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Összefoglaló 
 
A MAL Zrt Ajkai Timföldgyára által üzemeltetett X. sz. vörösiszap tároló gátjának 2010. október 4-i 
átszakadása és az ezt követő súlyos egészségügyi és környezeti hatások nyomán teljesen érthető, hogy nemcsak 
szakmai körökben, hanem a szélesebb közvéleményben is minden korábbinál nagyobb érdeklődés mutatkozott a 
vörösiszap tulajdonságai, egészségügyi és környezeti hatásai, tárolásának gyakorlata, a gátszakadás okai, 
valamint a vörösiszap további hasznosításának lehetőségei iránt.  
Az előadásban a fenti kérdésekre keressük a válaszokat, részben a több évtizedre visszanyúló hazai kutatások, 
részben a katasztrófa után végzett vizsgálatok eredményeire alapozva. Áttekintjük az ajkai vörösiszapok 
legfontosabb fizikai és kémiai tulajdonságait, kitérünk a vörösiszap ömlés közvetlen egészségügyi és környezeti 
hatásaira, értékeljük a tárolás korábbi és jelenlegi gyakorlatát, és bemutatjuk azokat a fontosabb kutatási-
fejlesztési eredményeket, amelyek a vörösiszap, mint másodlagos nyersanyag hasznosítására irányulnak.  
Az előadás befejező részében pedig azokra az egyedi és általánosabb érvényű tanulságokra térünk ki, amelyeket 
célszerű figyelembe kell venni ahhoz, hogy a hasonló jellegű ipari katasztrófák a jövőben elkerülhetők legyenek. 
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Technológiai hulladékvizek kezelése fiziko-kémiai módszerekkel 
Mizsey Péter 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, 
Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 

1111 Budapest, Budafoki út 8. F.II. épület, 1. emelet 
 
Összefoglaló 
 
A kutatás egy gyakorlati igényű témával foglalkozik. A finomkémiai iparágakban ugyanis jelentős mennyiségű, 
erősen szennyezett hulladékvíz keletkezik, pl. anyalúgok, mosóvizek. Ezeket szennyvízként kezelni nem mindig 
lehetséges, mert a szennyezések koncentrációja igen magas, ugyanakkor sokszor tartalmaznak jelentős 
mennyiségben olyan szennyezőket, melyek a biológiai lebontást gátolják. Ugyanakkor a biológiai lebontás 
sokszor nem is oldható meg. Ilyenkor fiziko-kémiai módszerekkel dolgozunk, melyek magukba foglalják az 
illékonyságok különbözőségén alapuló megoldásokat, membrán műveleteket és nedves oxidációt. A 
hulladékégetés is ide sorolható, de ez a legkevésbé preferált opció. 
Munkánkban számos ipari igényű feladatot oldottunk meg, melyek a kémiai oxigénigény (KOI) és az 
adszorbeálható szerves halogénvegyületek (AOX) eltávolítását célozták. Ugyanakkor a membránszűrés is 
hatékonyan alkalmazható a hulladékvizek mennyiségének csökkentésére. 
Stratégiát javasolunk a különböző fiziko-kémiai és biológiai hulladékkezelési megoldások alkalmazására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ch.bme.hu/Portal/Department.aspx?DeptId=50507fa8-cec4-4c3a-b84b-9c8536f9eb7a�
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Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 
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Összefoglaló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ch.bme.hu/Portal/Department.aspx?DeptId=50507fa8-cec4-4c3a-b84b-9c8536f9eb7a�
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Hazai nemesítésű kukoricahibridek bioetanol-alapanyagként 
történő alkalmazhatóságának vizsgálata  

Suitability of special Hungarian corn hybrids for bioethanol production  
Tollár Ágnes Nikoletta, Szigeti Márton Gábora, Hoffmann Sándorb,  

Hegyi Zsuzsannac, Dallos Andrása 
a Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

b Pannon Egyetem, Georgikon Kar, 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16. 
c MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. 

 
Összefoglaló 
Bioetanol gazdaságos előállítására elsősorban azok a nagy szénhidrát-tartalmú biomassza nyersanyagok 
alkalmasak, amelyek poliszacharidjaiból hidrolizált cukor erjesztésével alkohol állítható elő. Bioetanol-
alapanyagként hazánkban jelenleg elsősorban a kukorica jöhet számításba, mert termesztési kultúrája a gazdák 
előtt ismert, a termesztéshez szükséges gépek, technológiák, és a hosszabb távú tárolásra alkalmas raktárbázisok 
rendelkezésre állnak. De kedvezőtlen időjárási feltételek mellett, rossz termésátlagok esetén, különösen, ha a 
betakarítás és terményszárítás is gondot okoz, a hagyományos kukorica-típusokra alapuló bioetanol gyártás 
gazdaságtalan, és veszélyezteti az élelmiszer-ellátást, valamint a haszonállatok takarmányozását is. Ezért a 
hazánkban folyó kukoricanemesítési kutatások célja a kukorica abiotikus és biotikus stresszekkel szembeni tartós 
rezisztenciájának kialakításával a kukoricatermesztés biztonságának növelése. Az új martonvásári nemesítésű 
kukoricahibridek az átlagos vagy annál rosszabb adottságú területeken is kifejezetten versenyképes termést 
adnak, a csapadékhiányos időszakokban is kedvező eredményekkel, kis szemnedvességgel, nagy 
keményítőtartalommal takaríthatók be.  
Az új martonvásári nemesítésű kukoricahibridek bioetanol-alapanyagként történő felhasználhatóságát 
laboratóriumi kísérletekkel teszteltük. Bioetanol előállításhoz őrölt kukorica-szemtermést használtunk fel, 
héjtalanítás és csírátlanítás nélkül. A szemek keményítő-tartalmát polarimetriás módszerrel határoztuk meg. A 
keményítő elfolyósítása során a cukor-polimereket részlegesen hidrolizáltuk hőálló Liquozyme SC DS 
(NOVOZYMES) alfa-amiláz enzim alkalmazásával (pH=5,6-6,0; 85°C; 150 perc), mechanikus keverővel, pH- 
és hőmérséklet-szabályzóval, valamint visszacsepegő vízhűtővel ellátott 2 literes laboratóriumi üveg-reaktorban. 
Az elfolyósítási folyamat után Spirizyme Fuel NOVOZYMES gyártmányú glüko-amiláz enzimmel 67°C–on 72 
óra hosszat folytattuk az enzimkatalizált hidrolízist (pH=3,5-4,5). Az elfolyósítás és az elcukrosítás mértékét a 
reakcióelegy glükóz-koncentrációjának HPLC analízisével határoztuk meg.  A keményítő elcukrosítása során 
keletkezett glükóz-szirup alkoholos fermentációját 34 °C–on, az élesztőgombák fejlődéséhez és szaporodásához 
szükséges táplálék-kiegészítők hozzáadása után végeztük az optimálisnak talált 4,00-4,80 pH egység közötti 
tartományban, Saccharomyces cerevisiae tenyészettel történt beoltás után. Az erjesztés előrehaladását gyakori 
mintavétellel, a glükóz-koncentráció és az etanol-koncentráció mérésével (HPLC) ellenőriztük. A kísérletek 
alapján meggyőződtünk arról, hogy a vizsgált új martonvásári kukoricahibridek nagy és jól hidrolizálható 
keményítőtartalmuk miatt alkalmasak arra, hogy kiváló alapanyagot szolgáltassanak a bioetanol gyártáshoz.  
A munka a „Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-
Dunántúli Régióban” című TAMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 projekthez kapcsolódik, amely a Magyar 
Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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Carbon and Nitrogen Footprints: Overview and Biomass Energy 
Applications 

Szén és nitrogén lábnyom: Áttekintés és alkalmazás biomassza-energia előállítási példákon 
Lidija Čuček1, Jiří Jaromír Klemeš1, Zdravko Kravanja2 

1Centre for Process Integration and Intensification – CPI2, Research Institute of Chemical 
and Process Engineering, Faculty of Information Technology, University of Pannonia 

Egyetem utca 10, 8200 Veszprém, Hungary 
Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor 

Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenia 
 
Summary 
This contribution provides an overview and definitions of carbon and nitrogen footprints. Emphasis is given 
towards an adversarial relationship between carbon and nitrogen footprints. Biomass energy production is an 
example where carbon footprint can be significantly reduced, however this is closely linked to an enlarged 
nitrogen cycle. Three different case studies on biomass energy production were used to demonstrate the relation 
between those footprints: i) domestic wood combustion where different energy sources (natural gas, coal and 
fuel oil) are supplemented by biomass combustion, ii) bioethanol production from corn grain via the dry-grind 
process, where gasoline is supplemented and iii) biodiesel production from rape seed oil via catalytic trans-
esterification, where petrodiesel is supplemented. The results indicate that whilst the carbon footprint from 
domestic wood combustion, bioethanol and biodiesel production is almost carbon neutral, the nitrogen footprint 
is for all case studies higher compared with conventional non-renewable energy sources.  
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Megújítható Diesel-motorhajtóanyag előállítása sertészsír és 
gázolajpárlat elegyeinek együttes feldolgozásával 

Production of second generation renewable diesel fuel via co-processing of lard and 
straight run gas oil mixtures 

Baladincz Péter, Tóth Csaba, Hancsók Jenő 
Pannon Egyyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MÓL Ásványolaj- és 

Széntechnológiai Intézeti Tanszék 
8200, Veszprém, Egyetem u. 10. 

 
Summary 
To maintain and to ensure the continuous development of the modern human civilization and societies, the 
preservation and enhancement of mobility is essential. To preserve mobility, there is paramount importance of 
the research and development of engine fuels from renewable resources. 
The tendencies of the engine fuel market in the EU indicate continuous and significantly increasing demand for 
Diesel fuels. Therefore it is of a high priority to deal with the research and development of bio-derived Diesel-
engine fuels and blending components made from renewable resources. 
The biodiesel made by the trans-esterification of triglycerides as a first generation bio-fuel has already been 
generally applied as a bio-derived blending component of diesel-fuels. But the biodiesel has a number of 
negative features (poor thermal- and oxidation stability, corrosion, etc.) and thus the valid diesel standard 
(EN 590:2009+A1:2010) limits its blending concentration. 
It was therefore necessary to research and develop other chemical processes that convert triglycerides through 
different reaction ways to products which have better properties than conventional diesel fuels. Amongst these 
second generation bio-fuels the most promising product mixtures are those in the gas oil boiling point range, bio 
gas oils and diesel fuels containing bio gas oils made by the catalytic hydrogenation of pure triglycerides or 
triglyceride-gas oil mixtures. The bio gas oil product is a mixture of n- and i-paraffins, which otherwise are the 
best quality components of the fossil derived diesel fuels, so there is no need to count upon future restrictions 
and limitations. 
Nowadays mainly vegetable oils (in the EU mainly rapeseed or sunflower oil) serve as triglyceride sources, but 
for the conversation by catalytic hydrogenation, any feedstock with a high triglyceride content, such as animal 
fats can also be used. 
During the experimental work our aim was to investigate the heterogenous catalytic hydrogenation of 
triglycerides by co-processing lard and straight run gas oil mixtures. 
In the course of the heterogenous catalytic hydrogenation the deoxygenation of the triglyceride part of the 
feedstock occurred while the removal of the sulphur and nitrogen content and the saturation of the aromatic 
content took place at a high degree as well. During a series of experiments we studied the effects of the different 
feedstocks (lard content of 0-10-30-50-100%) and the process parameters (temperature: 300-380 °C, pressure 
80 bar, LHSV: 1.0 h-1, feedstock/H2 rate: 600 Nm3/m3) on the quality and quantity of the products, on 
NiMo/Al2O3 catalyst. In addition we investigated the impact of the higher natural nitrogen content of the lard 
(because of its origin) on the quality of the product and the activity of the catalyst. 
We determined that at 360-380 °C the triglyceride content of the feedstock was fully converted and we managed 
to make excellent quality products, which are suitable for the use in Diesel-engines and meet the valid diesel gas 
oil standard EN 590:2009+A1:2010, besides their cold flow properties. The improvement of this property can be 
managed by additional catalytic isomerization and/or with additives. 
 
 
1. Bevezetés 
 
A mobilitás a modern társadalmak egyik fontos 
alappillére. Elengedhetetlen a gazdaság, és így az 
életszínvonal fenntartásához és fejlődéséhez, a 
szociális igények kielégítéséhez. A mobilitás tárgyi 
eszközei a gépjárművek, amelyek napjainkban 

gyakorlatilag teljes mértékben (>95%) fosszilis 
energiahordózokkal üzemelnek A rendelkezésre 
álló kőolajvagyon végessége és annak egyenlőtlen 
eloszlása nemzetközi feszültségek forrása. Ezen 
kívül a polgárai jólétének biztosításához és 
gazdasági stabilitásának megőrzése miatt a legtöbb 
állam importfüggő. A megfelelő mobilitást biztosító 
egyre több és több gépjármű ezen kívül nagyfokú 
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környezeti terhelést is jelent használatunkból eredő 
károsanyag kibocsátás következtében. Ezért az 
egész világon kutatások indultak és folynak tisztább 
és elérhetőbb energiaforrások, főleg a megújítható 
energiaforrások kifejlesztésére és használatba 
vételére. Ezen energiaforrások közé sorolhatók a 
megújítható forrásból származó, agrár-eredetű 
energiahordozókon belül a bio-motorhajtóanyagok 
(agro-motorhajtóanyagok) [1-3]. 
 
2. Bio-motorhajtóanyagok az Európai Unióban 
 
Az Európai Unió környezetvédelmi szempontok 
alapján és nagyfokú importfüggősége (>55%) miatt 
kiemelt figyelemmel kezeli az agrár-eredetű 
energiahordozók fejlesztését, és szorgalmazza 
egyre nagyobb mennyiségben történő használatba 
vételét [4-6], kellő figyelmet fordítva az 
élelmiszeripari termelésre is. 
Az Európai Unió a 2003/30/EC direktíva keretein 
belül nyilvánította ki konkrétan először a bio-
motorhajtóanyagok előállításának és széleskörű 
felhasználásának szükségességét [4]. Ennek 
hatására a 2004-től életbe lépett dízelgázolaj 
szabványokban (EN 590) is megengedik 
biokomponens (biodízel) bekeverését (legfeljebb 
5v/v%, majd 2009-től 7v/v%). 
Az Európai Bizottság a COM(2006) 34 uniós 
stratégiában közölt hét politikai pillére közül az 
egyik legfontosabb a nyersanyagbázis szélesítésére 
irányuló törekvés [5]. Ezen kívül az Európai Unió a 
COM(2006) 845 jelentésében meghatározza a 
szükséges lépéseket, amelyeket meg kell tenni az 
addigi kb. 1%-os bio-motorhajtóanyag-részesedés 
10%-ra történő növelése érdekében 2020-ig. Ebben 
megállapítják, hogy a második generációs bio-
motorhajtóanyagok kutatása-fejlesztése segíthet az 
innováció fellendítésében és megőrizheti Európa 
versenyképességét a megújulóenergia-ágazatban, 
illetve hogy már a második generációs bio-
motorhajtóanyag részbeni alkalmazásával elérhető 
az említett cél [6]. 
Az Európai Unió által kiadott 2009/28/EK 
irányelvben az Európai Unió Tanácsa megerősíti a 
már a COM(2006)845 közleményben foglaltakat, 
miszerint a megújuló energiaforrások részarányát 
átlagosan 20%-ra kell emelni, ezen belül az EU 
teljes területén a közlekedési motorhajtóanyag 
felhasználásában a bio-motorhajtóanyagok 
részarányának 2020-ra 10%-ra kell emelkednie. 
Ezen kívül azt is megerősítették, hogy a bio-
motorhajtóanyag bekeverésének ajánlott 
mennyiségét 2010-re 5,75%-ra kellett növelni [6]. 
Az ugyanezen évben kiadott 2009/30/EK 
direktívában az üvegházhatást okozó gázok a 

közlekedési szektoron belül történő emissziójának 
6%-al történő csökkentését írta elő az Unió [7]. 
A jelenleg hatályos 2009/28/EK és 2009/30/EK 
direktívák szellemében, az Európai dízelgázolaj 
szabvány is módosításra került. Ennek értelmében a 
jelenleg hatályos MSZ EN 590:2009+A1:2010 
szabvány szerint a dízelgázolajok megengedett 
legnagyobb többgyűrűs aromás tartalma legfeljebb 
8%lehet, míg a közúti dízelgázolajokba 
bekeverhető biodízel legnagyobb értékét 5v/v%-ról 
7v/v%-ra növelték. Így teljesíthetővé válik 2010-re 
a 5,75%-os bio-motorhajtóanyag bekeverés, melyet 
az Európai Unió Tanácsa rendeleteiben előírt és 
direktíváiban sürget. 
A világgazdasági válság előtt az Európai Unió 
motorhajtóanyag piacának tendenciái alapján a 
jövőben az Uniós piacokon a becslések szerint a 
egyre növekvő kereslet [8] várható a Diesel-
motorok hajtására alkalmas motorhajtóanyagok 
iránt. 
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1. ábra: Az Európai Unió motorhajtóanyag 

piacának tendenciái a világgazdasági válság előtt 
 
Ezért szintén előtérbe kerül a Diesel-motorok 
hajtására alkalmas agrár-eredetű 
biomotorhajtóanyagok kutatása, fejlesztése. 
 
3. Diesel-motorok bio-motorhajtóanyagai 
 
A Diesel motorok legelső hajtóanyaga növényolaj 
volt. A növényolajok és állati zsírok fő 
alkotóelemei a trigliceridek, melyek egy többértékű 
alkoholnak, a glicerinnek és különböző 
szénatomszámú zsírsavaknak az észterei (2. ábra). 
Mivel természetes zsírsavakról van szó, 
szénatomszámuk mindig páros és eltérő mértékben 
tartalmaznak telítetlen kötéseket. 
 
3.1 Trigliceridek 
 
A növekvő dízelgázolaj igény kielégítése érdekében 
a növényolajakat mind önmagukban, mind 
dízelgázolajokkal alkotott különböző arányú 
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elegyeikben megpróbálják felhasználni. Azonban a 
növényolajok és a hagyományos dízelgázolajok 
fizikai és alkalmazástechnikai tulajdonságai közötti 
eltérések nem teszik lehetővé, hogy a dízelgázolaj 
egyszerűen helyettesíthető legyen növényolajokkal 
[1-3, 8]. Ezért szükség van azok  

• termikus, illetve 
• katalitikus 

úton történő átalakítására. 
Gyakorlati jelentősége a katalitikus átalakításnak 
van. 
 
3.2 Biodízel 
 
Napjainkban a Diesel-motorok hajtására a 
legnagyobb mennyiségben előállított és felhasznált 
agrár-eredetű első generációs biomotorhajtóanyag 
illetve bio-keverőkomponens a FAME (növényolaj-
zsírsav-metil-észter), azaz a biodízel. Ezt 
növényolajok és egyéb zsiradékok katalitikus 
átészterezésével állítják elő. A biodízelek és az azt 
előállító technológiák azonban számos, ma már 
köztudottan hátrányos tulajdonsággal rendelkeznek 
[1-3, 10]. 

