   a folyadékáram az adott kolonna szakaszban, 
 h    dimenziómentes magasság, 
 y*   az x-el egyensúlyban lévő gőz összetétel, 
 y     az adott kolonna szakasz munkavonal egyenletével x-ből számított gőz 

összetétel. 
 

A V/L arány értéke és az y(x) függvény a különböző szakaszokra:  

- rektifikáló zóna: 

R
qR

R
R

L
V R

int

int /11 +
=

+
=  és Dxx

1
1

1 intint

int

+
+

+
=

RR
R

y  

ahol Rint a belső refluxarány (Rint=qRR, ahol qR a reflux hőállapota), 

- extraktív zóna: 
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A hibrid művelet esetében nincs rektifikáló zóna és Rint=0, így: 

  1

V
FqL

V
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V
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2. tézis 
 

Megvalósíthatósági vizsgálatokkal meghatároztam a műveleti paraméterek szélső 

értékeit. 

A hibrid művelet esetén a két legfontosabb műveleti paraméter: 

- a szolvensbetáplálás hőállapota (q) és 

- a szolvensbetáplálás és az extraktív zóna gőz móláramának aránya (F/V). 

E paraméterek értékétől nagymértékben függ a művelet megvalósíthatósága. Ezek 

szélsőértékeit az alábbiak szerint határoztam meg. 
 

A szolvensbetáplálás hőállapotának minimális értéke, az oszlop fejében állandó 

koncentrációjú („pinch”) zónát feltételezve: 

1
)1(

1

,,
min +

−
=

EDEA

q
xα

 

A fentiekből látható, hogy minél kisebb 

- a legillékonyabb komponens (A) szolvensre (E) vonatkoztatott relatív 

illékonysága (αA,E) és/vagy 

- a desztillátumban megengedett E-koncentráció (xD,E), 

annál nagyobb q minimális értéke. 

A szolvensbetáplálás hőállapotának és móláramának maximális értékeit megszabó 

kényszerek: 

1
/
1

+<
VF

q  

adott F/V érték esetén, és 

1
1
−

<
qV

F  

adott q érték esetén. A szolvensbetáplálási áramnak a SZED-hez hasonlóan van minimális 

értéke is. 

Létezik egy fiziko-kémiai kényszer is, miszerint a szolvens betáplálási hőmérsékletének 

magasabbnak kell lennie E fagyáspontjánál (Tfp,E). Eszerint a betáplálás hőállapotának 

maximális értéke: 

E

EEE TTc
q

λ
)(

1 fp,bp,mol,p,
max

−
+=  

ahol  cp,mol,E    a szolvens mólhője, 
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           λE        a szolvens moláris párolgáshője, 
 Tbp,E a szolvens forrpontja. 
 

Megállapítottam, hogy a hibrid művelet szempontjából előnyös, ha a szolvens 

- mólhője magas, 

- moláris párolgáshője alacsony és 

- forrpontja és fagyáspontja közötti különbség nagy.  

 

3. tézis 
 

A hibrid művelet hatékonyságának részletes modellezéssel történő vizsgálata során 

rámutattam arra, hogy a kolonna legfelső tányérjára betáplált túlhűtött szolvens áramának (F) 

növelése a desztillátumáram megszűnéséhez vezethet.  Ennek oka, hogy a szolvens áramának 

növelésével a visszaforralóba bevitt változatlan fűtési teljesítmény mellett egyre kevesebb 

fejgőz állítható elő, mivel az 1. tányérra érkező túlhűtött szolvens az odaérkező gőz egyre 

nagyobb hányadát kondenzálja. Ez a jelenség a hagyományos szakasos rektifikálásnál 

gyakorlatilag nem, a szakaszos extraktív desztillációnál – mivel a szolvenst nem kell túlhűteni 

– sokkal ritkábban jelentkezik. A desztillátum áramának változását a szolvensáram 

növelésének hatására az aceton – metanol + víz elegyre a 3. ábra mutatja.  
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3. ábra. A szolvensáram hatása a desztillátum átlagos áramára 
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4. tézis 
 

Összehasonlítottam a hibrid művelet és a szakaszos extraktív desztilláció (SZED) 

energiafogyasztását és szolvens veszteségét a teljes műveletre, beleértve a szolvens 

regenerálását is. Először mindig a SZED folyamatát szimuláltam, majd a hibrid művelettel 

próbáltam gyártani a SZED-del elért tisztaságú és mennyiségű terméket. 

