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1. BEVEZETÉS

Napjainkban  környezetünk  védelme  az  egész  világot  átfogó,  aktuális 

probléma.  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 úgy, hogy azok megfeleljenek az 

egyre  szigorodó  környezetvédelmi  előírásoknak.  Hosszú  távon  a 

környezetvédelem végső  célja  a  “nulla  emissziós  technológiák”  (NET) 

kialakítása.

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  egységet  kapcsolnak  össze,  így 

növelve  annak  hatékonyságát  (hibrid  műveletek).  Külön  említést 

érdemelnek  a  tiszta  technológiák  és  ezen  belül  az  elválasztástechnika 

fejlődése, például a membránműveletek széles körű elterjedése

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

mely gazdasági és környezeti szempontokat is tartalmaz.

2. CÉLKITŰZÉSEK

A  környezetvédelmi  problémák  korszerű  kezelése,  mindinkább 

megköveteli olyan megoldások alkalmazását, amelyek a környezetre káros 

anyagok kibocsátását csökkentik. A megoldásoknál az alábbi preferencia 

sorrendnek megfelelően kell eljárni:

• a „nulla emissziós technológia” alkalmazása;

• az újrafeldolgozás és visszanyerés;

• a hulladék ártalmatlanítása és energiatartalmának kinyerés.

A  vizsgálatok  során  valós,  iparban  felmerült  problémák 

környezetközpontú  tervezésére  és  az  ismertetett  elveknek  megfelelő 

megoldására törekedtem.

3. IRODALMI HÁTTÉR

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.

4



Ez a  prioritási  sorrend  egyben meghatározza  a  cselekvések  egymáshoz 

való viszonyát. Csak akkor lehet a sorrendben később szereplő megoldást 

választani, ha az előző lépcsőben megoldási lehetőség már nincs.

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 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  következőkben  áttekintem  a  jelen  munka  számára  fontosabb 

elválasztástechnikai folyamatokat.

A rektifikálás a folyadékelegyek elválasztására leggyakrabban és 

legszélesebb  körben  alkalmazott  művelete.  A  rektifikálás  alkalmazási 

területe  az  elválasztástechnikában  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 disszertációban 

hagyományos desztilláción kívül azeotrop és extraktív desztillációval is 

foglalkoztam.

A membránműveletek közös jellemzője, hogy valamely hajtóerő 

eredményeként szelektív transzport megy végbe a membránon keresztül. A 

membránszeparációs  műveletek  általános  elve  a  következő:  a 

szétválasztandó  elegyet  a  membrán  egyik,  ún.  betáplálási  oldalára 
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vezetjük. A hajtóerő hatására az elegy komponensei keresztülhaladnak a 

membránon  és  annak  átellenes  ún.  permeátum  oldalára  kerülnek.  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.

A  disszertációban  a  membránműveletek  közül  csak  a 

pervaporációval  foglalkoztam.  Pervaporáció  jellemző  alkalmazási 

területei:

• azeotrop elegyek elválasztása

• oldószernyomok eltávolítása vizes oldatokból

• szerves oldószerek vízmentesítése

• közeli forráspontú elegyek elválasztása

Sok esetben a pervaporáció nem képes a megfelelő termék előállítására, 

ahhoz  további  műveleti  egységre  van  szükség.  Ezért  a  pervaporációt 

sokszor más műveletekkel (pl. 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.

A pervaporáció egy új műveletnek tekinthető, mert a különböző 

professzionális  programcsomagok  még  rendszerint  nem  tartalmazzák  a 

leírására alkalmas modult és a hozzá tartozó adatbázist. Éppen ezért célom 

egy professzionális folyamatmérnöki környezetben működő pervaporáció 

modellezésére  alkalmas  modul  létrehozása  is  volt.  A  feladat 

megvalósítására a ChemCAD szoftverkörnyezetet választottam, melyben 

megvalósítottam  a  pervaporáció  modellezését,  így  lehetővé  vált 
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pervaporáción  alapuló  hibrid  elválasztási  technikák  precíz  számítása  és 

tervezése.

4. KÍSÉRLETI ÉS SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK

Az ipari problémák korszerű kezelésekor különböző elválasztástechnikai 

folyamatok  vizsgálatára  volt  szükség,  melyeket  kísérleti  úton  és/vagy 

professzionális folyamatmérnöki szoftver használatával végeztem.

A  pervaporáció  modellezése  természetesen  különböző 

modellekkel is megvalósítható, én a 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. Ezen paraméterek ismeretében lehetővé válik a pervaporáció 

modellezése.