 
3.3 Biogázolaj 
 
A fosszilis eredetű dízelgázolaj legfőbb 
komponensei és egyben a Diesel-motorok 
üzemeltetésére legmegfelelőbbek a nagy 
cetánszámú és jó folyási tulajdonságokkal 
rendelkező izo-paraffinok [1-3, 11-15]. Ezért 
kutatások indultak kémiailag hasonló szerkezetű 
termékek triglicerid (mint megújítható agrár-
eredetű alapanyag) alapon történő előállítására. 
A trigliceridekből ilyen izo-paraffinokban dús 
termékek előállításának egyik lehetősége azok 
katalitikus hidrogénezése és, ha szükséges 
izomerizálása. Ekkor a triglicerideket többlépéses 
katalitikus eljárás során javasolják alakítani izo-
paraffinokban dús termékké (2. ábra). 
 

 
2. ábra: A biogázolaj előállítás bruttó folyamata 

(R1,R2,R3: C12-C24 szénatomszámú zsírsavlánc) 
 
A reakciómechanizmus során első lépésben 
megtörténik a trigliceridek zsírsavláncaiban lévő 
kettőskötések hidrogénezése. Ezután végbemegy az 
oxigéneltávolítás. Ennek során először főleg 

monogliceridek és karbonsavak keletkeznek, majd 
ezen közbensőtermékek paraffinokká alakulnak 
három különböző úton: dekarboxileződéssel, 
dekarbonileződéssel és hidrogénező 
oxigéneltávolítással. A folyamat következő 
lehetséges lépéseként izomerizációs reakciók 
játszódhatnak le az alkalmazott katalizátortól és 
reakciófeltételektől függő mértékben. A teljes 
folyamat során láncszakító reakciók is 
végbemehetnek [3, 11-15]. 
A reakció terméke az úgynevezett biogázolaj, 
melynek fogalmát a Pannon Egyetem, MOL 
Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszékén 
vezették be [3, 13-14]. A definíció szerint a 
biogázolaj olyan gázolaj forrásponttartományába 
eső izo- és n-paraffinok elegye, amelyeket 
valamilyen természetes, nagy triglicerid-tartalmú 
alapanyagok (növényolajok, használt sütőolajok, 
zsírok, vágóhídi zsiradékok, szennyvíztisztítók 
barna zsiradéka, stb.) katalitikus hidrogénezésével 
állítanak elő. 
A biogázolaj és azt tartalmazó termékek 
előállítására kísérleteink és irodalmi adatok alapján 
több út áll rendelkezésre. Lehetséges a triglicerid 
tartalmú alapanyagot egy előtétreaktorban 
előkezelni, majd ezután a HDO reaktorban 
oxigénmentesíteni vagyis átalakítani paraffin 
szénhidrogénekké. Az így nyert n-paraffinokban 
dús, kiugróan nagy cetánszámú (90-105), de rossz 
hidegfolyási tulajdonságú (CFPP: 18-26°C) termék 
elválasztás után történő izomerizálása szükséges a 
hidegoldali tulajdonságok javítása érdekében. Az 
így kapott biogázolaj és a mély kéntelenítéssel 
nyert gázolajáram elegyítésével biokomponens 
tartalmú dízelgázolaj állítható elő. Ezen kívül a 
triglicerid tartalmú alapanyagot előkészítés után 
finomítói alapgázolajáramba bekeverve és az 
elegyet egy már meglévő (vagy kismértékben 
módosított) kéntelenítő üzemben feldolgozva 
szintén biokomponens tartalmú gázolaj állítható elő 
[12-16]. 
A gázolajpárlatok és triglicerid-tartalmú 
alapanyagok együttes feldolgozásáról eddig közölt 
kutatási eredmények nem vagy csak nagyon kevés 
információt tartalmaznak a hulladék vágóhídi 
zsiradékok ilyen módon történő motorhajtóanyaggá 
való átalakításáról. Az ilyen alapanyagforrás 
azonban nagyon fontos a nyersanyagbázis 
szélesítése miatt is. Ezen kívül, mint hulladék az 
EU-ban a megújítható részarányban kiemelt 
faktorral kerül figyelembevételre, amint az a bio-
motorhajtóanyagok részarányának számítására 
vonatkozó képletben is látható [4, 6]: 
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Ahol: 
• ew/c – Hulladék, nem étkezési céllal termelt 

vagy cellulóz alapú bioüzemanyagok 
• ee – Elektromos közúti járművek által 

fogyasztott megújuló elektromos energia 
• eb – Az EU fenntarthatósági 

kritériumainak megfelelő bioüzemanyagok 
• ea, es – Megújuló energiák a légi és vízi 

közlekedésben 
• ep, ed – Bio tartalmú motorbenzin és 

dízelgázolaj 
 
3. Kísérleti rész 
 
Kísérleti munkánk során célunk volt megfelelően 
előkészített hulladék sertészsír mint agrár-eredetű, 
triglicerid tartalmú megújítható nyersanyag 
biogázolajjá történő átalakításának vizsgálata és 
ezzel a bio-motorhajtóanyagok előállítására 
alkalmas nyersanyagok bázisának szélesítéséhez 
való hozzájárulás. Ennek keretében a kísérleteket 
végeztünk a sertészsír feldolgozhatóságára és jó 
minőségű, Diesel-motorok hajtóanyagaként és/vagy 
dízelgázolaj bio-keverőkomponenseként 
alkalmazható termékelegy előállítási lehetőségének 
vizsgálatára. Ezért 0%, 10%, , 30%, 50% sertészsírt 
tartalmazó gázolaj és 100% sertészsír 
heterogénkatalitikus átalakítási lehetőségét 
vizsgáltuk NiMo/Al2O3 katalizátoron. A katalizátort 
úgy választottuk ki, hogy alkalmas legyen az 
alapanyagok gázolajrészének mély kéntelenítésére, 
és a trigliceridek paraffinokká való átalakítására is. 
A műveleti paraméterkombinációkat előkísérleti 
eredményeink alapján választottuk meg, figyelembe 
véve az alapanyagok fizikai és kémiai 
tulajdonságait is. 
 
3.1 Kísérleti berendezés 
 
A kísérleteket folyamatos üzemmódban, egy 
100 cm3 hasznos térfogatú csőreaktort tartalmazó 
berendezésben végeztük, amely tartalmazta az 
összes olyan főbb készüléket és gépegységet, 
amelyek az ipari heterogénkatalitikus üzemben is 
megtalálhatók [16]. 
 
3.2 Felhasznált anyagok 
 
A heterogénkatalitikus hidrogénezési kísérletek 
alapanyagai 0%, 10%, 30%, 50%, 100% 
magyarországi eredetű hulladék sertészsírt 
(zsírsavösszetétel az 1. táblázatban) és a MOL 

NyRt. által rendelkezésünkre bocsátott, orosz 
kőolajból nyert gázolajfrakciót tartalmazó elegyek 
és 100% sertészsír voltak (2. táblázat). 
 

1. táblázat: A felhasznált sertészsír alapanyag 
jellemző zsírsavösszetétele 

 
Zsírsav Sertészsír 

(SeZS) 
Laurinsav C12:0 1,70 
Palmitinsav C16:0 26,00 
Palmitoleinsav C16:1 2,30 
Sztearinsav C18:0 16,50 
Olajsav C18:1 36,60 
Linolsav C18:2 11,30 
Linolénsav C18:3 0,70 
Arachidinsav C20:0 0,20 
Eikozénsav C20:1 0,80 
Erukasav C22:0 0,20 

egyéb 3,60 
*CX:Y, ahol 
X a zsírsav szénatomszáma, 
Y a zsírsavban lévő telítetlen kötések száma. 
**egyéb – C22-nél nagyobb zsírsav 

 
Tiszta sertészsír alapanyag esetén kéntartalmú 
vegyülettel (dimetil-diszulfid) 1000 mg/kg értékre 
állítottuk be az alapanyag kéntartalmát a katalizátor 
szulfidállapotának fenntartása végett. Elegyek 
esetén az alapanyag kéntartalmát az alapgázolaj 
kéntartalma biztosította. 
 

2. táblázat: Az alapanyagok heteroatom- és 
aromástartalma 

 
Jellemző Gázolaj SeZS 

Kéntartalom, mg/kg 10370 20 
Nitrogéntartalom, 
mg/kg 228 61 

Összes 
aromástartalom, % 33,0 

0,0 Töbgyűrűs 
aromástartalom, % 12,7 

 
Katalizátorként a korábbi kísérleteink eredményei 
alapján célirányosan kiválasztott összetételű, „in-
situ” szulfidált NiMo/Al2O3 katalizátort 
alkalmaztuk. 
 
3.3 Műveleti paraméterek 
 
A kísérletsorozatot a következő – trigliceridekkel 
folytatott korábbi előkísérleteink eredményei 
alapján kiválasztott – műveleti paraméter 
kombinációk mellett végeztük: T = 300-380°C, 
P = 80 bar, folyadékterhelés (LHSV): 1,0 h-1, 
H2/alapanyag térfogatarány: 600 Nm3/m3. A 80 bar 
nyomás és az 1,0 h-1 folyadékterhelés értékek 
alkalmazását az indokolta, hogy a kiválasztott 
katalizátoron ezen feltételek mellett lehet az EU EN 
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590:2009+A1:2010 gázolajszabványnak megfelelő 
legfeljebb 10 mg/kg kéntartalmú gázolajat 
előállítani. 
 
3.4 Vizsgálati és számítási módszerek 
 
Az alapanyag és az előállított termékek jellemzőit 
az MSZ EN 590:2009+A1:2010 szabványban előírt, 
dízelgázolajokra érvényes szabványos vizsgálati 
módszerekkel határoztuk meg, illetőleg számítottuk 
ki. Az előállított szerves termékelegy összetételét 
magas hőmérsékletű gázkromatográfiás módszerrel 
határoztuk meg. 
 
3.5 Céltermék kinyerése 
 
A termékelegyek frakciókra bontását a 3. ábra 
szerint végeztük. A kísérletek folyamán a 
nagylaboratóriumi berendezés szeparátor 
egységében a termékelegyet gáz- és cseppfolyós 
fázisra választottuk szét. A kapott folyékony 
termékelegyből a víz elválasztása után a szerves 
fázisból 180°C-ig történő desztillációval 
elválasztottuk a könnyebb, C5-C9 szénhidrogén 
termékeket. 

 Termékelegyek

Gáz fázis
(CO, CO2, C3H8,

C3H6, C1-C4

Szénhidrogének ,
H2S, NH3)

Vizes fázis Szerves fázis (C5+)

Könnyű 
szénhidrogének

(C5-C10)

Gázolajfrakció
(180-360°C)

Maradék
(trigliceridek , digliceridek , 
monogliceridek , nagyobb 

szénatomszámú 
szénhidrogének , karbonsavak , 

észterek)  
3. ábra: A termékek frakciókra bontásának elvi 

vázlata 
 

A 180°C feletti részt vákuum-desztillációval 
gázolaj forráspont-tartományába eső céltermékre 
(C10-C22 szénhidrogének 360°C-ig) és maradékra 
választottuk szét. 

 
4. Kísérleti eredmények és értékelésük 
 
A gázfázis a hidrogénen kívül az oxigéneltávolítás 
során keletkező szén-oxidokat, a triglicerid 
molekulából keletkező propánt, a 
heteroatomeltávolítás során keletkező kén-
hidrogént és ammóniát, és igen kis mennyiségben, a 
krakkoló reakciókban melléktermékként keletkező 
egyéb könnyű (C4-) szénhidrogéneket tartalmazott. 
Ez utóbbiak, illetve a 180°C alatt forró frakció kis 
mennyisége (4. ábra) az alkalmazott katalizátor kis 
hidrokrakkoló aktivitására utalt a célirányosan 
megválasztott technológiai paraméterek esetén. 
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4. ábra: A gáztermék hozama a hőmérséklet és a 

sertészsír tartalom függvényében 
 
A hőmérséklet növelésével nőtt a gáztermék 
hozama (4. ábra). Ennek oka egyrészt magasabb 
hőmérsékleten a triglicerid átalakulás növekedése, 
és így a nagyobb mértékű propánkeletkezés, 
másrészt magasabb (részben a sertészsír átalakulása 
után) a krakkreakciók egyre fokozottabb előtérbe 
kerülése. 
Tiszta sertészsír alapanyag esetén a műveleti 
paraméterek szigorodásával nagyobb mennyiségű 
gázolaj forrásponttartományba eső célfrakció 
keletkezett, azaz a hőmérséklet növelésével nőtt a 
célfrakció hozama (5. ábra). 
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5. ábra: Gázolaj forrásponttartományba (180-
360°C) eső céltermék hozama a hőmérséklet 

függvényében 
 
Tiszta gázolaj alapanyag esetében a céltermékek 
hozama nagy volt (>93%), mivel a krakkreakciók 
csak kismértékben játszódtak le, de a műveleti 
paraméterek szigorodásával a céltermék hozama 
csökkent (5. ábra). 
Elegy alapanyagok esetében rendkívül összetetten, 
több ellentétes hatás eredőjeként alakult a 
céltermékek hozama (5. ábra). A sertészsír 
átalakulása 360°C-tól már közel teljes, így a 
hőmérséklet további növelésével a céltermékek 
hozama már főleg a gázolaj hidrogénezési reakciók 
(heteroatom eltávolítás, hidrokrakkolódás) miatt 
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csökkent. A sertészsír bekeverésével minden 
esetben kisebb céltermék hozamot értünk el, mint a 
tiszta gázolaj alapanyagból nyert termékek 
esetében. Ennek oka az, hogy a trigliceridek 
átalakulása közben a gázolaj forrásponttartományba 
eső paraffinok mellett jelentős mennyiségű 
gáztermék (víz, propán, CO és CO2) is keletkezik. 
A korszerű dízelgázolajok előállításának 
elengedhetetlen feltétele az aromástelítés is. A 
gázolajpárlatok aromástartalmának csökkentése a 
szabványos előírásokon túl más szempontokból is 
fontos. Az aromástartalom csökkentésével nő a 
gázolaj cetánszáma, így csökken a motorok 
emissziója, ezenkívül az alapanyag aromástartalma 
nagymértékben befolyásolja a kéntelenítési 
hatásfokot is, mert a nagyobb, többgyűrűs aromás 
molekulák tartalmazzák a legnehezebben 
eltávolítható heteroatomokat. 300°C hőmérsékleten 
és felette is az aromás vegyületek jelentős mértékű 
csökkenése következett be (6. ábra). Ez a 
katalizátor hőmérséklettel növekvő, egyre nagyobb 
mértékű hidrogénező aktivitását mutatja. A 
hőmérséklet növelésének hatására 350°C felett – az 
exoterm aromástelítési reakciók miatt bekövetkező 
termodinamikai gátlás következtében - az 
aromástelítés hatékonysága csökkent. A 7. ábrán 
szintén megfigyelhető, hogy az aromásmentes bio-
eredetű alapanyag bekeverésével a várakozásnak 
megfelelően a termékek aromástartalma szintén 
jelentősen csökkent. 
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6. ábra: A céltermékek aromástartalmának 

változása a hőmérséklet függvényében 
 
A 7. ábra jól szemlélteti, hogy a tiszta sertészsír, 
illetve elegy alapanyagok esetében a kéntartalom 
nem csökken olyan mértékben, mint tiszta gázolaj 
alapanyag esetében. 
A sertészsír nagyon kis kéntartalma (20 mg/kg) 
miatt (hígító hatás) alacsonyabb hőmérsékleten 
(300-340°C) az elegy alapanyagok esetén nyert 
termékek kéntartalma kisebb mint tiszta gázolajból 
előállítottaké. 
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7. ábra: A céltermék kéntartalmának változása a 

hőmérséklet függvényében 
 
A kéntelenítés kedvező hőmérséklettartományában 
(350-380°C) 10% sertészsír-tartalomig közel 
azonos a kéntelenítő aktivitás a tiszta gázolajból 
nyert termékekével, míg 10% sertészsír-tartalom 
felett és főleg tiszta sertészsír alapanyag esetében a 
kéntelenítő aktivitás már elmarad a tiszta gázolaj 
alapanyaggal végzett kísérletekhez képest, így a 
végtermék kéntartalma is nagyobb lesz. Ennek oka, 
hogy a heteroatom eltávolítása és a katalizátor 
fémszulfid helyein megy végbe, azaz a sertészsír 
tartalommal növekvő oxigéntartalom és az 
alapanyag gázolajból származó kéntartalom 
eltávolítási reakciói versenyeznek egymással a 
katalizátor aktív centrumaiért. 
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8. ábra: A gázolaj forrásponttartományba eső 

céltermékek hidegszűrhetőségi határhőmérséklet 
értékei az alapanyag sertészsír tartalmának 

függvényében 
 
A 8. ábrán látható, hogy az alapanyag sertészsír 
tartalmának növelésével a termékek CFPP értéke 
jelentős mértékben növekedett, azonban a 
hőmérséklet emelkedésével a termékek CFPP 
értéke csökkent az egyre inkább teljesebb triglicerid 
átalakulás miatt. 
A triglicerid tartalmú alapanyagok esetén a 
trigliceridek átalakulásával keletkező 
n-paraffinoknak köszönhetően a termékek 
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cetánszáma is igen kedvezően alakult. Már 10% 
triglicerid bekeverésével is az alapgázolaj 49-50-es 
cetánszámát jelentősen (kb. 4-5 egységgel) sikerült 
megnövelni.  
 
5. Összefoglalás 
 
A közleményünkben röviden bemutattuk a 
bioeredetű motorhajtóanyag előállítás kutatásának 
létjogosultságát, hajtóerőit, az eddig felismert és 
alkalmazott, Diesel-motorok hajtására alkalmas 
bio-motorhajtóanyagok fajtáit és a jelenleg az 
elterjedés előtt álló biogázolaj illetve azt tartalmazó 
gázolajok előállítási lehetőségeit. 
Kísérleti munkánk során különböző hulladék 
sertészsír-tartalmú gázolaj elegyek 
heterogénkatalitikus hidrogénező átalakíthatóságát 
vizsgálatuk. A kísérletek során nyert termékek 
tulajdonságainak vizsgálatait a gázolajokra 
vonatkozó szabványban (EN 590:2009+A1:2010) 
megadott vizsgálatok leírásai szerint végeztük. 
380°C, 80 bar és legfeljebb 10% sertészsír tartalmú 
alapanyag esetén a termékek tulajdonságai a CFPP 
értékükön kívül megfeleltek az érvényes 
dízelgázolaj szabványban előírt értékeknek. 
Azonban már enyhébb műveleti körülmények (340-
360°C, 80 bar, 1,0 h-1 folyadékterhelés, 600 
Ndm3/dm3 H2/szénhidrogén térfogatarány) és 
10-50% sertészsír tartalmú alapanyagok esetén 
kapott termékek is kitűnő dízelgázolaj 
keverőkomponensek lehetnek kis kén-, nitrogén- és 
aromástartalmuk, valamint a triglicerid átalakulás 
során képződő normál paraffinok által biztosított 
magas cetánszámuk (55-70) miatt. 
A termékek hidegfolyási tulajdonságai javíthatóak 
például izomerizáló katalitikus normálparaffin-
átalakítással, majd adalékolással. Ezáltal a hatályos 
dízelgázolaj szabványnak teljes mértékben 
megfelelő, kiváló minőségű bio-motorhajtóanyag 
illetve bio-eredetű motorhajtóanyag keverő 
komponenst tartalmazó Diesel-motorhajtóanyag 
állítható elő. 
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bioetanol előállítási folyamatban 
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production 
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Summary 
Nowadays bioethanol production is a growing industry. In this work dry-grind ethanol production was carried 
out from different corns (uncontaminated; aflatoxin B1 contaminated; zearalenon and fumonisin B1+B2 
contaminated) and the changes of the ratio of the solid-liquid phase as well as toxin concentrations were 
examined in laboratory scale. During the fermentation, the ethanol yields of micotoxin-contaminated corn-
mashes were 27% lower, due to 10% less glucose-concentrations of these raw materials, compared to 
uncontaminated ones. To the end of the whole process, the initial 20% solid content reduced to 7% in both corn-
mashes, namely contaminated and uncontaminated ones. Differences were observed in concentration changes of 
the three examined toxins. Aflatoxin appeared mainly in the solid phase of the mash, its concentration decreased 
one-sixth of the initial value. Zearalenone also localized in the solid phase, but its concentrations did not alter 
during the etanol production process. Fumonisin concentration increased 3 times at the end of the process while 
it dissolved in the liquid phase in significant amount. Scale-up examinations carried out from inert raw material 
with SSF technique resulted in average 0.36 g ethanol/g corn yield. 
 

