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1. Bevezetés

Napjainkban környezetünk védelme az egész világot átfogó, aktuális probléma. A környezet 

szennyezése  és  védelme  szorosan  összefügg  az  ipari  fejlettséggel,  illetve  fejlődéssel. 

Magyarországon a vegyipar jelentősége felülmúlja  a nemzetközi  átlagot.  Így hazánkban a 

vegyipar  minden  területén  kiemelt  fontosságú  kérdéssé  vált  a  környezetvédelem.  Annak 

ellenére, hogy a környezetvédelemben a hulladékok keletkezésének megelőzése a cél, mégis, 

számos esetben elkerülhetetlen, hogy hulladék keletkezzen. Az ipari folyamatok és gyártások 

során  keletkező  hulladékok  megfelelő  kezelése,  mennyiségének  minimalizálása, 

visszaforgatása vagy ártalmatlanítása komoly kihívást jelent. A mai mérnöktársadalomra vár a 

feladat, hogy a már meglévő és működő ipari folyamatokat átalakítsák, vagy kiváltsák, hogy 

azok megfeleljenek az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak.

A hulladékok kezelésekor alkalmazott főbb biológiai és fiziko-kémiai módszerek már régóta 

ismertek,  de  minden  újabb  eljárás  kidolgozásánál  az  adott  feladatnak  megfelelően  kell 

kialakítani az alkalmazandó módszereket és azok struktúráját. A környezetvédelem területén 

is egyre szélesebb körben terjednek el  az olyan megoldások, amelyekben több, különböző 

műveleti  egységeket  kapcsolnak  össze,  így  növelve  annak  hatékonyságát.  Egy  probléma 

megoldására rendszerint  több alternatíva közül választhatunk, ezért  egy olyan célfüggvény 

meghatározása  a  cél,  mely  segít  a  döntés  meghozatalában.  A célfüggvényt  úgy  célszerű 

kialakítani,  hogy  az  eljárások  között  egyszerűen  fel  lehessen  állítani  egy  rangsort,  mely 

gazdasági és környezeti  szempontokat is tartalmaz. Előfordulhat,  hogy más sorrendet ad a 

gazdasági és a környezeti szempontok szerinti értékelés.

Az értékezés az alábbi fejezetek szerint épül fel:

1. Bevezetés, amely rövid áttekintést nyújt a tématerületről.

2. Irodalmi áttekintés fejezet tartalmazza a törvényi szabályozások mellett a jelen munka 

számára  fontosabb  elválasztástechnikai  folyamatokat,  melyek  közül  a  pervaporációnak 

kiemelt jelentősége van. A fejezet tartalmazza a pervaporáció matematikai modellezését és 

fontosabb alkalmazási területeit is.

3.  Elválasztástechnikai  folyamatok  környezetközpontú  tervezése fejezet  konkrét  ipari 

esettanulmányok megoldását mutatja be. A folyamattervezés során olyan megoldásokat kell 

választani, melyek előnyben részesítik:
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• a „nulla emissziós technológia” alkalmazását;

• majd az újrafeldolgozást és visszanyerést;

• és végül a hulladék energiatartamának kinyerését.

A fejezet mindhárom alternatíva megvalósítására mutat be példát.

3.1.  Technológiai  hulladékvizek oldószermentesítése  rektifikálással alfejezetben egy 

csővégi  eljárás  tervezését  mutatom be,  mely  tartalmazza  a  technológiai  hulladékvizek 

kezelésére alkalmas stratégiát is.

3.2.  Oldószerek  környezetközpontú  regenerálása alfejezet  oldószer  visszanyerésére, 

regenerálására mutat be példát. Ismertetem a meglévő ipari technológiát, a technológia 

fejlesztésének lépéseit és a vizsgált alternatív eljárások gazdaságossági elemzését.

3.3. Pervaporáción alapuló hibrid eljárás kidolgozása hulladékmentes elválasztásra 

alfejezet nulla emissziós technológia alkalmazását mutatja be. Az alfejezet tartalmazza a 

pervaporáció  modellezésének kidolgozott  algoritmusát,  illetve  a  pervaporáción  alapuló 

hibrid eljárások gazdaságossági elemzését is.

4. Új tudományos eredményeim című összefoglaló fejezettel zárul az értekezés.
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2. Irodalmi áttekintés

A környezetvédelem elsődleges célja a fenntarthatóság, hogy utódaink számára is megfelelő 

életkörülményeket biztosítsunk. Ezért a környezetvédelem nem csak védekező jellegű, hanem 

elsősorban  megelőző  tevékenység.  A  környezetvédelmi  előírások  betartása  érdekében  a 

meglévő technológiákat szükséges felülvizsgálni és szükség esetén átalakítani, mert hosszú 

távon a környezetvédelem végső megoldása a „nulla emissziós technológiák” kialakítása. A 

nulla emissziós technológiák (NET), valamint az esetlegesen nem NET-ben is kiemelkedő 

fontosságú szerepet  játszanak az elválasztástechnikai  folyamatok. Ezért  először a törvényi 

szabályozások  mellett  áttekintem  a  jelen  munka  számára  fontosabb  elválasztástechnikai 

folyamatokat.

2.1. Környezetvédelemi szabályozás

Magyarország az Európai Unióba való belépéssel egyúttal azt is vállalta, hogy a Közösség 

jogszabályait a hazai jogrendbe beilleszti, és azokat alkalmazza. A jogszabályok közelítésének 

külön kiemelt területe a környezetvédelem. A tagállammá válásnak kezdetétől át kellett venni 

a  közösségi  joganyagban szereplő jogok és  kötelezettségek teljes körét.  A kötelezettségek 

teljesítése  érdekében  a  joganyagok  átvételét,  végrehajtását és  gyakorlati  érvényesítését is 

ellenőrzi a Közösség [1].

A környezet védelme érdekében az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

• a fenntartható fejlődés, a jövő generációk létfeltételeinek, lehetőségeinek biztosítása,

• az  energia-  és  nyersanyagfogyasztás  mérséklése,  a  felhasználás  hatékonyságának 

növelése, a hulladék mennyiségének csökkentése,

• az emberi egészség, a természeti és épített környezet, hulladék okozta terhelésének 

mérséklése.

A  Közösség  jelenlegi  környezetvédelmi  politikáját  az  1993-ban  elfogadott  Ötödik 

Akcióprogram,  a  „Fenntartható  Fejlődés” irányába  határozza  meg,  egyidejűleg 

meghatározva a főbb irányvonalakat, követelményeket, prioritásokat. Ezek közül néhány a 

következőkben foglalható össze:

• Az  elővigyázatosság  elve alapján a  veszély,  illetőleg a  kockázat  valós mértékének 

ismerete hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének;
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• A  megosztott  felelősség  elve,  a  gyártói  felelősség  alapján  fennálló  kötelezettségek 

teljesítésében a termék és az abból származó hulladék teljes életciklusában érintett 

szereplőknek együtt kell működniük;

• A szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált 

termék gyártója köteles a hulladék kezelési költségeit megfizetni vagy a hulladékot 

ártalmatlanítani. A szennyezés okozója, illetőleg előidézője felel a hulladékkal okozott 

környezetszennyezés  megszüntetéséért,  a  környezeti  állapot  helyreállításáért  és  az 

okozott kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is;

• A regionalitás elve (területi elv) alapján a hulladékkezelő létesítmények kialakításánál 

a  fejlesztési,  gazdaságossági  és  környezetbiztonsági  szempontoknak,  valamint  a 

kezelési  igényeknek  megfelelő  területi  gyűjtőkörű  létesítmények  hálózatának 

létrehozására kell törekedni.

A jogszabályok előírásai „frissek”, hiszen 2001. január 1-én lépett hatályba a 2000. évi XLIII. 

hulladékgazdálkodási  törvény.  A hulladékgazdálkodás  alapvető  szempontrendszere  szerint 

minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy

• biztosítsa a hulladék keletkezésének megelőzését,

• a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését,

• a hulladék hasznosítását,

• környezetkímélő ártalmatlanítását.

Ez a prioritási sorrend egyben meghatározza a cselekvések egymáshoz való viszonyát. Csak 

akkor lehet a sorrendben később szereplő megoldást választani, ha az előző lépcsőben több 

megoldási lehetőség már nincs. A prioritási sorrend érvényesítése, a jogszabályok előírásai 

szerint, a gazdálkodó feladata.

Ahhoz,  hogy  a  hulladékképződés  megelőzhető  legyen,  valamint  a  keletkező  hulladék 

mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni:

• az anyag- és energiatakarékos, hulladékmentes illetve hulladékszegény technológiák 

alkalmazását;

• az anyagnak a termelési-fogyasztási körfolyamatban tartását;

• a  legkisebb  tömegű  és  térfogatú  hulladékot  és  szennyező  anyagot  eredményező 

termékek előállítását;

• a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását.

A hulladékban  rejlő  anyag  és  energia  hasznosítása  érdekében  törekedni  kell  a  hulladék 

legnagyobb  arányú  ismételt  felhasználására,  a  nyersanyagoknak  hulladékkal  történő 
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helyettesítésére, valamint - ha ezek nem megoldhatóak - a hulladék energiahordozóként való 

felhasználására. Az ipari ökológia elve szerint hulladéknak kizárólag azt tekintjük, aminek 

még nem találtunk hasznosulást.  Ártalmatlanításra  csak  az  a  hulladék kerülhet,  amelynek 

anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, 

illetőleg  gazdasági  lehetőségek  még  nem  adottak,  vagy  a  hasznosítás  költségei  az 

ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.

A  vegyiparban  az  egyik  legnagyobb  környezetvédelmi  problémát  a  technológiai  vizek 

jelentik.  A technológiai  vizek  két  csoportba  oszthatók:  bemeneti  vizekre  (pl.  vízkezelés, 

vízelőkészítés) és kimeneti vizekre, az ún. technológiai  hulladékvizekre. A dolgozatban az 

utóbbival  foglalkoztam.  A  hulladékgazdálkodási  célok  elérése  érdekében  a  fentieknek 

megfelelően a következő alapelveket kell érvényesíteni:

• új technológia létesítése, a termelés bővítése és a technológia korszerűsítése melyek 

során olyan megoldásokat kell alkalmazni, amelyek nem okoznak káros szennyezést. 

Ezt gyakran (zero emission) „nulla emissziós technológiának” is nevezik.

• újrafeldolgozás, azaz a hulladék anyagának az ismételt felhasználása (recycling)

• visszanyerés,  azaz  a  hulladék  valamely  feldolgozható  összetevőjének  alapanyaggá 

alakítása (recovery),

• illetőleg  energetikai  hasznosítása,  azaz  a  hulladék  energiatartalmának  kinyerése 

(energy  recovery)  végezhető.  Hasznosítás  a  biológiailag  lebomló  szerves  anyagok 

aerob vagy anaerob lebontása és további felhasználásra alkalmassá tétele.

A  szennyező  anyagok  változatossága  jellemző  a  vegyiparra.  A  vegyipari  technológiai 

hulladékvizek rendszerint nem semleges kémhatásúak, ezért azokat kezelni kell, és emellett 

számos szerves illetve szervetlen agyagot is tartalmazhatnak. Törekedni kell a technológiai 

hulladékvizekben  található  anyagok  kinyerésére.  A  kinyert  anyagok  hosszú  távon 

gazdaságosabbá tehetik a folyamatot, mert az így keletkezett anyagok

• a technológiában újra felhasználhatók (kevesebb új anyagot kell felhasználni)

• más  területen  hasznosíthatók  (amennyiben  nem  felel  meg  a  tisztasági 

követelményeknek, előírásoknak)

• amennyiben  nem  hasznosítható,  akkor  a  szennyező  anyagok  koncentrálásával 

csökkenthető a hulladék mennyisége, melyet tulajdonságaitól függően leraknak, vagy 

égetnek (lehető legkisebb mértékben terhelje a környezetet). Az égetés során fontos 

szempont a fűtőérték illetve a nedvességtartalom is.

5



Gazdaságossági vizsgálatok mellett célszerű a termék vagy folyamat életcikluselemzését is 

elvégezni [2], és a kapott eredmény alapján döntést hozni.

A következő fejezetekben áttekintem a környezettudatos gondolkodás különböző fontosabb 

eszköz és jogszabályi hátterét.

2.1.1. Életciklus elemzés (LCA)

A  környezeti  szempontú életcikluselemzés (LCA - Life  Cycle  Assessment)  egy termék, 

folyamat  vagy  szolgáltatás  teljes  életútja  során  vizsgálja  annak  környezetre  gyakorolt 

potenciális hatásait [3]. Ez az ún. „bölcsőtől a sírig” megközelítés, mely szerint egy termék 

életútja a nyersanyag bányászatától és előkészítésétől a termék gyártásán keresztül a termék 

használatáig  és  a  használat  után  keletkező  hulladék  hasznosításáig  vagy  kezeléséig  tart. 

Folyamat, illetve szolgáltatás esetén az anyag- és energiafelhasználásnak, illetve magának a 

folyamatnak a környezeti hatásait vizsgálják. Az LCA-t eredetileg döntéstámogató eszköznek 

fejlesztették  ki,  hogy  környezeti  szempontból  különbséget  tehessenek  termékek  ill. 

szolgáltatások között.

Környezetbarátnak akkor nevezhetünk egy terméket, ha maga a termék, illetve előállítása és 

fogyasztása során keletkező hulladékai nem környezetszennyező hatásúak. [4].

A költségszámítások mellett célszerű életciklus elemzést is végezni. Benkő és munkatársai 

egy  négykomponensű  erősen  nemideális  elegy  elválasztását  vizsgálta  [2],  két  oldószer 

visszanyerési  (extraktív  heterogén  azeotrop  desztillációs  –EHAD-  és  terner  vágásos) 

struktúrát és a hulladék égetését hasonlította össze. A gazdaságossági számítások szerint az 

oldószer  visszanyerési  struktúrák  jobb  eredményt  adnak,  mint  az  égetés.  A  problémát 

megvizsgálta környezeti szempontok (LCA) alapján is, melynél a legjobb struktúra az EHAD 

alapú  oldószervisszanyerési,  melyet  az  égetés  követ  és  a  legrosszabb  eredményt  a  terner 

vágásos oldószervisszanyerés mutatott. Éppen ezért olyan, regenerálási módszerek, struktúrák 

kidolgozására kell törekedni, melyek megfelelnek a gazdasági és a környezeti szempontoknak 

is.
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2.1.2. Vegyipari  termékek,  anyagok  bejegyzéséről,  értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról szóló szabályozás (REACH)

A REACH az  angol  Registration,  Evaluation,  Authorisation and Restriction of  Chemicals 

szavak  kezdőbetűiből  képzett  mozaikszó,  jelentése:  vegyipari  termékek,  anyagok 

bejegyzéséről,  értékeléséről,  engedélyezéséről  és  korlátozásáról  szóló  szabályozás  [5].  A 

vegyipar az Unióban a harmadik legnagyobb ipari ágazat. Az EU területén csupán 1981-ben 

jelent meg a vegyi anyagokra vonatkozó kötelező notifikációs, azaz bejelentési rendszer.

A REACH rendelet azt hivatott biztosítani, hogy a vegyi anyagok tulajdonságait a jövőben 

gyorsabban és pontosabban lehessen meghatározni. A jogszabály különösen szigorúan lép fel 

a  mérgező anyagokkal  szemben.  Arra  ösztönzi  az európai  vegyipar  szereplőit,  hogy nagy 

mennyiségben olyan vegyi anyagokat hozzanak forgalomba, melyek kevésbé ártalmasak az 

emberi  egészségre,  illetve  a  környezetre.  Ez  egyidejűleg  versenyelőnyhöz  juttatja  őket  a 

technológiai fejlődés és innováció terén [6].

A REACH bevezetését követően a haszon elsősorban az egészségügyi oldalon jelentkezne a 

betegségek számának várható  csökkenése  miatt.  A REACH-nek köszönhetően  (várhatóan) 

csökkenni fog többek között a légzőszervi megbetegedések, a leukémia, a bőrbetegségek, az 

allergia és a rákos esetek száma. Nem lebecsülendőek emellett a környezeti hasznok sem, 

amelyek közül érdemes kiemelni, hogy csökken a vizek, a talaj és a levegő szennyezettsége, 

kedvező a hatás a biodiverzitás szempontjából, csökken a veszélyes hulladékok mennyisége, 

illetve a balesetekből eredő környezeti kockázatok is biztonságosabban kezelhetők.

A vegyipar  számára további  előny,  hogy javul  az ágazat  hírneve,  megbízhatósága azáltal, 

hogy a termékek biztonságosak lesznek és az információhoz való hozzáférés bizalmat kelt a 

fogyasztókban. Várhatóan fellendül a kutatási és fejlesztési tevékenység.

2.1.3. Integrált szennyezés-megelőzése és csökkentése (IPPC)

A korszerű környezetvédelem egyik lényeges alapelve az integrált megközelítés alkalmazása. 

Ez azt jelenti, hogy a különböző környezeti elemek terhelését és szennyezését nem környezeti 

elemenként  (pl.  levegő,  víz,  földtani  közeg),  hanem komplex  módon,  minden  környezeti 

elemre  egységesen,  azok  kölcsönhatásaiban  kell  vizsgálni.  Valamely  környezeti  elem 
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igénybevételének, illetve terhelésének megelőzése, csökkentése vagy megszüntetése céljából 

nem engedhető meg más környezeti elem károsítása, illetve szennyezése.

Ennek  gyakorlati  megvalósítása  érdekében  született  meg  az  Európai  Tanács  integrált 

szennyezés-megelőzésről  és  csökkentésről (IPPC –  Integrated  Pollution  Prevention  and 

Control)  szóló  96/61/EK irányelve,  melynek  végrehajtása  -  az  Európai  Unió  tagjaként  – 

hazánk egyik kiemelt környezetvédelmi feladata [7]. Az IPPC irányelv a tevékenységükkel a 

környezetre  jelentős  hatást  gyakorló  ipari  és  mezőgazdasági  cégek  kibocsátásainak 

megelőzését,  csökkentését  és  ellenőrzését  szabályozza.  Az  irányelvet  a  magyar 

jogrendszerben a 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szabályozza.

2.1.3.1. BAT, BREF

Az  irányelv  legérdekesebb  része  a  BAT (Best  Available  Techniques,  a  legjobb 

elérhető/rendelkezésre  álló  technikák).  A legjobb kifejezés  a  legnagyobb  hatékonyságra 

utal,  az  elérhető  pedig  azt  jelenti,  hogy  az  adott  technológia  iparilag  bevezethető,  tehát 

műszakilag  és  gazdaságilag  egyaránt  kivitelezhető.  Ennek  alapján  olyan  határértékeket 

igyekszik  megállapítani,  amelyek  elsősorban  a  szennyezés  megelőzésére  ösztönzik  az 

üzemeltetőt,  vagy  ahol  ez  nem  lehetséges,  legalább  a  környezetet  terhelő  kibocsátások 

csökkentésére [8-9].

Az  IPPC  előnyben  részesíti  a  megelőző  jellegű  intézkedéseket  a  "csővégi 

környezetvédelemmel"  szemben.  A  Bizottság  közleménye  rávilágít  az  egész  Európára 

kiterjedő  BAT-információcsere  fontosságára,  hiszen  ez  olyan  eszköz,  amely  segíthet  a 

direktíva céljainak elérésében.  Az információcserének és -áramlásnak az egyik legfontosabb 

termékei a BAT referencia dokumentumok (vagy BREF-ek), amelyek az adott iparági BAT-

ról  szóló  hiteles  információk  gyűjteményei.  Ezeket  az  Európai  Bizottság  a  tagállamokkal 

dolgoztatta  ki.  Az  IPPC  a  környezethasználó  szempontjából  azért  előnyös,  mert  minden 

engedélyt  egyetlen  határozatban  adnak  ki,  a  felügyelőség  számára  pedig  az  ellenőrzést 

könnyíti meg.
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2.1.3.2. EPER, PRTR

Az integrált szabályozáshoz adatokra van szükség a tagállamoktól, ezért hozta meg az EU 

Bizottság  a  2000/479/EK  határozatát,  amely  megalapozza  az  európai  szennyezőanyag 

regisztert (EPER - European Pollutant Emission Register). Az EPER fő célkitűzése, hogy a 

különféle szennyezési forrásokról összehasonlítható adatokat rögzítsen és tároljon integrált 

jegyzék vagy adatbázis formájában. Az EPER-nek a közvélemény, a szakma és a kormány is 

kitűnő hasznát veszi. Az európai regiszter a tagállamoktól beérkezett jelentéseket dolgozza 

fel,  amelyben  50  kiválasztott  vegyi  anyag  és  anyagcsoport  vízbe  és  levegőbe  történő 

kibocsátásai  szerepelnek.  Magyarország a csatlakozó országok közül  elsőként szolgáltatott 

információt a regiszterhez, és tette ily módon nyilvánosan elérhetővé szennyezéskibocsátási 

adatait. Hazánkból 86 üzem került be az adatbázisba. Az Európai Unió jelentős lépést tett a 

közvélemény  széles  körű  tájékoztatására,  egyben  eleget  tett  a  megismeréshez  való  jog 

követelményének. Az EPER hatáskörét és hatékonyságát minden jelentési ciklus végén tehát 

minden harmadik évben felülvizsgálják.

Számos országban tettek már kísérletet az ipari források szennyezőanyag-kibocsátására vagy 

kijuttatására vonatkozó adatainak jegyzékbe vagy adatbázisba foglalására. Ezek közé tartozik 

a  szennyezőanyag-kibocsátási és átviteli jegyzék (PRTR - Pollutant  Release and Transfer 

Register).  Az  aarhusi  egyezményben  megállapodás  született  arról,  hogy  az  EPER-t 

valamennyi tagállam az integrált PRTR első fázisának tekinti. A felek egyetértettek továbbá 

abban  is,  hogy  a  PRTR-t  össze  kell  hangolni  az  EPER-rel  és  más  nemzetközi  jelentési 

kötelezettségekkel.  Hazánkban  a  194/2007.  (VII.  25.)  Korm.  rendelet segíti  az  Európai 

Szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) létrehozását. Az E-PRTR 

nyilvántartást az Európai Parlament és Tanács a  166/2006/EK számú rendelettel hozta létre. 