Egy konkrét probléma megoldásakor rendszerint több alternatíva 

közül  lehet  választani.  Gazdaságossági  vizsgálatokat  végeztem,  hogy 

eldönthető  legyen,  hogy  az  egymással  versengő  elválasztási  eljárások 

közül  melyiket  célszerű  megvalósítani.  Célfüggvénynek  az  éves 

összköltséget választottam.
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5. A KUTATÓMUNKA SORÁN ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK MENETE

1.1. Technológiai hulladékvizek oldószermentesítése rektifikálással 

(hulladékvizek csővégi kezelése)

A  vizsgált  ipari  technológiai  hulladékvizekről  megállapítottam,  hogy 

rektifikálással  az  illékony szerves  oldószerek 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  (elméleti  tányérszámot, 

betáplálás helyét és a refluxarányt),  és a kapacitás figyelembe vételével 

ipari méretű rektifikáló oszlopokat terveztem, melyeket az iparban meg is 

építettek.

Stratégiát  javasoltam a  finomkémiai/gyógyszeripari  technológiai 

hulladékvizek kezelésére. A kutatás eredményeit az 1. tézisben foglaltam 

össze.

1.2. Oldószer visszanyerése hulladékvizekből

Az  alkalmazott  ipari  elválasztási  technikák  tanulmányozása  után 

megállapítottam,  hogy  a  regenerálási  technikán  lehet  javítani  mind 

gazdaságossági  mind környezetvédelmi  szempontból.  A tetrahidrofurán-

víz (THF-víz)  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  tetrahidrofurán-metanol-víz  (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 

csökken  a  régi  ipari  technológiához  képest.  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 

folytonos  fejlődésével  ezeket  nemcsak  egyre  gazdaságosabban,  hanem 

kevésbé  környezetterhelő  módon  lehet  megvalósítani.  Ez  megfelel  a 

vegyészmérnöki  tudomány  negyedik  paradigmájának,  miszerint  a 

természettudomány  és  a  mérnöki  tudomány  legújabb  eredményeit 

együttesen  felhasználva  egy  környezetközpontú  folyamattervezés 

megvalósítása a cél. A kutatás eredményeit a 2. tézisben foglaltam össze.

1.3. Pervaporáción alapuló hibrid eljárás kidolgozása hulladékmentes 

elválasztásra

Célom  egy  professzionális  folyamatmérnöki  környezetben  működő 

pervaporáció modellezésére alkalmas modul létrehozása. A pervaporáció 

modellezésére  a  Rautenbach-féle  szemiempírikus  „oldódás-diffúziós” 

modellt  választottam.  A  modell  izoterm  esetet  tételez  fel,  ezért 

kiegészítettem hőmérleg  egyenlettel.  A modul  így  alkalmas  izoterm és 
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adiabatikus  pervaporáció modellezésére is,  és  a  hőmérleg segítségével 

meghatározható az elválasztás hőszükséglete. A kutatás eredményeit a  3. 

tézisben foglaltam össze.

A 3. tézisben leírt eredményeim alapján a pervaporáció már modellezhető 

egy  professzionális  szoftverkörnyezetben,  pervaporáción  alapuló  hibrid 

eljárásokat vizsgálhatam precíz számítási módszerekkel. Egy konkrét ipari 

példán  a  desztilláció  és  pervaporációs  egységeket  szisztematikusan, 

különböző  sorrendben  kötöttem  össze,  és  kerestem  az  optimális 

elválasztási  struktúrát,  mind  izoterm,  mind  adiabatikus  pervaporáció 

esetén. Az optimalizálást dinamikus programozással végeztem el etanol-

víz  elegyre.  Az  új  hibrid  eljárásokat  egy  hagyományos  azeotrop 

desztillációs  eljárással  is  összehasonlítottam.  Célfüggvénynek  az  éves 

összköltséget választottam. A kutatás eredményeit a 4. tézisben foglaltam 

össze.
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6. 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 [1, 5].

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 [2].

3. tézis

A  pervaporáció  modellezésére  továbbfejlesztettem  a  Rautenbach-féle 

modellt. A továbbfejlesztés lényege, hogy figyelembe vettem a hőmérleget 
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és  a  modellt  alkalmassá  tettem  professzionális  folyamatszimulátorban 

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
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Stratégia technológiai hulladékvíz-kezelő módszerek alkalmazására
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történő alkalmazásra. A modell ily módon alkalmas mind izoterm, mind 

adiabatikus pervaporáció precíz modellezésére [3, 4].

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  a  cél,  úgy  az  optimális 

sorrend:  desztilláció,  pervaporáció,  desztilláció.  Mind  izoterm,  mind 

adiabatikus  pervaporációra  megállapítottam  az  optimális  műveleti 

paramétereket (berendezés mérete, anyagáram, összetétel) [3].
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7. EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGA

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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