Bevezetés 

A kukorica emberi táplálkozásban és 
takarmányként betöltött szerepe mellett egyre 
jelentősebb az ipari felhasználása, ugyanakkor 
gazdaságosan előállítható energiaforrás is. Ez 
utóbbinak köszönhető, hogy világszerte a bioetanol-
előállítás legfontosabb alapanyaga. A világ egyes 
területein – különösen a mediterrán és trópusi 
éghajlaton – a kukorica gombás megbetegedései 
nem csupán termésátlagot befolyásoló tényezők. A 
termőföldön és a raktározás során mikotoxinokat 
termelő penészek (Aspergillus, Fusarium és 
Penicillium és Alternaria fajok) 
anyagcseretermékeikkel komoly élelmiszer-
biztonsági és állat-egészségügyi kockázatot 
jelentenek. 

 A legjelentősebb mikotoxincsoportok – 
aflatoxinok, fuzárium-toxinok (trichotecének, 
zearalenon, fumonizinek), ochratoxin A – 
élőszervezetre gyakorolt hatásaival, kimutatásuk 
módszereivel és a megelőzés lehetőségeivel számos 
tanulmány foglalkozik [1,2,3,4,5,6].  

Jelen munkában vizsgált mikotoxinok 
élelmiszerekben és takarmányokban megengedett 
határértékeit az 1. táblázat mutatja. A három 
feltüntetett toxincsoport közül aflatoxin esetében a 
legszigorúbbak a határértékek mind a 
takarmányozásra, mind az emberi fogyasztásra 
szánt termékekre.  

1. táblázat: Mikotoxin határértékek és ajánlások 

  
Felső határértékek 

(μg/kg termény) 

  AFB1 ZEA Fumonizinek 

Közvetlen emberi 
fogyasztásra szánt 
gabonafélék 

2,0 [7] 350 
[10] 

EU: 1000 
(B1+B2) [10]; 
US: 2-4000 

(B1+B2+B3) [9] 

Nem közvetlen emberi 
fogyasztásra szánt 
(>500μm) 
gabonaőrlési termékek 
(19041010 KN-kód) 

EU: 20 
[8]  

US: 20 
[9] 

200 
[10] 

1400 (B1+B2) 
[10] 

Takarmány-
alapanyagok 

EU: 20 
[8]  

US: 20 
[9] 

3000* 
[5] 

20000 (sertés, 
B1+B2+B3) [8]; 
60000* (B1+B2) 

[5] 

Magyarázat: *irányérték 
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A kukoricaszemekből történő etanol 
előállításának két fő technológiája ismert, ezek a 
nedves őrlésű valamint a szárazőrlésű technológiák. 
A szárazőrlésnél nincs frakciókra válás, a teljes 
szemet megőrlik, vízzel keverik és így kerül az 
etanol előállítás folyamatába, ekkor a kinyerhető 
maximális etanol mennyiség elérése, míg a nedves 
őrlés esetében több hasznos termék (pl. 
glükózszirup, keményítő, invertcukor stb.) 
előállítása a cél. A nedves őrlésű technológiához a 
nagyobb a beruházási költség mellett nagyobb 
várható nyereség társul. Ennek ellenére 2007-ig az 
Egyesült Államok etanol iparága több mint 80%-
ban szárazőrléses technológiát alkalmazott [11].  

Laboratóriumi kísérleteink során vizsgáltuk a 
kukorica mikotoxin tartalmának változását – a 
szuszpenzió folyadék és szilárd fázisában – a 
szárazőrléses technológia egyes lépéseit követően. 
Összehasonlítottuk a tiszta és mikotoxinnal 
szennyezett kukorica fermentálása során 
előállítható maximális etanol mennyiségét. 
Félüzemi kísérleteket indítottunk toxinnal nem 
szennyezett kukoricából történő etanol előállítására 
SSF technológiával. 

Anyagok és módszerek 

A kísérleteket három alapanyaggal végeztük: 
mikotoxinnal nem szennyezett, Aflatoxinnal 
(AFB1) szennyezett, valamint Zearalenonnal és 
Fumonizinnel (FB1+B2) szennyezett kukorica. A 
szemes kukoricát kalapácsos terménydarálón 
(2880 1/min, 2 mm-es rosta) daráltuk, majd a 
laboratóriumi kísérletekhez kávédarálón finomra 
őröltük (<1 mm).  

Laboratóriumi kísérletek (folyamatát az 1. ábra 
szemlélteti) 

A kukoricaminták keményítőbontását 2000 g 
tömegű, 20%-os kukoricaőrleményt tartalmazó 
desztillált vizes szuszpenziókkal végeztük teljesen 
kevert üvegreaktorban. A keményítő 
elfolyósításához 0,88 mg/g kukorica szárazanyag 
koncentrációban α-amilázt (Liquozyme SCDC, 
NOVOZYME), az ezt követő elcukrosítási lépésben 
pedig 1,1 mg/g kukorica szárazanyag 

koncentrációban glüko-amilázt (Spirizyme Fuel, 
NOVOZYME) használtunk. A pH optimális 
értékeinek beállítása 20%-os NH4OH-val illetve 
25%-os H2SO4-val történt.  

A fermentálást 2 dm3 hasznos térfogatú Biostat 
Aplus asztali fermentor készülékben, Ethanol Red® 
(FERMENTIS, termékkód: 42138) élesztőtörzzsel 
(7 g/kg kukorica szárazanyag) végeztük 62 órán 
keresztül. 

Az etil-alkohol kidesztillálását szakaszos üzemű 
laboratóriumi desztilláló berendezéssel végeztük. 

 

 

1. ábra: Laboratóriumi kísérletek folyamatábrája 

A mintavételek a 2. táblázatnak megfelelően 
történtek az 1. folyamatábrán jelölt Mv. I-VII. 
pontokban, kevertetés alatt. Az ismert tömegű 
mintákat centrifugáltuk (12000 rpm, 4 °C, 1 h), 
majd meghatároztuk azok folyadék- és szilárd 
fázisarányát.  
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2. táblázat: Mintavételi pontok magyarázata az 1. 

ábrához 
Vizsgált 
komponens 

Mv. 
I. 

Mv. 
II. 

Mv. 
III. 

Mv. 
IV. 

Mv. 
V. 

Mv. 
VI. 

Mv. 
VII. 

Glükóz 
koncentráció 

- - + - - - - 

Toxin 
koncentráció 

+ + + + + + + 

Etil-alkohol 
koncentráció 

- - - - + + + 

Magyarázat: - nem történt vizsgálat; + történt 
vizsgálat 

A glükóz koncentrációját folyadék-
kromatográfiás, az alkohol koncentrációját 
gázkromatográfiás módszerrel határoztuk meg. A 
mikotoxin-vizsgálatok MSZ EN 12955:2000 minta-
előkészítési és AOAC 990.33:1994 (AFB1), AOAC 
985.18.:1988 (ZEA) és MSZ EN 13585:2002 
(FB1+B2) vizsgálati szabványok szerint történtek. 

Félüzemi kísérletek (folyamatát a 2. ábra 
szemlélteti) 

A kísérleteket 46 dm3 hasznos térfogatú, 
teljesen kevert üvegreaktorban végeztük a 2. 
folyamatábrának megfelelően, SSF technológiával, 
toxinnal nem szennyezett alapanyagból. A 
kukoricaminták keményítőbontása 42 kg tömegű, 
30%-os kukoricaőrleményt tartalmazó desztillált 
vizes szuszpenzióból történt. 

A keményítő elfolyósítását 0,4 mg/g kukorica 
szárazanyag koncentrációban α-amilázzal 
(Liquozyme SCDC, NOVOZYME) végeztük két 
lépésben, melyek közé egy 40 perces hőkezelést 
(92-97 °C) iktattunk. Az előcukrosítást 1 mg/g 
kukorica szárazanyag koncentrációban, glüko-
amilázzal (Spirizyme Fuel, NOVOZYME) 
végeztük úgy, hogy egy órán át tartottuk a 
reakcióelegyet az enzim optimális 
hőmérséklettartományán (83 °C). 

Kukoricaszuszpenzió (keményítő-elfolyósításon 
átesett, előcukrosított) és desztillált víz 50-50%-os 
elegyében 0,5 g/kg kukorica szárazanyagra 
számított élesztő (Ethanol Red® FERMENTIS, 
termékkód: 42138) propagálását végeztük (6 h, 34 
°C, 0,4 l/min levegőztetés) Biostat Aplus asztali 

fermentor készülékben. Ezt a propagáló anyagot 
adtuk hozzá a 32 °C-ra lehűtött fermentálási 
alapanyaghoz. A fermentálás ezen a hőmérsékleten 
40 órán át, majd 28 °C-on további 22 órán keresztül 
történt.  

2. ábra: Félüzemi kísérletek folyamatábrája 

A desztillálást egy szedőfeltét segítségével 
közvetlenül a reaktoredényben végeztük. A termelt 
etil-alkohol koncentrációját gázkromatográfiás 
módszerrel határoztuk meg. 

Eredmények 

Laboratóriumi kísérletek 

Az egyes kukorica-alapanyagokból előállított 
glükóz-koncentrációk a mikotoxinnal szennyezett 
minták esetén átlagosan 10%-kal alacsonyabbnak 
bizonyultak. A toxinmentes kukoricák esetén 
tapasztalt alacsonyabb hatásfokú fermentálás 
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ellenére azok fajlagos alkohol kihozatala 27%-kal 
jobbnak mutatkozott (3. táblázat).  
 

2. táblázat: Fermentálási eredmények 

Kukorica 
alapanyag 

Kiind. 
glükóz 
konc. 

(g/dm3) 

Etil-
alkohol 
konv. 
(%) 

Fajlagos etil-
alkohol 

kihozatal  
(g EtOH/g 
kukorica 

szárazanyag) 

Toxinmentes  
169 85 0,34 
171 82 0,32 

AFB1-
szennyezett 

151 88 0,22 
153 90 0,24 
157 86 0,23 

ZEA+FB1+B2-
szennyezett 151 84 0,25 

A toxinos és nem toxinos kukoricával végzett 
kísérletekben a szuszpenzió szilárd és 
folyadékfázisának aránya azonos mértékben 
változik az egyes technológiai lépésekben (3. ábra). 
A kiindulási 20%-os szárazanyag tartalom a 
folyamat végére 7%-ra csökken, ami főként 
fehérjéből és rostanyagokból (lignocellulóz, 
hemicellulóz, pektin) álló, jó beltartalmi értékkel 
bíró anyag. 

3. ábra: A szilárd és folyadékfázis arányának 
változása a technológiai lépések végén 

Mikotoxin koncentrációk változása 

Az aflatoxin vizsgálatok során a kiindulási 
kukoricaőrleménynél mutatkozó nagy szórás a 
mintavétel homogenitási nehézségeire utal, 
minthogy a mikotoxinok lokálisan előforduló 
szennyezést okoznak a terményekben (4. ábra). 
Megfigyelhető, hogy a toxin koncentrációja 

folyamatos csökkenést mutat, a desztillálás végére 
mintegy hatodára csökken. A toxin jelentős része a 
teljes folyamat során a szilárd fázisban 
lokalizálódik. A folyadékfázisban mért alacsony 
koncentrációt okozhatja a kukoricából beoldódott 
egyéb komponensek zavaró hatása, melyek 
elfedhetik a valós toxintartalmat. Ez a hatás a 
szilárd fázisból történő elemzést is befolyásolhatja. 

4. ábra: Aflatoxin koncentrációk változása a 
szilárd és folyadék fázisban 

A multimikotoxin-tartalmú (ZEA, FB1+B2) 
kukoricából végzett előkísérlet során a zearalenon a 
teljes folyamat alatt a szilárd fázisból mutatható ki, 
a folyadékfázisban a koncentrációja mindvégig 
méréshatár alatt maradt. Az aflatoxin viselkedésétől 
eltérően a zearalenon koncentrációja jelentősen 
nem változik a kísérlet során (5. ábra).  

5. ábra: Zearalenon koncentrációk változása a 
szilárd és folyadék fázisokban 

A fumonizin koncentrációja az általunk vizsgált 
másik két mikotoxinnal ellentétben folyamatos 
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növekedést mutat az alkohol előállítás során (6. 
ábra). A végkoncentráció a kiindulási érték 
háromszorosa, amely a technológiai lépések során 
bekövetkező toxinfeltáródásnak is betudható. A 
zearalenonnal és aflatoxinnal ellentétben a 
fumonizin jelentős mértékben képes a 
folyadékfázisba beoldódni, melyet jól magyaráz a 
toxin molekulaszerkezete (a hosszú szénvázon 
található négy karbonil-csoport mellett az amino- és 
hidroxil-csoportok is elősegítik a vízoldhatóságot).  

6. ábra: Fumonizin B1+B2 koncentrációk változása 
a szilárd és folyadék fázisokban 

Félüzemi kísérletek 

A méretnövelés az újabb technológiának (SSF) 
köszönhetően jó, átlagosan 0,36 g/g kukorica 
szárazanyag fajlagos etil-alkohol kihozatalt 
eredményezett. A folyamatban alkalmazott 
hőkezelés a keményítőbontás hatásfokának javítása 
mellett megfelelő körülményeket biztosított a 
sikeres fermentációhoz. A propagálási folyamattal 
jelentősen csökkentettük a szükséges élesztő-
alapanyag mennyiségét. 

A toxinmentes kukorica fermentációjával 
beállított félüzemi rendszert a későbbiekben – a 
laboratóriumi kísérletekhez hasonlóan – 
aflatoxinnal szennyezett kukoricával is üzemeltetni 
kívánjuk a mikotoxin koncentráció-változásának és 
az esetleges alkohol-kihozatalra gyakorolt 
hatásának kimutatására. 
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Összefoglaló 
A biomassza a biogáz gyártás legfontosabb megújuló nyersanyaga. A biomassza emészthetősége a lebontás előtti 
fizikai-kémiai kezelésekkel jelentősen javítható. A gőzrobbantás a termikus biomassza előkezelések egyik 
leghatásosabb fajtája, eredményességét a hőmérsékletből, a nyomásból és a mechanikai roncsolásból származó 
együttes effektusok biztosítják. Az alkalmazott nagy nyomás hatására a vízgőz bediffundál a lignocellulóz 
sejtfalba, ahol részben reagál az ott lévő hemicellulóz acetil csoportjaival, és szerves savak keletkeznek, melyek 
katalizálják a hemicellulóz depolimerizációját. A kezelés végén a sejtfalba bejutott víz a hirtelen nyomásesés 
hatására ismét felforr, térfogata megnő, felszakítja a sejtfalat, és konvektív anyagtranszportot hoz létre a sejt 
belsejéből a folyadékfázis felé. 
A gőzrobbantási kísérletekhez egyedi laboratóriumi készülék-együttest terveztünk és építettünk. A 
gőzrobbantásos előkezelés hatását a mikrobiológiai lebontási hatékonysággal arányos jellemzők: a roncsolt 
biomassza szűrletének oldott biológiai oxigén igény (BOI) és kémiai oxigénigény-változásával (KOI), egyes 
intracelluláris sejtalkotók (citoplazmatikus ionok) koncentrációjának ICP mérésével, valamint röntgen 
diffrakcióval és pásztázó elektronmikroszkópiával, továbbá a kezelt biomasszából keletkező biogáz fejlődés 
detektálásával követtük nyomon. A mérésekhez vágott és darált cukorcirok-bagaszt és martonvásári nemesítésű 
silókukoricát használtunk.  
Kimutattuk, hogy a gőzrobbantásos kezelés nagymértékben növeli a fluid fázisba került szerves anyagok 
mennyiségét a potenciális biogáz-alapanyagok esetében. A kezelt anyag oldatában mért kémiai és a biológia 
oxigén igény jelentősen nőtt a kezelési idő, valamint a gőz-hőmérséklet (és nyomás) növelésének hatására. 
Független SEM és IPC analitikai vizsgálatokkal is kimutattuk, hogy a gőzrobbantás szöveti és sejtszintű 
szerkezeti roncsolást is végez, aminek következtében a vizsgált biomassza-anyagok sejtstruktúrája degradálódik, 
és intracelluláris anyagok (kálium, és magnézium) jelennek meg az oldott fázisban. 
A munka a „Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-
Dunántúli Régióban” című TAMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 projekthez kapcsolódik, amely a Magyar 
Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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Summary 
The production and application of fuels from agricultural origin have emerged into focus in the last couple of 
years. A number of factors which affect the whole mankind has confirmed and strengthened this process, which 
are of environmental, political and economic nature. The main reason of this tendency is the energy policy of the 
European Union, the aim of which is to reduce green house gas emission of fuels, to decrease the significant 
dependence of EU on import energy and crude oil and to support rural development. To achieve these objectives, 
the European Union created the 2003/30/EC and 2009/28/EC directives, which regulate the application of 
biomass derived fuels. The main purpose is to promote the use of biofuels as transportation fuels by 
recommending and specifying the share of the bio-components. This proposed value (10% share of biofuels in 
transport sector by 2020 in the EU) can be reached by the conversion of different triglyceride-containing 
biofeedstocks (e.g. vegetable oils, used frying oils, animal fats, algae oils, brown grease, etc.) to different 
biofuels or blending components. FAME (Fatty Acid Methyl Esters) biodiesels, the first generations biofuels, are 
the almost exclusively used bio blending components in diesel fuels nowadays. But this biofuels due to its 
chemical structure the presence of the double bond in the molecule have a high reactivity with the oxygen, 
especially when it placed with in contact with air. That is why the long term storage stability of biodiesel is an 
important issue. 
The aim of our research work was to investigate the long term storage stability of biodiesel samples originated 
from different producers and feedstocks. The effects of the real storage conditions on the properties of the 
different biodiesels were also investigated. During the experiments we investigate the change of the induction 
period, the acid number, the iodine number, the density, the water content and the kinematic viscosity of the 
biodiesel samples. Results showed that the acid number, the water content and the kinematic viscosity increased, 
while the induction period and the iodine number decreased with increasing storage time of biodiesel samples. 
Bevezetés 
 

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül az 
agráreredetű motorhajtóanyagok előállítása és 
felhasználása. Számos, az egész emberiséget érintő 
tényező erősítette és erősíti napjainkban is ezt a 
folyamatot, amelyek között környezetvédelmi, 
politikai és gazdasági jellegűeket egyaránt találunk 
[1]. 

A biohajtóanyagok felhasználásának 
fokozásában jelentős szerepe van az Európai Unió 
energiapolitikájának. Ennek célja az üvegház-
hatású gázok emissziójának mérséklése, a jelentős 
energia- és kőolaj importfüggőség csökkentése, 
valamint a vidékfejlesztés támogatása. Ennek 
hatására az Európai Unió megalkotta a 2003/30/EK, 
majd a 2009/28/EK direktívákat. Ezek fő célja az 
bio-motorhajtóanyagok alkalmazásának ösztönzése 

a közlekedési és szállítási célra felhasznált 
motorhajtóanyagokban alkalmazott 
biokomponensek ajánlott, illetőleg előírt 
részarányának a megadásával [2,3]. 