Magyarország az EPER adatbázist  fokozatosan alakítja  át  és  fejleszti  PRTR rendszerré és 

2009. június 30-tól évente teszi közzé ezeket az adatokat a nyilvánosság számára, ezzel is 

ösztönözve a társadalom szereplőinek aktív részvételét a környezetvédelemmel kapcsolatos 

döntési  folyamatokban. Felmérések  szerint  az  európai  uniós  csatlakozással  együtt  járó 

környezetvédelmi kiadások 2020-ig bőven megtérülnek Magyarországon.
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2.2. Környezeti szempontból fontosabb elválasztástechnikai műveletek

A környezetvédelemben a hulladékok keletkezésének megelőzése a cél, mégis számos esetben 

elkerülhetetlen,  hogy  hulladék  keletkezzen.  Erre  egy  tipikus  példa  a  technológiai 

hulladékvizek esete. Ilyenkor hatékony csővégi hulladékkezelés szükséges a direkt kibocsátás 

helyett [10]. A csővégi hulladékkezelési módszerek esetében fontos ügyelni az esetlegesen 

visszanyerhető anyagokra illetve azok recirkulációjára.

Szennyvizek  esetében  általában  a  biológiai  szennyvíztisztításra  gondolunk,  melyet 

mechanikai  műveletekkel  kombinálhatnak.  A  biológiai  szennyvíztisztítás  egyrészről  egy 

tipikus csővégi hulladékkezelés, melynél a recirkuláció szinte teljesen lehetetlen, másrészről 

pedig nem mindig alkalmazható mivel műveleti korlátai vannak [11-13]. Lakott területeken az 

önkormányzatok sem engedik alkalmazását az esetlegesen hiányzó védőtávolság miatt. Ezért 

vegyipari üzemekben, különösen lakott települések esetében, más vízkezelési alternatívákat is 

figyelembe kell  venni,  mint  pl.  hulladékégetés,  fiziko-kémiai  módszerek.  Mivel  az égetés 

kizárja  a  recirkuláció  lehetőségét,  valamint  jellegzetesen  szennyező  eljárás  és  vizes 

hulladékok esetében drága is, ezért ez a legkevésbé preferált megoldás.

A szóba jöhető fiziko-kémiai módszerek közé tartoznak azok az elválasztó egységek, melyek 

működése  a  relatív  illékonyságok  különbözőségén  alapulnak.  Ha  a  szennyező  anyag(ok) 

illékonyabb(ak) (VOC -  Volatile  Organic  Compounds),  mint  a víz,  vagy heteroazeotropot 

formál(nak)  a  vízzel,  akkor  a  desztilláció  valamelyik  alternatíváját,  pl.  sztrippelés, 

rektifikálás,  egyszerű  lehajtás,  sikerrel  alkalmazhatjuk.  Ezek  a  fiziko-kémiai  módszerek 

rendelkeznek  azzal  az  előnnyel,  hogy  a  kérdéses  szerves  szennyező  komponensek 

visszanyerhetők és újrahasznosíthatók [14-17].

Amennyiben  nem-illékony  szennyezések  is  vannak  a  hulladékvízben,  akkor  más  fiziko-

kémiai módszert célszerű alkalmazni, pl. bepárlás, membrán művelet, nedves oxidáció [18-

21]. A bepárlás ötlete meghökkentőnek tűnhet, de ma már reális alternatíva, hogy a víz nagy 

részét bepárlóban eltávolítják, és így csak kisebb mennyiségű hulladékot kell tovább kezelni, 

pl.  égetőbe  vinni.  Ezt  a  megoldást  a  különböző  költségek  és  bírságok  növekedése  tette 

versenyképessé.

Előfordul azonban, hogy a technológiai vízben jelentős mennyiségű illékony és nem-illékony 

szennyező is jelen van, így rektifikálás után alkalmazható a nedves oxidáció. Az oxidáció 

mértékét az alkalmazott hőmérséklet, oxigén parciális nyomás és adott esetben a katalizátor 
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határozzák  meg.  Az  illékony  komponensektől  megszabadított,  viszont  oldott  nagyobb 

molekulatömegű szerves anyagokat még tartalmazó technológiai  vizeket célszerű oxidálni, 

mégpedig nedves oxidációban, azaz a vizes oldatban magában. Oxidálószerként levegőt, vagy 

újabban  oxigént  használható,  ez  utóbbi  ugyan  drágább,  de  a  művelet  során  alkalmazott 

össznyomás sokkal kisebb lehet.

A relatív  illékonyságok  különbözőségén  alapuló,  elsősorban  a  desztillációs  elválasztások, 

reális alternatívát kínálnak a szerves halogénvegyületek eltávolítására is (AOX - Adsorbable 

Organically Bound Halogens).

A különböző fiziko-kémiai módszerek alkalmazása [22] a következőképpen összegezhető:

• Nitrogén tartalom: deszorpció gázzal vagy gőzzel

• VOC: sztrippelés, rektifikálás; a koncentrált oldószerek összegyűjtése újrafelhasználás 

céljából

• AOX: sztrippelés levegővel vagy gőzzel, deszorpció

• Nehézfémek: membránszűrés

• Magas sótartalom: elpárologtatás, bepárlás, membránszűrés, nedves oxidáció (szerves 

sók esetén)

A mérnökök  számára  kihívást  jelent,  hogy  olyan  új  folyamatokat  tervezzenek,  melyek 

alkalmassá teszik az üzemeket, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi előírásoknak [2, 23].

2.2.1. Rektifikálás a technológiai hulladékvizek kezelésében

A desztilláció  és  az  ismételt  desztilláció  (rektifikálás)  a  folyadékelegyek  elválasztására 

leggyakrabban és legszélesebb körben alkalmazott művelete. A desztilláció kifejezés általában 

a több fokozatú műveletre vonatkozik. A desztilláció célja a folyadékelegyek elválasztása, 

melynek alapja a komponensek különböző relatív illékonysága, ami azt eredményezi, hogy a 

gőz összetétele különbözik a folyadék összetételétől.  A desztilláció alkalmazási területe az 

elválasztás-technikában óriási, és jól alkalmazható a hulladékvizek kezelésére is. Amennyiben 

hagyományos desztillációval nem választhatók el  a komponensek,  különleges desztillációs 

eljárást célszerű választani a feladat megvalósítása érdekében. A dolgozatban hagyományos 

desztilláción kívül azeotrop és extraktív desztilláció kerül bemutatásra.

A vegyipar számos ágazatában keletkező technológiai hulladékvizek esetében az illékony ill. 

kidesztillálható  komponensek  (VOC)  kinyerése  jelentősen  csökkenti  a  technológiai 
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hulladékvíz  kémiai  oxigénigényét (KOI).  Azt  a  KOI  értéket,  melyet  az  illékony  ill. 

kidesztillálható  komponensek  okoznak  VOC-KOI-nak  nevezem.  A  VOC-KOI-nak 

tulajdonítható KOI csökkenés sok esetben már csatornázhatóvá teszi a hulladékvizet, azaz a 

KOI < 1000 mg/L.  Az  AOX  érték  is  számos  esetben  csökkenthető  desztillációval  a 

kibocsáthatósági határérték alá (8 ppm) de a feldolgozást körültekintően kell végezni.

A vegyiparban  keletkező  technológiai  hulladékvizek  általában  többkomponensű  elegyek, 

melyek  kezelése  desztillációval  vagy  más  módszerrel  nehézségeket  okozhat.  Általában 

alkoholokat  (metanol,  etanol,  izopropil-alkohol,  benzilalkohol  stb.),  egyéb  szerves 

oldószereket (aceton, etilacetát), halogénezett szénhidrogéneket (diklórmetán, benzil klorid), 

és aromás szénhidrogéneket tartalmaznak.

Desztilláció alkalmazása esetén két szempontra kell ügyelni:

• a fenéktermék/maradék legyen VOC és AOX mentes,

• a fejtermék, desztillátum, lehetőleg minél töményebb legyen (általában ez a további 

felhasználás, vagy égetés miatt célszerű)

Ennek a két szempontnak az együttes teljesítésére rektifikálást célszerű alkalmazni. Előfordul, 

hogy a desztilláció során előállított fenéktermék már nem tartalmaz illékony szerves anyagot, 

és  KOI  értéke  nem  éri  el  a  kibocsátási  határértéket.  Ilyen  esetben  további  eljárások 

alkalmazása  válik  szükségessé.   Membránműveletekkel  nemcsak  a  nagyobb  molekulák, 

hanem akár az (I) értékű ionok is eltávolíthatók.

2.2.2. Membránműveletek

A membránműveletek  közös  jellemzője,  hogy valamely  hajtóerő  eredményeként  szelektív 

transzport  megy végbe a membránon keresztül [24-25].  A membránszeparációs műveletek 

általános  elve  a  következő:  a  szétválasztandó  elegyet  a  membrán  egyik,  ún.  betáplálási 

oldalára vezetjük. A hajtóerő hatására az elegy komponensei keresztülhaladnak a membránon 

és  annak  átellenes  ún.  permeátum  oldalra  kerülnek  (1.  ábra).  A  membránoknak  azt  a 

tulajdonságát,  hogy  a  különböző  anyagokat  különböző  mértékben  engedik  át, 

permszelektivitásnak  nevezik  A  kifejezés  magába  foglalja  a  két  elválasztástechnika 

szempontjából legjellemzőbb tulajdonságokat a permeábilitást és a szelektivitást.
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1. ábra, Membránműveletek sematikus modellje

Általánosságban elmondható, hogy önmagukban a membránműveletek nem alkalmasak nagy 

tisztaságú végtermék előállítására. Bár megfelelő berendezéssel, technológiával és megfelelő 

membránnal  tiszta  termékek  is  előállíthatók  lennének.  Ezek  alkalmazása  természetesen 

gazdasági megfontolásokat igényel. A membránműveletek energiaigénye alacsony, ezért olcsó 

az üzemleltetésük. A membránműveletek alkalmazása előnyös olyan eljárásoknál, ahol:

• kíméletes  feldolgozás/elválasztás  szükséges  (általában  mérsékelt  hőmérsékleten 

történik az elválasztás)

• helyette vegyszeres kezelés lenne szükséges

• azeotrop elegyek megbontása szükséges (pl. pervaporáció)

2.2.3. Membránműveletek a technológiai hulladékvizek kezelésében

A fiziko-kémiai műveletek közé sorolhatók a membránműveletek is. Meg kell említeni, hogy 

már  ipari  alkalmazást  nyert  a  membránszűrés  (mikro-,  ultra-,  nanoszűrés  és  fordított 

ozmózis),  pervaporáció, gáz/gőzpermeáció és a membrán bioreaktorok alkalmazása is [26-

28]. Fordított ozmózis berendezéseket az élet számos területén használják mint például ivóvíz 

kezelésére, sörfőzdék, nyomdaipar, galvánüzemekben.

Az  alábbi  kutatási  eredmények  jól  mutatják,  hogy  a  membránszűrés  alkalmazása  reális 

alternatíva a technológiai hulladékvizek kezelése esetén, mert alkalmas

• hulladékvizek nehézfémektől történő megtisztítására [19].

• hulladékvizek  mennyiségének  csökkentésére,  hibrid  elválasztási  technológia 

alkalmazásával [29]

• hulladékvizek KOI értékének csökkentésére [30].

Ezeket a módszereket még nem alkalmazzák az iparban.
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2.3. Pervaporáció

A  pervaporáció  során  az  egyes  komponensekre  szelektív  membrán  betáplálási  oldala 

érintkezik  az  elválasztandó  folyadék  eleggyel,  a  membrán  permeátum-oldalán  pedig  a 

szelektíven  átdiffundálódó  komponensek  gőz  halmazállapotban  távoznak  a  membrán 

felületéről.  A  folyamat  hajtóereje  a  transzportált  komponens  fugacitás-  ill.  parciális 

nyomáskülönbsége.  A  membrántranszport  hajtóerejét  a  membrán  permeátum-oldalán  a 

komponens  parciális  nyomásának  csökkentésével,  általában  vákuum  létrehozásával 

biztosítják. A pervaporáció három egymást követő lépés eredménye [25]:

• a permeálódó molekula adszorpciója (oldódása) a membránban,

• az adszorbeált molekula diffúziója a membránon keresztül,

• elpárolgás (deszorpció) a permeátum oldalon.

A membránműveletek két fő jellemezője a fluxus és a szelektivitás [31-32].

dt
dv
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J ⋅= 1

(1)

tehát a fluxus megadja az átment anyagok mennyiségét felület-, és időegységre tekintve. A 

szelektivitás  arra  jellemző,  hogy a  különböző vegyületeket  milyen  arányban engedi  át  az 

elválasztó réteg.

Egy biner elegy (A-B) esetén a szelektivitást az alábbi egyenlet írja le
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ahol  cAF a  betáplálási  elegy  és  cAP a  permeátum oldali  tömegtört,  melynél  az  A index  a 

könnyebben permeálódó komponenst jelöli.

A pervaporáció  nem  állandó  hőmérsékleten  zajlik,  a  permeátum  hőmérséklete  kisebb  a 

betáplálásénál.  A  permeátum  elpárologtatásához  szükséges  hőenergiát  a  betáplálás 

hőtartalmából  fedezzük,  és  az  ehhez  szükséges  hőenergiát  melegítéssel  a  pervaporációs 

membrán  modul  előtt  kell  közölni  a  folyadékárammal.  Így  a  modulban  nyerhető 

permeátum/betáplálás arányt (a betáplálási hőmérséklet értékét) a membrán hőállósága, vagy 

az anyag hőtűrése határozza meg. Általában egy modulban a betáplált  áram max. 10%-át 
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szokták permeátumként előállítani [33]. Nagyobb permeátum/betáplálás arányt több hőcserélő 

és modul sorba kapcsolásával kaphatunk.

A pervaporáció előnyei:

• energiatakarékos művelet,  kb.  ötszörös energia megtakarítást  jelent a hagyományos 

azeotrop desztillációval szemben, viszont a membránszűrésnél drágább

• környezetbarát  művelet,  nem  igényel  idegen  vegyületet,  mint  segédanyag 

alkalmazását.

A pervaporáció hátrányai:

• beruházása drága

• polimer  membránok  érzékenyek  a  szilárd  szennyezésekre,  pH-ra,  bizonyos 

oldószerekre, magas hőmérsékletre

• kerámia membránok sérülékenyek

• membránok élettartama 2-5 év, utána cserélni kell

2.3.1. Koncentráció polarizáció és eltömődés

A membránok segítségével megvalósítható szeparációs eljárások során gyakran tapasztalható, 

hogy az eljárás hatékonysága az idő előrehaladtával gyengül, a fluxus csökken. E viselkedés 

oka a koncentráció-polarizáció (concentration polarisation) és az eltömődés (fouling) [25]. A 

nyomáskülönbségen alapuló membrános eljárásoknál – feltételezve, hogy a szűrendő oldat 

csupán egy oldott anyagból és az oldószerből áll – a szeparáció során a hajtóerő fellépésekor 

az oldatból az oldószer átjut a membránon, míg az oldott anyagot a membrán (nagyrészt) 

visszatartja. E visszamaradt oldott részecskék felszaporodnak, akkumulálódnak a membrán 

felületén, s koncentrációjuk itt fokozatosan nő. E jelenség egy diffúziós visszafelé-áramlást 

eredményez (az oldott  részecskék a betáplálási  áram felé vándorolnak).  A szeparációs idő 

előrehaladtával az egyensúlyit megközelítő állapot alakul ki: az oldott részecskék konvekciós 

árama a  membrán felé  egyenlővé  válik  a  részecskék fluxusának és  a  diffúziós  visszafelé 

áramlásnak az összegével.

A  2.  ábrán [34]  jól  látható,  hogy pervaporáció esetén (vízmentesítéskor)  a  koncentráció-

polarizációnak hatása elhanyagolható, mert a koncentáció-polarizációs modulus értéke közel 

1, ami azt jelenti, hogy a határfelület és a főtömeg koncentrációja gyakorlatilag megegyezik.
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2. ábra, Összefüggés a koncenráció-polarizációs modulus és a Peclet szám között membránműveletekre

A membrános műveletek alkalmazása során a legnagyobb problémát még napjainkban is az 

eltömődés okozza, amelynek hatására a fluxus jelentősen lecsökken, a szeparációs művelet 

hatékonysága gyengül, s végül le kell állítani az elválasztást, kitisztítani a membránt, s újra 

kezdeni az eljárást. Az eltömődés alapvetően kétféle mechanizmussal játszódhat le:

• vagy a pórusokban rekednek a részecskék, s emiatt csökken a fluxus,

• vagy a membrán felületére rakódnak le a részecskék, szűrőlepényt alkotva.

Ezeken túl a részecskék adszorpciója is lejátszódhat.

2.3.2. Pervaporáció alkalmazása

Pervaporáció esetén a gőz-folyadék egyensúly nem korlátozza az elválasztást, ezért alkalmas 

azeotrop elegyek elválasztására. A kiválasztott membrántól függően, a pervaporáció sikeres 

elválasztási  alternatíva  lehet  a  bonyolultabb  elválasztási  technikákkal  szemben.  A 

pervaporáció alkalmazása három fő csoportba sorolható

• szerves oldószerek vízmentesítése

• szerves anyagok kinyerésére vizes elegyekből

• szerves elegyek elválasztása

A  pervaporációs  membránok  jellemzően  kompozitok.  Az  első  réteg  egy  porózus 

támasztóréteg, amelyet egy második „aktív”, vagy „permszelektív” polimer réteggel vonnak 

be.  A  membránszeparációs  jellemzők  változnak  a  különböző  vastagságú  permszelektív 

réteggel.
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Az ipari méretekben is alkalmazható pervaporációs membránok és berendezések a közelmúlt 

fejlesztésének  eredményei.  Az  alkalmazott  membrán  általában  nem  pórusos  szerkezetű, 

hidrofil vagy organofil karakterű polimer. Jelenleg több mint 100 pervaporációs berendezés 

működik  a  világon,  melyeket  leggyakrabban  különböző  oldószerek  (mint  például  etanol, 

izopropil-alkohol, tetrahidrofurán) vízmentesítésére használnak [35-41]. A kereskedelemben 

megvásárolható  pervaporációs  berendezések  két  fő  területen  alkalmazhatók.  Az  első  és 

legfontosabb terület az alkoholok kinyerése vizes elegyekből. A GFT (később Sulzer) cég az 

első  „pilot  plant”  berendezését  1982-ben  üzemelte  be.  A pervaporáció  második  lényeges 

alkalmazási  területe,  hogy vízből  a  kis  mennyiségben előforduló  illékony komponenseket 

(VOC)  nyerik  ki  [12,  42-43].  A  technológiát  a  Membrane  Technology  and  Research 

fejlesztette és az első terméket 1996-ban értékesítette.

A berendezések 10-100 m2 membránfelületet tartalmaznak, melyet hatékonyan és takarékosan 

membrán modulokra osztanak. Általában lapmembrán és spiráltekercs modulokat használnak. 

A spiráltekercs forma nagy membránfelületet, és viszonylag nagy anyagáramot tesz lehetővé.

A pervaporációt elsősorban kis mennyiségű folyadékok folyadék-elegytől való elválasztására 

szokták alkalmazni. Ha nagy szelektivitású membránt használunk, csupán a tiszta, kinyerendő 

komponens elpárolgásához szükséges hőt  kell  biztosítani.  Ez a  tény igen vonzóvá teszi  a 

pervaporációt  az  azeotrop  elegyek  elválasztásánál.  Sok,  azeotropot  képező  víz-szerves 

oldószer  biner  elegy  vízmentesítése  megoldható  pervaporációval.  Pervaporációt  manapság 

már az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban is alkalmazzák. A leginkább preferált terület 

az oldószerek, azon belül is az alkoholok víztelenítése.

Leggyakrabban etanol és izopropil-alkohol (IPA) vízmentesítésére használják a pervaporációt. 

Alkoholok  vízmentesítésére  rendszerint  polimer  membránt  leggyakrabban  polivinilalkohol 

vagy  azzal  ekvivalens  vizet  áteresztő  membránt  alkalmaznak  [44].  Ugyanilyen  célra 

alkalmazható  még  szervetlen  membrán  is,  jellemzően  kerámia  vagy  zeolit.  Bioetanol 

gyártásakor  az  alacsony  etanoltartalmú  elegyet  először  desztillációval  ezt  követően 

pervaporációval  tovább  vízmentesítik.  Az  alkoholok  mellett  ecetsavat,  tetrahidrofuránt  és 

acetont  is  vízmentesítenek  pervaporációval  [35].  A szervetlen  membránok  előnye,  hogy 

szélesebb hőmérséklettartományban használhatók, és ellenállóbbak a vegyi anyagoknak, mint 

a polimer alapú membránok.

Az alkoholok közül leggyakrabban az IPA-t használják oldószerként, vagy tisztítószerként a 

különböző  iparágakban.  A  vízzel  szennyezett  alkoholok  elválasztása  bizonyos 
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koncentrációnál  (azeotrop  összetétel)  nehézségekbe  ütközhet,  ami  ugyanúgy  nehezíti  az 

egyszerű desztillációs eljárást is. Az alkoholok eredményes visszanyerése és újrafelhasználása 

fontos,  mert  az  a cél,  hogy az eljárás gazdaságossága és az új,  szigorú környezetvédelmi 

rendelkezések találkozzanak egymással. A pervaporációs eljárás fő komponense a membrán, 

melynek  anyaga  meghatározza  a  szelektivitást,  ennélfogva  az  eljárás  sajátosságát.  A 

membránt az eljáráshoz szükséges elválasztásnak megfelelően alakítják ki.

Az ecetsav fontos, széles koncentráció tartományban használt vegyszer, mely pl az aszpirin 

előállításánál (szalicilsav + ecetsav ↔ aszpirin + víz) is szerepet kap [35]. Az ecetsav relatív 

illékonysága közel van a vízéhez, ezért nehéz elválasztani desztillációval. Pervaporációval  

95 tömeg%-os ecetsav is előállítható megfelelően megválasztott membránnal.

Tetrahidrofuránt is  gyakran alkalmaznak gyógyszergyárakban szintézisekhez.  A keletkezett 

oldatokból célszerű kinyerni az oldószert, melyet azután újra lehet hasznosítani. Erre a célra 

alkalmazható polimer és kerámia membrán is [35].

Fontos  környezeti  és  gazdasági  probléma  ivó-  és  talajvizeink  szerves  vegyületekkel  való 

szennyeződése  –különösen  fenolos,  benzolos  és  halogénezett  vegyületekkel-  melyet  a 

háztartásban,  mezőgazdaságban  és  ipari  célokra  használunk  fel.  Az  egyre  szigorodó 

környezetvédelmi előírások és rendeletek hatására az utóbbi években csökkent a szennyezés, 

és  arra  ösztönöz,  hogy  olyan  új  technológiát  fejlesszenek  ki,  mely  alkalmas  az  iparban 

használt vizekből a szerves komponensek visszanyerésére. A pervaporáció alkalmazása erre a 

célra potenciális, vonzó eljárásnak mutatkozik összehasonlítva a hagyományos eljárásokkal.

Pervaporációval elérhető akár 2 ppm benzolt tartalmazó visszamaradó víz, amely eleget tesz a 

tisztasági előírásoknak, így csatornázható.