Az etanol (A) – víz (B) + etilénglikol (E) elegyre a teljes energiafogyasztást (SQ = SQF + 

SQN+1,1 + SQN+1,2 + SQN+1,3) az A/B szétválasztás (SQN+1,1), a B/E szétválasztás (SQN+1,2), az 

A/E szétválasztás (SQN+1,3) energiaigényét, (SZED esetén) a szolvens előmelegítéséhez 

szükséges energiát (SQF), a szolvens mennyiségét (SF) és veszteségét (ΔSF) az 1. táblázat 

tartalmazza. 
 

1. táblázat. A SZED és a hibrid művelet összehasonlítása 
  SQ SQF SQN+1,1 SQN+1,2 SF ΔSF 

  MJ MJ MJ MJ dm3 mol mol 

SZED 20.76 2.77 17.77 0.22 6.58 118.6 15.0 

Hibrid művelet 26.24 - 25.16 1.08 35.88 646.9 29.8 

 

Megvizsgáltam még a szolvens regenerálás tisztasági követelmény változtatásának hatását is 

az energiafogyasztásra és a szolvens veszteségre (2. táblázat). 

 

2. táblázat. A tisztasági követelmény hatása a szolvens regenerálásra 
  SZED  Hibrid művelet 

xB,E,átl SQ, MJ SQN+1,2, MJ ΔSF, mol  SQ, MJ SQN+1,2, MJ ΔSF, mol 

0.99 20.76 0.22 15.0 26.24 1.08 35.9 

0.999 21.79 1.25 32.0  30.88 5.72 105.9 

 

A vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a hibrid művelet minden vizsgált szempontból 

rosszabb eredményeket adott: 

- hibrid művelet esetén a teljes energiafogyasztás és a szolvens veszteség is magasabb 

volt, 

- az A-gyártó lépés végére a visszaforralóban a folyadéktérfogat óriási mértékben 

megnövekedhet, míg SZED esetén folyamatosan csökkent, 



Tézisfüzet - Szakaszos extraktív és azeotrop desztilláció optimális tervezése 

 
11

- a szolvens regenerálás tisztasági követelményének növelésével a regeneráló lépés 

energiafogyasztása és a szolvens veszteség a hibrid műveletnél nagyobb mértékben 

emelkedett, mint a SZED-nél. 

 

Azeotrop elegyek szétválasztása középső tartályos oszlopban [3], [4], [7], [9], [12] 
 

A középső tartályos oszlop (KTO) működésének és a használt ChemCad 

folyamatszimulátor dinamikus modelljének pontosabb megismerése érdekében először egy 

ideális terner elegy szétválasztását vizsgáltam szakaszos rektifikálóban, szakaszos 

sztripperben és KTO-ban. Ezután egy minimális, majd egy maximális forrpontú azeotrop 

elegy a KTO folyadék by-pass változatában történő szétválasztását is tanulmányoztam és az 

eredményeket összehasonlítottam a szakaszos rektifikálóval kapottakkal. A vizsgálatokhoz a 

ChemCad dinamikus szimulátorát használva létrehoztam a KTO modellt, melyet a maximális 

forrpontú aceton (A) – kloroform (B) + toluolt (E) azeotrop elegy szétválasztására a 4. ábra 

mutat. 
 

 
4. ábra. A KTO folyadék by-pass változatának modellje max. forrpontú azeotrop elegy 

szétválasztására 
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5. tézis 

Az irodalomban elsőként a teljes szétválasztási ciklusra meghatároztam a szétválasztás 

lépéseit, valamint az egyes lépésekben az összes szabadon választható műveleti paraméter 

értékét. Egy ciklus az A és B komponensek előírt tisztaságban történő gyártását és a szolvens 

regenerálását tartalmazza. A maximális forrpontú azeotrop elegy szétválasztásának lépései: 

0. Kis mennyiségű szolvens (E) hozzáadása az azeotrop sarzshoz. 

1. Felfűtés termékelvétel és E-adagolás nélkül (R=∞, F=0 és KTO esetén RS=∞). 

2. A-gyártás a desztillátumban folyamatos E-betáplálás mellett és folyamatos 

fenéktermék elvétellel (LMV≈D, W=F). 

3. A desztillátum tisztítása R=∞ és F=0 mellett (LMV=0, W=0). 

4. B-gyártás (a desztillátumban) R<∞ és F=0 mellett (LMV≈D+W). 

5. A és B eltávolítása közbenső párlatként csökkentett R és F=0 mellett. 

(R – refluxarány, RS – visszaforralási arány, F – szolvensbetáplálás árama, LMV – a középső 

tartányból kilépő folyadék árama, W – fenéktermék árama). 