Ezen irányelvek alapján kitűzött célok 
elérésében fontos szerepe lehet a különböző 
triglicerid tartalmú alapanyagokból (pl.: 
növényolajok, használt sütőolajok, állati 
zsiradékok, algaolajok, szennyvíztisztítók ún. barna 
zsiradékai stb.) előállított motorhajtóanyag 
keverőkomponenseknek. Napjainkban a Diesel-
motorok bioeredetű hajtóanyagként vagy 
keverőkomponenseként szinte kizárólagosan a bio-
motorhajtóanyagok első generációjába tartozó 
biodízeleket (zsírsav-metil-észterek) alkalmazzák. 

Ezen alternatív hajtóanyagok minőségi és 
alkalmazástechnikai tulajdonságait főként kémiai 
szerkezetük (s ezáltal az előállítás alapanyaga) 
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határozza meg. A biodízelek nagy mennyiségben 
tartalmaznak kettős kötéssel rendelkező zsírsavakat, 
ezért az oxidációs stabilitás problémáját nem lehet 
figyelmen kívül hagyni, főleg hosszabb távú tárolás 
esetén [4-9]. A biodízel oxidációs stabilitását a 
benne lévő zsírsavláncok mennyisége és azok 
szerkezete továbbá az észterkötések alapvetően 
meghatározzák. A tárolási stabilitást ronthatják a 
nem megfelelő tárolási körülmények is, például a 
fénnyel és levegővel történő érintkezés, a magas 
hőmérséklet, illetőleg különböző szennyező 
anyagok és a víz jelenléte, amelyek katalizálják a 
káros reakciókat. Ezen oxidációs reakciókban 
keletkező hidroperoxidok polimerizálódhatnak más 
szabad gyökökkel, ezáltal szélsőséges esetben 
oldhatatlan lerakódásokat és gyantásodást 
okozhatnak, amelyek a hajtóanyagszűrő 
eltömődéséhez, valamint a hajtóanyag 
befecskendező rendszerben és az égéstérben 
lerakódások kialakulásához vezethetnek az 
autógyártók szerint. Az ismertetett változások az 
oxidált zsírsav-metilészter minták viszkozitásának 
növekedéséhez vezetnek. Az elsődleges oxidáció 
során keletkezett termékek további oxidációja 
aldehidek, ketonok és rövid szénláncú karbonsavak 
keletkezéséhez vezet, amelyek növelik a 
befecskendező rendszer korrózióját. Ugyanakkor a 
természetes oxidációgátló vegyületek 

megakadályozhatják, illetőleg késleltethetik ezeket 
a reakciókat [4,5]. 

A biodízelek tárolási stabilitása azok 
minőségromlással szembeni ellenálló képességét 
jelzi a tárolás és a környezettel való kapcsolata 
során. Ezért ennek hosszútávon történő megőrzése 
rendkívül fontos tényező lehet azok piaci 
életképessége és fenntarthatósága szempontjából [5, 
10,11]. 
2. Kísérleti tevékenység 

Az előzőek figyelembevételével a kísérleti 
tevékenységünk célja a növényolajból és használt 
sütőolajat tartalmazó növényolajból előállított 
biodízelek hosszú távú tárolási stabilitásának 
vizsgálata volt. Ennek keretében tanulmányoztuk a 
reális tárolási körülmények hatását a különböző 
alapanyagokból előállított biodízelek fizikai és 
kémiai jellemzőire. 
2.1. Alapanyagok 

A kísérleteinkhez felhasznált, különböző 
gyártóktól származó biodízelek főbb tulajdonságait 
és azok jellemző zsírsavösszetételét a 1. táblázat 
tartalmazza. Az „A” és „B” jelű biodízel minták 
alapanyaga repceolaj volt, míg a „C” jelű biodízel 
kísérleti minta alapanyaga 30%-ban tartalmazott 
használt sütőolajat.  

 
 

Minőségi jellemző A B C EN 14214 
Sűrűség, 15,6°C, kg/m3 883,9 881,2 878,9 860-900 
Kéntartalom, mg/kg 5 3 3 max. 10 
Nitrogéntartalom, mg/kg 43 11 39 - 
Kinematikai viszkozitás 40°C, mm2/s 4,673 4,558 4,483 3,5-5,0 
Savszám, mgKOH/g 0,08 0,29 0,11 max. 0,5 
Jódszám, gI2/100g 104,5 88 109 max. 120 
Zsírsavösszetétel, %     
palmitinsav C16:0 4,9 4,9 6,6 - 
pamitolajsav C16:1 0,2 0,2 0,3 - 
sztearinsav C18:0 1,5 1,5 2,2 - 
olajsav C18:1 61,5 61,5 60,4 - 
linolsav C18:2 21,2 21,2 20,1 - 
linolénsav C18:3 8,1 8,1 8,1 - 
arachinsav C20:0 0,6 0,6 0,6 - 
ejkozénsav C20:1 1,3 1,3 1,2 - 
behénsav C22:0 0,3 0,3 0,3 - 
erukasav C22:1 0,3 0,3 - - 
lignocerinsav C24:0 0,1 0,1 - - 

1. táblázat. A felhasznált biodízelek főbb tulajdonságai 
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2.2. Módszerek 
 

A biodízelek oxidációs stabilitásának 
vizsgálatára az EN 14112:2004 jelű szabványban 
előírt Rancimat módszert alkalmaztuk (1. ábra). A 
mérőegység a 3 gramm tömegű mintát 110 °C-on 
tartja, miközben 10 l/h térfogatáramú levegőt 
buborékoltat keresztül rajta. Az oxidációs folyamat 
során felszabadult gőzöket a levegővel együtt egy 
ioncserélt vagy desztillált vizet tartalmazó 
lombikba vezeti, amelyben vezetőképesség 
mérésére alkalmas elektróda van. A vezetőképesség 
gyorsuló növekedését az oxidációs folyamat során 
keletkezett és a vízben elnyelődött illékony 
karbonsavak disszociációja okozza. A 
vezetőképesség-változás deriváltjának csúcsa az 
indukciós periódus vége, s az addig eltelt idő a 
mérés végeredménye. 
 

 

abszorbeáló 
oldószer (víz)

1. ábra. A Rancimat mérés elvi vázlata 

A tárolási vizsgálatok során a minták további 
analitikai és alkalmazástechnikai tulajdonságainak 
meghatározásához az 2. táblázatban megadott 
vizsgálati módszereket használtuk, az azokban 
előírt precizitási adatok betartásával. 
 
 

Vizsgált jellemző Vizsgálati módszer 
Kinematikai viszkozitás 
40 °C-on MSZ EN ISO 3104:1996 

Sűrűség 15,6 °C-on MSZ EN ISO 12185:1998 
Savszám MSZ EN 14104:2004 
Jódszám MSZ EN 14111:2004 
Víztartalom MSZ EN ISO 12937:2001 
Oxidációs stabilitás  MSZ EN 14112:2004 

 
2. táblázat. További vizsgálati módszerek 

 
3. Kísérleti eredmények és értékelésük 
 

Kísérleti munkánk során vizsgáltuk, hogy 
milyen hatása van a reális tárolási körülményeknek 
a különböző eredetű alapanyagokból előállított 
biodízel minták fizikai és kémiai jellemzőire. A 
minták a környezeti hőmérsékletingadozás 
hatásainak és mintavételkor a levegővel történő 
érintkezésnek voltak kitéve. A minták analitikai 
vizsgálatát 2 hetenkénti gyakorisággal végeztük. 
 
3.1. Rancimat indukciós periódus 
 

A különböző gyártóktól származó és eltérő 
időpontokban szállított biodízel minták indukciós 
periódusai eltérő eredményt mutattak, azonban 
minden esetben csökkentek. Az „A” jelű biodízel 
esetén a vizsgálat 34. hetében csökkent a 
szabványban rögzített érték (6 h) alá, míg a „B” jelű 
biodízel még a szabványban megadott érték fölött 
volt. A „C” jelű biodízel esetében az indukciós 
periódus értéke már a szabványban előírt 
határértéken volt a vizsgálat megkezdésekor (2. 
ábra). Ennek oka a gyártást követő hosszabb tárolás 
volt. 
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2. ábra. A vizsgált biodízel minták indukciós 

periódusának változása 
 

Megállapítottuk azt is, hogy ez a vizsgálat 
egyszerűen kivitelezhető, és jól mutatja a 
minőségromlás folyamatát, ezért célszerű gyakran 
elvégezni a tárolás során. 
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3.2. Savszám 
 

A savszám változása kiváló jellemzője a 
biodízel minőségváltozásának, mivel a keletkező 
savas komponensek, a hidrolízis, illetőleg az 
oxidációs reakciók lejátszódásának mértékére 
adnak információt. Az eredmények kismértékű 
növekvő tendenciát tükröztek (3. ábra). Az „A” jelű 
biodízel esetén a savszám értéke a 86. hét után 
elérte a szabványban előírt legfeljebb 0,5 mg 
KOH/g értéket. 
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3. ábra. A vizsgált biodízel minták savszámának 

változása 
A mérési eredmények a Rancimat eredmények 

által mutatott tendenciákat közelítik, abszolút 
értelemben. 

3.3. Jódszám 

A jódszám a szénhidrogénekben lévő 
kettőskötések mennyiségéről ad információt. Így 
például a biodízelek esetén megmutatja azt is, hogy 
az anyag mennyire hajlamos a polimerizációra, 
ezáltal lerakódások képzésére a tartályban, illetve a 
motorban. 
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4. ábra. A vizsgált biodízel minták jódszámának 

változása 

A minták jódszáma fokozatosan csökkent 
(4.ábra). Az „A” jelű biodízel jódszáma erőteljesen 
csökkenő tendenciájú volt. Ez a kettőskötések 
számának csökkenését jelzi, tehát a polimerizációs 
reakciók, ezáltal a minőségromlás előrehaladtát. Ezt 
alátámasztja az a mérési eredmény, hogy ezen 
minta indukciós periódusa a biodízel szabványban 
megadott érték (6 h) alá csökkent. Megállapítottuk, 
hogy a Rancimat indukciós periódus- és a jódszám 
változása egyenesen arányos, tehát rendkívül fontos 
mindkét jellemző rendszeres vizsgálata a tárolás 
során. 
 
3.4. Víztartalom 
 

A víz a biodízelben hidrolizáló reakciókat 
indíthat el, hatására megnőhet a mikrobiológiai 
szennyeződés és az emulzióképződés kockázata is. 
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5. ábra. A vizsgált biodízel minták víztartalmának 

változása 
A víztartalmak számértékeit vizsgálva 

egyértelműen megállapítható, hogy azok emelkedő 
tendenciát mutattak mindhárom biodízel minta 
esetén (5. ábra). A mérési eredmények alapján jól 
látható, hogy az „A” és „B” jelű biodízel minták 
víztartalma a 46. illetve a 8. héten meghaladta a 
jelenleg érvényben lévő szabványban előírt 500 
mg/kg értéket. Ez természetes, hisz a közismerten 
higroszkópos biodízel a levegő víztartalmát 
megköti. A vizsgálat rendszeres elvégzése nem 
csak a szabványban rögzített értékek, hanem a 
mikrobiológiai szennyeződések megelőzése miatt is 
fontos.  

Az eltérő időpontban érkezett minták 
víztartalmának változásából látható, hogy 
körülbelül mikor nőtt meg a környezeti levegő 
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hőmérséklete (évszakok változása), ezáltal 
páratartalma is. Ezen eredmények ismeretében a 
biodízeleket és a biodízel-tartalmú dízelgázolajokat 
célszerű úszótetős tartályokban tárolni, elzárva a 
levegővel való érintkezéstől. 
 
3.5. Sűrűség 
 

Az irodalmi adatok alapján a tárolás során 
bekövetkező változások jelzésére alkalmas lehet a 
sűrűség változásának nyomon követése. 
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5. ábra. A vizsgált biodízel minták sűrűségének 

változása 
 

A mérési adatok alapján a sűrűségek értékeinek 
nyomon követése során nem lehetett egyértelmű 
tendenciát felállítani (5.ábra). A Rancimat 
készülékkel végzett mérések alapján a biodízelek és 
az elegyek esetén mért minőségromlást általában 
nem tükrözi a sűrűség változása. A mérés tehát nem 
mutatja megfelelően a minőségromlást, de célszerű 
bizonyos időnként végezni a szabványnak való 
megfelelés ellenőrzése miatt. 
 
3.6. Kinematikai viszkozitás 
 

A kinematikai viszkozitás vizsgálata alapján 
megállapítottuk, hogy a legtöbb esetben enyhe 
növekvő tendenciát mutatnak (6. ábra). A mérési 
adatok minden esetben kielégítették az érvényes 
szabványok által előírt értékeket. A kinematikai 
viszkozitás változása a Rancimat készülékkel 
végzett mérések alapján a biodízelek esetén mért 
minőségromlást nem tükrözi megfelelően. A 
mérések megfelelő gyakoriságú végzése azonban a 
szabványok előírásainak betartása miatt fontos. 
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6. ábra. A vizsgált biodízel minták kinematikai 

viszkozitásának változása 
 

4. Összefoglalás 
A különböző gyártóktól eltérő időpontokban 

szállított biodízel minták hosszú távú tárolási 
stabilitás vizsgálata során bekövetkező változások 
alapján a főbb megállapításaink a következő: 
• A különböző gyártóktól származó és eltérő 

időpontokban szállított biodízel minták 
indukciós periódusai eltérő eredményt mutattak, 
azonban minden esetben csökkentek. Az 
indukciós periódussal kapcsolatos vizsgálatok 
tapasztalatai alapján megállapítottuk, hogy a 
biodízelek tárolhatósága nagymértékben függ 
azok kezdeti stabilitásától, amelyet az indukciós 
periódusuk jelez. Nem véletlen, hogy az EN 
14214 szabványban ajánlják, hogy a FAME 
oxidációs stabilitásának javítása érdekében 
ajánlatos stabilizálóanyagokat adagolni a 
termékhez, közvetlenül az előállítását követően, 
de legalább az ásványolaj-alapú dízelgépjármű-
hajtóanyaghoz való bekeverés előtt. 

• A savszám változása kiváló jellemzője a 
biodízel minőségváltozásának, mivel a 
keletkező savas komponensek, a hidrolízis, 
illetőleg az oxidációs reakciók lejátszódásának 
mértékére ad információt. A mérési eredmények 
a Rancimat eredmények által mutatott 
tendenciákat közelítik. 

• Megállapítottuk, hogy a Rancimat indukciós 
periódus- és a jódszám változása egyenesen 
arányos, tehát rendkívül fontos mindkét 
jellemző rendszeres vizsgálata a tárolás során. 

• A víztartalmak számértékeit vizsgálva 
egyértelműen megállapítható, hogy azok 
emelkedő tendenciát mutattak mindhárom 
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biodízel minta esetén. Az eltérő időpontban 
érkezett minták víztartalmának változásából 
látható, hogy körülbelül mikor nőtt meg a 
környezeti levegő hőmérséklete (évszakok 
változása), ezáltal páratartalma is. 

• A mérési adatok alapján a sűrűségek értékeinek 
nyomon követése során nem lehet egyértelmű 
tendenciát felállítani. 

• A kinematikai viszkozitás vizsgálata 
megállapítottuk, hogy a legtöbb esetben enyhe 
növekvő tendenciát mutatnak. A kinematikai 
viszkozitás változása a Rancimat készülékkel 
végzett mérések alapján a biodízelek esetén 
mért minőségromlást nem tükrözi megfelelően. 
A biodízel minták hosszútávon történő tárolási 

stabilitásának vizsgálatakor fontos információ lehet 
a minták előélete a vizsgálatok eredményeinek 
értelmezése szempontjából. 
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Biogázolaj előállításának vizsgálata nem étkezési célú 
növényolajból 

Investigation of production of bio gas oil from non-food vegetable oil 
Solymosi Péter, Ludányi András, Hancsók Jenő 

Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet,  
MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék 

8201 Veszprém, Egyetem u. 10. 
Summary 
The European Union created the 2003/30/EC and later the 2009/28/EC directives to encourage the blending of 
bio components in the motor fuels. Nowadays the second generation or new generation biofuels researching, 
improving and market introduction are facilitated. The main reason is the demand for better quality and wider 
basis of raw material. 
Due to the poor utilization properties of the biodiesels, the spread of bio gas oils (mixture of normal and 
isoparaffins produced from triglycerides via catalytic hydrogenation) and synthetic bio gas oils (mixture of 
normal and isoparaffins produced from bio synthesis gas) can be expected in short and medium terms. Their 
utilization properties are substantially more favourable (cetane number 70-85, CFPP (without additives) between 
-10°C and -35°C, sulphur, nitrogen, metal, and olefinic double bound free, high energy content etc. ) 
One of the possible ways to produce bio gas oil and gas oil with bio gas oil content is the heterogeneous catalytic 
hydrogenation of vegetable oil or other triglyceride containing sources such as fatty acids etc., as a pure feed-
stock or as feedstock mixtures with various gas oil fractions. During the conversion of conventional sunflower 
oil and rapeseed oil to engine fuel a significant loss of yield occurs on account of the forming water, propane, 
CO, CO2, etc. Accordingly it is important to investigate the conversion of such triglyceride containing feedstocks 
to bio gas oils, which ensure higher hydrocarbon yields relative to the recently investigated and applied feed-
stocks. There is higher and higher demand on oil-seed plants due to widespread of the bio motor fuels. In 2010 
sunflower (560 thousand ha) and rape (272 thousand ha) which ones suitable to produce the raw materials of bio 
fuels were grown on 22% of the whole cultivated area of Hungary. 
Hence the aim of our research activities was to produce bio gas oil from properly prepared oil with a high euric 
acid content which was obtained from expediently grown rapeseed of Hungarian origin. Euric acid and 
eicosenoic acid are unsuitable for human consumption due to their unfavourable effects on the human organism, 
but can result higher yield of bio gas oil, than the conventional fatty acids. We made the experiment on 
supported bimetallic catalyst under the following process parameters: temperature: 300 – 380°C, pressure: 20 – 
80 bar, liquid hourly space velocity: 0.5 – 3.0 h-1, H2/triglycerides ratio: 400 – 800 Nm3/m3. At the favourable 
combination of reaction parameters the hydrocarbon yield was higher (84 – 89%) than with other feedstocks. 
The cetane number of the target products was higher than 85, thus they can be high-class gas oil blending 
components. 
 