A kutatások a szennyvíztisztítás és a gyógyszeripari felhasználás felé összpontosítottak, hogy 

kinyerjék  a  bioreaktorok  fermentációs  táptalajából  a  terméket,  és  visszanyerjék  az 

aromásokat. A pervaporáció potenciális lehetőség, mert az eredeti oldatot több százszorosára 

képes töményíteni az aromások illékony szerves vegyületek esetén, melyek a természetben 

ppm-es nagyságrendben vannak jelen.

2.3.3. Hibrid műveletek

Sok  esetben  a  pervaporáció  nem  képes  a  megfelelő  termék  előállítására,  ahhoz  további 

műveleti  egységre  van  szükség.  Ezért  a  pervaporációt  sokszor  más  műveletekkel  (pl. 
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desztillációval, abszorpcióval) kombinálják és így ún. hibrid eljárásokat hoznak létre. A hibrid 

elválasztási technikák egyre nagyobb szerepet kapnak a gyakorlatban, és ez újabb eljárások 

megvalósulásához vezet, melyekkel a problémák komplexen kezelhetők. Természetesen meg 

kell  említeni,  hogy a  membránok igen  érzékenyek lehetnek  bizonyos szennyező anyagok 

(szerves  oldószerek,  savak,  lúgok,  nagyobb  molekulák)  jelenlétére,  így  azokat  a 

membránművelet  előtt  el  kell  távolítani  az  elegyből.  A hibrid  rendszerek  előnye,  hogy a 

különböző műveleti egységek alkalmazásával azok együttesen egy előnyösebb, hatékonyabb 

egységet alkotnak, mintha külön-külön alkalmazzák azokat.

Hibrid  rendszereket  alkalmaznak  etanol  és  izopropil-alkohol  vízmentesítésére  [36-37], 

melyben desztillációt és pervaporációt kapcsolnak össze. Szintén desztilláció és pervaporáció 

alkalmazásával lehet az acetont vízmentesíteni [44], illetve acetonitril-víz elegyet elválasztani 

[46].

Abszorpció és pervaporáció összekapcsolásával kinyerhető például metanol, aceton és toluol 

[47], ugyanígy kinyerhető hulladékvízből fenol is [48].

Méréseken alapuló mérnöki modell alkalmazható a pervaporáció modellezésére [49]. A hibrid 

eljárások kidolgozásához szükséges a pervaporáció kvantitatív modellezése [50-52]. Néhány 

professzionális  programcsomag,  mint  például  Aspen  [53-55]  már  tartalmaz  pervaporáció 

modellezésére  alkalmas modulokat.  Annak ellenére,  hogy az  új  műveleti  egységek már a 

kereskedelemben  kaphatók  a  műveletet  számos  tényező  befolyásolja,  ezeket  a  sikeres 

modellezéshez tanulmányozni kell.  A professzionális programcsomagokba az új műveletek 

beilleszthetők  és  így  a  számításokhoz  szükséges  fizikai  adatok  a  program adatbankjából 

felhasználhatók. A pervaporáció egy új műveletnek tekinthető, mert a programcsomagok még 

nem tartalmazzák a leírására alkalmas modult és a hozzá tartozó adatbázist.

2.3.4. Matematikai modellek

A pervaporáció modellezésére számos megközelítés létezik [24, 56]:

• Tiszta folyadékok pervaporációs transzportja  : A legegyszerűbb eset, mikor a permeát 

tiszta. A koncentráció hatása egyszerű összefüggésekkel leírható, de a számolt értékek 

a tapasztalati értékekkel csak ritkán egyeznek.

• Kétkomponensű  folyadékelegyek  pervaporációs  transzportja  :  Az  előzőnél  jóval 

összetettebb,  mivel a komponensek egymás transzportját  is  befolyásolják.  A kapott 

differenciálegyenlet  bonyolultsága miatt csak akkor lehet megoldani, ha ismerjük a 
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diffúziós  koefficiens  változását  az  összetétel  függvényében.  Terner  rendszerek 

modellezését a Flory-Huggins összefüggéssel végzik, ahol a fluxus meghatározható a 

komponens  aktivitásának  függvényében.  A  modell  szerint  a  terner  rendszer  két 

komponenst tartalmaz, és a harmadik anyagnak a membránt tekintik.

• Stefan-Maxwell  közelítés  :  A  diffúzió  hajtóerejét  a  kémiai  potenciál-gradienssel 

határozza  meg,  és  az  oldószer  hatását  is  beleveszi  a  transzportegyenletekbe.  Ezt 

felhasználva írja fel többkomponensű folyadékelegyekre az összefüggést, amelyben a 

diffúziós koefficiens független a többkomponensű rendszer helyi összetételeitől.

• UNIQUAC  modell  :  Nem  ideális  oldatoknál,  többkomponensű  folyadék  és 

gázelegyeknek a nem pórusos kompozit membránban való oldódása becsülhető. Az 

Abrams-Prausnitz  modellből  ered,  amely  folyadék-folyadék,  és  gőz-folyadék 

egyensúly  modellezésére  használható.  A UNIQUAC modell  egyszerűsít,  és  csak  a 

bináris  kölcsönhatásokat  veszi  figyelembe.  A modell  kitűnő  eredményt  ad  poláris 

folyadékelegyek és hidrofil membránok modellezése estén [57].

• Oldódás-diffúziós modell  

2.3.5. Alkalmazott matematikai modell (oldódás-diffúziós modell)

Ebben a fejezetben bemutatom a munkám során alkalmazott pervaporáció leírására szolgáló 

„oldódás-diffúziós”  modellt.  A  pervaporációnál  alkalmazott  membrán  kétrétegű:  a 

permszelektív aktív réteget egy, a mechanikai szilárdságot biztosító, porózus réteg támasztja 

alá,  amely  a  komponenstranszport  szempontjából  nem rendelkezik  szelektivitással.  Éppen 

ezért  az anyagátadás két részre bontható: a membrán aktív rétegén és a porózus támasztó 

rétegen keresztüli áramlásokra.

A pervaporáció során a membránban jelentősen változik a hely függvényében a koncentráció, 

ckm,  (3. ábra)  és így nagymértékben változik a Fick-féle diffúziós koefficiens is.  Ennek a 

változásnak a megfelelő leírása kísérleti információ híján nehézségekbe ütközik.
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membrán   porózus támasztóréteg

folyadék gőz

VákuumpkF

pkAP pkP

Jk

ckm

3. ábra, Pervaporáció elvi sémája

2.3.5.1. Anyagátadás a membrán aktív rétegén keresztül

Egy rendszerre, ahol diffúzió játszódik le, felírható a Fick I -törvény, mely szerint a diffúzió 

hajtóereje a koncentráció-gradiens a membrán két oldala között. Általánosan felírható a Fick-

egyenlet

kkk cDJ ∇−= (3)

ahol Dk a diffúziós koefficiens, és kc∇  a hajtóerő.

A Fick-egyenlet alkalmazásának előnye, hogy a fluxus egy egyszerű matematikai formulával 

leírható,  emellett  hátránya  a  diffúziós  együttható  koncentráció  függése.  A pervaporáció 

modellezésére felhasználható a diffúziós együttható is [58].

4. ábra, Az aktivitás hatása a viszkozitás és a diffuzivitás szorzatára vizes oldatokban [56]

A 4. ábrán láthatóan μDi0 szorzat lineárisan változik a betáplálási összetétel függvényében.
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A modell szerint a molekuláris transzportot a kémiai potenciál gradiensével célszerű felírni, 

mivel ebben az esetben a koefficiens nem függ jelentősen a koncentrációtól. Tehát a fluxus
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k f
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0 (4)

vagy, egy dimenzióra
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ahol f a fugacitás minden k komponensre.

Tekintettel a kis nyomásértékekre a fugacitási koefficiens 1-nek tekinthető, azaz a nyomás 

megegyezik a fugacitással.  A modell alapján az alábbi kifejezés adódik a  k-ik komponens 

áramsűrűségének leírására:
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ahol fk a komponens parciális fugacitása. A kPkFk γγγ *=  aktivitási koefficiens dimenzió 

nélküli, a permeátum és a betáplálás oldali aktivitási koefficiensek geometriai vagy számtani 

átlaga.  Így a fenti  egyenletben szereplő relatív hajtóerő miatt  a  0kD  transzportkoefficiens 

dimenziója  megegyezik  a  Jk komponens  áramsűrűségével.  Az  átlagolás  a  membrán  aktív 

rétegének  keresztmetszetében  történik  (mivel  a  változás  a  modell  szerint  nem  jelentős, 

számtani  közép,  ill.  mértani  közép  egyaránt  alkalmazható,  de  következetesen  mindig 

ugyanaz).

A kf∆  hajtóerő a membrán aktív rétegének két oldalán lévő parciális fugacitás különbsége. A 

betáplálás oldalon értékét a hőmérséklet és a folyadék móltörtje határozza meg, a permeátum 

oldalon  a  permeátum  összetétele  valamint  az  aktív  réteg  és  a  porózus  támasztóréteg 

érintkezésénél  uralkodó  nyomás.  Ez  utóbbi  nem  ismert,  helyette  a  vákuumszivattyúval 

létrehozott nyomás mérhető.

A  pervaporáció  erősen  hőmérsékletfüggő  művelet.  Ezt  a  transzportkoefficiens 

hőmérsékletfüggése mutatja, mely exponenciális jellegű függvénnyel írható le:
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A  mérési  adatok  feldolgozásánál  meg  kell  állapítani  a  transzport  koefficiens 

hőmérsékletfüggését  leíró  paramétereket  is,  vagyis  *
0kD -t,  a  20  °C-ra  vonatkoztatott 

transzport  koefficienst,  és  az  exponenciális  hőfokfüggést  leíró  Ek0 az  aktiválási  energiát 

22



[J/mol]. ℜ  gázállandó, T hőmérsékletek [K]. Ez azt jelenti, hogy a pervaporációs méréseket 

több, különböző hőmérsékleten kell elvégezni.

2.3.5.2. Anyagtranszport a porózus támasztórétegen keresztül

Nem ismerjük  tehát  a  porózus  rétegen  létrejövő  (áramlási)  nyomásveszteséget.  A modell 

szerint a porózus rétegen létrejövő nyomásesés az alábbi egyenlettel írható le:

spQ
sm

molJ ∆=





02 (8)

ahol sp∆  a porózus rétegen kialakuló összes nyomásesés,  J pedig az összes komponens 

áramsűrűsége,  Q0 a  permeábilitási  koefficiens  
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2 .  J és  Jk között  a  következő 

összefüggés érvényes:
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ahol kAPp  a  k-ik  komponens  parciális  nyomása  az  aktív  réteg  és  a  porózus  réteg 

érintkezésénél,  kPp  a  k-ik komponens parciális nyomása a permeátum terében (mely a mért 

permeátum oldali  nyomás és  az  yk móltört  szorzata).  Tekintettel  a  kis  nyomásértékekre  a 

fugacitási koefficiens 1-nek tekinthető, azaz a nyomás megegyezik a fugacitással.

A (9)  egyenlethez  hasonlóan  a  betáplálás  oldali  parciális  nyomást  az  (6)  egyenletben  is 

átírhatjuk a hajtóerőt a parciális nyomáskülönbségekre: 
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A (10)  és  (11)  egyenletekből  fejezzük  ki  a  hajtóerőt,  majd  összegezzük  a  kapott  két 

egyenletet:
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Így a nem mérhető pkAP parciális nyomás kiesik:
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A (13) egyenletet rendezzük át a modellnek megfelelő, relatív hajtóerőt használó alakra:
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A (14) egyenletben a nyomások helyett általánosságban természetesen fugacitás értendő, de a 

kis nyomásértékek miatt a nyomás és a fugacitás gyakorlatilag megegyezik.

Értelmezve a (14) egyenlet első tagjában szereplő 
kk

k

pQ
D

γ00

0  dimenziómentes csoportot:

1. Ha  a  porózus  rétegben  kialakuló  nyomásesés  elhanyagolhatóan  kicsi,  a  (8) 

egyenletben végtelen kis hajtóerő és végtelen nagy koefficiens szorzata eredményezi a 

véges fluxus értéket, tehát ∞≅0Q . Ebben az esetben a dimenziómentes csoportjának 

értéke nulla, az egyenlet első tagjának értéke pedig 1, azaz a komponens transzporttal 

szemben csak az aktív rétegnek van ellenállása.

2. Ha  a  porózus  réteg  ellenállása  nem hanyagolható  el,  a  (14)  egyenletben  szereplő 

hajtóerőnél kisebb a valóságos, az aktív rétegen létrejövő parciális nyomáskülönbség. 

A (14) egyenlet dimenziómentes csoportjának értéke nem nulla, és az egyenlet első 

tagjának értéke pedig így kisebb mint 1.

3. Ha a porózus réteg ellenállása nagy, azaz  Q0 értéke kicsi, a dimenziómentes csoport 

érétke jóval nagyobb lesz mint a (14) egyenlet első tagjának nevezőjében szereplő 1, 

azaz valójában a teljes ellenállás a porózus rétegtől származik.

A mérési adatok feldolgozásakor valamennyi komponensre alkalmazni kell a (14) egyenletet, 

komponensenként becsülve a γk aktivitási koefficiens és a 0kD  transzportkoefficiens értékét, 

valamint a membránra (és a készülékre) jellemző Q0 együtthatót. Ha Q0 értéke kkD γ0 -hoz 

viszonyítva  nem  elég  nagy,  a  szélsőérték  keresés  érzéketlen  lesz  a  komponensfüggő 

paraméterekre.

A bemutatott modell alkalmazásához azonban számos további számítástechnikai problémát 

kellett megoldani.
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3. Elválasztástechnikai  folyamatok  környezetközpontú 

tervezése

A környezetvédelmi  problémák  korszerű  kezelése  napjainkban  mindinkább  megköveteli, 

hogy olyan megoldásokat alkalmazzunk, amelyek a környezetre káros anyagok kibocsátását 

csökkentik. A megoldásoknál előnybe kell részesíteni

• a „nulla emissziós technológia” alkalmazását;

• majd az újrafeldolgozást és visszanyerést;

• és végül a hulladék energiatartamának kinyerését.

Ebben a fejezetben mindhárom megoldásra ismertetek egy-egy konkrét példát. A vizsgálatok 

mindegyike valós, iparban felmerült  problémák korszerű megoldására törekszik. Alternatív 

megoldások  esetén  természetesen  gazdaságossági  számításokat  is  végeztem,  a  döntés 

elősegítése céljából.

3.1. Technológiai hulladékvizek oldószermentesítése rektifikálással

Ebben  az  alfejezetben  a  legkevésbé  preferált  megoldást,  a  csővégi  hulladékkezelés 

alkalmazását mutatom be. Természetesen ezzel csak akkor érdemes foglalkozni, ha az előző 

két alternatíva egyikét sem célszerű megvalósítani.

Gyógyszeripar/finomkémia/petrolkémia  területén  technológiai  hulladékvizeknek  nevezik  a 

különböző anyalúgokat,  extrakció után keletkezett vizes fázisokat,  termékek tisztítása és a 

berendezések  mosásakor  keletkező  oldószereket  tartalmazó  vizes  elegyeket.  Technológiai 

hulladékvizek  tisztítására  alkalmazható  számos  fiziko-kémiai  módszer,  melyek  elsősorban 

szerves  oldószerek  eltávolítására,  valamint  a  kémiai  oxigénigény  csökkentésére 

alkalmazhatók.  Ezen  módszerek  kiválasztása  és  alkalmazása  számos  tényező  függvénye, 

ilyenek például

• a technológiai vizek összetétele, illetve az eltávolítandó szennyezések;

• környezetvédelmi előírások;

• gazdaságossági paraméterek;

• helyi adottságok.
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A lehetséges fiziko-kémiai módszerek a következő főbb csoportokba foglalhatók:

• az  illékonyságok  különbözőségén  alapuló  módszerek  (sztrippelés,  desztilláció, 

bepárlás)

• az oldékonyságok különbözőségén alapuló extrakció

• adszorpció

• kémiai oxidáció

• nedves oxidáció

• technológiai víz égetése, mint végső hulladékártalmatlanítási eljárás

Vizsgálataim  során  az  illékonyságok  különbözőségén  alapuló  módszereket  részesítettem 

előnyben.  A desztilláció  számos  elválasztási  területen  megtalálható,  és  jól  alkalmazható 

technológiai  vizek  oldószermentesítésére.  Az  ipari  desztillációs  műveletek  tervezéséhez 

megbízható fázisegyensúlyi adatokra van szükség, természetesen emellett kísérleti munka is 

mindenképpen szükséges.  Munkám során gyógyszergyárból származó számos technológiai 

vizet vizsgáltam, analizáltam, melyeknél a fő cél a technológiai vizek oldószermentesítése 

volt.  Fontos  megkülönböztetni  az  illékony  szerves  oldószerek  által  okozott  kémiai 

oxigénigényt  (VOC-KOI),  mert  azok  desztillációval  kinyerhetők.  Néhány  esetben  a 

technológiai  vizek  tartalmaztak  klórozott  oldószereket  is  (például  diklórmetánt),  ekkor 

kívánatos  volt  a  termék AOX értékének vizsgálata  is.  A tervezés  során szem előtt  kellett 

tartani, hogy a desztilláció során keletkezett fenéktermék csatornázható legyen.

A csatornázhatóság kritériumának figyelembe vételével kellett megtervezni és megvalósítani 

a feladatot (az alábbi fontossági sorrend betartása mellett):

1. Az  elfolyó  áram  elsősorban  halogénmentes  legyen,  hogy  az  egyre  szigorodó 

környezetvédelmi előírásoknak is megfeleljen, AOX értéke maximum 8 mg/L;

2. A csatornázott víz illékony oldószereket csak csekély mértében tartalmazzon;

3. Az  elfolyó  víz  KOI  értéke  lehetőleg  határérték  alatti  legyen,  azaz  kisebb,  mint  

1000 mg/L.

Az illékony szerves oldószerek rendszerint magas KOI-t okoznak, ezért ezek kinyerésével a 

technológiai  vizek  esetében  a  KOI  értéke  jelentősen  csökken.  A  csökkenés  mértéke 

természetesen  függ  az  illékony  szerves  oldószerek  mennyiségétől.  A technológiai  vizek 

tisztításakor további problémát jelent, ha nem illékony szerves anyag, illetve szervetlen sók 

vannak  jelen  az  elegyben.  A  nem  illékony  oldószerek  egy  lépésben,  hagyományos 

desztillációval nem nyerhetők ki, ezért eltávolításukra más megoldásokat (nedves oxidáció, 
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membránszűrés) célszerű alkalmazni. A vizsgálatok során arra is gondolni kell, hogy a VOC 

eltávolításával a csatornázandó fenéktermék illékony oldószermentesítése esetén a benne lévő 

nem illékony anyagok miatt a KOI értéke nem felel meg az előírásoknak. Ugyanakkor a VOC 

eltávolításával az oldatban levő szerves sók oldhatósága csökken, ami kiválási problémákat 

okozhat, melyet a megvalósítás során célszerű elkerülni.

3.1.1. Illékonyságok különbözőségén alapuló módszerek

Számos gyógyszeripari és finomkémiai hulladékvizet vizsgáltam abból a szempontból, hogy 

milyen körülmények között és milyen mértékben lehet a szennyezésektől megtisztítani. Az  

1. táblázat tartalmazza azt a néhány jellemző típusvizet, melyek jelentősebb mennyiségben 

keletkeznek a technológia során.

1. táblázat, Vizsgált technológiai vizek kiindulási összetétele

tömeg% 1. elegy 2. elegy 3. elegy 4. elegy 5. elegy 6. elegy
Metanol MeOH 1,90 0,06 0,01 0,40
Etanol EtOH 0,02 2,80 0,15 0,98 1,33 0,26
Izopropil-alkohol IPA 7,85 8,70 17,40
Diklórmetán DKM 0,09 0,52 0,34
Etilacetát EtAc 0,08 0,30 1,95 0,44
Benzilalkohol BA 0,25 0,11
Benzol Be 0,04
KOI [mg/L] 159140 167860 546450 15515 23100 38470

2. táblázat, Komponensek fizikai adatai [59], összetételek tömeg%-ban

Forráspon

t (°C)

Azeotrop Oldhatóság (25°C-on) 
Forráspont  

(°C)

Összetétel

víz tartalom

Szerves a 

vízben

Víz a  

szervesben
Metanol 64,5
Etanol 79,3 78,2 4,2
Izopropil-

alkohol

82,5 80,2 12,7

Diklórmetán 39,7 38,1 1,5 1,3 0,2
Etilacetát 77,2 70,4 8,5 8,08 2,94
Benzilalkohol 203,5 99,3 7,8 7,2 2,3
Benzol 79,7 69,2 8,2 0,18 0,06

Az 1. táblázat különböző problematikájú, jellemző összetételű technológiai vizeket tartalmaz, 

melyeket a vizsgált elegyek közül választottam. A komponensek közt csak az illékony illetve 

a desztillálható, valamint az AOX értéket okozó komponenseket tüntettem fel. Ezek mellett az 
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elegyek  KOI  értékét  is  meghatároztam.  A  2.  táblázat tartalmazza  a  komponensek  fizikai 

adatait (az összetételeket tömeg%-ban).

Minta

Egyfokozatú 
desztilláció

Illékony oldószerek analízise
KOI érték meghatározás

Szakaszos rektifikálás

Folyamatos 
rektifikálás

Félüzemi, folyamatos 
rektifikálás

Termékek analízise és az üst
KOI értékének meghatározása

Nem illékony anyagok 
KOI  értékének meghatározása

Termékek analízise és az üst
KOI értékének meghatározása

Termékek analízise és az üst
KOI értékének meghatározása

Méretnövelés

5. ábra, Kísérleti munka szakaszai

A kísérleti munkát az 5. ábrán bemutatottak szerint végeztem le. A kapott mintáknak először 

meghatároztam az illékony szerves anyag tartalmát, majd a KOI értékét. Az illékony szerves 

anyagok mennyiségi vizsgálatára FID detektoros SHIMADZU GC 14 B gázkromatográfot 

használtam. Meghatároztam a technológiai vizek szárazanyag tartalmát, és annak KOI értékét. 

Az  egyfokozatú  desztilláció  során  figyeltem,  hogy  az  illékony  oldószerek  és  a  víz 

eltávolításával mikor kezdődik meg a szilárd anyagok kiválása. Nagy szárazanyag tartalmú 

mintát nem célszerű desztillálni, mert a szilárd anyagok kiválása esetén dugulást okozhatnak. 