 

A szakaszos extraktív desztilláció egy ipari alkalmazása [5], [11], [13] 
 

A szakaszos extraktív desztillációt 2005-ben a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszergyár 

dorogi oldószerregeneráló üzemében is bevezették. Az aceton (A) – metanol (B) – etanol – víz 

gyógyszeripari hulladék oldószer elegyből nagy tisztaságú és jelentős mennyiségű acetont 

nyertek vissza szakaszos extraktív desztillációval, szolvensként vizet használva. A SZED 

ipari alkalmazása előtt számítógépes szimulációt és laboratóriumi kísérleteket, majd a kísérleti 

gyártások után utólagos szimulációt is végeztünk. A kísérleti és számított eredményeket 

összehasonlítottuk. A hagyományos (alap) üzemeltetési mód (a szolvensbetáplálást (a tisztító 

lépést) csak a stacioner állapot elérése után kezdjük) mellett részletes modellezéssel 

megvizsgáltunk egy újat (módosított) (a szolvensbetáplálást már a sarzs felforrásakor (a 

stacioner állapot elérése előtt) megkezdjük) is.  

 

6. tézis 
 

A sikeres kísérleti gyártás után részletes modellezéssel megvizsgáltam a műveleti 

paraméterek változtatásának hatását. Ez alapján javaslatot tettem a műveleti paraméterek  

helyesebb megválasztására (a refluxarány és a szolvensbetáplálási áram csökkentésére, a 
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gyártási idő növelésére). Ílymódon magasabb aceton kinyerés érhető el az energia- és 

vízfogyasztás mérséklődése mellett. 

 

7. tézis 
 

Megállapítottam, hogy ha a sarzsban az A/B tömegarány magasabb, mint az 

azeotropban, akkor az alap  (I.) üzemviteli mód 1. (felfűtő) lépése kifejezetten káros hatással 

van a szétválasztásra (5. ábra), mivel a kolonna fejében a B (és nem az A) komponens 

koncentrációja nő. 

Megállapítottam továbbá, hogy a módosított (II.) üzemviteli móddal sokkal alacsonyabb 

szolvens- és energiafelhasználás mellett (melyek arányosak a műveleti idővel), jóval rövidebb 

idő alatt érhető el az előírt desztillátumtisztaság (5. ábra), ami jelentős költségmegtakarítást 

eredményez. 
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5. ábra. A desztillátum összetételének időbeni változása a gyártás megkezdése előtt a két 

üzemviteli móddal (szennyezők) 
 

 

Az eredmények alkalmazása 
 

Az általam vizsgált szakaszos extraktív desztillációval (SZED) lehetőség nyílik az 

azeotropot képező folyadékelegyek komponenseikre történő szétválasztásra. A vegyiparban és 

gyógyszeriparban a hulladék oldószerelegyek gyakran ilyenek, amelyeket ezen eljárással 

regenerálni lehet és lehetőség nyílik az értékes komponenseket újbóli felhasználására. A 
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SZED-et már hazánkban is több helyen alkalmazzák szakaszos rektifikálóban. Erre példa a 

2005-ben a dorogi oldószerregeneráló üzemben történt bevezetés is, amelyben én is részt 

vettem. 

Az általunk kidolgozott módszerekkel és a kapott eredmények felhasználásával a szakaszos 

extraktív desztillációs szétválasztások jelentős energia- és szolvensmegtakarítással 

üzemeltethetők. 

A hibrid művelet eredményesen alkalmazható és energiamegtakarítás érhető el (a 

hagyományos szakaszos rektifikáláshoz képest), ha a szétválasztási követelmények nem 

szigorúak és megengedett, hogy a termék bizonyos mennyiségű szolvenst tartalmazzon.  

Az extraktív desztilláció középső tartályos oszlopban (KTO) történő alkalmazása esetén egy 

időben három különböző összetételű termék gyártható. Egy kétkomponensű azeotrop elegy 

szolvens segítségével történő szétválasztása esetén tehát mind a két komponens külön 

tartályban nyerhető a szolvens regenerálásával egy időben. Ez a teljes művelet idejének és így 

az energiafogyasztás jelentős csökkenéséhez vezethet. Hátránya, hogy eredményesen csak 

szabályozókörök beépítésével üzemeltethető. 
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