 
Bevezetés 
 

Az alternatív motorhajtóanyagok, azon belül is a 
bio-motorhajtóanyagok felhasználásának egyik fő 
oka az Európai Unióban az energiahordozók, 
elsősorban a kőolaj nem elegendő mennyiségben 
való rendelkezésre állása és a közlekedési/szállítási 
szektorban az a törekvés, hogy csökkentsék a főleg 
import kőolajból előállított fosszilis eredetű motor-
hajtóanyagoktól való függőséget. E célok elérésére 
az Európai Unió megalkotta a 2003/30/EK, majd a 
2009/28/EK direktívákat. Ezek fő célja a bio-
motorhajtóanyagok alkalmazásának ösztönzése a 
közlekedési és szállítási célra felhasznált motor-

hajtóanyagokban biokomponensek ajánlott, 
illetőleg előírt részarányának az előírásával. 
Napjainkban már a második vagy újgenerációs bio-
motorhajtóanyagok kutatását, fejlesztését és piaci 
bevezetését szorgalmazzák. Ennek oka elsősorban a 
hagyományos bio-motorhajtóanyagok (biodízel, 
bioetanol) hátrányai, a jobb minőségű motorhajtó-
anyagok (keverőkomponensek) és a szélesebb alap-
anyagbázis iránti igény (éghajlat-, domborzat-, 
talaj- adottságok), valamint az Európai Unió a 
második generációs bio-motorhajtóanyagok 
kutatását-fejlesztését támogató törekvései 
[COM(2006) 34]. 
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Az Európai Közösségek Bizottsága hét politikai 
pillérben ismerteti, illetőleg csoportosítja a 
biohajtóanyagok termelésének és használatának 
támogatására irányuló intézkedéseit. Ezek a követ-
kezők [1]: 

1. bio-motorhajtóanyagok iránti kereslet 
élénkítése, 

2. környezeti előnyök hihasználása, 
3. bio-motorhajtóanyagok termelésének és 

forgalmazásának fejlesztése, 
4. nyersanyagbázis szélesítése, 
5. kereskedelmi lehetőségek javítása, 
6. fejlődő országok támogatása, 
7. kutatás és fejlesztés támogatása. 

A dízelgázolajban keverőkomponensként fel-
használható biokomponensek közül rövid és 
középtávon várhatóan az un. biogázolajok kerülnek 
előtérbe. A biogázolajok a különböző természetes 
trigliceridek (zsírsavészterek, zsírsavak, stb.) egy- 
vagy többlépéses katalitikus hidrogénező 
átalakításával nyert, gázolaj-forrásponttartományba 
eső normál- és izoparaffinok elegyei [2, 3]. Ezek a 
köolajalapú gázolajok alkalmazástechnikailag 
legkedvezőbb komponenseit tartalmazzák, amelyek 
tökéletesebb és „tisztább” égést, és így kisebb 
károsanyag-kibocsátást eredményeznek. 
A trigliceridek biogázolajjá történő átalakítása 
során a következő reakciók játszódnak vagy 
játszódhatnak le [8, 9, 11, 12]: 

• kettőskötések teljes telítése 
(hidrogénezése), 

• heteroatomeltávolítás,  
o oxigéneltávolítás, 
 hidrogénező oxigéneltávolítás 

(HDO reakció, redukció), 
 (hidro)dekarboxilezés, 
 dekarbonilezés, 

o egyéb heteroatomok (pl. kén, 
nitrogén, foszfor, fémek) eltávolítása, 

• különböző mellékreakciók: 
o a zsírsav molekulaalkotó szénláncá-

nak (hidro)krakkolása, 
o vízgáz reakció (water-gas-shift),  
o metanizálás, 
o ciklizáció, aromatizálódás, stb. 

• az oxigéneltávolítás során keletkező 
normál paraffinok izomerizációja 

A redukció (HDO) során a triglicerideket alkotó 
zsírsavak szénatomszámával megegyező, míg a 
dekarboxilezés és a dekarbonilezés (HDC) során 
azokból eggyel kisebb szénatomszámú paraffinok 
keletkeznek (7. ábra: Növény olajok 
oxigéneltávolításának lehetséges útjai). 
 

 

7. ábra: Növény olajok oxigéneltávolításának 
lehetséges útjai 

A közölt eredmények alapján két úton valósítható 
meg növényolajok motorhajtóanyag célú átalakí-
tása. Hordozós nemesfém katalizátoron (Pd vagy Pt 
/ aktívszén) dekarbonilezéssel és dekarboxilezéssel 
[4, 5]. Ipari megvalósítás szempontjából kedvezőbb 
HDO reakcióval történő oxigéneltávolítást általában 
előszulfidált kétfémes NiMo/Al2O3 és ritkábban 
CoMo/Al2O3 katalizátorok végzik [6-10]. 

 
Kísérleti tevékenység 

Kísérleti tevékenységünk fő célja Magyarorszá-
gon célirányosan módosított, termesztett nagy 
erukasav tartalmú megfelelően előkészített repce-
olaj oxigéneltávolításának vizsgálat volt kereske-
delmi forgalomban kapható CoMo/Al2O3 HDS 
katalizátoron. Ennek keretében tanulmányoztuk a 
műveleti paraméterek (hőmérséklet, nyomás, 
folyadék terhelés, H2/CH arány) hatását a 
trigliceridek konverziójára, az összes szerves ter-
mék, valamint a céltermék hozamára, továbbá az 
oxigéneltávolító reakciók mértékére és azok 
típusára. 

 
Felhasznált anyagok 
 
Kísérleteink során alapanyagként Magyarorszá-

gon célirányosan módosított, termesztett repcéből 
nyert, megfelelően előkészített (tisztított) nagy 
erukasav tartalmú repceolajat használtunk fel (Az 
alkalmazott repceolaj főbb minőségi jellemzői és 
zsírsavösszetétele (*X: zsírsav szénatomszáma; 
Y:olefines kettőskötések száma)). Katalizátorként 
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kereskedelmi forgalomban beszerezhető iparilag 
elterjedten alkalmazott CoMo/Al2O3 katalizátort 
használtunk. A katalizátort a kísérletsorozat 
megkezdése előtt hidrogénáramban előkezeltük. 

 
3. táblázat: Az alkalmazott repceolaj főbb 

minőségi jellemzői és zsírsavösszetétele (*X: 
zsírsav szénatomszáma; Y:olefines kettőskötések 

száma) 
Minőségi jellemzők Érték 
Kinematikai viszkozitás, 
40°C, mm2/s 

37,04 

Sűrűség (15°C) g/cm3 0,9153 

Zavarosodáspon, °C -1 

Jódszám, g I2/100g 113 

Cetánszám 38 

Zsírsavösszetétel (CX:Y*), % 

C16:0 4,50 
C16:1 0,20 
C18:0 1,2 
C18:1 4,49 
C18:2 2,80 
C18:3 2,18 
C20:0 9,34 
C20:1 9,17 
C22:0 11,00 
C22:1 50,2 
egyéb 4,57 

 
Kísérleti berendezés és termékszétválasztás 
 
A kísérletsorozatot két csőreaktort (hasznos tér-

fogat: 100-100 cm3) tartalmazó berendezés egyik 
mérési ágában végeztük. Ez a reaktorrendszer tar-
talmazta azokat a készülékeket és gépegységeket, 
amelyek egy ipari hidrogénező üzem reaktorköré-
ben is megtalálhatók[17]. 
 

 

8. ábra: A reaktor rendszer egyszerűsített sémája 

A repceolaj katalitikus átalakítása során nyert 
termékelegyeket gázfázisra, vizes fázisra és szerves 
fázisra választottuk szét. A kísérleti berendezés 
szeparátorában elválasztott gázfázis tartalmazta a 
hidrogént keletkező szén-dioxidot, szén-monoxidot, 
a propánt, az alapanyag kén- és nitrogéntartalmának 
eltávolítása során keletkező kén-hidrogént és 
ammóniát, továbbá a krakkoló reakciókban 
melléktermékként (értékes kísérőtermékként) 
keletkező egyéb könnyű (C1-C4) szénhidrogéneket. 
A szeparátorból elvett folyékony termékelegy vizet, 
szénhidrogéneket és oxigéntartalmú vegyületeket 
tartalmazott. A víz elválasztása után a szerves 
fázisból 180°C-ig történő desztillációval kaptuk a 
könnyű – benzin forráspont-tartományába eső – C5-
C9 szénhidrogéneket. A visszamaradó részből 
vákuum-desztillációval elválasztottuk a célterméket 
(a gázolaj forráspont-tartományába eső frakciót – 
elsősorban C11-C22 szénhidrogének elegye) a 
maradéktól. Ez utóbbi frakció tartalmazta az át nem 
alakult triglicerideket, a képződő, illetőleg át nem 
alakult digliceirdeket és monoglicerideket, illetőleg 
a közbensőtermékként keletkező, vagy az 
alapanyagban lévő és át nem alakult nagyobb 
szénatomszámú karbonsavakat, észtereket. 
 

 

9. ábra: A termék elegy frakciókra bontásának 
vázlata 

Műveleti paraméterek 
Az alkalmazott műveleti paramétereket az elő 

kísérleteink alapján választottuk ki. Ezek a 
következők voltak: hőmérséklet: 300-380 C, 
össznyomás: 20-80bar, folyadékterhelés: 1,0h-1, 
H2/növényolaj térfogatarány: 600 Nm3/m3. 
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Vizsgálati módszerek 
 
Az alapanyag minőségi jellemzőinek meghatá-

rozását szabványos vizsgálatokkal végeztük (4. 
táblázat: Az alapanyagok minősítéséhez 
alkalmazott szabványos módszerek). 
 

4. táblázat: Az alapanyagok minősítéséhez 
alkalmazott szabványos módszerek 

Minőségi 
jellemzők 

Vizsgálati szabvány 
jelzete 

Kinematikai 
viszkozitás 

MSZ EN ISO 3104:1996 

Sűrűség MSZ EN ISO 3675:2000 
Savszám MSZ EN 14104:2004 
Jódszám MSZ EN 14111:2004 
Hidegszűrhetőségi 
határhőmérséklet 

MSZ EN 116:1999 

Zsírsavösszetétel MSZ EN ISO 5509:2000; 
MSZ EN 14103:2004 

A trigliceridek katalitikus átalakítása során elő-
állított szerves termékelegyek összetételének meg-
határozását magas hőmérsékletű gázkromatográfiás 
(HT-GC) módszerrel (Shimadzu 2010 GC 
készülékkel és speciális, nagy hőmérsékleten is 
stabil 30m x 0,32mm x 0,1 µm, Zebron DB-1HT 
kolonna), míg a gáztermékek összetételét egy TCD 
(hővezetőképességi elven üzemelő) detektort tar-
talmazó Trace GC (Thermo Finnigan) készülékkel 
végeztük. 
 

Kísérleti eredmények és értékelésük 
 
A kísérleti tevékenységünk fő célja a triglicerid 

molekulákból olefin telítéssel, oxigén atomok 
eltávolítása, gázolaj forráspont tartományba eső 
célfrakció, elsősorban C11-C22 normál és izo-
paraffinok elegyének minél nagyobb hozammal 
történő elő állítása volt. 
A termékelegyek szétválasztását a 9. ábra: A 
termék elegy frakciókra bontásának vázlata 
szerint végeztük.  
A kísérleti eredmények alapján megállapítottuk, 
hogy az összes szerves termékelegyek hozama a 
műveleti paraméterek szigorúságának növelésével 
csökkent (10. ábra: Az összes szerves termékhozam 

változása a nyomás és a hőmérséklet függvényében 
(LHSV = 1h-1, H2/ CH = 600m3/Nm3)). Ennek 
oka az egyre nagyobb mértékű oxigéneltávolítás és 
az azt kísérő propilénlehasadás (propánképződés 
hidrogéneződés után), továbbá a kisebb 
mennyiségben, a mellékreakciókban keletkező 
egyéb termékek. A gázolaj forrásponttartományába 
eső célfrakció (elsősorban C11-C22 paraffinok) 
elméletileg elérhető hozama az alkalmazott 
repceolaj biogázolajjá történő teljes átalakításakor 
az oxigéneltávolítás módjától (reakcióútjától) 
függően elméletileg 83,7-87,8% lehetett volna az 
alapanyagra vonatkoztatva. (Ezeket az értékeket az 
alapanyag repceolaj zsírsavösszetételének 
figyelembevételével számítottuk ki.) A 
kísérletekben alapanyagként felhasznált speciálisan 
nemesített, nagy erukasav tartalmú repcehibridből 
nyert növényolaj esetén kapott hozamok legalább 2-
6 abszolút %-kal haladták meg a hagyományosan 
termesztett napraforgó olajának katalitikus 
átalakítása esetén kapott eredményeket. 
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10. ábra: Az összes szerves termékhozam 
változása a nyomás és a hőmérséklet függvényében 

(LHSV = 1h-1, H2/ CH = 600m3/Nm3) 

A kísérleti eredmények alapján megállapítottuk, 
hogy a célfrakció hozama a hőmérséklet és nyomás 
növekedésével a konverzió változásával párhuza-
mosan nőtt. A célfrakció hozama alacsonyabb hő-
mérsékleteken szignifikánsan nőtt a nyomás függ-
vényében, majd magasabb hőmérsékleteken 
maximum görbe szerint változott (11. ábra: A 
céltermék hozam alakulása a nyomás és a 
hőmérséklet függvényében (LHSV: 1,0 h-1; 
H2/repceolaj arány: 600 Nm3/m3)). Ennek 
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lehetséges magyarázata, nagyobb hőmérsékleten a 
HDC (dekarboxilező) reakciók előtérbe kerülése és 
a krakk reakciók nagyobb mértékű lejátszódása, 
amelyek csökkentették a céltermékek hozamát. 
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11. ábra: A céltermék hozam alakulása a nyomás 
és a hőmérséklet függvényében (LHSV: 1,0 h-1; 

H2/repceolaj arány: 600 Nm3/m3) 

Az alapanyag növényolaj nagy részben 60,2% C22 
zsírsavból felépülő triglicerideket tartalmazott. A 
természetes növényolajok csak páros szénatom 
számú zsírsavakat tartalmaznak, így a HDO és 
HDC reakciók lejátszódását a termék elegyben 
megjelenő C22 és C21 paraffinok arányán keresztül 
vizsgálhatjuk. A kísérleti eredmények alapján 
megállapítható, hogy céltermék C22 paraffin 
tartalma a hőmérséklet és nyomás növelésével, 
vagyis a reakció körülmények szigorításával egy 
maximum eléréséig nőt, majd -feltételezhetően a 
krakkoló reakciók nagyobb mértékű lejátszódása 
miatt- nagyobb hőmérsékleten csökkent(12. ábra: A 
C22-paraffinok-koncentrációja az összes szerves 
termékelegyben (LHSV: 1,0 h-1; H2/repceolaj 
arány: 600 Nm3/m3)).  
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12. ábra: A C22-paraffinok-koncentrációja az 
összes szerves termékelegyben (LHSV: 1,0 h-1; 

H2/repceolaj arány: 600 Nm3/m3) 

Megállapítottuk, hogy a hőmérséklet növelésével 
(egyéb paraméterek állandósága mellett) az összes 
szerves termékelegyben a C22/C21-paraffinok aránya 
csökkent, a nyomás növelésével pedig nőtt. Tehát 
nagyobb nyomásom a mólszám növekedéssel járó 
HDC (dekarboxilező/dekarbonilező) reakciók 
visszaszorultak míg, nagyobb hőmérsékleten az 
oxigén eltávolítás főként redukcióval (HDO 
reakció) játszódott le (lásd még 7. ábra: Növény 
olajok oxigéneltávolításának lehetséges útjai) 
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13. ábra: A C22/C21-paraffinok arányának alakulása 
a műveleti paraméterek függvényében (LHSV: 1,0 

h-1; H2/repceolaj arány: 600 Nm3/m3) 
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5. táblázat: A céltermék hozam alkalmazás 
technikai paraméterek változása a hőmérséklet és 
nyomás függvényében )LHSV:1h-1, H2/repceolaj 

arány:600Nm3/m3) 

T, 
°C 

p, 
bar 

Céltermék 
hozam, % 

CFPP, 
°C 

Cetán 
szám 

300 

20 47,0 11 76 
40 50,5 12 78 
50 52,8 12 79 
60 54,4 12 80 
80 56,4 12 80 

320 

20 64,9 11 82 
40 67,7 11 84 
50 68,5 12 84 
60 69,7 12 85 
80 71,2 12 86 

340 

20 72,4 10 84 
40 74,9 11 86 
50 75,9 11 87 
60 76,6 11 87 
80 77,7 11 87 

360 

20 81,5 8 86 
40 82,7 9 87 
50 83,7 10 88 
60 84,4 10 88 
80 84,6 10 89 

380 

20 86,0 7 86 
40 85,9 8 87 
50 85,8 8 87 
60 85,8 9 88 
80 85,8 9 88 

 
Megállapítottuk, hogy a nagy erukasavtartalmú 
repceolaj esetén 2-6 abszolút %-kal nagyobb volt a 
céltermékek hozama mint, hagyományos 
repceolajok esetén. Tehát a jelentős profit forrása 
lehet. 
A termékelegyek izo-paraffin tartalmának 
változását vizsgálva megállapítható, hogy a nyomás 
csökkentés azaz a szénhidrogének parciális 
nyomásának csökkenése, kedvezett a n-paraffinok 
izomerizációs reakcióinak[16]. Továbbá az izo-
paraffinok relatíve kis mennyisége miatt kinetikai 
gátlás nem lépett fel, így a hőmérséklet növelés 
minden vizsgált nyomáson kedvezett az 
izomerizációs reakcióknak (14. ábra: Az 
izomertartalom alakulása a műveleti 

paraméterek függvényében (LHSV: 1,0 h-1; 
H2/repceolaj arány: 600 Nm3/m3)) 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 20 40 60 80 100

A
 cé

l f
ra

kc
ió

 iz
om

er
 ta

rt
al

m
a,

 %

Nyomás, bar

300°C 320°C 340°C 360°C 380°C

 

14. ábra: Az izomertartalom alakulása a műveleti 
paraméterek függvényében (LHSV: 1,0 h-1; 

H2/repceolaj arány: 600 Nm3/m3) 

Összefeglalás 
 

Megállapítottuk, hogy a kiválasztott 
CoMo/Al2O3 katalizátoron a kísérleteink alapján 
meghatározott kedvező műveleti paraméter 
tartományban: 380°C, 40-60bar, 600Nm3/m3 
H2/repceolaj arány, LHSV: 1,0h-1 nagy erukasav 
tartalmú repceolaj átalakítása során a triglicerid 
konverzió elérte a 100%-ot, célfrakció hozama 
pedig kb. 80% körül volt. A katalizátor viszonylag 
nagy izomerizáló aktivitása miatt a nagy izo-
paraffin tartalmú termékelegy hidegfolyási 
tulajdonsága is kedvezőbb, és így dízelgázolajok 
kiváló bioeredetű keverőkomponense. 
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Szénhidrogénfrakciók előállítása szennyezett műanyaghulladékok 
krakkolásával 

Production of hydrocarbon fraction by the cracking of contaminated waste plastics 
Lázár Ildikó, Borsodi Nikolett, Miskolczi Norbert, Angyal András, 

Gerencsér Anita, Bartha László 
Pannon Egyetem MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
 
 
The pyrolysis of different contaminated plastic wastes has been investigated in a 2.0 dm3 autoclave at 450 and 
500°C under nitrogen. Results show considerable differences in yields and quality of products applying different 
pre-treatings and parameters. The properties of the products were determined by standardized methods, gas 
chromatography and FTIR. The gaseous products of the pyrolysis were distributed in the range of C1-C5 and 
consisted of different inorganic compounds. Liquids can be characterized as hydrocarbons in the carbon atom 
range of 5-34, with mainly aliphatic compounds. In the liquid products were different heteroatom containing 
organic compounds, too. The contaminant level of products considerably can be decreased by washing of the 
raw materials while the parameters of pyrolysis have only negligible effect on this. 
 