A nagyobb méretű szilárd anyagok kiszűrése feltétlenül szükséges a desztillációs kísérletek 

előtt,  mert  a szilárd anyagok is  jelentős mértékben hozzájárulhatnak az elfolyó áram KOI 

értékéhez. A nem illékony anyagok által okozott KOI érték előre jelzi, hogy a desztilláció 
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esetén a VOC eltávolításával a csatornázandó áram KOI értéke megfelel-e az előírásoknak. A 

párlatok frakciónkénti vizsgálatát addig folytattam, amíg a párlat főként vizet tartalmazott. 

Megállapítottam,  hogy  az  illékony  oldószerek  nagyrészt  kinyerhetők,  de  a  kiindulási 

mennyiség igen nagy százalékát kell  elvenni termékként, ami nem előnyös. Minden elegy 

esetén az összegyűjtött párlatnak magas volt a víztartalma nagyobb, mint 30%. Így a terméket 

ezzel a módszerrel nem sikerült megfelelő mértékben koncentrálni, és azt nem gazdaságos 

elégetni.

Az egyfokozatú desztillációt követően rektifikálási kísérleteket végeztem. Ezzel a művelettel 

tisztább,  koncentráltabb  termékeket  lehet  előállítani,  mint  az  egyfokozatú  desztilláció 

alkalmazásával. A rektifikálást szakaszos és folyamatos üzemmódban is lehet végezni. Ennek 

kiválasztásakor két szempontot kell figyelembe venni:

• a feldolgozandó anyagmennyiséget,

• szükség van-e szegényítő oszloprészre.

Minden elegy esetén először szakaszos rektifikálást végeztem. A kísérletek jobb eredményt 

adtak, mint az egyfokozatú desztillációs kísérletek, és a desztillátum mennyisége, és annak 

víztartalma csökkent.  A feldolgozandó elegyek mennyisége miatt  célszerű volt  folyamatos 

desztillációs kísérleteket is végezni. A folyamatos rektifikálásnak megvan az az előnye, hogy 

az oszlop közepére történő betáplálás esetén a dúsító szekció mellett egy szegényítő szekció is 

segíti  az  elválasztást.  A kísérletek  során  erre  a  tulajdonságra  is  szükség  volt,  hogy  a 

fenéktermék minél kevesebb illékony anyagot tartalmazzon.

Először  laboratóriumi  folyamatos  rektifikálást  végeztem.  A  desztillátum  esetében  fő 

célkitűzés volt, hogy minél alacsonyabb legyen annak víztartalma. Erre azért volt szükség, 

hogy  a  desztillátum  mennyisége  csökkenjen,  illetve  égethető  legyen.  A  csatornázandó 

fenékterméknél  fontos volt  annak illékony oldószermentessége,  illetve KOI értéke,  melyet 

ISO  6060:1991  szerint  végeztem,  és  a  halogénezett  minták  esetében  AOX  értéket  is 

figyelemmel kísértem. A desztillátum víztartalmát Karl-Fischer titrálással határoztam meg. A 

megvalósíthatóság miatt figyelni kellett, az esetleges kiválásokra, hogy az üstmaradék még 

folyadékként  viselkedjen.  A kísérleteket  számítógépes  modellezéssel  segítettem,  melynek 

célja  a  kísérletek  számának  csökkentése  és  a  desztilláló  oszlop  paramétereinek 

meghatározása. A vizsgált paraméterek: 

• az elméleti tányérszám,

• a betáplálás helye,
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• és a refluxarány.

A laboratóriumi  vizsgálatokat  követően  félüzemi  méretű  rektifikáló  oszlopban  folytattam 

további  kísérleteket.  Csak  a  sikeres  félüzemi  kísérletek  után  célszerű  az  ipari  berendezés 

tervezése.  A  laboratóriumi  kísérleteknek  megfelelően  15  elméleti  tányért  tartalmazó 

desztilláló  oszlop  már  elegendő  volt  a  feladat  megvalósításához,  a  betáplálást  mindig  az 

oszlop közepére vezettem. A félüzemi méretű kísérleteket 5 cm belső átmérőjű, 3 m magas, 

Sulzer Mellapak 750Y rendezett töltetes oszlopban végeztem, így a méretnövelés is könnyen 

megvalósítható. Olyan eljárás kidolgozása volt a cél, amelyben lehetőleg egy berendezésben, 

és közel azonos üzemeltetési paraméterek mellett mindegyik elegy kezelhető legyen.

A vizsgálandó elegyeket (1. táblázat) különböző módon lehetett csoportosítani. A feldolgozás 

szempontjából célszerű volt a klórozott oldószereket tartalmazó elegyeket külön vizsgálni. Az 

1.  táblázatban  bemutatott  elegyek  közül  a  legártalmasabbak  a  diklórmetánt  tartalmazó 

technológiai vizek.

3.1.2. Halogénezett oldószereket nem tartalmazó technológiai vizek

Az  1.  táblázat 1-3  elegye  nagy  mennyiségben  tartalmaz  szerves  oldószereket.  A  fenti 

oldószerek közül az etanol és az izopropil-alkohol homogén azeotropot, míg az etil-acetát 

heterogén  azeotropot  alkot  vízzel  (2.  táblázat),  ezért  vízmentes  desztillátumot  nem  lehet 

előállítani hagyományos desztillációval. A kísérleti munkát az  5. ábra szerint végeztem. A 

laboratóriumi  kísérletek  tapasztalatait  felhasználva,  természetesen  félüzemi  méretű 

desztillációs  kísérleteket  is  végeztem.  A félüzemi  méretű  desztilláló  oszlop  fűtése  direkt 

gőzbevezetéssel történt, melynek mennyiségét mértem. A direkt gőzfűtésre azért volt szükség, 

hogy  az  ipari  körülményeknek  megfelelően  végezzem  el  a  kísérleteket.  A  fűtőgőz  a 

kondenzálás  után  az  elfolyó  fenéktermék  áramát  növeli.  A  fenéktermék  KOI  értékét 

megmértem, és a mérési adatokat korrigáltam a kondenzált vízgőznek tulajdonítható hígulás 

mértékével.  Az  eredményeket  bemutató  ábrák  skálája  logaritmikus  a  nagy  koncentráció-

változás és különbségek miatt.

Az  első  elegy  félüzemi  desztillációs  kísérletének  eredményét  a  6.  ábra mutatja  be.  A 

desztillációt az előkísérletek alapján R=20 refluxaránnyal végeztem. A desztillátum/betáplálás 

aránya  9%,  ami  viszonylag  alacsony,  figyelembe  véve  a  technológiai  víz  kiindulási 

összetételét  (szerves  oldószerek  mennyisége  ~  8  tömeg%).  Ahogy  az  ábrán  is  látszik  a 

fenéktermék, mindegyik komponense kevesebb, mint 10 ppm, ami már tekinthető illékony 
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oldószermentes  víznek.  A csatornázandó áram KOI értéke  159140 mg/L-ről  950 mg/L-re 

csökkent. Így elmondható, hogy rektifikálással az illékony oldószerek kinyerhetők csekély 

víztartalom  mellett,  így  hasznosításra  alkalmas  a  desztillátum,  és  a  fenéktermék 

csatornázhatóvá válik.
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6. ábra, Az 1. elegy kiindulási és fenéktermékének összetétele D/F=9%, R=20

A 7. ábra a második elegy vizsgálata során kapott eredményeket mutatja. A kísérletek során a 

desztillátum/betáplálás aránya 16% volt,  ami viszonylag magas,  de szükséges a  kiindulási 

elegy magas oldószertartalma (szerves oldószerek mennyisége ~ 13,5 tömeg%), és az elegy 

két komponensének azeotrop tulajdonságai miatt. Az alkalmazott refluxarány az előkísérletek 

alapján ezúttal is 20 volt, mely megfelel annak a célkitűzésnek, hogy egy adott berendezés 

hasonló működési paraméterek mellett alkalmas legyen a vizsgált elegyek feldolgozására. A 

meghatározott beállítással sikerült a desztillátumban koncentráltan kinyerni az alkoholokat. A 

7.  ábrán látható,  hogy  az  elfolyó  áram  mindhárom  alkohol  esetében  10  ppm  alatti.  A 

csatornázhatóság feltételeit vizsgálva, a fenéktermék KOI értékét is meghatároztam, melynek 

értéke 3500 mg/L. Ez már nem felel meg a környezetvédelmi előírásoknak, de azt nem lépi 

túl nagy mértékben.
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7. ábra, A 2. elegy kiindulási és fenéktermékének összetétele, D/F=16%, R=20

A  következő  8.  ábra a  harmadik  elegy  desztillációs  eredményét  mutatja  be.  A 

desztillátum/betáplálás  aránya  ebben  az  esetben  26%,  ami  magasnak  tekinthető  (szerves 

oldószerek  mennyisége  ~  18  tömeg%),  de  a  magasabb víztartalom szükséges  a  jelenlévő 

azeotropot  képző  komponensek  miatt.  A  kísérlet  során  ezúttal  is  20-as  refluxarányt 

alkalmaztam. Meg kell említeni, hogy ebben az esetben az IPA-t nem sikerült még a nagy 

refluxarány és a nagy desztillátum/betáplálás mellett sem 10 ppm alá csökkenteni. Ebben az 

esetben  a  desztillátum  víztartalma  igen  magas,  30  tömeg%  volt.  A KOI  értékét  sikerült 

jelentősen  lecsökkenteni  546450  mg/L-ről  17000  mg/L értékre,  ez  messze  a  csatornázási 

határérték  felett  van.  A  nem  illékony  anyagok  eltávolítására  más  módszereket 

(membránszűrés, vagy nedves oxidáció) célszerű alkalmazni.

3. elegy

1
10

100
1000

10000
100000

1000000

MeOH EtOH IPA

pp
m Betáp

Üst

8. ábra, A 3. elegy kiindulási és fenéktermékének összetétele, D/F=26%, R=20
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3.1.3. Halogénezett oldószereket tartalmazó technológiai vizek

A halogén tartalmú oldószerek elválasztása már nehezebb feladat. Az általam vizsgált ipari 

példákban a halogéntartalom csak a DKM jelenlétéből származik. Ahogy az 1. táblázatban is 

látható ebben az elegycsoportban a DKM mellett EtAc is jelen van, aminek jelentősége, hogy 

mindkét oldószer a vízzel korlátoltan elegyedik (2. táblázat). A desztillációt nehezíti, hogy 

mindhárom  kiindulási  elegy  homogén  és  heterogén  azeotropot  képző  komponenseket  is 

tartalmaz.

A 9. ábra szintén félüzemi desztillációs kísérletek eredményét mutatja be. Az 1. táblázatban 

bemutatott negyedik elegy tartalmaz homogén és heterogén azeotropot is, ami megnehezíti az 

elválasztást. A betáplálás/desztillátum aránya 1,6%, ami viszonylag kicsi, figyelembe véve a 

kiindulási elegy összetételét, és az oldószerek tulajdonságait. Ez az arány szükséges ahhoz, 

hogy az illékony oldószereket a desztillátumban koncentráltan eltávolítsam. A kísérlet során 

alkalmazott refluxarány 20, mely megfelel az előkísérleteknek. Az eredmények azt mutatják, 

hogy a DKM jelentősen lecsökkent,  amit az elfolyó víz AOX értéke is bizonyít,  melynek 

értéke a 8 mg/L határérték alatt volt. Az ábrából az is látható, hogy az AOX eltávolításával 

egyidejűleg sikerült az oldószerek mennyiségét 10 ppm alá csökkenteni, tehát az elfolyó víz 

oldószermentesnek tekinthető. Az áram KOI értékét vizsgálva szinten sikeres volt a kísérlet, 

mert annak KOI értéke 990 mg/L, azaz határérték alatti. Így a vizsgált technológiai víz esetén 

elmondható,  hogy  a  kísérlet  során  keletkező  fenéktermék  mindhárom  csatornázási 

kritériumnak eleget tesz.
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9. ábra, 4. elegy kiindulási és fenéktermékének összetétele, D/F=1,6%, R=20
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Az 5. elegy kísérleti eredményeit az 10. ábra mutatja be. Az elválasztást itt nehezíti, hogy a 

DKM és EtAc mellett  jelen van a  benzilalkohol  is,  amely szintén korlátoltan elegyedik a 

vízzel,  és  heterogén azeotropot  is  képez.  Ezeket  a  kísérletet  10-20  közötti  refluxaránnyal 

célszerű elvégezni. Az eredményekből jól látszik, hogy a DKM eltávolítása sikeres volt, így a 

vizsgált  minta  AOX  értéke  is  sikeresen  határérték  (8  mg/L)  alá  csökkent.  A 

desztillátum/betáplálás  aránya  10%,  ami  a  kiindulási  anyagok  mennyiségét  (szerves 

oldószerek mennyisége ~ 4 tömeg%) tekintve viszonylag magasnak tűnik. Még a viszonylag 

nagy  desztillátum  áram  ellenére  sem  sikerült  a  fenéktermék  benzilalkohol  tartamát 

nagymértékben lecsökkenteni. Ezen még lehetne javítani, növelve a desztillátum/betáplálás 

arányát, de ebben az esetben a desztillátum víztartalma is tovább nő. A technológiai víz KOI 

értéke  23100  mg/L értékről  2600  mg/L-re  csökkent  a  beállított  üzemeltetési  paraméterek 

mellett.  A benzilalkoholt  más módszerekkel könnyebb eltávolítani,  mint például heterogén 

azeotrop desztillációval. Ennek szükségessége megfontolandó a kiindulási  technológiai víz 

csekély benzilalkohol tartalma miatt, így az elfolyó víz KOI értéke tovább csökkenthető, de 

még abban az esetben sem éri el a kívánt határértéket. A korábbi mérések eredménye arra utal, 

hogy az elegyben más, nem illékony szerves anyagok is jelen vannak, melyek desztillációval 

nem távolíthatók el.
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10. ábra, 5. elegy kiindulási és fenéktermékének összetétele, D/F=10%, R=10~20

A 11. ábra a 6. elegy desztillációs eredményeit ábrázolja. Ez az elegy nagyon hasonlít  az 

előbbihez,  mivel  ez  is  tartalmaz  benzilalkoholt.  A kísérletet  20-as  refluxaránnyal  és  6% 

desztillátum/betáplálás  mellett  végeztem (szerves  oldószerek  mennyisége  ~  1,6  tömeg%). 

Ebben az esetben is tovább csökkenthető magasabb desztillátum/betáplálás érték mellett  a 

fenéktermék benzilalkohol  tartalma.  A csatornázandó víz AOX értéke nem haladja  meg a 
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határértéket, és ez jól látszik a DKM mennyiségén is. A technológiai víz KOI értékét 38470 

mg/L-ről 10670 mg/L-re sikerült csökkenteni. A KOI értékét az elegyben lévő nem illékony 

anyagok okozzák, ezért hagyományos desztillációval azok nem távolíthatók el. A probléma 

megoldására további fiziko-kémiai eljárást kell alkalmazni, mint például a nedves oxidációt, 

vagy membránműveletet.
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11. ábra, 6. elegy kiindulási és fenéktermékének összetétele, D/F=6%, R=20

3.1.4. Rektifikálással illékony oldószermentesített fenéktermékek KOI értéke

A KOI  értékek  változását  a  12.  ábra mutatja.  A desztillációs  kísérletek  elvégzése  után 

elmondható,  hogy  a  DKM  tartalmú  elegyek  esetében  mindig  sikerült  az  AOX  értéket 

határérték alá csökkenteni. Az első és negyedik elegy esetében a desztillációval a technológiai 

hulladékvizek kezelése megoldható, mert az eredmények az összes kritériumnak megfelelnek. 

A desztilláció  fenéktermékének  AOX  értéke  (halogénezett  esetben)  nem  haladja  meg  a 

határértéket (8 mg/L), sikeresen eltávolítottam az illékony oldószereket, és a csatornázandó 

víz KOI értéke is 1000 mg/L alatti.

A következő csoportba a második és ötödik elegy tartozik. Ebben az esetben sikeres volt az 

AOX csökkentés és az illékony oldószerek eltávolítása, és az elfolyó fenéktermék KOI értéke 

kismértékben, de meghaladja a határértéket.

A harmadik  és  hatodik  elegyek  vizsgálata  során  a  desztillációs  kísérletek  eredményesek 

voltak.  Mindezek  mellett  a  csatornázandó  fenéktermék  KOI  értéke  messze  túllépi  a 

környezetvédelmi  előírások  által  megadott  határértéket.  Ez  utóbbi  elegyeknél  további 

tisztításra van szükség.
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12. ábra, A vizsgált elegyek kiindulási és fenéktermékének KOI értéke

Az  ipari  technológiai  hulladékvizek  vizsgálata  során  megállapíthatom,  hogy  az  illékony 

szerves oldószerek viszonylag könnyen eltávolíthatók rektifikálással (kivétel a benzilalkohol), 

és  a  vizsgált  esetekben  a  szerves  halogént  (DKM)  tartalmazó  szennyezés  is  könnyen 

kinyerhető volt, így a vizsgált minták esetében az AOX csökkentése sem okozott problémát. 

Az illékony szerves oldószerek igen nagy mértékben okozzák a kiindulási elegyek magas KOI 

értékét. A vizsgált illékony komponensek mennyiségét könnyen 10 ppm alá lehet csökkenteni 

rektifikálással az elfolyó vízben.

A VOC kinyerését követően nem mindig teljesül az a feltétel, hogy a csatornázandó víz KOI 

értéke határérték alá csökkenjen. Ebben az esetben más módszereket is alkalmazni kell.  A 

technológiai  vizek  vizsgálatát  követően  megállapítható,  hogy  nem  lehet  egy  egyszerű  és 

komplex megoldást alkalmazni, mivel minden elegy más tulajdonságokkal rendelkezik, ezért 

először  egyedi  vizsgálatokat  kell  végezni.  Az  eredményeket  felhasználva  a  különböző 

elegyeket csoportosítani lehet (mennyiségük, minőségük, tulajdonságaik alapján) és csak az 

egyedi vizsgálatokat követően célszerű az elegyek összekeverése és együttes feldolgozása. A 

vizsgált elegyek rendkívül összetettek, így a modellezés eredményét csak tájékoztató jelleggel 

lehet elfogadni.

3.1.5. Új eljárás tervezése VOC-KOI eltávolítására

Olyan új eljárás kidolgozása volt  a célom, melyben a különböző technológiából származó 

elegyek  VOC  eltávolítása  egy  univerzális  eljárás  keretében  megvalósítható.  Ehhez 

előkísérletekkel meg kellett határozni a rektifikáló oszlop:
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• elméleti tányérszámát,

• betáplálás helyét,

• alkalmazott refluxarányt.

A feldolgozandó  technológiai  vizeket  csoportosítottam  és  kiválasztottam  a  betáplálandó 

elegyeket,  melyeket  egyenként  megvizsgáltam.  A  kísérleti  munka  mellett  számítógépes 

modellezést is végeztem. Ezzel segítettem elő a kísérletekhez szükséges főbb paraméterek 

meghatározását.  A paramétereket  úgy  kellett  megválasztanom,  hogy  a  legszélesebb  körű 

feldolgozás legyen lehetséges.

A vizsgálat  során nehézséget  jelentett  a  technológiai  hulladékvizek  változatos  összetétele, 

melyet az azeotrop és a korlátolt  elegyedésű komponensek okozták. A bemutatott elegyek 

folyamatos  rektifikálása  esetén  nem  tapasztaltam  kétfázisú  fejterméket,  de  ennek 

előfordulására  is  számítani  kellett.  A rektifikáló  oszlop  előtt  szűréssel  gondoskodtam  a 

nagyméretű szilárd anyagok eltávolításáról, ezzel is csökkentve a berendezésbe vitt szilárd 

anyag  mennyiségét,  és  csökkentve  az  eltömődés  kockázatát.  A sikeres  laboratóriumi  és 

félüzemi méretű desztillációs kísérleteket követően a kidolgozott paraméterek és a kapacitás 

figyelembe vételével  egy  ipari  méretű  berendezés  tervezése  volt  a  feladat.  Természetesen 

lehetőség  van  újabb  elegyek  feldolgozására  is  a  berendezésben,  melyet  először 

laboratóriumban (azonos körülmények között Nelm, NF, R) célszerű megvizsgálni.

3.1.6. Új eljárás tervezése AOX mentesítésre

Halogén tartalmú technológiai  vizek kezelésére új,  a vizsgált  technológiai hulladékvizekre 

univerzálisan  alkalmazható  eljárást  dolgoztam  ki.  A  feldolgozandó  technológiai  vizek 

mindegyikével  végeztem desztillácós  kísérleteket.  A kísérleti  munka mellett  számítógépes 

modellezést is végeztem, és meghatároztam a kísérlethez szükséges körülményeket.

A munka során nehézséget okozott az elegyek változatos összetétele, a vízzel azeotrop és két 

fázist  képző  komponensek  jelenléte.  Az  elegyekben  (1.  táblázat)  jelentős  mennyiségű 

diklórmetán, etilacetát és benzilalkohol volt, melyek mindegyike vízzel korlátoltan elegyedik. 

Amennyiben a desztillátum kétfázisú, célszerű megvizsgálni,  hogy a komponensek melyik 

fázisban dúsulnak. Általánosságban elmondható, hogy a kétfázisú fejtermékeknél a felső fázis 

rendszerint  kevés  vizet  és  sok  illékony  szerves  anyagot;  míg  az  alsó  fázis  inkább  vizet 
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tartalmaz. Ilyen elegyek esetén célszerű a szerves fázist elvezetni termékként és a vizes fázist 

visszavezetni a desztilláló oszlopba.

A cél egy olyan rektifikáló oszlop műveleti paramétereinek meghatározása volt, melyben a 

vizsgált  elegyek  mindegyike  feldolgozható.  Ehhez  előkísérletekkel  meghatároztam  a 

rektifikáló oszlop

• elméleti tányérszámát,

• betáplálás helyét,

• alkalmazott refluxarányt.

Az  univerzális  berendezés  paramétereinek  meghatározását  nehezítette  a  DKM  jelenléte  –

mivel sűrűsége nagyobb a víznél- a fázisok megfordulhatnak (a felső fázis a vizes fázis) a 

DKM mennyiségének függvényében. Ezt a jelenséget a kiindulási elegy DKM tartalmának 

növelésével  figyeltem  meg.  Az  eljárás  kidolgozásakor  további  nehézséget  jelentett  a 

benzilalkohol  jelenléte  egyrészt  az  azeotrop  tulajdonsága  miatt;  másrészt,  hogy  nehezen 

tudtam a két fázist egymástól elválasztani.

Mindezen nehézségek miatt, a rektifikáló oszlop kétfázisú fejtermékét nem választottam szét. 