 
Bevezetés: 
A települési műanyaghulladékok legnagyobb része 
a csomagoló iparból származik, melyek főként 
tömegműanyagok. Ezek krakkolással viszonylag 
nagy hozamokkal alakíthatóak át folyékony 
szénhidrogénekké. Problémát jelent viszont, hogy a 
műanyag hulladékok általában szilárd, vagy 
folyékony szennyezőanyagokat is tartalmazhatnak, 
melyek a krakkolás során problémát okozhatnak, 
hiszen azok a termékekben is megjelenhetnek [1]. 
Számos kutató vizsgálta a heteroatom tartalmú 
műanyag hulladékok bomlási mechanizmusát (pl. 
PVC, ABS stb.) és ezeknek az anyagoknak a 
hatását a termékhozamokra és a termékminőségekre 
[2-6]. Ezekből az derült ki, hogy termékekben 
megjelenő szennyezőanyagok mennyiségének 
csökkentése viszonylag bonyolult feladat. 
Önmagában sem a katalizátorok, sem pedig 
speciális reaktorkonstrukciók nem adtak megfelelő 

megoldást a problémára. Munkánk célja 
szennyezett műanyag hulladékok szakaszos 
reaktorban történő krakkolásának vizsgálata volt 
450 és 500°C-on. Az általunk felhasznált 
alapanyagokat előzetes kezelésnek vetettük alá, 
mivel az alapanyagmosás termékhozamokra és 
legfőképpen a termékek minőségekre gyakorolt 
hatását is vizsgálni szerettük volna. 
 
Alapanyagok és eljárások 
Alapanyagok 
 
Kísérleteink során három, különböző forrásból 
származó szennyezett műanyag hulladékot 
alkalmaztunk: motorolajos, növényvédőszeres és 
mosószeres flakonokat. Az első kettőt a Terszol 
Kft-től szereztük be, míg az utóbbit Rekultív Kft.-
től. Az FTIR analízis alapján a hulladék fő 
összetevője a HDPE volt (1. táblázat). 

 HDPE LDPE PP PVC egyéb Víz Papír Olaj Növényvédőszer Mosószer 

Gyári alapanyag 100 - - - - - - - - - 
Motorolajos flakon 81,6 - 2,5 1,1 - 4,6 - 10,2 - - 
Növényvédőszeres flakon 67,9 - 26,1 - 2,7 - - - 3,3 - 

Mosószeres flakon 56,6 1,0 38,2 0,9 0,6 - 0,8 - - 1,8 

 
1. táblázat: Az alapanyagok összetétele (%) 

 
Az alapanyagokban található szennyezők 
termékminőségekre gyakorolt hatásának 
vizsgálatához elvégeztük a TVK Nyrt-től származó 
granulált gyári off-grade minőségű HDPE 
hőbontását is. Azokban az esetekben, amikor az 
alapanyagok mosásának termékjellemzőkre 

gyakorolt hatását vizsgáltuk, a növényvédőszeres és 
a mosószeres flakonokat desztillált vízzel, míg a 
motorolajos dobozokat könnyű benzinnel mostuk. 
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Krakkolási eljárás 
 
A krakkolást nitrogén atmoszférában, két 
különböző hőmérsékleten (450°C és 500°C) 
elektromosan fűtött 2,0 dm3-es fixágyas reaktorban 
végeztük (1. ábra). A alapanyagokat maximum 3 
mm-átmérőjű darabokká aprítottuk. Ezek után egy 

részüket keverővel ellátott 5 liter térfogatú 
keverőedényben mostuk. 2,5 l mosófolyadékot  
adtunk egy kilogramm műanyag hulladékhoz. A 
mosási eljárás 30 percig tartott. A nyersanyag 
maradék részét nem mostuk. A fent említett 
előkezelés után 400 g hulladékot tápláltunk a 
reaktorba. 

 
1.ábra: A berendezés vázlatos rajza: 

(1,alapanyag; 2, sreddelés és aprítás; 3, mosás; 4, nitrogén palack; 5, reaktor;6,kondenzátor;7,gáz-folyadék 
szeparátor; 8, víz csapda; 9, desztilláló kolonna). 

 
A felfűtési sebesség 15 °C/perc volt. Ezután 
következett a krakkolás, mely 2 órán keresztül 
tartott. A reaktorból az illékony komponensek egy 
kondenzátoron haladtak át, és egy gáz-folyadék 
szeparátorba jutottak. A nem kondenzálódó gázok 
egy víz csapdába jutottak, ahol a szervetlen 
komponenseket nyelettük el. A kondenzálódó 
illékony termékeket egy desztillációs kolonnában 
választottuk szét könnyű- és középpárlat frakciókra. 
A krakkolás végeztével a maradékot a reaktor alján 
vettük el. A hőmérséklet mérése termoelemmel 
történt, szabályozását PID szabályzókkal végeztük. 
 
A pirolízis termékek analízise 
 
A gáztermékek szénhidrogén összetételének 
vizsgálata DANI típusú gázkromatográffal, 30 m x 
0,32 mm-es Restek-Q típusú kolonnával történt. A 
pirolízis olajok összetételének vizsgálatához DANI 
típusú gázkromatográfot, 30m x 0,53mm-es Rtx-11 
típusú kolonnát használtunk. 
A nyersanyagok összetételét TENSOR 27 típusú 
Fourier Transzformációs Infravörös Spektrométer 
segítségével határoztuk meg a 4000-400 cm-1 
hullámszám tartományban. A klórtartalom 

meghatározása egy Mitshubishi TOX-100 típusú 
műszerrel történt, melyben a hőmérséklet 900°C 
volt, míg az inert atmoszférát argon biztosította. 
A fűtőérték, olvadáspont, nitrogén és kéntartalom 
meghatározása szabványos módszerekkel történt: 
MSZ EN ISO 12185:1996, MSZ 24000-5:1978, 
MSZ 3252:1973, ASTMD 6428 99 és ASTMD 
6366 99. 
 
Eredmények és értékelés 
Termékhozamok 
 
A termékhozamokat a 2. és 3. ábra mutatja. Mivel a 
C-C kötések stabilitása magasabb hőmérsékleten 
alacsonyabb, az illékony termékek hozama jóval 
kisebb 450°C-on végzett pirolízis esetén, mint 
500°C-on. A maradék mennyisége 36,8 és 64,8 % 
között változott 450°C-on, míg 500°C-on 10,2 és 
21,0 % között. Az eredményekből az is kiderül, 
hogy a mosásnak jelentős hatása van a 
termékhozamokra. A szennyezett műanyagok 
degradációja esetén az illékonytermék hozamok, 
magasabbak voltak, mint az eredeti vagy a nem 
mosott alapanyagok pirolízise esetén. 
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2.ábra: Termékhozamok 450°C-on 3.ábra: Termékhozamok 500°C-on 

 
A legkevesebb illékony termék a gyári alapanyag 
pirolízisekor keletkezett. Ennek oka a 
következőképpen magyarázható: a szennyezők 
iniciálhatják a polimer degradációját szabadgyökös 
mechanizmussal. A legnagyobb illékonytermék 
hozamot a nem mosott növényvédőszeres flakonok 
500°C-os pirolízise esetén (18,8% gáz, 16,3% 
könnyűpárlat, valamint 21,8% középpárlat), illetve 
a nem mosott motorolajos dobozok krakkolásakor 
450°C-on (19,3% gáz, 19,3% könnyűpárlat, 51,3% 
középpárlat) mértük. 
 
Gázok 
A műanyagok krakkolásakor kapott gáztermékek 
összetételét a 2. és a 3. táblázatok mutatják. Az 
összes gáztermék a C1-C5 szénatomszám 

tartományba esett. A HDPE szerkezete miatt a 
szénatomszám eloszlás maximumot mutatott a C2 
és C4 értékeknél. Mivel a C-C kötés stabilitása 
magasabb hőmérsékleten kisebb, ezért 500°C-on 
kevesebb C4 szénhidrogén volt a gáztermékekben, 
mint 450°C-on. A mérési eredmények alapján 
egyértelmű, hogy a mosási eljárásnak nincs hatása a 
gázfrakció szénhidrogén összetételére. Az 
alapanyag összetétele azonban jelentősen 
befolyásolta a gázösszetételt. A mosószeres 
flakonok krakkolása, melyeknek nagy volt a PP 
tartalma, C3-ban gazdagabb gáz terméket 
eredményezett. A gáztermékek mérési eredmények 
alapján számolt fűtőértéke 46,3MJ/kg és 46,9MJ/kg 
között változott. 

Szénatomszám 
Gyári alapanyag Motorolajos doboz Növényvédőszeres 

flakon Mosószeres flakon 

450°C 500°C 450°C 500°C 450°C 500°C 450°C 500°C 
C1 5,3 6,6 4,3 4,4 4,9 5,4 3,9 5,8 
C2 29,6 29,0 30,7 28,5 27,6 29,9 23,0 24,4 
C3 6,1 5,7 11,2 7,6 9,2 9,5 17,5 28,1 
C4 31,3 32,8 30,0 31,8 32,3 31,5 37,2 24,5 
C5 27,7 25,9 23,8 27,7 26,0 23,7 18,4 17,2 

2. táblázat: A nem mosott anyagok pirolízise során nyert gázok összetétele 
 

Szénatomszám 
Motorolajos doboz Növényvédőszeres flakon Mosószeres flakon 
450°C 500°C 450°C 500°C 450°C 500°C 

C1 3,6 3,9 4,4 6,3 4,4 5,3 
C2 29,4 30,3 28,0 28,8 22,3 24,3 
C3 10,6 11,6 12,1 13,0 29,6 28,7 
C4 29,9 27,8 31,3 29,8 23,4 21,2 
C5 26,5 26,4 24,2 22,1 18,3 18,5 

3. táblázat: A mosott anyagok pirolízisével nyert gázok összetétele 
 
Folyadéktermékek 
A krakkolás során két különböző, 
szobahőmérsékleten is folyékony terméket kaptunk: 
könnyű- és középpárlat frakciókat. A 4. és 5. 
ábrákon a könnyűpárlatok összetételei láthatóak, 
illetve a középpárlatok összetételei a 6. és a 7. 

ábrákon. A könnyűpárlatok n-paraffin, n-olefin, 
elágazó, valamint aromás szénhidrogéneket 
tartalmaztak 5 és 17 szénatomszám között. Az 
aromás összetevők: benzol, toluol, etil-benzol, 
xilol, sztirol, kumol, n-propil-benzol, és p-cimol 
voltak. 
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4. ábra: A könnyűpárlatok összetétele 450°C-on 5. ábra: A könnyűpárlatok összetétele 500°C-
 A nehézolaj C9-C34 szénhidrogénekből állt, de 

nem tartalmazott aromásokat. A mosásnak nem volt 
jelentős hatása a folyadéktermékek összetételére, de 
néhány apró különbség adódott a különböző 
alapanyagokból nyert termékek között. A 
polipropilénben gazdag mosószeres flakon minden 
esetben nagy koncentrációjú elágazó 

szénhidrogéneket eredményezett. Amiért a PP 
szerkezete okolható. Ahogy az eredmények 
mutatják, a hőmérséklet jelentős hatással volt a 
termékek összetételére. Például a könnyűpárlatban 
a n-paraffinok mennyisége 17-27%-kal csökkent, 
ha a krakkolás hőmérséklete 450°C-ról 500°C-ra 
emelkedett. 
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6.ábra: A középpárlatok összetétele 450°C-on 7.ábra:A középpárlatok összetétele 500°C-on 

Maradék 
Különböző maradékokhoz juthatunk a két 
különböző hőmérsékleten: 450°C-on viasz-szerű, 
míg 500°C-on szilárd, szén-szerű. A maradékok 
dermedéspontja 83 és 88°C közötti, fűtőértékük 
pedig 39,3 és 40,6 MJ/kg közti. A maradékok 
klórtartalmát szintén meghatároztuk, ennek értéke 0 
ppm (eredeti HDPE) és 1300 ppm (nem mosott 
mosószeres flakon 450°C-on) között változott. A 
klórtartalom csökkent az alapanyagmosás hatására. 
 
A termékek szennyezőanyag tartalma 
A mosott és nem mosott alapanyagok krakkolása 
során nyert termékek szennyezőanyag tartalma a 4. 
Táblázatban látható. A növényvédőszer 
szennyeződés következtében a szennyezők 
koncentrációja a nem mosott növényvédőszeres 
flakonokból nyert termékekben volt a legmagasabb, 
főleg a nitrogéntartalom. Általánosságban a 
középpárlatokban volt a legmagasabb a klór- és a 
kéntartalom, de a legnagyobb nitrogéntartalom a 
könnyűpárlatban volt mérhető. A mosás 

nagymértékben befolyásolta a termékek 
szennyezőanyag tartalmát, a klór, kén és nitrogén 
tartalom ezen a módon minden termék esetében, 
csökkenthető volt. A mosás a klórtartalmat 
körülbelül 50%-al, a kéntartalmat 40-75%-al, és a 
nitrogéntartalmat 50-75%-al csökkentette. A 
hőmérséklet hatását tekintve, meg kell jegyezni, 
hogy a szennyezők koncentrációja sokkal kisebb 
volt a könnyűpárlat és a középpárlat esetében 
magasabb hőmérsékleteken. 
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  Eredeti 

nyersanyag Motor olajos doboz Növényvédőszeres 
flakon Mosószeres flakon 

  450°C 500°C 450°C 500°C 450°C 500°C 450°C 500°C 

Mosás    nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem Igen 

Gáz 
Cl, ppm 0 0 21 10 23 12 58 37 57 39 26 18 25 14 
S, ppm 1 1 9 5 3 2 20 8 18 13 2 1 3 1 
N, ppm 2 2 33 31 53 50 700 690 682 689 87 47 222 85 

Gázolaj 
Cl, ppm 0 0 22 15 18 14 127 84 108 86 46 0 43 0 
S, ppm 3 2 321 89 181 85 108 91 104 80 57 37 59 33 
N, ppm 3 3 355 110 318 127 3491 1247 3469 1009 932 505 1148 612 

Nehézolaj 
Cl, ppm 0 0 43 19 67 26 267 225 281 240 157 40 163 43 
S, ppm 1 2 469 157 248 148 151 134 203 105 96 46 82 58 
N, ppm 0 1 847 403 132 56 2366 1843 1176 1004 491 119 175 93 

4.táblázat: szennyezők a pirolízis termékekben 
 
Összefoglalás 
 
Munkánkban elsősorban a mosás hatását vizsgáltuk 
különböző alapanyagok esetén, műanyagok 
termikus krakkolásából nyert termékek hozamára, 
összetételére és szennyezőanyag tartalmára. Az 
eredmények alapján elmondható, hogy a mosás 
kismértékben csökkentette az illékonytermékek 
hozamát, de a heteroatomokat tartalmazó 
szennyezéseket is a krakktermékekben. A mosás 
ugyanakkor nem befolyásolta jelentősen a termékek 
szénatomszám eloszlását. A szennyezők (Cl, S, N) 
mennyisége nagymértékben csökkent ugyan a 
mosás hatására, de teljes mértékben nem lehetett 
eltávolítani azokat a termékekből. 
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Summary 
India has been fast developing country; however improving energy efficiency via HI has not been widely applied 
yet. It has been hindered by a number of factors, lack of maintenance, as well as reliable and consistent process 
data. This paper is an attempt to demonstrate the opportunities offered by HI in the developing world. Heat 
Integration (HI) is a resource-driven, structured approach used to tackle a wide range of improvements related to 
the resource efficiency of process and site utility systems. Using Pinch Analysis allows quickly identifying the 
scope for energy savings at an early stage of the analysis or synthesis of a process. HI has been applied mostly in 
the developed countries for several decades. HI implementation reduced energy consumption and CO2 emissions 
in various processes and Total Sites. Companies regularly practising PI include Shell, BP, PETROBRAS, MOL, 
Mitsubishi Chemicals, Exxon, Total, Monsanto and others (PIRC, 2010) achieving serious savings in energy 
consumption up to 20-30%. India has the world's second largest labour force of 467 million workers. India's 
external trade has reached a relatively moderate share of 24% of GDP in 2006, up from 6% in 1985. India's share 
of world trade was about 1.68% in 2008. The last year it was the world's eighteenth largest exporter. Major 
exports include textile goods next to petroleum products.  
In this contribution an energy efficiency analysis of a dyes intermediates synthesis plant in India has been 
performed to identify the potential for energy savings. The work presents a developing country specific case 
study identifying the energy sources and sinks as well as the scope for energy savings of a chemical site. It aims 
at improving the energy efficiency and reducing pollution. The analysed plant has low energy efficiency for 
heating and electricity generation. The first part of a site process has been analysed to identify 96.7 kW heating 
utility saving by while external cooling is not required and the extent of the possible improvements to the 
process operation. 
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Az alapanyag aromástartalmának hatása növényolaj-gázolaj 
elegyek együttes feldolgozására 

Effect on the aromatic content of the feedstock to the co-processing of vegetable oil-gas oil 
mixtures 
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8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
 
Summary 
The aim of the experimental work was to study the interaction of naphthalene and vegetable oil at catalytic 
hydrogenation of increased aromatic content (to 48.6%) with naphthalene (0%, 10%, 20%, 30%), as a model 
compound, and 0%, 10%, 20%, 30% vegetable oil content diesel gas oil/vegetable oil mixtures, moreover to 
study the conversion of these feedstocks to environment-friendly Diesel motor fuel. Through these experiments 
the effect of the aromatic and vegetable oil content (and so the oxygen content) of the feedstock mixtures on the 
aromatic saturating reactions and on the reactions transforming the triglycerides to paraffins was studied, on an 
advisedly chosen industrial „in situ” (pre)sulphided Ni(2.7%)Mo(14.3%)/Al2O3-P(1.7%) desulphurization 
catalyst. Particularly, the effect of changing the process parameters on the yield and quality of the target products 
was studied. In the adequate process parameter range (T: 320-380 °C, P: 60-80 bar, LHSV: 1.0 h-1, 
H2/HC: 600Nm3/m3) the triglycerides converted fully to paraffins in all cases, so the increase of the two-ring 
aromatic content (0-30%) did not affect the conversion of the triglycerides (0-30% partial current) to paraffins. 
At the same time the complete hydrogenation of naphthalene to decline in the investigated process parameter 
range did not work in any case, and there was no ring opening reaction either. In the adequate temperature range 
of the aromatic saturation (340-360 °C) – in the studied feedstock-composition range – excellent quality class 
diesel gas oil blending component can be produced, with 91.5-97.5% target product yield, technically it does not 
contain any two- and more ring aromatic compounds, so it is environment-friendly. The quantity of the 
remaining condensated ring naphten-aromatic was maximum 8.4% in the adequate process parameter range of 
the aromatic saturation in case of 30% naphthalene (totally 40.6% aromatic content) and 30% triglyceride 
containing feedstock. 
 
 
Bevezetés 
 

A mobilitás tárgyi eszközeinek egyre nagyobb 
száma, és így a növekvő üzemanyagigény, a 
kőolajkészletek kimerülése, a kőolajtól való 
függőség, a nagymértékű környezetszennyezés és 
az importfüggőség csökkentésének igénye a 
figyelmet az alternatív energiahordozók felé 
fordította. Ezen belül a bioeredetű energiahordozók 
kifejlesztése és alkalmazásba vétele is szükségessé 
vált. Ezek felhasználása során keletkező széndioxid 
újra beépül a növényekbe, így felhasználásuk során 
ezzel a CO2-vel nem terheljük környezetet. 

A növényolajokból átészterezéssel előállított 
biodízelek számos hátrányos tulajdonsággal 
rendelkeznek (pl. észterkötések 
hidrolízisérzékenysége, kettőskötések miatt rossz 
oxidácios- és hőstabilitás, rossz hidegfolyási 

tulajdonságok, stb.). Ezért a hatályos EN 590:2009 
szerinti dízelgázolajok minőségére vonatkozó 
szabvány 7 v/v%-ban maximálta a zsírsav-
metilészterek bekeverhetőségét. Ugyanakkor 2020-
ig az Európai Unioban legalább 10%-ra kell növelni 
a motorhajtóanyagok megújjítható forrásból 
származó részarányát. 