Ez  a  megoldás  nem  tökéletes,  de  kiküszöböli  az  összetétel  függvényében  változó  fázis 

visszavezetése okozta működtetési problémát, és az összes általam vizsgált elegy kezelésére 

megfelelő. A sikeres kísérletek után a kapacitás figyelembe vételével ipari méretű berendezést 

terveztem.

3.1.7. Stratégia hulladékvíz-kezelő módszerek alkalmazására

Napjainkban két fő csoportba sorolhatók a hulladékvizek kezelésére alkalmas módszerek:

• fiziko-kémiai módszerek

• biológiai módszerek

Ezek alkalmazására mutat be a  13. ábra egy stratégiát. A stratégia követi a fenntarthatóság 

elvét, mely szerint a hulladékvizekben lévő értékes anyagok kinyerését kell elsődleges célnak 

tekinteni, ezért a biológiai szennyvízkezelés a stratégia utolsó lépése.

Először  el  kell  dönteni  a  meglévő  adatok  alapján,  hogy  a  feldolgozandó  hulladékvíz 

tartalmaz-e AOX értéket okozó komponenseket, amennyiben igen, és azok illékonyak, akkor 
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célszerű  rektifikálni.  A rektifikálást  követően  a  desztillátum  vizsgálata  szükséges,  mert 

koncentráltan tartalmaz illékony oldószereket, amelyeket esetleg újra fel lehet használni.

Adatok

VOC-KOI 
>5000-20000 

mg/L

AOX >8 mg/L
igen

igen

nem

Rektifikálás Újrahasznosítható 
anyagok kinyerése

desztillátum

KOI 
>1000 mg/L

nem
fenéktermék

Csatornázás 

nem

Mérnöki megfontolások 
alapján választás az alábbi 

lehetőségek közül

igen

Bepárlás

Membránszűrés

Nedves oxidáció

KOI 
>1000 mg/L

Biológiai 
kezelés

igen

nem

13. ábra, Stratégia technológiai hulladékvíz-kezelő módszerek alkalmazására

Ha a feldolgozandó hulladékvíz AOX értéke a határérték alatti, úgy célszerű annak VOC-KOI 

értékét  megvizsgálni.  Ha  az  elegy  sok  illékony  oldószert  tartalmaz,  akkor  célszerű  azt 

rektifikálni.  A keletkezett  desztillátum koncentráltan  tartalmazza  az  illékony oldószereket, 
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melyek vagy felhasználhatók a technológiában, vagy égetésre alkalmasak. Rektifikálással a 

fenéktermék  illékony  oldószertartalma  jelentősen  lecsökkenthető.  Ekkor  célszerű  a 

fenéktermék KOI értékét ismét megvizsgálni.

Ha a hulladékvíz KOI értéke megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, akkor csatornázható. 

Amennyiben nem, akkor mérnöki megfontolások alapján a nem illékony anyagokat el kell 

távolítani az elegyből, melyre a következő alternatívák alkalmasak:

• Bepárlás (a víz eltávolításával, a visszamaradt sűrítményt kell kezelni)

• Membránszűrés (permeátum a tiszta víz, így az elegy töményedik, és a továbbiakban 

azt kell kezelni)

• Nedves oxidáció

• Biológiai kezelés

A  fiziko-kémiai  műveletek  után  ismét  meg  kell  vizsgálni,  hogy  a  „hulladékvíz”  már 

csatornázható-e.  Amennyiben  még  mindig  nem  felel  meg  az  előírásoknak  biológiai 

szennyvíztisztítást kell alkalmazni. Ebben az esetben az esetleges toxikus anyagokat el kell 

távolítani valamelyik fiziko-kémiai módszerrel.

3.1.8. Eredmények összefoglalása

A vizsgált ipari technológia hulladékvizekről megállapítottam, hogy rektifikálással az illékony 

szerves oldószerek nagyrészt kinyerhetők, és a szerves halogént tartalmazó elegyek esetében a 

diklórmetán is könnyen eltávolítható.

Olyan rektifikáló oszlop tervezése volt a cél, melyben különböző összetételű elegyek hasonló 

módon  feldolgozhatók.  Meghatároztam  a  rektifikáló  oszlop  működési  paramétereit,  és  a 

kapacitás  figyelembe  vételével  ipari  méretű  rektifikáló  oszlopot  terveztem,  melyeket  az 

iparban meg is építettek.

Stratégiát javasoltam a finomkémiai/gyógyszeripari technológiai hulladékvizek kezelésére.
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3.2. Oldószerek környezetközpontú regenerálása

A  környezetvédelmi  problémák  megoldására  a  csővégi  hulladékkezelésnél  kedvezőbb 

alternatíva a keletkezett hulladék feldolgozható összetevőjének alapanyaggá alakítása és újra 

felhasználása. Ebben az alfejezetben ezt mutatom be.

Visszanyerhető szerves oldószerek leggyakrabban:

• használt és/vagy szennyezett oldószer/elegyben.

• technológiai hulladékvizekben fordulnak elő.

Számos  elválasztási  (tisztítási)  feladatban  az  előírt  követelményeket  több  eljárással  is 

teljesíteni lehet. Ilyenkor az egymással versengő eljárások közül azt kell választani, amelynek 

legkisebb a teljes (üzemeltetési és beruházási) költségigénye és a környezeti hatása. A vegyi- 

és  rokoniparban  fontos  feladat  a  tetrahidrofurán  (THF)  regenerálása,  melyre  számos 

technológiát dolgoztak már ki.  A víz mellett  szerves anyag is megjelenhet (pl.  metanol) a 

technológiai hulladékvízben, amely a regenerálás módját megváltoztathatja.

Egy oldószerregenerálási  technológia  fejlesztésének lépéseit  a  THF példáján  mutatom be, 

mely szintén ipari esettanulmány volt.

3.2.1. Az elválasztás problematikája

Sikeresen  alkalmaznak  hibrid  eljárásokat  nem-ideális  elegyek  elválasztásánál.  A  hibrid 

rendszerek előnye, hogy a különböző műveleti egységek alkalmazásával azok együttesen egy 

előnyösebb,  hatékonyabb  egységet  alkotnak,  mintha  külön-külön  alkalmaznák  azokat.  Az 

alternatív  elválasztási  technológiák vizsgálatakor  egyre nagyobb figyelmet  kell  fordítani  a 

gazdaságossági  elemzésekre  is.  A  nem-ideális  elegyek  elválasztása  esetén  a 

membránműveleteket is célszerű figyelembe venni. A membránműveletek előnye a megfelelő 

szelektivitás, és az alacsony energiaigény, hátránya, pedig a magas beruházási költség. Az idő 

előrehaladásával  a  membránszeparációs  berendezések  relatíve  olcsóbbá,  megfizethetővé 

váltak, és most már potenciális alternatív technológiának számítanak.

A használt  oldószerek  regenerálása  meglehetősen  fontos  az  iparban,  mert  így  jelentősen 

csökkenteni lehet a vegyszerfelhasználást. Előfordul azonban, hogy a használt oldószereket 

nem lehet  összekeverni  más  hasonló  összetételű  elegyekkel,  mivel  a  regenerált  oldószert 

kizárólag  az  adott  technológiában  lehet  újra  felhasználni.  A vegyiparban  számos  helyen 

használnak tetrahidrofuránt, ezért fontos annak regenerálása is.  A 3. táblázat tartalmazza a 

41



vizsgált ipari elegyekben előforduló főbb komponensek adatait, melyből az is látszik, hogy a 

tetrahidrofurán minimális forráspontú azeotropot alkot vízzel és a metanollal is. A minimális 

forráspontú  azeotropok  elválasztása  nem  egyszerű  mérnöki  feladat,  de  a  problémára 

megoldására  már  számos  elválasztási  technika  létezik,  mint  például  a  kétnyomású 

desztilláció, abszorpció, oldószer extrakciója.

3. táblázat, Komponensek forráspontja, azeotropok összetétele és forráspontja

Forráspont (°C)
metanol 64,50
tetrahidrofurán 64,85
víz 100,00

Forráspont (°C) Összetétel (tömeg %)
tetrahidrofurán-metanol 59,5 70,1-29,9
tetrahidrofurán-víz 63,9 94,3-5,7

Már régebben is megvalósították a tetrahidrofurán vízmentesítését hibrid eljárással, ekkor a 

THF-víz  azeotrop  bontására,  azaz  a  víz  elvonására  vegyszert  például  nátrium-hidroxidot 

használtak. A 14. ábra ezt az eljárást mutatja be melyet 1983-ban Schoenmakers publikált 

[60].

Lúg

Betáp

Gőz

Víz (THF<10 ppm)

Azeotrop

THF (víz 0,5 tömeg%)

Vizes lúg

8

7

14. ábra, Azeotrop desztillációt követő nátrium-hidroxidos vízmentesítés

Amint  az  a  fenti  ábrán  jól  látszik  bármilyen  magas  víztartalmú  tetrahidrofuránt  lehet  a 

desztillációs  oszlopba  vezetni,  és  Nelm=8  elegendő,  hogy  fejtermékként  közel  azeotrop 
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összetételű elegyet kapjunk. A víztartalom további csökkentését lúggal végzik, és az eljárás 

után a tetrahidrofurán már csak 0,5 tömeg% vizet tartalmaz. Számos esetben ez a 0,5 tömeg% 

víztartalom  nem  felel  meg  a  technológiai  előírásnak,  ezért  más  megoldást  kell  keresni. 

Ugyanakkor a technológia során gondolni kell még a vizes lúg semlegesítésére, kezelésére.

3.2.1.1. A tetrahidrofurán-víz elegy

A vizsgált tetrahidrofuránt tartalmazó ipari elegyek jellemző adatait tartalmazza a 4. táblázat. 

A kiindulási elegy összetételét megnézve látszik, hogy az elválasztásánál problémát jelent az 

elegy  fiziko-kémiai  tulajdonsága.  A regenerálás  után  a  tetrahidrofurán  0,05  tömeg% vizet 

tartalmazhat, így a 14. ábra által bemutatott eljárás nem alkalmazható.

4. táblázat, Tetrahidrofuránt tartalmazó elegyek összetétele és mennyisége

Elegy THF-víz (1) THF-MeOH-víz (2)
THF (tömeg%) 92,9 77,7
víz (tömeg%) 7,1 16,3
metanol (tömeg%) - 6
Mennyiség (t/év) 632 547
Terméktisztaság THF (tömeg%) 99,95 99,9

A  THF-víz  regenerálandó  elegy  közel  azeotrop  összetételű,  és  ezt  az  elegyet  kell 

vízmentesíteni. Tetrahidrofurán regenerálására alkalmaznak az iparban lúgos vízmentesítést 

is, hogy az azeotrop összetételen át tudjanak lépni.

A  megvizsgált  régi  szakaszos  ipari  eljárás  sematikus  vázlata  a  15.  ábrán  látható.  A 

vízmentesítésre  nátrium-,  illetve  kálium-hidroxidot  használnak,  melyet  több  részletben 

adagolnak  az  elegyhez.  A vizes  lúgba  természetesen  tetrahidrofurán  is  kerül,  ami  nagy 

anyagveszteséget  okoz.  Lúg  felhasználásával  a  víztartalmat  0,5  tömeg%  alá  nem  tudják 

csökkenteni,  ezért  a  követelmények  megvalósításához  további  tisztítási  eljárást  kell 

alkalmazni. Ebben az esetben a lúgot az azeotrop ponton történő átlépésre használják, és a 

gyakorlatilag  vízmentes  tetrahidrofuránt  egy  18  elméleti  tányéros  (Nelm=18)  szakaszos 

desztilláló oszlopban állítják elő. A szakaszos desztilláció során először R=7 mellett azeotrop 

közeli desztillátumot kapnak, melyet recirkuláltatnak a veszteségek csökkentése érdekében. A 

desztillátum  víztartalma  ezek  után  csökken,  és  kisebb  refluxarány  mellett  kinyerhető 

fejtermékként a gyakorlatilag vízmentesített oldószer. A fenékterméket, amely nem felel meg 

az előírásoknak,  szintén visszavezetik  a  regenerálási  technológia elejére,  így az egyesített 

betáplálás közel 40%-át a recirkuláltatott áram adja.
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THF (víz 0,5 tömeg %)

Lúg

Betáp

Előpárlat
R=7

THF
(víz 0,05 tömeg%)

15. ábra, Régi ipari eljárás tetrahidrofurán vízmentesítésére (RIT)

Az elegy tulajdonságából adódik, hogy az eljárást nem célszerű így megvalósítani. Ezért nem 

gazdaságos és csak nagy oldószerveszteséggel és magas recirkulációs árammal valósítható 

meg.

3.2.1.2. A tetrahidrofurán-metanol-víz elegy

A  16.  ábrán bemutatott  technológiához  nagyon  hasonlót  alkalmaztak  a  tetrahidrofurán 

kinyerésére THF-MeOH-víz elegyből. A vizsgált elegy összetételét a 4. táblázat tartalmazza, 

és a technológia a 16. ábrán látható. A kiindulási elegynek viszonylag nagy víztartalma van, 

de a nehézséget itt elsősorban a metanol jelenléte okozza, mert a MeOH-THF elegy szintén 

azeotropot  képez.  Kihasználva  a  nátrium-,  és  kálium-hidroxid  jó  vízelvonó  képességét  a 

terner  elegy  víztartalmát  ezzel  a  módszerrel  csökkentik.  Így  a  vízzel  együtt  metanol  (és 

természetesen THF) is távozik a rendszerből. A víztartalom ebben az esetben is csökkenthető 

0,5  tömeg%-ra.  A  további  vízmentesítést  szintén  szakaszos  desztillációval  végzik.  A 

desztillációt különböző, egyre nagyobb refluxaránnyal végzik,  hogy fejtermékként a közel 

azeotrop MeOH-THF elegyet kapják, és így csökkenjen a metanol mennyisége, és az áramot a 

THF  veszteség  csökkentése  érdekében  recirkuláltatják.  Az  előpárlatokat  követően  már 

kinyerhető a tisztasági követelményeknek megfelelő THF főpárlat.
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THF (víz 0,5 tömeg %)

Lúg

Betáp

Előpárlatok:
R1=9
R2=15
R3=25

Főpárlat
THF
(víz 0,05 tömeg%)
(MeOH 0,05 tömeg%)

16. ábra, Régi ipari eljárás THF-metanol-víz elegy elválasztására (RIT-MeOH)

A szakaszos desztilláció esetén szintén marad az üstben THF tartalmú vizes elegy, és ezt is 

visszavezetik a technológia elejére a veszteségek csökkentése érdekében. A recirkuláltatott 

áram az egyesített betáplálás közel 62%-a, ami feleslegesen nagy üzemeltetési költséget okoz. 

Az  alkalmazott  technológia  nem  előnyös,  mert  a  nagy  víztartalom nagy  lúgfelhasználást 

eredményez. A keletkezett vizes lúgot közömbösíteni kell,  illetve a lúgoldat a vízen kívül 

tetrahidrofuránt és jelentős mennyiségű metanolt  is tartalmaz,  amit szintén kezelni kell.  A 

recirkulációs áram, nagy oldószerveszteség és magas vegyszerfelhasználás okozta problémák 

elkerülése miatt szükséges egy új eljárás kidolgozása.

3.2.2. Környezetkímélő regenerálási eljárások kidolgozása

A zöld  kémiai  12  alapelvének figyelembe  vétele  mellett  is  megvalósítható  a  két  vizsgált 

oldószerelegy  regenerálása.  Fontos  kritérium,  hogy  ne  adjak  az  elegyhez  idegen  agyagot 

(lúgot),  mert  akkor  a  lúgos,  oldószeres  vizes  elegyet  is  kezelni  kell.  A tetrahidrofurán 

pervaporációval  történő  vízmentesítése  az  iparban  már  megoldott  probléma,  és  egy  ilyen 

berendezés  természetesen  meg is  vásárolható.  A pervaporáció  alkalmazásával  az  azeotrop 

ponton át lehet lépni mindenféle segédanyag hozzáadása nélkül. A membránműveletek igen 
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érzékenyek  a  különböző  szennyeződésekre.  Ezért  a  pervaporáció  alkalmazása  esetén  az 

elválasztandó elegyet szükséges előkezelni.

Az iparban alkalmazott tertahirdofurán regenerálásának technológiáján szükséges javítani. Az 

új  hibrid  eljárás  tervezésénél  gazdaságossági  és  környezetvédelmi  szempontokat  vettem 

figyelembe, melyeket a következő pontokban foglaltam össze:

• nem megfelelően alkalmazott desztilláció javítása,

• a lúgos vízmentesítési technológia cseréje pervaporációra,

• működtetés összehangolása az előkezelés és a pervaporációs egység között.

Az  összehangolás  különösen  fontos  feladat,  a  pervaporációs  egység  megfelelő  működése 

miatt.  Ebben az esetben az eljárások egymás tulajdonságát erősítik, és a különböző hibrid 

elválasztási eljárások együttes alkalmazás miatt sokkal előnyösebb technológia alakítható ki, 

mint ha azokat külön-külön alkalmazzuk.

Annak ellenére, hogy a THF vízmentesítése egy megoldott probléma a harmadik komponens 

jelenléte esetén mégis felmerülnek problémák. Ezért erre külön megoldást kell kidolgozni. 

Természetesen  minden  egyes  elegy  ipari  feldolgozása  előtt  szükséges  az  ipari 

oldószerelegyeket  laboratóriumi  kísérletek  alapján  tesztelni,  és  megvizsgálni  a 

membránművelet  alkalmazhatóságát,  különös  figyelmet  fordítva  a  szennyeződések 

vizsgálatára.  A  szennyeződések  ugyanis  károsak  lehetnek  a  membránra,  ezért  azokra 

különösen kell ügyelni.

3.2.2.1. Pervaporáció alkalmazása

Tetrahidrofurán  vízmentesítésére  ajánlott,  kereskedelemben  is  megvásárolható  ipari 

pervaporációs  egység  fő  paramétereit  tartalmazza  az  5.  táblázat.  Éppen  ezért  nem  volt 

szükséges,  hogy  párhuzamos  kísérletekkel  igazoljam  a  kiválasztott  membrán 

elválasztóképességét.  Az  alkalmazott  membrán  esetén  fontos  annak  vegyszerállósága  is, 

mivel  különböző  típusú  membránokat  alkalmaznak  oldószerek  esetén.  A  THF 

vízmentesítésére ajánlott ipari berendezésben alkalmazott membránt természetesen meg kell 

vizsgálni  a  THF-MeOH-víz  elegy  elválasztásánál.  Ez  esetben  a  kérdés,  hogy  a  metanol 

jelenléte okoz-e problémát illetve, hogy azt a membrán milyen részben engedi át vagy tartja 

vissza.

5. táblázat, Ipari szakaszos pervaporációs berendezés adatai tetrahidrofurán vízmentesítésére

Szükséges membránfelület (m2) 35
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Betáplálás (kg) 2400
Betáplálás összetétele 7 tömeg% víz, 93 tömeg% THF
Szükséges idő (h) 22
Retentátum (kg) 2110
Retentátum összetétele 250 ppm víz
Permeátum (kg) 290
Permeátum összetétele ~14 tömeg% THF
Szükséges gőz 120°C (kg/h) 1000
Üzemeltetési hőmérséklet ~95°C
Betáplálás oldali nyomás (bar) 4-5
Permeátum oldali nyomás (mbar) 2-50
Elektromos áram fogyasztás (kW) 15-68
25°C-os hűtővízszükséglet (m3/h) 2-12
Membrán típusa PERVAP 2210

Az általam használt univerzális membránszűrő berendezés (17. ábra), mellyel pervaporáció is 

végezhető  CM-CELFA  MEMBRANTECHNIK  AG  P-28-as  berendezés.  A  behelyezett 

membrán  75  mm  átmérőjű  körlap,  amely  porózus  szinterelt  korongra  fekszik  fel.  A 

készülékbe  betöltött  folyadékot  szivattyú  keringteti,  mely  a  membrán  fölötti  kanyargós 

csatornákban halad, és így keresztirányú áramlás jön létre. A szinterelt korong és a csatornák 

miatt a membrán felületének csak egy része vesz részt az elválasztásban, az aktív felület 28 

cm2.  A készülék  tartálya  500  cm3-es.  A membrán  felülete  és  a  tartály  közötti  állandó 

cirkulációt  fogaskerék  szivattyú  végezte.  A  szivattyú  fordulatszáma  szabályozható,  a 

maximális szállítási kapacitása 6 l/perc. Ultratermosztát biztosítja az állandó hőmérsékletet. 

Az ultratermosztát  a  tartály  fűtőköpenyében keringeti  a  fűtővizet.  Az ultratermosztát  és  a 

membrános mérőberendezés hőszigetelt csöveken keresztül vannak összekapcsolva.

Két  hőmérőt  alkalmaztam:  egyik  a  membrán  előtti,  másik  a  membrán  utáni  folyadék 

hőmérsékletét  mérte.  A tartályt,  a  membránt  tartalmazó  részt,  valamint  a  cirkulációban 

résztvevő csöveket is hőszigeteltem. A membránkészülék tartálya légmentesen zárt, így benne 

állandó,  a  légkörinél  nagyobb  nyomás  volt.  A  nyomásnövekedés  a  tartályban  a 

szobahőmérsékleten bezárt, majd a mérés hőmérsékletére felmelegített levegőnyomásának, és 

a mérési hőmérsékleten lévő tenziónak tulajdonítható.

A betáplálás oldali nyomás nyomásmérővel követhető, változtatni a szivattyútól a tartályba 

vezető  csövön  található  fojtószelep  segítségével  lehetett.  A  tartályhoz  csatlakozik  egy 

légtelenítő szelep, amely biztonsági szelepet is tartalmaz a 41 bar-nál nagyobb belső nyomás 

elkerülése miatt (ennek a méréseim során nem volt jelentősége).

A permeátum oldalon  vákuumot  alkalmaztam,  melynek  értéke  2  Hgmm volt.  A vákuum 

állandó  értéken  tartásáról  Vacuubrand  MD 4C VARIO vákuumszivattyú  gondoskodott.  A 
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permeátumot  két  csapdában  gyűjtöttem  össze,  az  elsőt  -20°C-ra  hűtöttem  egy  hűtőgép 

segítségével,  a  másodikat  folyékony  nitrogénbe  helyeztem.  A  második  csapdában  nem 

tapasztaltam mérhető mennyiségű permeátumot, ezért a későbbi kísérletek során azt már nem 

alkalmaztam.

RetentátMembrán

Vákuum
szivattyú

Folyékony
nitrogén

-20 °C

Permeát

17. ábra, Pervaporációs berendezés sematikus ábrája

A THF-MeOH-víz elegy pervaporációval történő elválasztásának vizsgálatát a fent bemutatott 

membránberendezéssel végeztem el. A kísérleteket PERVAP 2210-es membránnal végeztem, 

és  annak  eredményét  a  6.  táblázat tartalmazza.  A  permeátumot  összegyűjtöttem  és 

analizáltam.  A  kísérletek  során  azt  vizsgáltam,  hogy  a  THF  vízmentesítésére  alkalmas 

membrán szelektív-e metanolra. Amint az a különböző metanolt  tartalmazó terner elegyek 

kísérleti eredményeiből látható, a membrán nem szelektív metanolra nézve, így azt átengedi. 

A kísérletek tapasztalatát a gyártó cég is igazolta. Ezért olyan elválasztási technológiát kellett 

kidolgozni, amelyben a tetrahidrofurán nem tartalmaz metanolt, így annak jelenléte nem okoz 

további problémát.

6. táblázat, Laboratóriumi kísérlet

Betáplálás 

víztartalma (tömeg%)

Betáplálás Permeátum Retentátum Fluxus
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%
%

MeOHtömeg
THFtömeg

%
%

MeOHtömeg
THFtömeg

%
%

MeOHtömeg
THFtömeg

hm
kg

2

5,05 142,8 118,5 143,3 0,550
4,87 17,73 12,64 17,75 0,482

3.2.2.2. Tetrahidrofurán-víz elegy elválasztásának fejlesztése

Előtisztítási  lépésként  gyakran  alkalmazzák  a  desztillációt,  melyet  a  pervaporációval 

kombinálva egy új hibrid eljárást kapunk. A THF regenerálása során szakaszos és folyamatos 

berendezéseket is össze lehet kapcsolni, ahogy az a sematikus technológia ábrákon is látszik, 

de  ilyen  esetben  nem  szabad  megfeledkezni  az  egységeket  összekötő  puffertartályokról. 

Ezeket  az  egységeket  az  ábra  jobb  áttekinthetősége  miatt  nem  tűntettem  fel,  de  a 

gazdaságossági számítások során természetesen figyelembe vettem.

3.2.2.2.1. Régi lúgos vízmentesítés fejlesztése

A biner elegy elválasztása megvalósítható az alkalmazott ipari megoldás desztillációjának kis 

átalakításával. A 18. ábra mutatja be sematikusan a technológiát. A kiindulási elegyet először 

nátrium- és kálium-hidroxiddal kell vízmentesíteni, ami megtehető 0,5 tömeg% víztartalomig. 

Ez a víztartalom nem felel meg a technológiai előírásoknak, így a desztillációra is szükség 

van. Ezt követően az alacsony víztartalmú tetrahidrofuránt a desztillációs oszlopba vezetve 

tovább  csökkenthető  annak  víztartalma.  Figyelembe  véve  az  elegy  fizikai-kémiai 

tulajdonságát, forráspontját (3. táblázat) a kívánt termék az oszlop alján nyerhető ki. A termék 

elvehető a fenékből illetve egy alsó tányérból oldaltermékként is.  A szakaszos desztilláció 

során szükség van magas (R=9) refluxarány mellett a közel azeotrop összetételű fejtermék 

elvételére.  Ezt  az  áramot  célszerű  visszavezetni  a  technológia  elejére  és  azt  újra 

vízmentesíteni.  Ezzel az egyszerű módosítással a recikruláltatott  áram közel 20%-a lett az 

egyesített betáplálásnak. A kisebb recirkulációs áram természetesen kevesebb lúgfelhasználást 

és kisebb energiaköltségeket is eredményez.
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THF (víz 0,5 tömeg %)

Lúg

Betáp R=9

THF (víz 0,05 tömeg%)

THF

18. ábra, Szakaszos desztilláció (SzD)

3.2.2.2.2. Elválasztásra alkalmas félfolyamatos technológia

A  fenti  elválasztás  tovább  javítható,  amennyiben  a  szakaszos  desztillációt  folyamatos 

üzemeltetésű oszloppal helyettesítem (19. ábra). A desztilláció során R=9 mellett a fejtermék 

közel  azeotrop  összetételű  biner  elegy,  míg  a  kívánt  mértékben  vízmentesített  regenerált 

oldószer  a  fenéktermékből,  vagy  egy  alsó  tányérról  oldaltermékként  nyerhető  ki.  A 

desztillátumot ebben az esetben is vissza kell vezetni, ezzel is csökkentve a THF veszteséget. 

A recirkuláltatott áram az egyesített betáplálás 9%-a ami jelentős csökkenést mutat a régi ipari 

technológiával szemben, ahol a visszavezetett áram a betáplálás közel felét tette ki. A lúgos 

technológiát  alkalmazva  továbbra  is  problémát  jelent  a  vizes  lúg  kezelése,  annak 

semlegesítése,  illetve a beoldódott  THF jelenléte.  Ezért  a  lúgos technológiát  célszerű egy 

korszerűbb  módszerrel  helyettesíteni,  amely  esetén  nem  szükséges  harmadik  anyag 

hozzáadása, ami felesleges környezeti terhelést és plusz költséget okoz.
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THF (víz 0,5 tömeg %)

Lúg

Betáp R=9

THF
(víz 0,05 tömeg%)

19. ábra, Folyamatos desztilláció (FD)

3.2.2.2.3. Ajánlott új hibrid eljárás

A környezetközpontú szemlélet figyelembevételével a pervaporációt ajánlom desztillációval 

kombinálva  THF  regenerálására.  Ebben  az  esetben  nincs  felesleges,  harmadik  anyag 

hozzáadása,  nincs  további  szükségtelen  környezetterhelés.  A  lúgos  technológia 

alkalmazásakor  ugyanis  jelentős  mennyiségű  THF  távozott  a  rendszerből  a  vizes  lúggal 

együtt.

A THF vízmentesítését  pervaporációval  is  meg  lehet  valósítani.  Amint  azt  már  korábban 

bemutattam  ez  már  iparban  egy  megoldott  probléma.  A pervaporációval  az  elegyet  nem 

tudjuk  két  tiszta  komponensre  szétválasztani,  csak  az  egyik  áram  felel  meg  a  tisztasági 

követelményeknek, és a másik áram további kezelése szükséges. Az alkalmazott  PERVAP 

2210-es  hidrofil  membrán  visszatartja  a  regenerálandó  oldószert  és  a  vizet  kevés 

tertahidrofuránnal  átengedi.  Ezt  a  permeátum  áramot  célszerű  tovább  kezelni,  melynek 

folyamatábrája  a  20.  ábrán látható,  egy  szakaszos  pervaporációs  berendezésből  és  egy 

folyamatosan üzemelő desztilláló oszlopból áll, itt nem jelöltem a vákuumszivattyút, illetve 

egyéb  kiegészítő  berendezéseket,  de  a  gazdaságossági  számításoknál  ezeket  figyelembe 

vettem. A közel azeotrop összetételű biner elegyet a pervaporációs berendezésbe kell vezetni, 

és  a  regenerált  vízmentes  tetrahidrofuránt  kapom meg retentátum áramban.  A permeátum 

kevesebb,  mint  10%-a  a  betáplálási  mennyiségnek,  de  ebben  közel  14  tömeg%  THF  is 
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található.  A káros anyag kibocsátásának minimalizálása érdekében, ezt  az áramot célszerű 

tovább  kezelni.  A permeátumot  az  iparban  már  meglévő  desztillációs  oszloppal  azonos 

paraméterű  oszlopba  vezettem  a  modellezés  során,  ahol  folyamatos  üzemmódban  R=10 

mellett  fejtermékként  közel  azeotrop  összetételű  biner  elegyet  kaptam,  melyet 

recirkuláltattam.  A  folyamatábrán  megadott  anyagáramok  csak  tájékoztató  jellegűek, 

melyekből az áramok nagyságára lehet következtetni.

Betáp
1000 kg

R=10

Retentát   929,4 kg
THF (víz 0,05 tömeg%)

Víz 70,6 kg

Permeát   83 kg
THF (13,9 tömeg%)

Desztillátum   12,4 kg
THF (92,9 tömeg%)

20. ábra, Pervaporációt követő desztilláció, tiszta technológia (PV+D)

A recirkuláltatott desztillátum a kiindulási elegy kevesebbnek, mint 1,5%-a. Ez a mennyiség 

nagyon kevés, de mégis szükséges, hogy az oldószerveszteség csökkenjen, illetve így a káros 

anyag kibocsátását el lehet kerülni. A desztilláció során fenéktermékként gyakorlatilag tiszta 

vizet kaptam, ami csatornázható. A két technológia kombinálásával sikerült megvalósítanom a 

biner  elegy  elválasztását,  idegen  anyag  hozzáadása  nélkül,  jelentősen  csökkentve  a  THF 

veszteséget.

3.2.2.3. Tetrahidrofurán-metanol-víz elegy, ajánlott új hibrid eljárás

A tetrahirdofurán kinyerése terner elegyből már nehezebb elválasztási problémát jelent, mivel 

a THF-MeOH szintén minimális forráspontú azeotropot képez (3. táblázat). A pervaporációs 

kísérletek  szerint  a  vízmentesítésre  alkalmas  membrán  metanolra  nem  szelektív,  ezért 
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előkezelést  kell  alkalmazni,  mellyel  a  metanol  eltávolítható  az  elegyből.  A  régi  ipari 

technológia ezzel az azeotrop problémával nem foglalkozik, mert a lúgos vízmentesítéssel 

kellő mennyiségű metanol távozik a rendszerből, jelentős környezeti terhelést okozva. A THF-

MeOH  azeotrop  extraktív  ágens  jelenlétében  megszüntethető,  ezért  ezt  a  tulajdonságot 

érdemes kihasználni. Extraktív ágensként célszerű olyan komponenst választani, amely már a 

rendszerben  van,  így  a  víz  hozzáadását  próbáltam ki  először  (21.  ábra).  A gőz-folyadék 

egyensúlyokat  UNIQUAC  modellel  számítottam.  Az  ábrából  jól  látszik,  hogy  vizet 

alkalmazva extraktív ágensként a tetrahidrofurán-metanol elválasztása egyszerűvé válik. Ezért 

a membránművelet előtt extraktív desztillációt kell végezni a metanol kinyerésére.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

THF moltört

0% víz 50% víz 80% víz

21. ábra, Gőz-folyadék egyensúly THF-MeOH elegyre extraktív ágensként víz hozzáadásával

Az ajánlott,  új  hibrid eljárás folyamatábrája a  22. ábrán látható, melynél a pervaporációs 

egység szakaszos, a desztilláló oszlopok folyamatos működésűek. Az ábrán szereplő adatok 

tájékoztató  jellegűek,  melyből  az  áramok  összetétele  és  azok  nagyságára  látható.  Az 

elválasztáshoz  szükség  van  egy  extraktív  desztillációs  oszlopra,  ahol  megtörténik  a 

tetrahidrofurán elválasztása metanoltól.  Az első oszlop fejtermékeként R=1 és 18 elméleti 

tányéros  oszlop  alkalmazása  mellett,  THF-víz  azeotrop  elegyet  kaptam,  amely  kevés 
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mennyiségben 0,01 tömeg% metanolt tartalmazott. Ezt az áramot most már be lehet vezetni a 

pervaporációs  egységbe,  ahol  retentátumként  kinyertem  a  kívánt  tisztaságú  regenerált 

tetrahidrofuránt.  A  permeátum  áram  szintén  tartalmaz  közel  14  tömeg%  regenerálandó 

oldószert, így azt célszerű visszavezetni a technológia elejére, hogy csökkenteni lehessen az 

oldószer  veszteséget.  A permeátum áram nem túl  nagy,  a  betáplált  elegy közel  7%-a.  Az 

extraktív desztillációhoz szükséges vízfelhasználás a betáplálás 115%-a, így az oszlop alján 

jelentős  mennyiségű  víz  távozik  a  rendszerből,  és  ezt  célszerű  recirkuláltatni. 

Fenéktermékként kerül elvezetésre az elegyben lévő metanol, és kis mennyiségben THF is.

Betáp 100 kg

THF (77,7 tömeg%)
MeOH (6 tömeg%)

R=1 Retentát     77 kg
THF
(víz <0,05 tömeg%)
(MeOH <0,05 tömeg%)

Víz 12 kg

Permeát
6,5 kg

Desztillátum    11 kg
THF (6,7 tömeg%)
víz (38,8 tömeg%)
MeOH (54,5 tömeg%)

R=5

Desztillátum  83,5 kg
THF (93,2 tömeg%)
MeOH (0,01 tömeg%)

Víz   115 kg

138 kg
95 tömeg% víz

22. ábra, Ektraktív desztillációt követő pervaporáció és desztilláció (ED+PV+D), terner elegyre

Az első oszlop fenékterméke nem csatornázható, THF tartalma kisebb 1 tömeg%-nál, és közel 

4 tömeg% metanolt  is  tartalmaz.  Ezt  az áramot célszerű töményíteni,  amely egy második 

desztillációs oszlop alkalmazásával könnyen megvalósítható. Természetesen megvalósítható 

az első, már meglévő oszlopban is az elválasztás, így ekkor nem szükséges egy új oszlop 

beruházása. A cél, hogy a fenéktermék lehetőleg tiszta víz legyen, ami csatornázható, illetve 

recikruláltatható. Kis refluxarány esetén (R=5) a fejtermék közel 39 tömeg% vizet tartalmaz, 
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és itt távozik a terner elegyből a metanol. Ezt az áramot célszerű égetni. A második desztilláló 

oszlop fenékterméke tiszta víz, és ennek mennyisége kellően nagy, ezért ennek egy részét 

visszavezetve az első oszlopba, felhasználható extraktív ágensként. A fenéktermék kis része a 

csatornába került elvezetésre. Ezzel az új hibrid eljárással csökkenthető az anyagveszteség és 

a vegyszerfelhasználás.

3.2.3. Gazdaságossági számítások

A különböző technológiák összehasonlításakor fontos azok gazdaságossági vizsgálata is [61]. 

A fontosabb adatokat a 7. táblázat tartalmazza.

7. táblázat, Költségadatok a gazdaságossági számításokhoz

Marshall-Swift index 1117
Amortizáció 10 év
Üzemeltetési idő 8000 h/év
Gőz (0,897 MWh) 18,1 USD/t
Hűtővíz 0,042 USD/t
Elektromos áram 43 USD/MWh
Nátrium-hidroxid 500 USD/t
Kálium-hidroxid 720 USD/t
THF 5,5 USD/kg

A gazdaságossági számítások során meghatároztam a beruházási és üzemeltetési költségeket, 

10 éves amortizációt feltételezve számítottam ki az éves összköltséget. Egy másik jelentős 

tétel volt az anyagveszteség, így azt is figyelembe vettem az elemzésemben. Az ipari eljárások 

során  a  rendelkezésemre  álló  adatok  alapján  számítani  tudtam  az  anyagveszteséget.  A 

tervezett  eljárások esetén berendezésenként 3%-os anyagveszteséget  tételeztem fel,  ami jó 

egyezést  mutat  az  ipari  tapasztalatokkal  és  a  desztillációs  kísérletek  alapján  kapott 

eredményekkel is.

Minden egyes bemutatott technológia esetén költségbecslést  végeztem, és kiszámítottam a 

beruházási költségeket. A meglévő ipari technológiák esetén pontos adatokkal rendelkeztem a 

berendezések méreteiről,  amit fel is használtam. A technológia változtatásával szükségessé 

vált puffertartályokat figyelembe vettem a gazdaságossági számítások során. Kereskedelmi 

adat alapján határoztam meg a pervaporációs egység árát. Az éves üzemeltetési idő 8000 óra. 

A 10 éves időtartam alatt a membránt ki kell cserélni, ez általában membránonként 2-5 év 

között  szükséges,  az  ipari  adatok  figyelembevételével  a  membrán  élettartamát  2,5  évben 

határoztam meg.

55



8. táblázat, Technológiák költségének összehasonlítása (1000 USD/ év)

RIT SzD FD PV+D RIT-MeOH ED+PV+D

Lúg 50,48 37,33 36,67 - 25,01 -
Hűtővíz 0,70 0,37 0,18 3,10 3,07 5,10
Fűtőgőz 7,48 3,91 2,15 5,33 33,99 19,03
Elektromos - - - 0,80 - 0,48
Üzemeltetési költség 58,65 41,61 39,00 9,23 62,07 24,60

Üzemeltetési 58,65 41,61 39,00 9,23 62,07 24,60
Beruházási 9,79 9,51 13,18 57,78 11,27 45,14
THF veszteség 870,38 556,48 454,71 145,24 2211,14 166,57
Éves összköltség 938,82 607,60 506,89 212,24 2284,48 236,32

Az  üzemeltetési  költségeket  az  energiafelhasználásból  számítottam,  mely  adatokat  a  

8. táblázat tartalmazza. A távozó vizes lúg kezelésének költségbecslésétől eltekintettem, mert 

az  üzemben  a  távozó  vizes  lúgot  semlegesítésre  még  felhasználták.  A táblázat  adataiból 

látható, hogy a pervaporációs egység kevés energiát használ fel. Az üzemeltetési költségek 

mellett  a  beruházási  költséget  és  a  különböző  technológiai  lépések  során  keletkező  THF 

veszteséget  is  meghatároztam,  ezeket  összegezve  megkaptam  az  éves  összköltséget.  Az 

adatokból  jól  látszik,  hogy a  pervaporációt  alkalmazó hibrid  eljárások esetén alacsony az 

üzemeltetési költség, ezzel szemben magas a beruházási költség. Amennyiben csak ezt a két 

költségtípust veszem figyelembe a biner elegy esetén a folyamatos desztillációt alkalmazó 

technológia a gazdaságosabb. Környezetközpontú technológia tervezése során azonban nem 

szabad elhanyagolni az oldószerveszteséget sem. Ennek fontossága megjelenik a táblázatban 

is a THF veszteségének sorában. Megfelelő technológia választásával sokkal több oldószer 

nyerhető vissza a regenerálással, így kevesebb új oldószerre van szükség.

3.2.4. Eredmények összefoglalása

Az alkalmazott  ipari  elválasztási  technikák  tanulmányozása  után  megállapítottam,  hogy  a 

regenerálási  technikán  lehet  javítani  és  gazdaságos  is  ezt  a  környezetünk  védelmében 

megtenni. A biner elegy elválasztásakor a pervaporációt alkalmazó új hibrid eljárás (PV+D) 

esetén az üzemeltetési költséget 84%-ra, az éves összköltséget 78%-ra sikerült csökkenteni a 

régi ipari technológiával összehasonlítva.
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A THF-MeOH-víz elegy vizsgálatánál jelentős költségcsökkenés érhető el az új hibrid eljárás 

bevezetésével. Ez esetben az üzemeltetési költség 60%-ra, míg az éves összköltség 90%-ra 

csökkent. Ez jelentős mértékben a helyesen megválasztott technológiának köszönhető, ami 

természetesen  egybeesik  a  THF  veszteségének  jelentős  mértékű  csökkenésével  is.  A kis 

energiafelhasználásra  és  a  felesleges  oldószerveszteség  elkerülése  miatt  ajánlott  a 

pervaporációs  egység  alkalmazása.  Összességében  elmondhatom,  hogy  érdemes  az 

oldószerregenerálási  technológiák  fejlesztésével  folyamatosan  foglalkozni,  hiszen  az 

elválasztási  folyamatok  folyamatos  fejlődésével  ezeket  nemcsak  egyre  gazdaságosabban, 

hanem kevésbé környezetterhelő módon lehet megvalósítani. Ez megfelel a vegyészmérnöki 

tudomány  negyedik  paradigmájának  [62],  miszerint  a  természettudomány  és  a  mérnöki 

tudomány  legújabb  eredményeit  együttesen  felhasználva  egy  környezetközpontú 

folyamattervezés megvalósítása a cél.
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3.3. Pervaporáción alapuló hibrid eljárás kidolgozása hulladékmentes 

elválasztásra

A környezetvédelmi problémák megoldása során elsődleges célkitűzés a „tiszta technológiák” 

kidolgozása,  és azok megvalósítása,  amennyiben lehetséges.  Ebben az alfejezetben „tiszta 

technológiák” alkalmazására mutatok be példát, melyet összehasonlítottam egy már meglévő, 

korszerűtlenebb  technológiával.  A  modern  vegyipari  folyamattervezésnél  ugyanis  a 

pervaporációt sokszor más műveletekkel (pl. desztillációval, abszorpcióval) kombinálják és 

így  hibrid  eljárásokat  hoznak létre.  A hibrid  eljárások  kidolgozásához  szükséges,  a  többi 

művelet mellett a pervaporáció kvantitatív modellezése, lehetőség szerint a vegyészmérnöki 

programokba  építve,  kihasználva  azok  előnyeit  (adatbank,  fázisegyensúlyok  számítása, 

műveletek modellezése, stb.). Célom a pervaporáció matematikai modellezésének alkalmassá 

tétele  mérnöki  számításokra,  melyhez  egy  jól  ismert  elegyet,  az  etanol-víz  rendszert 

választottam. A számításokhoz ipari adatokat használtam fel.

3.3.1. Pervaporáció matematikai modellezése

A pervaporáció  modellezésénél  fontos  szerepet  játszik  a  fluxus  és  a  szelektivitás  pontos 

leírása.  A  2.3.5 fejezetben  már  bemutatott  egyenleteket  használtam fel  a  modellezésben. 

Tekintve, hogy alacsony nyomást alkalmaztam, a fugacitás értékek helyettesíthetők a nyomás 

értékekkel.  Az  egyenletek  összevonásának  eredménye,  hogy  kompozit  membránon  a 

komponensenkénti fluxus az alábbi módón írható le:
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A pervaporáció  modellezéséhez  az  alábbi  paraméterek  0
*

00 ,, kk EDQ  megadása  szükséges, 

természetesen komponensenként. Ezen paraméterek meghatározása kísérleti úton történt.  A 

paraméterek meghatározása után a pervaporáció modellezése már megvalósítható.
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3.3.1.1. A pervaporáció modellezésének algoritmusa

Célom  egy  professzionális  folyamatmérnöki  környezetben  működő  pervaporáció 

modellezésére  alkalmas  modul  létrehozása.  A  feladat  megvalósítására  a  ChemCAD 

szoftverkörnyezetet választottam, melyben megvalósítottam a pervaporáció modellezését, így 

lehetővé vált  pervaporáción alapuló hibrid elválasztási  technikák tervezése.  Természetesen 

különböző modellekkel is megvalósítható a modellezés, én a már bemutatott szemiempírikus 

„oldódás-diffúziós”  modellt  választottam.  A modell  paramétereket  mérésekkel  határoztam 

meg,  tehát  komponensenként  a  transzportkoefficienst  egy  vonatkoztatási  hőmérsékleten, 

melyet  20°C-nak  választottam;  az  aktiválási  energiát,  és  a  membrán  porózus  rétegének 

ellenállására jellemző permeábilitási  koefficienst.  Ez biner  rendszer  esetében 5 paramétert 

jelent. Ezen paraméterek ismeretében lehetővé válik a pervaporáció modellezése.