Az előzőek miatt fontos a triglicerid tartalmú 
alapanyagok más (termikus és/vagy kémiai) úton 
való átalakítási lehetőségeinek kutatása, például a 
katalitikus hidrogénezésé. Ezen átalakítás során 
végbemegy a triglicerid molekulák olefines 
kettőskötéseinek telítése, és az oxigéneltávolítás 
hidrogénező, dekarbonilező, dekarboxilező úton. 
Ezek eredményeképpen - az alapanyag 
összetételétől függően - C15-C18 n-paraffinokban 
dús termékelegyeket, az úgynevezett biogázolajokat 
lehet előállítani [1-2]. Az eljáráshoz NiMo/Al2O3, 
CoMo/Al2O3, NiW/Al2O3, stb. katalizátort és 300-
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380 °C hőmérséklet, 20-100 bar nyomás 
alkalmazását javasolnak [3-9]. A trigliceridek 
hidrogénezését a világon több kutatócsoport 
vizsgálja, és néhány kísérleti üzemet is létesítettek, 
sőt Finnországban már ipari méretű üzem is 
működik [3-9]. A biogázolajok kiemelkedően nagy 
cetánszámuk (70-90) miatt kitűnő dízelgázolaj 
keverőkomponensek (EU előírás: legalább 51) 
[1,2]. Hátrányuk a kedvezőtlen hidegfolyási 
tulajdonságuk (CFPP: Cold Filter Plugging Point: 
15-25°C), amelyet a nagy n-paraffin tartalom okoz. 
Katalitikus hidroizomerizálással azonban a 
termékek ezen tulajdonsága akár -20 °C-ig is 
javítható [1,2]. Az előzőek miatt a biogázolajok 
bekeverésének mértékét az EN 590:2009 szabvány 
nem korlátozza. A biogázolajok gyártása azonban 
jelentős beruházási költségű új üzemek létesítését 
feltételezi. 

Mivel a trigliceridek n-paraffinokká történő 
átalakítására a gázolajok mély kéntelenítéséhez 
hasonló katalitikus rendszereket (katalizátor, 
reaktor, reakciófeltételek, stb.) javasolnak, ezért 
ezeknek gázolajokkal való együttes feldolgozási 
lehetőségének vizsgálata is egyre fontosabb. Ennek 
során a trigliceridek átalakítása n- és esetleg i-
paraffinokká és a gázolaj-rész minőségjavítása 
(kén-, nitrogén- és aromástartalom csökkentés) egy 
katalitikus lépésben történhet meg. A technológia 
további előnye, hogy egy meglévő kéntelenítő 
üzemben az elegy alapanyag is feldolgozható lehet 
az üzem kismértékű átalakítása után. A nyert 
termékek további izomerizálásával nagy 
cetánszámú és kedvező hidegfolyási 
tulajdonságokkal rendelkező gázolajok nyerhetők. 
Ezért az utóbbi években több közleményben is 
beszámoltak ilyen gázolaj és triglicerid elegyek 
(együttes) motorhajtóanyag célú katalitikus 
átalakíthatóságának vizsgálatáról [3-8]. 

A hagyományos gázolaj-kéntelenítéshez (HDS) 
képest a reakcióközegbe került új komponensek 
(trigliceridek) drasztikusan növelik a heteroatom-
tartalmat (például: 10% bekeverés esetén az 
oxigéntartalmat kb. 1,1%-kal). Ez jelentős hatással 
van a gázolaj minőségét javító reakciókra is [3-8]. 
Ezért az együttes feldolgozás során a legfeljebb 10 

mg/kg kéntartalmú termékek előállítására (kb. 1% 
kéntartalmú gázolajkomponenst feltételezve) 
viszonylag szigorú technológiai paraméterek 
alkalmazására van szükség (T: 360-380 °C, P: 60-
80 bar, folyadékterhelés: kb. 1,0 h-1, H2/HC 
arány: legalább 600 Nm3/m3) [3-8]. Mivel a 
gázolajok aromástartalma alapvetően meghatározza 
a Diesel-motorok részecske-kibocsátásának 
mértékét, ezért szükséges és fontos tanulmányozni 
a trigliceridek hatását az aromáscsökkentésre, 
illetve az aromástartalom hatását a trigliceridek 
katalitikus átalakíthatóságára, együttes 
feldolgozásuk esetén. 

 
Anyagok és módszerek 

 
Az előzőek értelmében kísérleti munkánk fő 

célja gázolaj/növényolaj elegyek együttes 
katalitikus átalakításakor az alapanyag aromás- és 
növényolaj-tartalmának (és így oxigéntartalmának) 
az aromástelítő- és a triglicerideket átalakító 
reakciókra gyakorolt hatásának vizsgálata volt egy 
célirányosan kiválasztott, ipari heteroatom 
eltávolító katalizátoron 
(Ni(2,7%)Mo(14,3%)/Al2O3-P(1,7%)), a műveleti 
paraméterkombinációk függvényében A katalizátor 
felületi tulajdonságait Micromeritics gyártmányú 
ASAP 2000 készülékkel (1,7-300 nm pórusátmérő) 
és higanypenetrációs módszerrel CARLO-ERBA 
készülékkel (7,5-15000 nm pórusátmérő) 
vizsgáltuk. A katalizátor BET-szerinti fajlagos 
felülete 164 m2/g, volt. Az adszorpciós-deszorpciós 
izotermák lefutásából meghatároztuk a BJH elmélet 
alapján a mezopórus-térfogat eloszlását és 
gyakoriságát. A számított BJH elmélet szerinti 
felület 211,1 m2/g. Mivel ennek értéke nagyobb, 
mint a mért BET felület, ezért arra következtettünk, 
hogy a pórusok nem körszimmetrikusak, vagy a 
nyílás kisebb átmérőjű, mint a pórus belseje (körte-
alak). A BJH elmélet szerinti pórustérfogat 
0,3554 cm3/g volt, a mikropórusok térfogata 
0,0068 cm3/g és a felület pedig 18,1 m2/g volt. A 
pórusok átlagos átmérője 8,5 nm volt. 

Kísérleti munkánk során a kéntartalom 
hatásának kizárása céljából a gázolaj komponens 
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egy kéntelenített gázolaj (6,4 mgS/kg), a 
növényolaj komponens pedig egy magyarországi 
eredetű napraforgóolaj (<1 mgS/kg) volt (1. 
táblázat). 

1. táblázat 
Az alapanyag komponensek tulajdonságai 

Minőségi jellemző Előhidrogénezett 
gázolaj Napraforgóolaj 

Sűrűség (15,6°C), g/cm3 0,8372 0,9209 
Viszkozitás (40°C), mm2/s 3,24 31,11 
CFPP, °C -12 20 
Kéntartalom, mg/kg 6,4 <1 
Aromástartalom, %   
Monoaromások 24,4 - 
Diaromások 2,1 - 
Összes aromás tartalom 26,5 - 
Engler desztilláció, °C   
kezdő forráspont 193 - 
10 ftf%  226 - 
50 ftf% 277 - 
90 ftf% 338 - 
végforráspont 362 - 
Zsírsavösszetétel *, %   
C 14:0 - 0,06 
C 16:0 - 6,59 
C 16:1 - 0,09 
C 18:0 - 3,69 
C 18:1 - 26,35 
C 18:2 - 62,16 
C 20:0 - 0,24 
C 20:1 - 0,13 
C 22:0 - 0,71 
*az első szám a triglicerid zsírsavláncának szénatomszámát, míg a 
második az abban lévő kettőskötések számát jelöli 

Alapanyagokként naftalinnal (0, 10, 20, 30 
abszolút százalékkal), mint modellvegyülettel 
(48,6%-ig, tehát a kőolajiparban előforduló 
koncentrációtartományt is magába foglaló) 
megnövelt aromástartalmú gázolaj és növényolaj 
(0%, 10%, 20%, 30%) elegyeit (16 eltérő 
összetételű alapanyagot) alkalmaztuk (2. táblázat). 
A katalizátor szulfidált aktív állapotának 
fenntartásához (korábbi kísérleti eredményeink 
alapján) az alapanyagokhoz 1000 mg/kg kenet 
adagoltunk dimetil-diszulfid formájában, amely a 
vizsgált hőmérséklettartományban könnyen bomlik 
[8-9]. 

Az alapanyagok és a termékek analitikai és 
alkalmazástechnikai jellemzőinek meghatározását 
az EN 590:2009 gázolajokra vonatkozó 
termékszabványban előírt módszerekkel végeztük. 
A szénhidrogén-összetételt gázkromatográfiás 
vizsgálatokkal határoztuk meg (Shimadzu GC 
2010). 

A kísérleteket egy 100 cm3 hasznos térfogatú 
csőreaktort tartalmazó nagylaboratóriumi 
berendezésben végeztük, amely tartalmazta az 
összes olyan főbb készüléket és gépegységet, 
amelyek egy ipari heteroatomeltávolító üzemben is 
megtalálhatók [8]. A kísérleteket folyamatos 
üzemmódban végeztük. 

 
2. táblázat 

Az alapanyagok tulajdonságai 
Tulajdonságok Alapanyagok 

TFA-1 TFA-2 TFA-3 TFA-4 TFA-5 TFA-6 TFA-7 TFA-8 
Naftalin-tartalom, % 0 0 0 0 10 10 10 10 
Növényolaj-tartalom, % 0 10 20 30 0 10 20 30 
Sűrűség, (80°C) g/cm3 0.7914 0.8004 0.8075 0.8134 0.8067 0.8147 0.8237 0.8326 
Kén-tartalom, mg/kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Oxigén-tartalom, % 0.00 1.13 2.26 3.40 0.00 1.13 2.26 3.40 
Nonoaromás-tartalom, % 24.4 21.96 19.52 17.08 21.96 19.52 17.08 14.64 
Diaromás-tartalom, % 2.1 1.89 1.68 1.47 11.89 11.68 11.47 11.26 
Összes aromás-tartalom, % 26.5 23.9 21.2 18.6 33.9 31.2 28.6 25.9 

 TFA-9 TFA-10 TFA-11 TFA-12 TFA-13 TFA-14 TFA-15 TFA-16 
Naftalin-tartalom, % 20 20 20 20 30 30 30 30 
Növényolaj-tartalom, % 0 10 20 30 0 10 20 30 
Sűrűség, (80°C) g/cm3 0.8225 0.8312 0.8404 0.8514 0.8413 0.851 0.8583 0.8684 
Kén-tartalom, mg/kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Oxigén-tartalom, % 0.00 1.13 2.26 3.40 0.00 1.13 2.26 3.40 
Nonoaromás-tartalom, % 19.52 17.08 14.64 12.2 17.08 14.64 12.2 9.76 
Diaromás-tartalom, % 21.68 21.47 21.26 21.05 31.47 31.26 31.05 30.84 
Összes aromás-tartalom, % 41.2 38.6 35.9 33.3 48.6 45.9 43.3 40.6 
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A műveleti paraméterek széles tartományában 
(T: 320-380 °C, P: 40-100 bar, folyadékterhelés: 
0,8-3,0 m3/m3h, H2/HC arány: 400-800 Nm3/m3) 
lefolytatott szisztematikus kísérletsorozataink 
eredményei közül csak a 80 bar össznyomás, 1,0 h-1 
folyadékterhelés és 600 Nm3/m3 H2/HC arány 
alkalmazásakor különböző hőmérsékleteken (320-
380 °C) nyert eredményeket mutatjuk be. Ennek 
oka – a terjengősség elkerülésén kívül – az volt, 
hogy a szokásos kéntelenítő katalizátorokon, és így 
az általunk vizsgált NiMo/Al2O3 katalizátoron is a 
legfeljebb 10 mg/kg kéntartalmú termékeket (EN 
590:2009 előírás) az általában rendelkezésre álló 
kb. 1% kéntartalmú gázolajból csak ilyen 
körülmények között lehet előállítani. Ezt saját 
eredményeinkkel mi is igazoltunk [10]. A 
400 Nm3/m3 H2/HC arány helyett 600 Nm3/m3 
alkalmazását a trigliceridek katalitikus 
átalakításának nagy hidrogénigénye indokolta. Az 
előzőek értelmében az alapanyag elegyek aromás- 
és triglicerid-tartalmának a lejátszódó reakciókra és 
azok mértékére, és így a termékhozamokra és –
minőségre gyakorolt hatását is ilyen körülmények 
között nyert eredményekkel lehet a legjobban 
szemléltetni. A következőkben az előzőeknek 
megfelelően adjuk meg és értékeljük a 16 
különböző összetételű alapanyag esetén nyert 
eredményeket. 

 
Kísérleti eredmények és értékelésük 

 
A reaktorból kilépő termékelegyet szeparátor 

egységben gáz (H2S, CO, CO2, CH4, C3H8, NH3) és 
cseppfolyós frakciókra választottuk szét. A 
cseppfolyós részből elválasztottuk a trigliceridek 
hidrogénezése során keletkezett vizet, a szerves 
fázisból pedig atmoszférikus desztillációval 
(180 °C-ig) a könnyebb komponenseket. 
Gázkromatográfiás összetételvizsgálatokkal 
megállapítottuk, hogy ezután nem szükséges a 
termékek vákuumdesztillációval való további 
szétválasztása, mert azok nem tartalmaztak át nem 
alakult triglicerideket, vagy más nagyobb 
forráspontú vegyületeket, csak gázolaj 

forrásponttartományba (180 °C-360 °C) eső 
komponenseket. 

Az állandósult aktivitású katalizátoron 
reprodukálható módon végzett kísérletek 
eredményei alapján megállapítottuk, hogy a 
katalitikus átalakítás során mind a 
növényolajátalakító (olefines kettőskötések telítése, 
oxigéneltávolítás), mind a gázolaj minőségjavító 
reakciók (jelen esetben gyakorlatilag csak az 
aromástartalom csökkentés) lejátszódtak. 

A céltermékek hozama csökkent a hőmérséklet 
növelésével a könnyebb komponenseket 
eredményező (nemkívánt) hidrokrakkoló reakciók 
előtérbe kerülése miatt (1. ábra). 
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1. ábra: A célfrakció hozamának változása 

Az aromástartalom növelésével nőtt, a 
növényolaj-tartalom növelésével pedig csökkent a 
céltermékek hozama a tiszta gázolaj alapanyagból 
nyert termékhez képest. Az előbbi oka az aromások 
és a belőlük keletkezett nafténaromások és naftének 
nagyobb hőstabilitása. Az utóbbit a trigliceridekből 
történő melléktermék képződés (CO, CO2, C3H8, 
H2O) okozta. 

Megállapítottuk azt is, hogy a trigliceridek 
jelenlétében is a naftalin hidrogénezése konszekutív 
reakciók során játszódik le, azaz először az egyik, 
majd a másik gyűrű telítődésével. A naftalinból 
tetralin, cis- és transz-dekalin keletkezett, 
amelyeknek cetánszáma (13, 36, 42) 10-40 
egységgel nagyobb, mint a naftaliné (kb. 1). A 
naftalin konverziója nőtt a hőmérséklet növelésével, 
de már 320 °C-on is közel teljes volt (maradó 
naftalin <1%) (3. táblázat). A dekalin izomerek 
egymáshoz viszonyított aránya a termékekben 
gyakorlatilag nem változott. A hőmérséklet 
növelésével a termékben nőtt a dekalin izomerek 
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mennyisége a tetralin rovására, azaz a katalizátor 
hidrogénező aktivitása nagyobb lett. 

A katalizátor összes aromástelítő aktivitása 340-
360 °C-ig nőtt, majd csökkenni kezdett. Ennek oka 
a termodinamikai gátlás fellépése volt, mert az 
aromástelítő reakciók erősen exoterm 
hőszinezetűek. A 360 °C-on nyert termékben volt a 
legnagyobb a dekalin izomerek mennyisége (3. 
táblázat). 

3. táblázat. 
30% naftalin- és 30% triglicerid tartalmú 

alapanyagból nyert termékek tulajdonságai 
  Összetétel, % 
Hőmérséklet, °C Alapanyag 320 340 360 380 
Trilicerid 30.00 0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
Naftalin 30.00 0.87 0.31 <0.10 <0.10 
C17 2.79 13.84 15.08 15.27 15.48 
C18 2.32 21.76 19.66 17.54 14.86 
Transz-dekalin ~0.00 10.11 13.18 16.40 15.96 
Cisz-dekalin ~0.00 3.11 4.04 4.60 3.87 
Tetralin ~0.00 16.56 12.26 8.47 9.36 

A céltermékek aromástartalma jelentős 
mértékben csőkkent az alapanyagéhoz képest, és 
minimumgörbe szerint változott a hőmérséklet 
függvényében (2. ábra). Ez azzal magyarázható, 
hogy az exoterm hőszinezetű aromáshidrogénező 
reakciók sebességét a hőmérséklet növelése csak 
addig tudja növelni, amíg nem lép fel a 
termodinamikai gátlás. Az alapanyagok 
naftalintartalmának növelésével a termékek maradó 
aromástartalma szignifikánsan nagyobb volt (2. 
ábra), annak ellenére, hogy az alapgázolajban levő 
aromások (26,5%) egy része is telítődött (2. ábra). 
Az alapanyagok növényolaj-tartalmának 
növelésével csökkent a termékek aromástartalma, 
mert a növényolajból olyan gázolaj 
forrásponttartományú komponensek keletkeztek, 
amelyek nem aromás szénhidrogének, továbbá a 
bekevert (aromásmentes) növényolaj miatt már az 
alapanyagok aromástartalma is kisebb volt a tiszta 
gázolaj alapanyaghoz képest. A kedvező 
hőmérséklettartományban (340-360 °C) 5,5-22,5% 
aromástartalmú termékeket állítottunk elő az 
alapanyagok összetételétől függően. 
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Az alapgázolaj összes aromás-tartalma: 26,5%

 
2. ábra. A célfrakció összes aromás-tartalmának 

változása 
A növényolaj rész átalakítása során 320 °C-on 

C17-C18 termékek kb. 1:2 arányban keletkeztek. A 
hőmérséklet növelésével előtérbe kerültek a 
dekarboxilező/dekarbonilező reakciók, így ez az 
arány kb. 1:1 felé tolódott el. A vizsgált műveleti 
paramétertartományban a növényolaj rész minden 
esetben teljesen átalakult, még a 30% naftalint és 
30% növényolajat tartalmazó alapanyag esetében is 
(3. táblázat). 

A céltermékek kéntartalma a könnyen bomló 
kénvegyület és a gázolajkomponens kis kéntartalma 
(6,4 mg/kg) miatt minden esetben 10 mg/kg alatt 
volt. 