A Rautenbach modell izoterm esetet tételez fel, és nem foglalkozik azzal az esettel, mely ipari 

körülmények között  inkább jellemző,  hogy a  pervaporáció során a  hőmérséklet  állandóan 

változik.  Ezért  a  Rautenbach  modellt  tovább  kellett  fejleszteni.  Ennek  lényege,  hogy  a 

modellezés során figyelembe kell venni a hőmérleget is. Ugyanakkor a számítások során meg 

kellett oldani azt a számítástechnikai problémát, hogy a pervaporáció fluxusának számítása 

esetén,  a  membrán  felülete  mentén  folyamatosan  változik  a  betáplálási  összetétel  és  a 

hőmérséklet.  A hőmérséklet  változása  annak  tulajdonítható,  hogy  a  permeátum  oldalon 

gőzfázisba kerülő anyag párolgáshőjét a betáplálási oldali anyagáram szenzibilis hője fedezi. 

A folyamatosan változó hőmérséklet és összetétel számítása differenciálegyenlet megoldását 

igényeli.  Tekintettel  a  professzionális  folyamatmérnöki  környezetre  ennek  közelítésére 

differencia  egyenletet  alkalmaztam,  melyben  a  számítást  infinitézimálisan  kicsiny  ( )infa  

membránfelület-egységre végeztem el.

infa
an =

Az  egyenletben  a  jelöli  a  membrán  teljes  felületét,  és  n  az  infinitézimálisan  kicsiny 

membrán  szekciók  számát,  melynek  növelésével  a  számítás  pontosítható.  Ezen  a  kis 

felületegységen ( )infa  állandó összetételt és hőmérsékletet tételeztem fel, ami megegyezett a 

betáplálási oldalról érkező áram adataival. A 23. ábra szemlélteti a kidolgozott algoritmust.
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23. ábra, Pervaporáció számításának algoritmusa

Az anyag-,  komponens-  és  entalpiamérlegek viszonylag egyszerűen felírhatók a  membrán 

teljes felületére:

F=Ret+Perm (15)

kPkRkF xPermxtxF ⋅+⋅=⋅ Re k=1…m (16)

ahol m a permeálódó komponensek száma. Minden kis membránszekcióra felírható, hogy

nlPFF lll ...11 =+=− (17)

FF =0 (18)

=nF Ret (19)

Minden membránszekcióra kiszámítható a permeátum árama:
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A hőmérlegegyenlet  szintén  megadható  minden  egyes  szekcióra.  A permeátum  oldalon 

gőzfázisba kerülő anyag párolgáshőjét a betáplálási oldali anyagáram szenzibilis hője fedezi. 

Amennyiben nem alkalmazunk külső fűtést a betáplálási áram hőmérséklete minden egyes kis 

membránszekció után csökken, amely az alábbi módon számítható:
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A számítások során feltételeztem, hogy a  permeátum áram és az infinitézimálisan kicsiny 

membrán  egységről  távozó  folyadékáram  hőmérséklete  megegyezik.  Munkám  alapján  a 

ChemCAD-be kiegészítő modul készült,  mely ezt  a közelítést  minden egyes kis szekcióra 
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elvégzi. Így a hőmérleg segítségével meghatározható az elválasztás hőszükséglete, valamint 

izoterm és adiabatikus pervaporáció egyaránt modellezhető.

3.3.1.2. Pervaporációs kísérletek, paraméterek becslése

A paraméterbecsléshez  kísérleti  adatokra  volt  szükség.  Ezért  a  már  jól  ismert  etanol-víz 

rendszert választottam, és ennek pervaporációs elválasztását végeztem el PERVAP 2210-es 

kereskedelmi  PVA-PAN  hidrofil  membránon.  A  méréseket  a  3.2.2.1.  Pervaporáció 

alkalmazása című  fejezetben  a  17.  ábrán már  bemutatott  kísérleti  laboratóriumi 

berendezésen végeztem. Különböző kiindulási összetételek és hőmérséklet esetén vizsgáltam 

etanol-víz elegyre a fluxust és szelektivitást. A méréseket két hőfokon 60°C illetve 80°C-on 

végeztem, és a kiindulási elegy víztartalmát 1-20 tömeg% között  változtattam. A mérések 

során a permeátum oldali vákuum értéke 8 mbar volt. A permeátumot először két csapdában 

gyűjtöttem.  Mivel  a  második  csapdában  nem  volt  mérhető  mennyiségű  anyag,  ezért  a 

méréseket  később csak  egy gyűjtőedénnyel  folytattam.  A permeátum és  retentátum oldali 

termékeket  analizáltam, melyből  fluxust  és szelektivitást  számoltam. A kísérleti  adatokból 

meghatároztam  a  komponensekkénti  fluxust,  melyre  szükség  volt  a  modellezéshez.  A 

paraméterek  becslését  az  Excel  program  Solverével  végeztem.  Becslési  kritériumot  a 

komponensekkénti fluxusokra írtam fel, és a legkisebb négyzetek módszerét alkalmaztam.

9. táblázat, Paraméterbecslés eredménye
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Az így kapott paraméterek (9. táblázat) a ChemCAD-ben már felhasználhatók, és lehetővé 

válik  a  pervaporáció  modellezése.  A mért  és  modellezett  fluxus  eredményeit  a  24.  ábra 

mutatja be, melyen megfigyelhető, hogy a hőmérséklet növelésével nagyobb fluxus érhető el. 
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24. ábra, Mért és modellezett fluxus adatok etanol vízmentesítésére

A 24. ábrán jól látszik, hogy a mért és modellezett fluxus eredménye megfelelő egyezést 

mutat. Magasabb kiindulási víztartalom esetén tapasztalható nagyobb mértékű eltérés a mért 

és modellezett fluxusban, ebben az esetben a modellezett fluxus alulbecsüli a mért fluxust. A 

pervaporáció  alkalmazása  az  azeotrop  összetétel  átlépésénél  (~5  tömeg%  víz)  kiemelten 

fontos, de abban a tartományban a modell viszont jó egyezést mutat a mérési eredményekkel.

Fontos,  hogy  a  modellezés  ne  csak  a  fluxust,  hanem  a  szelektivitást  is  jól  írja  le.  Az 

alkalmazott  PERVAP  2210-es  hidrofil  membránnal  jó  elválasztást  lehet  elérni.  A 

szelektivitásra  jellemző,  hogy  a  víztartalom  csökkenésével  az  elválasztás  romlik.  Ez  a 

tendencia megfigyelhető a 25. ábrán, mely a mért és modellezett összetételeket ábrázolja.

Amennyiben a betáplálási oldali víztartalom 1%-nál kisebb, a szelektivitás tovább csökken, 

ezért  nem  lehet  pervaporációval  vízmentes  etanolt  előállítani.  Az  eredmények  alapján 

megállapítható, hogy az alkalmazott modell etanol-víz elegy esetében kielégítő pontossággal 

írja le az elválasztási feladatot, a mért és modellezett eredmények jó egyezést mutatnak, így a 

becsült paramétereket fel lehet használni a pervaporáció modellezésére. Meg kell jegyezni, 

hogy a  meghatározott  paraméterek  ezt  az  alkalmazott  membránt  (PERVAP 2210)  írják le 

megfelelő módon, tehát másik pervaporációs membrán alkalmazása esetén új méréseket kell 

végezni, és újra el kell végezni a paraméterek illesztését.
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25. ábra, Mért és modellezett permeát összetétele etanol vízmentesítésére

A  pervaporáció  modellezése  során  fontos  paraméter  az  infinitézimálisan  kicsiny 

membránegység  felülete,  illetve  adott  membrán  esetén  annak  száma,  amelyen  állandó 

összetételt és hőmérsékletet tételezhetünk fel. A modellezésnél a számítás pontossága változik 

a szekciók számának függvényében, éppen ezért fontos meghatározni a négyzetméterre eső 

szekciók számát.

A szekciószám változtatásának hatását egy példán keresztül mutatom be, melyben a kiindulási 

elegy 100°C-os, 100 kg/h és 94 tömeg% etanol tartalmaz, melyet 50 m2 felületű membránra 

vezettem.  A  retentátum  mennyiségének  és  összetételének  változása  jól  látható  a 

négyzetméterenkénti szekciók számának szisztematikus változtatása esetén, ezt jól szemlélteti 

a  26. ábra. Amennyiben a szekciók számának növelésével a kapott eredmény gyakorlatilag 

nem  változik,  a  közelítés  elfogadható.  A szekció  számának  felesleges  növelése  esetén  a 

modellezésre fordítandó idő is növekszik. Az ábráról jól látszik, hogy egy négyzetméternyi 

felületet  elegendő  20  szekcióra  osztani.  Ez  a  felbontás  megfelelő  pontossággal  írja  le  az 

elválasztási műveletet.  A felhasznált modell  megfelel a mérnöki feladatoknak. A hőmérleg 

alkalmazásával  lehetővé  válik  a  pervaporáció  izoterm  és  adiabatikus  módban  történő 

modellezése.  A  bemutatott  modul  alkalmas  a  pervaporáció  modellezésére,  és  ezzel  a 

ChemCAD-be illesztéssel a hibrid eljárások tervezése egyszerűbbé vált.
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26. ábra, Szekciók számának változása négyzetméterenként

3.3.2. Pervaporáción alapuló hibrid eljárások vizsgálata

Pervaporációt  és  desztillációt  tartalmazó  hibrid  eljárások  vizsgálata  fontos  a  szerves 

oldószerek  víz  mellől  történő  elválasztásánál.  Az  előző  pontban  végzett  kutatásaim  is 

bizonyították, hogy pervaporációval olcsóbb az elegyek elválasztása, ugyanakkor az azeortop 

összetételt  is  át  lehet  lépni.  Szerves  oldószerek  vízmentesítése  természetesen  különböző 

pervaporáció  nélküli  desztillációs  technikákkal  is  megoldható,  mint  például  azeotrop 

desztillációval, amely gyakran bonyolult és költséges megoldás.

Ez a munka egy folyamattervezési feladat, mely során rögzített a bemenet és a kimenet, és a 

feladat megvalósítására alkalmas alternatívák közül az optimálisat keresem.

Desztilláció  és  pervaporáció  alkalmazásával  különböző  elválasztási  alternatívákat  lehet 

megvalósítani.  A  hibrid  eljárások  szisztematikus  vizsgálatát  végeztem  el.  Az  alábbi 

alternatívákat vizsgáltam:

1. Pervaporációt követő desztilláció (PV+D)

2. Desztillációt követő pervaporáció (D+PV)

3. Két desztilláló oszlop között egy pervaporációs egység (D+PV+D)

A három  hibrid  eljárás  modellezését  végeztem  el,  ahol  a  rendszereket  optimalizáltam  a 

dinamikus programozás elve szerint. Az optimalizálás célfüggvénye az éves összköltség volt. 

A  kapott  eredményeket  összehasonlítottam  a  hagyományos  azeotrop  desztillációs 
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elválasztásának  költségével.  Az  optimalizálást  ipari  esettanulmányon  végeztem,  az  elegy 

adatait a 10. táblázat tartalmazza.

10. táblázat, Vizsgált elegy adatai

Betáplálás (Fin) [l/h] 800
Összetétel [vol%] 24 tömeg% víz

76 tömeg% etanol
Hőmérséklet [°C] 60
Nyomás [bar] 1
Terméktisztasági követelmény 99,7 tömeg% etanol

99,9 tömeg% víz

A feladat  optimalizálását  izoterm és  adiabatikus  pervaporációval  is  elvégeztem.  A kétféle 

számítások azért voltak szükségesek, mert 

• izoterm  pervaporációval  meghatározható  az  elválasztáshoz  szükséges  minimális 

membránfelület,  mert  a  modellezés  állandó hőmérsékleten történik.  Ugyanakkor  a 

modell számítja az elválasztáshoz szükséges hőmennyiséget is,

• adiabatikus  pervaporáció  esetén  a  modellezés  nagyobb  membránfelületet  ad,  a 

membránegységek között célszerű az elválasztandó betáp áramot felmelegíteni. Ez a 

módszer megfelel a valóságnak, mert az elve megegyezik a pervaporációs berendezés 

kialakításával.

Az áramok visszafűtését az ipari esettanulmányban 27 m2-es membránfelületek után végezték. 

Ezért  így  a  modellezés  során  is  ezt  alkalmaztam.  A  modellezéssel  meghatároztam  az 

elválasztáshoz ténylegesen szükséges felületet.

Az  etanol  vízmentesítésére  számos  eljárást  dolgoztak  ki  az  elmúlt  évek  során.  Jelenleg 

iparban is elérhető és alkalmazott technika etanol vízmentesítése esetén a pervaporáció. A 

bioüzemanyagok megjelenésével újra előtérbe került etanol vízmentesítésének vizsgálata [63], 

melyben  célul  tűzték  ki  egy  gazdaságosabb  és  környezetkímélőbb  elválasztási  technika 

tervezését és kidolgozását.

3.3.2.1. Pervaporációt követő desztilláció (PV+D)

Az  elválasztás  folyamatábrája  a  27.  ábrán látható.  A  vízmentesítés  gyakorlatilag 

pervaporációs  membránnal  is  megvalósítható,  megfelelő nagyságú felületet  alkalmazva.  A 

membránra vezettem a vizes etanolt (FF), melyet a betáplálási áram (Fin) és a desztillátum 

áramának (D1) összekeveréséből kaptam. A retentát oldalon megkapható a kívánt tisztaságú 
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etanol. A permeát 8-10 tömeg% etanolt tartalmaz, melyet célszerű kinyerni és recirkuláltatni, 

így a permeátumot egy desztilláló oszlopba vezettem. Az oszlop fenékterméke a tiszta víz, a 

desztillátum pedig etanolban dús fázis.

B1
Víz 99,9 tömeg%

Retentát
EtOH 99,7 tömeg%

Fin                 FF

Permeát

D1

27. ábra, Pervaporációt követő desztilláció (PV+D)

Mivel  az azonos összetételű áramokat  célszerű összekeverni,  ezért  ezt  figyelembe véve a 

desztillátum  összetétele  megegyezik  a  kiindulási  áram  összetételével.  A  11.  táblázat 

tartalmazza  az  optimális  struktúra  adatait  izoterm és  adiabatikus  pervaporáció  esetén.  Az 

anyagáramokat és összetételeket a 12. táblázat és a 13. táblázat tartalmazza.

11. táblázat, Optimális paraméterek PV+D struktúra esetén

Nelm NF R PV [m2]
Izoterm 11 4 0,57 516
Adiabatikus 11 4 0,57 648

12. táblázat, Technológiai adatok izoterm pervaporáció esetén, PV+D

PV+D FF Permeát Retentát D1 B1
Áram [kg/h] 690,60 179,69 510,91 21,1 158,59
Etanol  

tömeg%

76 9,2 99,7 76 0,1

Víz tömeg% 24 90,8 0,3 24 99,9
13. táblázat, Technológiai adatok adiabatikus pervaporáció esetén, PV+D

PV+D FF Permeát Retentát D1 B1
Áram [kg/h] 688,92 177,86 511,06 19,39 158,47
Etanol  

tömeg%

76 8,3 99,7 76 0,1
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Víz tömeg% 24 91,7 0,3 24 99,9

Mindkét esetben hasonló anyagáramokat kaptam. Látható, hogy a permeátum árama kicsi, és 

az ebből kinyerhető etanol is elég csekély. A permeátum áramát és összetételét a program 

számította,  a  desztillátum  áram  összetételét  a  betáplálási  összetétellel  megegyezőnek 

választottam, hogy azonos összetételű (Fin,  D1) áramokat keverjek össze. Az optimalizálás 

során  a  célfüggvényként  az  éves  összköltség  minimumát  kerestem.  A  változók  között 

szerepelt a szükséges membránfelület, illetve a desztilláló oszlop paraméterei.

3.3.2.2. Desztillációt követő pervaporáció (D+PV)

Ez az elrendezés az előbbi alfejezetben bemutatottnak éppen az ellenkezője, és ez a 28. ábrán 

is jól látható. A kiindulási elegyet (Fin) és a permeát áramot célszerű összekeverni és ezt a 

kevert  áramot  (FF)  egy  desztilláló  oszlopba  vezetni.  Desztillációval  fenéktermékként 

megkapható a gyakorlatilag tiszta víz, és a desztillátum pedig azeotrop összetételhez közeli 

etanol lesz.

Fin               FF

B1
Víz 99,9 tömeg%

Retentát
EtOH 99,7 tömeg%

Permeát

D1

28. ábra, Desztillációt követő pervaporáció (D+PV)

A desztillátum áramát tovább kell vízmentesíteni, és erre alkalmas a pervaporációs egység. A 

membránnal a kívánt mértékig vízmentesíthető az etanol (99,7 tömeg%). Az elválasztás során 

a  permeátum árama a  víz  mellett  alkoholt  is  tartalmaz,  így azt  célszerű recirkuláltatni  és 

kinyerni.  A permeátum árama a kiindulási  elegynek (Fin)  közel 8%-a,  viszont összetételük 
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nem egyezik meg. A kis permeátum áram eredményezi, hogy a két áram összekeverése esetén 

az összetétel változása nem szignifikáns.

A technológia optimalizálását elvégeztem, melynél az éves összköltség volt a célfüggvény. A 

számítások  során  meghatároztam  a  desztilláló  oszlop  paramétereit  (magasság,  átmérő, 

refluxarány, elméleti tányérszám, betáplálás helye, stb.), a desztillátum áramának összetételét, 

és vízmentesítéshez szükséges membrénfelületet.

A számításokat elvégeztem izoterm és adiabatikus pervaporációra is, melynek adatait a 

14-16. táblázat tartalmazza.

14. táblázat, Optimális paraméterek D+PV struktúra esetén

Nelm NF R PV [m2]
Izoterm 23 20 1,5 339
Adiabatikus 26 23 2 405

15. táblázat, Technológiai adatok izoterm pervaporáció esetén, D+PV

D+PV FF Permeát Retentát D1 B1
Áram [kg/h] 726,39 56,86 510,93 567,79 158,60
Etanol  

tömeg%

72,0 22,8 99,7 92,0 0,1

Víz tömeg% 28,0 77,2 0,3 8,0 99,9

16. táblázat, Technológiai adatok adiabatikus pervaporáció esetén, D+PV

D+PV FF Permeát Retentát D1 B1
Áram [kg/h] 721,68 52,15 510,57 562,72 158,96
Etanol  

tömeg%

72,6 27,3 99,7 93,0 0,1

Víz tömeg% 27,4 72,7 0,3 7,0 99,9

3.3.2.3. Két desztilláló oszlop között pervaporáció (D+PV+D)

A harmadik vizsgált hibrid rendszer két desztilláló oszlopból és egy pervaporációs modulból 

áll, melynek folyamatábrája a 29. ábrán látható. Az első oszlopba vezettem a kiindulási elegy 

(Fin)  és  a  permeátum  áramának  keverékét  (FF),  melyet  közel  azeotrop  összetételig 

vízmentesítettem.  Az  első  desztilláló  oszlop  fenékterméke  a  kívánt  tisztaságú  víz.  A 

desztillátumot (D1) a membránra vezettem az azeotrop összetételen történő átlépés céljából. A 

retentát  áramot  egy  második  desztilláló  oszlopba  vezettem,  ahol  az  etanolt  tovább 

töményítettem. A második oszlop fejterméke (D2) közel azeotrop összetételű, így ezt az első 
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oszlop desztillátumával (D1) célszerű összekeverni, és ezt a kevert áramot (FF2) célszerű a 

membránra vezetni.  A második oszlop fenéktermékeként (B2) a kívánt töménységű etanol 

(99,7 tömeg%) nyerhető ki. Ez a struktúra akkor előnyös, amikor a cél nagy tisztaságú, közel 

100%-os, vízmentes etanol előállítása.

1

2
B1
Víz 99,9 tömeg%

Fin      FF

D1     FF2

Retentát

B2
EtOH 99,7 tömeg%

D2

Permeát

29. ábra, Desztillációt követő pervaporáció és desztilláció (D+PV+D)

A hibrid elválasztás technológiai adatait ismét izoterm és adiabatikus pervaporáció esetére is 

meghatároztam,  melyeknek  eredménye  a  17-19  táblázatban látható.  Az  eredményekből 

megállapítható, hogy a recirkulációs áramok nem túl jelentősek.

17. táblázat, Optimális paraméterek D+PV+D struktúra esetén

1. oszlop 2. oszlop
Nelm NF R PV [m2] Nelm NF R

Izoterm 23 20 1,5 297 65 44 29,1
Adiabatikus 20 16 1,2 378 65 44 47,8

18. táblázat, Technológiai adatok izoterm pervaporáció esetén, D+PV+D

D+PV+D FF D1 B1 FF2 Perm Ret D2 B2
Áram [kg/h] 723,4

9

564,9

0

158,5

9

634,5

9

53,97 580,6

2

69,69 510,93

Etanol tömeg% 71,9 92,0 0,1 92,7 19,1 99,5 98,0 99,7
Víz tömeg% 28,1 8,0 99,9 7,3 80,9 0,5 2,0 0,3
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19. táblázat, Technológiai adatok adiabatikus pervaporáció esetén, D+PV+D

D+PV+D FF D1 B1 FF2 Perm Ret D2 B2
Áram [kg/h] 730,2

6

571,5

3

158,7

3

598,4

5

60,74 537,7

1

26,92 510,79

Etanol tömeg% 71,3 91,0 0,1 91,3 18,3 99,5 97,5 99,7
Víz tömeg% 28,7 9,0 99,9 8,7 81,7 0,5 2,5 0,3

Az  optimalizálás  során  meghatároztam a  két  desztillációs  oszlop  paramétereit  (magasság, 

átmérő,  refluxarány, elméleti  tányérszám, betáplálás helye) és az elválasztáshoz szükséges 

membránfelületet.  Az  optimalizálás  további  paraméter  volt  a  desztilláló  oszlopok 

fejtermékének, illetve a retentát áramának összetétele.

3.3.3. Etanol vízmentesítése azeotrop desztillációval

A pervaporáción alapuló hibrid elválasztási technikákat önmagukban nem elegendő vizsgálni, 

azok gazdaságosságát célszerű összehasonlítani egy hagyományos elválasztási  technikával. 

Ez  az  összehasonlítás  segítséget  nyújt  annak  eldöntésében,  hogy  bármely  új  kidolgozott 

elválasztás gazdaságosabb-e egy hagyományos technikánál. Etanol vízmentesítésére számos 

technológiát dolgoztak ki, az összehasonlítás elvégzéséhez a heterogén azeotrop desztillációt 

tartalmazó  elválasztást  választottam,  melynek  folyamatábrája  a 30.  ábrán látható.  Az 

elválasztáshoz ciklohexánt használnak harmadik komponensként. A betáplálási áram adatait a 

10. táblázat tartalmazza. A rendszer három desztilláló oszlopból, egy fázisszeparátorból és 

néhány összekötő egységből áll. Az első oszlop fenékterméke (B1) tiszta víz (99,9 tömeg%), 

és fejterméke (D1) közel azeotrop összetételű etanol-víz elegy (95,5 tömeg%), melyet tovább 

kell  vízmentesíteni.  Ezt  az elegyet  a második oszlopba vezettem, ahol már megjelenik az 

entrainer  is,  így az  oszlop fejterméke (D2) terner  azeortop lesz,  és  fenéktermékként  (B2) 

kinyerhető  a  kívánt  tisztaságú,  vízmentes  etanol  (99,7  tömeg%).  A  második  oszlop 

desztillátumához  kis  vizet  hozzáadva  kétfázisú  elegyet  kaptam,  melyet  célszerű 

fázisszeparátorba vezetni. A kapott felső fázis a szerves fázis, amely jelentős mennyiségben 

tartalmazza  a  ciklohexánt  és  kis  mennyiségű  etanolt  is.  Az  alsó  vizes  fázist  a  harmadik 

oszlopba vezetve kinyerhető fenéktermékként (B3) a tiszta víz, és fejtermékként (D3) pedig 

egy alacsony víztartalmú szerves anyagban dús frakció. A harmadik oszlop fejterméke és a 

fázisszeparátor  felső  fázisát  célszerű  összekeverni  és  a  második  oszlopba  vezetni,  így  a 
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ciklohexán  és  az  etanol  is  visszaforgatható  és  újra  használható  a  technológiában.  A 

technológia áramok adatai a 20. táblázatban láthatók.

1

Fin

B1
Víz 99,9 tömeg%

2
3

B3
Víz
99,9 tömeg%

B2
EtOH 99,7 tömeg%

D1
EtOH
95,5 tömeg%

Szerves fázis

D3
D2

RecB3

FF

30. ábra, Azeotrop desztilláció etanol vízmentesítésére

A  struktúrát  és  a  minimális  ciklohexán  igényt  meghatároztam  és  az  optimalizálás 

célfüggvénye az éves összköltség volt.

20. táblázat, Technológiai adatok azeotrop desztilláció esetén

PV+D D1 B1 D2 B2 FF Szerv. f. D3 B3
Áram [kg/h] 533,42 136,1 1234,85 510,92 1239,85 810,22 402,13 27,50
Etanol tömeg% 95,5 0,1 25,5 99,7 25,4 5,5 67,3 0,1
Víz tömeg% 4,5 99,9 3,8 0,3 4,2 0,5 5,1 99,9
C6H12 tömeg% - - 70,7 - 70,4 94,0 27,6 -

3.3.4. Gazdaságossági számítások, optimalizálás eredménye

A bemutatott  hibrid  eljárások  főbb  paramétereit  meghatároztam  az  optimalizálás  során, 

melynél a struktúrák globális optimumának meghatározása volt a cél.

A gazdaságosság meghatározásához  kiszámítottam a  rendszer  éves összköltségét,  melyhez 

szükséges adatokat a  21. táblázat tartalmazza. A beruházási költséget Douglas [61] alapján 

számítottam,  a  pervaporációs  berendezés  beruházási  költségét  ipari  adatok  alapján  több, 

71



rendelkezésre álló membránmodul árából, felület~ár alapján függvény illesztettem és a kapott 

összefüggés  alapján  becsültem  [64].  Az  üzemeltetési  költséget  meghatároztam.  Az  éves 

összköltség számításakor 10 éves amortizációt tételeztem fel, és évenként 8000 óra működési 

időt. Pervaporációs berendezésben a membránfelületet ki kell cserélni irodalmi adatok szerint 

2-5 évente, a költségbecsléshez 2,5 évenkénti cserét választottam. A pervaporációs berendezés 

tartalmazza az elválasztáshoz szükséges összes hőcserélőt.

21. táblázat, Költségadatok a gazdaságossági számításokhoz

Marshall-Swift index 1117
Amortizáció 10 év
Üzemeltetési idő 8000 h/év
Gőz (0,897 MWh) 18,1 USD/t
Recirkuláltatott hűtővíz 0,042 USD/t
Elektromos áram 43 USD/MWh
Ciklohexán 11,4 USD/t
Membrán cseréjének költsége 500 USD/m2

A dinamikus  programozás  elvét  alkalmazva  [65]  minimalizáltam  az  éves  összköltséget. 

Meghatároztam  a  pervaporáción  alapuló  hibrid  rendszerek  főbb  paraméterét.  Ezek  a 

paraméterek  a  szükséges  membránfelület,  a  desztilláló  oszlop  paraméterei  (elméleti 

tányérszám, betáplálás helye, refluxarány termék tisztaság), illetve az anyagáramok és azok 

összetétele, és a működtetés energiaszükséglete.

Az optimalizálás lépéseit a D+PV rendszerre mutatom be. Az első egység a desztilláló oszlop. 

Amennyiben a desztillátumban a víztartalom csökken, az elválasztás egyre nehezebbé válik, 

növekszik a desztillációs berendezés költsége, ezzel együtt a pervaporációs egységnek egyre 

kisebb anyagmennyiséget  kell  tovább vízmentesíteni,  és  ezzel  a  pervaporációs  berendezés 

egyre olcsóbbá válik. Ez a két hatás együttesen okozza, hogy a rendszernek van optimuma. A 

31.  ábra  mutatja  be  D+PV  struktúra  esetén  a  desztilláló  oszlop  éves  összköltségének 

alakulását. Jól látszik, hogy a desztillátum etanoltartalmának növelésével (etanoltartalom 91-

95 tömeg% között változtatva) a szükséges elméleti tányérszám is nő. A desztilláló oszlop 

költségét vizsgálva megállapítható, hogy alacsonyabb etanoltartalom esetén kisebb desztilláló 

oszlopra van szükség, mely olcsóbb. A bemutatott eredmény megfelel a várakozásoknak. Az 

optimalizálásnál meghatároztam a betáplálás helyét és a szükséges refluxarányt is.
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Desztilláló oszlop éves költsége
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31. ábra, Desztilláló oszlop éves összköltsége D+PV struktúra esetén

A desztilláló oszlop költségének meghatározása után következik a technológiai sorrendben a 

pervaporációs  egység.  A  pervaporációs  egység  beruházási  költsége  függ  a  szükséges 

membránfelülettől. Az üzemeltetési költség számításánál figyelembe kell venni a fűtés, hűtés 

szivattyú  és  vákuum  költségeket  [49].  A pervaporáció  költségét  hozzáadva  a  31.  ábrán 

bemutatott  költségekkel,  megkaptam a D+PV rendszer éves  összköltségét.  A pervaporáció 

modellezésékor két alternatíva közül lehet választani: izoterm, illetve adiabatikus. Mindkettőt 

megvizsgáltam az optimalizálás során.

A pervaporációs  kísérleteknek megfelelően  a  fluxus  növekszik  a  hőmérséklet  emelésével. 

Pervaporáció esetén az elpárologtatáshoz szükséges hőt a betáplálási oldal fedezi, ezért annak 

hőmérséklete csökken, így csökken a fluxus is, amennyiben nem alkalmazok közbenső fűtést. 

A  hőmérséklet  csökkenésekor  alacsonyabb  fluxus  esetén  a  szükséges  membránfelület 

növekszik, ezért  célszerű a betáplálási  áramot visszafűteni,  melyet az ipari  adatok alapján 

27m2-ként el is végeznek.

3.3.4.1. Izoterm pervaporáció

Először az izoterm pervaporációs modellezések eredményét mutatom be. A két egységet a 

desztillációt  és  a  pervaporációt  először  külön-külön  vizsgáltam.  A  desztilláló  oszlop 

elemezésének eredményét a 31. ábra szemlélteti. Különböző desztillátum összetételek esetén 

meghatároztam  az  elválasztáshoz  szükséges  membránfelületet,  a  pervaporációs  egység 

költségét és összeadtam a desztilláció költségével. Így kaptam a D+PV rendszerre az éves 
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összköltséget, melynek eredménye a 32. ábrán látható. A pervaporációs egység permeátumát 

visszavezettem  a  desztilláló  oszlopba  az  etanol  veszteség  csökkentése  érdekében,  így  a 

rendszert természetesen együttesen is meg kellet vizsgálni, mert az anyagáramok, illetve azok 

összetétele kicsit megváltozott, de ez nem változtatta meg a rendszer globális optimumát.

Összes éves költség
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32. ábra, D+PV struktúra éves összköltsége

A desztilláló  oszlop  költségét  vizsgálva  jól  látható,  hogy a  terméktisztaság  növelésével  a 

desztilláció költsége is nő. A pervaporációs berendezéssel együtt vizsgált rendszer esetén ez a 

tendencia megváltozott,  és a görbék így metszik egymást, tehát megállapítható a rendszer 

optimuma.  92  tömeg%  etanoltartalmú  desztillátum  esetén  a  legkisebb  a  rendszer  éves 

összköltsége. Az optimalizálást mindegyik struktúrára elvégeztem, és annak eredményét a  

22. táblázat tartalmazza.

22. táblázat, Rendszerek optimális paraméterei izoterm pervaporáció esetén

PV+D D+PV D+PV+D Azeotrop desztilláció
Oszlop 1 2 1 2 3
Nelm 11 23 23 65 50 18 18
NF 4 20 20 44 46 3; 6 1
R 0,57 1,5 1,5 29,1 6,3 3,2 12,9
Átmérő [m] 0,152 0,457 0,457 0,610 0,762 0,762 0,762
x D EtOH [tömeg%] 76 92 92 98 95,5
x B EtOH [tömeg%] 0,1 0,1 0,1 99,7 0,1 99,7 0,1
PV
Felület [m2] 516 339 297
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x Ret EtOH [tömeg%] 99,7 99,7 99,5

Az egyes rendszerek optimális paramétereinek meghatározása után kiszámítottam azok éves 

összköltségét  is,  melynek  eredménye  a  33.  ábrán látható.  A hibrid  eljárások  beruházási 

költségének jelentős része a pervaporációs egységből adódik, és az üzemletetési költség nagy 

részét a fűtőgőz költsége teszi ki.
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33. ábra, Optimális struktúrák éves összköltsége, izoterm pervaporáció esetén

A hagyományos  azeotrop  desztilláció  esetén  jelentős  mennyiségű  fűtőgőzre  van  szükség, 

ezért ez okozza a költségek nagy részét. Megállapítható továbbá, hogy mindhárom vizsgált 

hibrid  rendszer  gazdaságosabb  a  hagyományos  eljárásnál.  A legjobb  választás  a  D+PV 

struktúra, ahol kis anyagáramot vezettem a pervaporációs egységre.

3.3.4.2. Adiabatikus pervaporáció

Valóságnak megfelelően a pervaporáció modellezését adiabatikus módban is elvégeztem. A 

struktúrákat adiabatikus üzemmódban is optimalizáltam, melynek eredményét a  23. táblázat 

tartalmazza. Összehasonlítva a  22. táblázat eredményeivel, néhol megváltozott a struktúrák 

optimális paramétere, mivel a pervaporációs egység drágább. Fontos megjegyezni, hogy a 

szükséges  membránfelület  mindhárom  hibrid  eljárás  esetén  nagyobb  lett  az  izoterm 

működtetéshez képest. D+PV struktúra esetén megváltoztak a desztilláló oszlop paraméterei, 

az optimális desztillátum összetétele közelebb került az azeotrop összetételhez (93 tömeg% 
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etanol), és így a pervaporációs berendezésnek kevesebb vizet kell eltávolítania az elegyből. 

D+PV+D  struktúra  esetén  is  megváltoztak  az  optimális  paraméterek,  ez  jól  látható  a 

desztillátum összetételéből.

23. táblázat, Rendszerek optimális paraméterei adiabatikus pervaporáció esetén

PV+D D+PV D+PV+D Azeotrop desztilláció
Oszlop 1 2 1 2 3
Nelm 11 26 20 65 50 18 18
NF 4 23 16 44 46 3; 6 1
R 0,57 2 1,2 47,8 6,3 3,2 12,9
Átmérő [m] 0,152 0,610 0,457 0,457 0,762 0,762 0,762
x D EtOH [tömeg%] 76 93 91 97,5 95,5
x B EtOH [tömeg%] 0,1 0,1 0,1 99,7 0,1 99,7 0,1
PV
Felület [m2] 648 405 378
x Ret EtOH [tömeg%] 99,7 99,7 99,5

A meghatározott optimális struktúrák éves összköltségét kiszámítottam, melynek eredménye a 

34. ábrán látható. Megállapítható, hogy a PV+D és a hagyományos eljárás költsége közel 

azonos  nagyságú.  A  pervaporációs  membrán  felületek  növekedésével  annak  beruházási 

költségei is nőttek. A várakozásnak megfelelően az adiabatikus üzemeltetés során a legkisebb 

éves összköltsége a D+PV struktúrának van.
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34. ábra, Optimális struktúrák éves összköltsége, adiabatikus pervaporáció esetén
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Érdemes  összehasonlítani  az  energiaszükségleteket  a  hibrid  eljárások esetén.  A struktúrák 

optimális  paraméterei  közel  azonosak,  ebből  következik,  hogy  izoterm  és  adiabatikus 

üzemeltetés során a szükséges energiafelhasználás gyakorlatilag megegyezik.

3.3.5. Eredmények összefoglalása

Az  alábbi  következtetéseket  lehet  levonni  összehasonlítva  az  izoterm  és  az  adiabatikus 

pervaporációt:

• Azeotrop desztillációnak van a legnagyobb energiaigénye a vizsgált rendszerek közül;

• A D+PV+D struktúra jóval előnyösebb az azeortop desztillációhoz képest, ha közel 

100%-os etanol előállítása a cél,  mint például a bioüzemanyagok előállításánál. Az 

energiafelhasználása közel harmada a hagyományos eljárásénak;

• A PV+D struktúrának van a legkisebb energiafelhasználása, és üzemeltetési költsége, 

amely  a  hagyományos  eljárásnak csak  16%-át  teszi  ki.  Ebben  az  esetben  jelentős 

elektromos  energia  felhasználást  tapasztaltam,  mely  a  pervaporációnál  szükséges 

vákuum és a mélyhűtés költségéből adódik;

• D+PV struktúra  esetén  az  energiafelhasználás  még  szintén  kedvezőnek  mondható, 

mértéke a hagyományos eljárásnak 24%-a.

A  pervaporáció  modellezésére  alkalmas  modul,  mely  egy  professzionális 

szoftverkörnyezetben  működik,  hasznos  és  jelentős  segítséget  nyújt  a  pervaporációt 

tartalmazó hibrid eljárások mérnöki modellezésében és tervezésében. Dinamikus programozás 

segítségével meghatároztam a rendszerek optimális paramétereit a legkisebb éves összköltség 

figyelembevételével.  Az  eredmények  azt  mutatják,  hogy  az  elválasztáshoz  szükséges 

membránfelület  csökkenthető  hatékony  hőcsere  alkalmazásával.  Izoterm  és  adiabatikus 

modellezés  esetén  a  szükséges  membránfelület  körülbelül  20%-ot  változott.  Jelentős 

beruházási  költség  csökkentést  jelenthet  továbbá,  ha  a  hőközlést  javítják  és  a  berendezés 

működését  az  izoterm  működés  irányába  tolják  el.  Az  éves  összköltség  nagy  részét  a 

pervaporációs berendezés teszi  ki.  A két  modellezés  közül  minden esetben az izoterm ad 

kisebb költségeket, mert ekkor minden struktúra esetén kisebb membránfelületre van szükség. 

Ezért célszerű lenne olyan berendezés kialakítása, melyben minél jobban megközelíthető az 

izoterm működés, mely a tervezőknek jelent kihívást.

Megállapítható,  hogy  mindkét  esetben  a  D+PV  struktúra  a  leggazdaságosabb  az  éves 

összköltséget vizsgálva, mert a lehető legkisebb mennyiségű áramot vezettem a membránra 
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(ez megfelel  a heurisztika elvének is),  és az áram összetétele is  azeotrophoz közeli.  Ez a 

struktúra és a meghatározott paraméterek nem általános érvényűek, de az anyagáramok és 

összetételek  figyelembevételével  a  pervaporációs  költségek  függvényében  meg  lehet 

határozni, hogy mennyire célszerű megközelíteni desztillációval az azeotrop összetételt.

A  D+PV+D  struktúrát  összehasonlítva  a  hagyományos  eljárással  megállapítható,  hogy 

energiafelhasználása  jóval  kisebb  és  kisebb  a  recirkulációs  áramok  mennyisége  is.  Tehát 

versenyképes alternatív megoldást jelenthet a vízmentes etanol előállítása esetén.
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4. Új tudományos eredményeim

1. tézis

Új  rektifikációs  eljárásokat  dolgoztam  ki  fimonkémiai/gyógyszeripari  technológiai 

hulladékvizek  illékony  szerves  szennyezéseinek  és  szerves  halogén  vegyületeinek 

eltávolítására. Ezzel a technológiai vizek KOI és AOX értékét jelentősen csökkenteni lehet, 

számos esetben ezek a csatornázási határérték alá csökkenthetők.

Stratégiát  dolgoztam  ki  fimonkémiai  /gyógyszeripari  technológiai  vizek  kezelésére.  A 

stratégia  magába  foglalja  a  fiziko-kémiai  módszerek,  valamint  a  biológiai  tisztítást 

alkalmazásának sorrendiségét.

2. tézis

Új  oldószerregenerálási  folyamatokat  dolgoztam  ki  tetrahidrofurán  visszanyerésére.  A 

folyamatok ipari  esettanulmányon alapulnak.  A folyamatok lényege,  hogy a  pervaporációt 

különböző  desztillációkkal  (hagyományos  és  extraktív)  kombinálom.  Az  így  létrejövő  új 

hibrid elválasztási eljárások alkalmazásával megszűntethető az idegen anyag felhasználása, a 

veszélyes  hulladékok  keletkezése  és  nagyságrendekkel  csökkenthető  a  tertahidrofurán 

vesztesége.

3. tézis

A  pervaporáció  modellezésére  továbbfejlesztettem  a  Rautenbach-féle  modellt.  A 

továbbfejlesztés  lényege,  hogy  figyelembe  vettem  a  hőmérleget  és  a  modellt  alkalmassá 

tettem  professzionális  folyamatszimulátorban  történő  alkalmazásra.  A modell  ily  módon 

alkalmas mind izoterm, mind adiabatikus pervaporáció precíz modellezésére.

4. tézis

Megállapítottam azt az optimális hibrid elválasztási struktúrát, mely alkalmas azeotrop elegy 

elválasztására. Az optimalizálást dinamikus programozással végeztem. A vizsgált elegy, ipari 

példa  nyomán  etanol-víz  elegy  volt.  A  hibrid  elválasztási  struktúra  pervaporációból  és 

desztillációból  állt,  melyeket  különböző  sorrendben  kapcsoltam  össze.  Az  optimalizálás 

eredményeként  megállapítottam,  hogy  a  desztillációt  követő  pervaporáció  az  optimális 

struktúra. Amennyiben nagytisztaságú oldószer (tisztább mint 99,7 tömeg% etanol) előállítása 
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a cél, úgy az optimális sorrend: desztilláció, pervaporáció, desztilláció. Mind izoterm, mind 

adiabatikus pervaporációra megállapítottam az optimális műveleti paramétereket (berendezés 

mérete, anyagáram, összetétel).

Új tudományos eredményeim gyakorlati alkalmazása

A technológiai  hulladékvizek  tisztításával  kapcsolatos  kutatásaim eredményeként  tervezett 

mindkét rektifikáló oszlopot (KOI, AOX) a gyógyszeriparban megvalósították és jelenleg is a 

terveknek megfelelően üzemel.

A tetrahidrofurán-metanol-víz elválasztására kidolgozott új rektifikációs eljárást az iparban 

alkalmazzák.

A tetrahidrofurán-víz elválasztására kidolgozott eljárás az iparban alkalmazható.

A pervaporáció modellezésére általam továbbfejlesztett Rautenbach-féle modellt a ChemCAD 

cég  elfogadta  és  beépítette  professzionális  szoftverkörnyezetébe.  Ezáltal  lehetővé  válik  a 

pervaporáció más műveleti  egységekkel  történő precíz  modellezése.  Ezt  a fejlesztést  ipari 

esettanulmány (etanol-víz) optimalizálására hasznosítottam.
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Melléklet

Desztilláló oszlop beruházási költségének számítása

Desztilláló oszlop köpenyének beruházási költsége:

Ár ($)= )18,2(9,101
280

& 802,0066,1
cténylegesoszlop FHDSM +⋅⋅⋅⋅

M&S Marshall-Swift index

pmc FFF ⋅=

pF nyomás figyelembevétele, jelen esetben 1

mF anyagi jellemző SS/SS értéke 2,25

Tányérok beruházási költsége:

Ár ($)= cténylegesoszlop FHDSM ⋅⋅⋅⋅ 55,17,4
280

&

M&S Marshall-Swift index

oszlopD desztilláló oszlop átmérője [ft]

ténylegesH oszlop tényleges magassága [ft], gyakorlati tányérok közötti távolság 0,4m

gyakorlatiN gyakorlati tányérszám 
6,0

2−elmN
, 60%-os tányérhatásfokot feltételezve

mtsc FFFF ++=

sF tányértávolság figyelembe vétele, jelen esetben 1,4

tF tányér típusa, jelen esetben szelepes, értéke 0,4

mF anyagi jellemző SS/SS értéke 1,7

89



Hőcserélő beruházási költségének számítása

Ár ($)= ( )cFFelületSM +⋅⋅⋅ 29,23,101
280

& 65,0

M&S Marshall-Swift index

Felület hőcserélő felülete (ft)-ban meghatározva

( ) mpdc FFFF ⋅+=

dF hőcserélő típusa, értéke 1,35

pF nyomás figyelembevétele, jelen esetben 0

mF anyagi jellemző SS/SS értéke 3,75

Mélyhűtéshez szükséges egység beruházási költségének számítása

Ár ($)= ( )cFbhpSM +⋅⋅⋅ 11,25,517
280

& 82,0

M&S Marshall-Swift index

bhp teljesítmény, lóerőben megadva

cF korrekciós faktor, jelen esetben 1

A teljesítmény megadásánál COP=2 alkalmaztam

Pervaporációs berendezés beruházási költségének számítása

Membrán modul beruházási költsége

Ár ($)= 562,051191 a⋅

Membrán cseréjének költsége ($)= a⋅500

a membrán felülete m2-ben
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