A céltermékek folyási tulajdonsága javult (a 
CFPP értéke csökkent) a katalitikus átalakítás 
hőmérsékletének növelésével. Az alapanyagok 
aromástartalomának növelése szintén csökkentette a 
CFPP értékét, mivel a naftalinból (fagyáspont: 
80 °C) keletkezett részben telített kondenzáltgyűrűs 
aromás vegyületek, illetőleg a teljes 
hidrogénezéskor képződött dekalin fagyáspontja 
alacsony (-31 °C és -43 °C közötti). A 
trigliceridekből nagy mennyiségben keletkezett n-
paraffinok magas fagyáspontjuk (10-30 °C) miatt 
azonban rontották a CFPP értékét (3. ábra). 
Összefoglalva a termékek CFPP értéke az 
alapanyag összetételének és a katalitikus átalakítás 
hőmérsékletének függvényében -13 °C és 0 °C 
között változott. 
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3. ábra. A célfrakció CFPP értékének változása 

 
A nyert termékek cetánszáma (ami az égési 

tulajdonságra ad felvilágosítást) minden esetben 
legalább 10 egységgel nagyobb (jobb) (40-63) volt 
a megfelelő alapanyagokénál (33-52). Ennek oka 
hogy az aromások hidrogénezett származékainak 
és/vagy trigliceridekből keletkező nyíltláncú 
paraffinok cetánszáma (90-105) lényegesen 
nagyobb. Ez pedig a Diesel-motorokban 
tökéletesebb égést, és így kisebb károsanyag 
kibocsátást eredményez, különösen a részecskék 
esetében. 

Az előzőek alapján megállapítottuk azt is, hogy 
vizsgált NiMo/Al2O3-P katalizátoron a kedvező 
paramétereket (T: 340-360 °C, P: 80 bar, 
LHSV: 1,0 h-1, H2/HC: 600Nm3/m3) mellett kiváló 
minőségű gázolaj-biogázolaj termékelegyek 
állíthatók elő. 

 
Összefoglalás 

 
Különböző naftalin- (30%-ig) és változó 

trigliceridtartalmú (30%-ig) gázolajok együttes 
katalitikus (katalizázor: Ni(2,7%)Mo(14,3%) 
/Al2O3-P(1,7%)) átalakíthatóságának vizsgálatakor 
megállapítottuk, hogy az alapanyagok összes 
aromástartalmának növelése (46,8%-ig) a 
célirányosan vizsgált műveleti 
paramétertartományban (T: 320-380 °C, P: 80 bar, 
LHSV: 1,0 h-1, H2/HC: 600Nm3/m3) nem 
befolyásolta a növényolaj rész (30%-ig) 
átalakulását, azaz a trigliceridek konverziója teljes 
volt. Ugyanakkor az alapanyagok triglicerid-
tartalma egyértelműen befolyásolta az aromások 
hidrogénezésének mértékét. Az aromástelítés 
kedvező hőmérséklettartományában (340-360°C) a 

vizsgált alapanyag összetétele függvényében 91,5-
97,5% céltermékhozammal gyakorlatilag poli- és 
diaromásmentes (monoaromás-tartalom: 5,5-
22,5%), kiváló minőségű Diesel-
motorhajtóanyagokat (pl.: cetánszám: 63; CFPP: -
13 °C), vagy keverőkomponenseket lehet 
előállítani. Ezek a termékek biokomponens 
tartalmukkal együtt jelentősen hozzájárulnak a 
Diesel-motorokban történő felhasználáskor a kisebb 
környezetszennyezéshez, különösen a kisebb 
részecskekibocsátáshoz. 
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Summary 
The main focus of this work is the maximisation of the utilised solar thermal energy. The amount of energy 
supplied from solar radiation depends on the weather conditions, the available area and on the capture 
temperature. The weather conditions are not the matter of this optimisation, because it is difficult to account for, 
due their sudden changes. However, the collectors’ area and temperature are design parameters.  
Usually there is an upper limit on the area of the collectors, both by available space and the cost. This provides a 
base for determination of maximum energy that can be captured at different temperatures. The storage and also 
the temperature of capture should be the lowest possible to ensure maximum solar heat capture and minimum 
losses to the ambient. The higher is the temperature of the capture, lower is the efficiency of the storage system 
and the amount of heat captured. However, too low storage temperature may result in infeasibility of the heat 
transfer to processes. The resulting optimal temperature level is determined by a trade off between the 
temperature levels of the process demands and the solar supply temperature.  
By constructing the Minimal Capture Temperature Curve (MCTC) the minimal temperature, to ensure feasibility 
of the heat exchange, can be determined. Also the Captured Solar Energy Curve (CSEC) should be constructed. 
It represents the maximal amount of energy captured, which depends on the efficiency of solar capture system, 
available area and certain temperature. Due to unknown temperature of the capture the calculations are made on 
a range of possible temperature. This is determined in dependence of MCTC. The most favourable temperature 
of the storage and capture of energy from solar source are determined by the intersection point of the two 
described curves.  
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A mikrokeveredés hatása autokatalitikus reakciórendszer 
viselkedésére 

Effects of micromixing on the behaviour of an autocatalytic reaction system 
Bárkányi Ágnes, Lakatos G. Béla, Németh Sándor 

Pannon Egyetem 
8200, Veszprém, Egyetem utca 10. 

 
Summary 
In the work the effects of micromixing on the behaviour of an isothermal continuous stirred tank reactor with the 
autocatalytic reaction system (A + 2B → 3B, B → C) has been studied by computer simulation. 
Autocatalytic reactions are chemical reactions in which at least one of the reactant is also a product. Special 
autocatalytic reactions are the oscillation reactions. There are many models which describe this mechanism, for 
example: the Oregonator, Brusselator and the Lotka-Volterra equation. All of these models are based on a real 
example that is named Belousov – Zhabotinsky (BZ-) reaction. 
The reaction system studied in this work is named autocatalator [6,7,8]. It consists of a cubic autocatalytic 
reaction step and a first-order decay of the catalyst in which some inert species is produced. The aim of this 
study is to demonstrate the difference between the behaviour of the system when the reactor is perfectly mixed 
on both, i.e. micro and macro levels and that case when the reactor can be considered perfectly mixed only on 
macrolevel. 
The model describing micromixing in stirred tanks appears to be very complex [9,10,11]. The main element of 
this model is a multi-dimensional population balance equation the numerical solution of which needs a complex 
numerical method. However, Monte Carlo simulation is a good method to solve the problem describing 
micromixing. This method is a stochastic solution method and based on generation of random numbers. 
We studied a system with thousand fluid elements characterizing the micro-level of a turbulently stirred vessel. 
A computer program elaborated in MatLab environment for simulation studies computes micromixing as a mass 
exchange process between the fluid elements during their collisions. In this program, beside the system and 
kinetic parameters the number of fluid elements containing species A and B initially can be provided. 
First the system as a perfectly mixed tank was simulated. If initially all elements contain A and B than the model 
describes a perfectly mixed tank. Two different parameter combinations were used by simulation. We studied the 
evolution of the concentration profiles depending on if initially 100, 250, 500 or 750 elements contain A and B. 
The fluid elements containing initially species A and B were chosen randomly while the collisions generated in 
the course of simulation also randomly induce an equalizing process simultaneously with the chemical reactions 
occurring inside the fluid elements. In each step two elements were chosen which collide with each other. After 
such simulation runs have also been performed in which species A and B were distributed in the fluid elements 
also randomly. 
The results show that there are significant differences between the concentration profiles obtained for the 
perfectly mixed tank and for those when the stirred tank reactor is well mixed on macrolevel. In the case of 
damped oscillations it was found that the stationary values of the concentrations were the same in both cases. A 
difference has been shown only in the time which needed to set in the stationary state. In that case when the 
micromixing was not perfect the model predicted two times longer interval for achieving the stationary state. 
Studying the sustained oscillations it was found that if only a few fluid elements contain species initially the 
oscillations were out. In other cases the system oscillated with different amplitudes depending on how many 
elements contained reactants initially. 
As a consequence, we consider that micromixing may influence the dynamic behaviour of complex reaction 
systems significantly. 
 
Keywords: Micromixing, Autocatalytic reaction system, Oscillation, Monte Carlo simulation. 
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Bevezetés 
 

Autokatalitikus reakciókról beszélünk abban az 
esetben, ha a reakció terméke gyorsítja magát a 
reakciót, azáltal, hogy kiindulási anyagként is 
szerepel a reakcióban. Speciális esetben, ha 
feltételezzük, hogy az a kiindulási anyag, ami nem 
szerepel termékként, korlátlan mennyiségben 
rendelkezésre áll, akkor úgynevezett oszcilláló 
reakcióról beszélhetünk. 

Oszcilláló reakciók kialakulásához pozitív és 
negatív visszacsatolást előidéző reakciókra van 
szükség. 

A pozitív visszacsatolási reakciók öngyorsuló, 
általában autokatalitikus folyamatok. E reakciók 
termelik az autokatalitikus intermediert. Ez a 
folyamat a stacionárius állapot instabillá tételéhez 
szükséges. Ha azonban csak ezek a reakciók 
mennének végbe az elegyben, akkor nem alakulna 
ki oszcilláció, a folyamat explózióhoz vezetne. Az 
oszcilláció létrejöttéhez negatív visszacsatolásra 
van szükség, ez inhibítort termel, mely fogyasztja 
az autokatalitikus intermediert. Amennyiben ez a 
folyamat egy időben indulna a pozitív 
visszacsatolási reakcióval, akkor még mindig nem 
alakulna ki oszcilláció, hanem stabil stacionárius 
állapot jönne létre. Ezért az oszcilláló reakciókban a 
negatív visszacsatolás a pozitív visszacsatoláshoz 
képest késleltetve, rendszerint valamilyen 
prekurzoron keresztül jelentkezik. 

Az oszcilláló reakciók sajátja, hogy két szélső 
állapot között váltakozik az intermedier 
koncentrációja. 

Számos publikáció foglalkozik az ilyen reakciók 
modellezésével. Több modellt is kialakítottak az 
egyes mechanizmusok leírására, mint például a 
Lotka-Volterra mechanizmus, az Oregonátor, 
Brüsszellátor. Az összes ilyen modell alapját a 
Belouszov-Zsabotyinszkij (BZ-) reakciók képezik 
[1,2,3,4,5]. 

Azonban a szimulációs vizsgálatokat ezekben a 
publikációkban tökéletesen kevert reaktorokban 
végezték el. Az ilyen reaktorok szimulációjánál 
feltételezik, hogy a reaktor mind makro-, mind 
mikroszinten tökéletesen kevert. 

Ennek a munkának az a célja, hogy bemutassa 
hogyan módosulnak a szimulációs eredmények 
abban az esetben, ha figyelembe vesszük azt a 
tényt, hogy ezek a reaktorok mikroszinten nem 
tökéletesen kevertek. 

Keverés hatására a reaktorban örvények 
alakulnak ki, melyek aprózódva eljutnak a 
mikroszintre. Ezek az úgynevezett Kolmogorov-
örvények, ezeknek az örvényeknek a szintjén 
játszódnak le a kémiai reakciók. Mikroszinten a 
molekulák méretéhez képest már akkora a 
viszkozitás, hogy a molekulák képesek 
összekapcsolódni, és közöttük komponensátadás 
mehet végbe. Azonban a betáplálás és kevertetés 
hatására nem minden örvény fog komponenst 
szállítani magával a mikroszintre, ezért egyes 
folyadékelemekbe csak a folyadékcseppek ütközése 
révén kerül a reakció lejátszódásához szükséges 
kémiai komponens. 

Így belátható, hogy hatással van a 
mikrokeveredés a kialakuló koncentrációprofilra. 

 
A vizsgált rendszer bemutatása 
 

Munkánk során egy olyan autokatalitikus 
reakció rendszert vizsgáltunk, ami a következő 
egyenletekkel írható le [6,7]: 

CB

BBA
k

k

→

→+

2

1 32     (1) 

Ezt a reakció rendszert korábban Lakatos [8] 
tanulmányozta. Számítógépes szimulációval 
elkészítette a tökéletesen kevert tank reaktorban 
kialakuló koncentrációprofilokat különböző 
paraméterek mellett [8]. 

Az első lépésben játszódik le az autokatalitikus 
lépés, ez egy harmadrendű lépés, a második egy 
elsőrendű, amiben C komponens keletkezik, ami 
további reakcióban nem vesz részt. 

A rendszerre felírható mérlegegyenletek a 
következők: 

2
1)( BAAA

A cckVccq
dt

dcV
i

−−=   (2) 

BBABB
B ckVcckVccq

dt
dcV

i
2

2
1)( −−−=  (3) 
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Ezeken az egyenleteken végrehajtunk egy 
dimenziómentesítést, a következőképpen: 

max/ AA cc=α , max/ AB cc=β , qVck A /2
max11 =τ , 

2
2

max12 / kck A=τ  és tck Amax1=τ , ahol cAmax a cA 
koncentráció maximuma. Az átalakítások után az 
egyenletek a következő alakban adhatók meg: 

21/)( βαταα
τ
α

−−= id
d    (4) 

21 //)( τββατββ
τ
β

−+−= iid
d   (5) 

Kezdeti feltételként: 0)0( αα =  és 0)0( ββ =  [6]. 
A későbbiekben ezt a rendszert vizsgáltuk 

különböző kezdeti állapotból indítva. Azt 
tapasztaltuk, hogy attól függően, hogy milyen a 
kezdeti állapot és milyenek a paraméterek, a 
rendszer különböző módon viselkedik. 

Ahhoz, hogy megfelelően össze lehessen 
hasonlítani, hogy a mikrokeveredés figyelembe 
vételének milyen hatásai vannak, először a minden 
szinten tökéletesen kevert reaktorban kialakuló 
koncentráció viszonyokat szimuláltuk számítógépes 
program segítségével. 

Ezután átalakítottuk a szimulációs programot 
úgy, hogy az alkalmassá vált a mikrokeveredés 
leírására. A keverés hatására kialakuló örvények 
számát ezernek vettük, és azt vizsgáltuk, hogy attól 
függően, hogy kezdetben mennyi tartalmaz A és B 
komponenst hogyan változnak meg a reaktorban 
kialakuló koncentráció viszonyok. 

A mikrokeveredés leírására igen összetett 
populáció mérleget lehet fölírni, amivel képesek 
vagyunk leírni a rendszerben létrejövő 
kapcsolatokat az elemek között [9,10,11]. Ennek a 
populáció mérlegnek a numerikus megoldása 
nagyon számítás igényes feladat. Azonban 
megfelelő megoldást nyújt az úgynevezett Monte 
Carlo módszer, ami egy sztochasztikus megoldó 
módszer. Alapja a véletlen szám generálás. A 
szimulációs program felépítése során ezt a módszert 
alkalmaztuk. 

 

A szimulátor bemutatása 
 

Röviden bemutatjuk azt a szimulátort, amellyel 
a vizsgálatokat elvégeztük. Magát a szimulátort 
MatLab programban írtuk meg. 

1. Paraméterek definiálása: A kezdeti értékek 
definiálása, hány elemből áll a rendszer, 
hány ütközés menjen végbe a szimulációs 
idő alatt, meg kell adni, hogy kezdetben 
hány elem tartalmazzon A és hány elem B 
komponenst. 

2. Elemek kiválasztása: A program kiválasztja 
azokat az elemeket, amelyek kezdetben 
kémiai komponenst tartalmaznak. Ehhez 
véletlen szám generálást használtunk. 

3. Reakció lejátszódása: Azokban az 
elemekben, amelyekben mindkét 
komponens megtalálható a reakció 
lejátszódásához, azokban végbemegy a 
reakció. Amelyekben valamelyik, vagy 
mindkét komponens hiányzik, akkor abban 
nem történik semmi. 

4. Mikrokeveredés: Következő lépésként 
választunk véletlenül két elemet, amelyek 
ütköznek egymással, és köztük véletlen 
szám generálással meghatározott mértékben 
koncentráció kiegyenlítődés megy végbe. 
Ennek következtében azokban az 
elemekben is elkezdődhet a reakció, 
amelyekben eddig nem volt valamelyik 
kémiai komponens. 

5. Koncentrációk újra számolása: Végül az 
ütköző elemekben újraszámítjuk a 
koncentrációkat, és ha vége a szimulációs 
időnek, akkor megkapjuk diagramok 
formájában az eredményeket, ha nincs 
vége, akkor újabb iterációs lépés kezdődik 
mindaddig, míg vége nincs a 
szimulációnak. 

Az itt bemutatott program alkalmas mind a 
mikrokeveredés leírására, mind a tökéletesen kevert 
reaktor szimulálására. Ugyanis, ha kezdetben 
minden elem tartalmazza a kémiai komponenseket, 
akkor a tökéletesen kevert tank reaktor 
koncentráció viszonyait kapjuk eredményül. 
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Eredmények és értékelésük 
 

Vizsgálataink során két különböző paraméter 
kombinációval foglalkoztunk. 

A két paraméter kombináció esetén a minden 
szinten tökéletesen kevert tank reaktorban kialakuló 
koncentráció viszonyokat mutatjuk be. 

Első eset:  
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1. ábra: Tökéletesen kevert üst reaktor esetén a 

koncentrációk alakulása 
Második eset: 
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2. ábra: Tökéletesen kevert üst reaktor esetén a 

koncentrációk alakulásaű 
 

Látható, hogy attól függően, hogy milyen 
paramétereket választunk, ugyanaz a rendszer más-
más módon viselkedik. Az első esetben egy 
lecsengés látható az 1. ábrán. Egy idő után 
megszűnik az oszcilláció és beáll a rendszer egy 
stacioner értékre. Ezzel szemben a második esetben 
a rendszer két szélsőérték között oszcillál, 
semmiféle lecsengés nem tapasztalható a 2. ábrán. 

A következőkben azt fogjuk bemutatni, hogy 
ezen rendszerek koncentráció profilját mennyiben 
változtatja meg az, ha a modellezésüknél és a 
szimulációnál figyelembe vesszük azt, hogy a 
reaktor mikroszinten nem tökéletesen kevert. 

Először a lecsengő paraméter kombinációval 
vizsgáltuk a rendszert. A szimulációs vizsgálatok 
során változtattuk, hogy kezdetben mennyi elem 
tartalmaz A ill. B komponens. A vizsgálatok 
menete a következő volt: 100, 250, 500, 750 elem 
tartalmazott A ill. B komponenst, de nem feltétlenül 
ugyanazok az elemek. Ugyanis mindkét komponens 
elosztása véletlen szám generáláson alapult. A 
következő vizsgálatsorozatban kezdetben véletlen 
számú elem tartalmazott A ill. B komponenst. 

Külön ábrázoltuk a kémiai komponenseket, 
valamint a meghatározott és véletlen elemszámú 
vizsgálatokat. 

Így a következő eredményeket kaptuk először 
az A komponensre. Ezt az 1. ábra α-jával kell 
összevetnünk. Látható, hogy attól függően, hogy 
hány elem tartalmazott kezdetben A komponenst 
jelentősen változik a koncentráció profil lefutása. A 
klasszikus oszcilláló kép akkor jelenik meg, amikor 
már 750 elem tartalmazott A és B komponenst. 
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3. ábra: Meghatározott elemszám esetén az A 

komponens koncentrációprofilja 
 

Nézzük hogyan alakul a kép, ha véletlen 
elemszámot alkalmazunk a vizsgálat során. Az 
ábrán feltüntetett jelmagyarázatban az első szám 
jelenti azt, hogy hány elem tartalmazott A 
komponenst a második szám a B komponenst 
tartalmazó elemek számát mutatja. 
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4. ábra: Véletlen elemszám esetén az A 

komponens koncentrációprofilja 
 

A 4. ábrán látható, hogy attól függően, hogy 
kezdetben hány elem tartalmazott A ill. B 
komponenst, a koncentrációprofil jelentősen eltérő. 
Ahhoz, hogy a minden szinten tökéletesen kevert 
reaktornál jelentkező oszcilláció megjelenjen, 
kezdetben legalább az egyik komponensnek, sok 
elemben kell lennie. Ez azt jelenti, hogy az 
oszcilláció akkor jelenik meg, ha kezdetben sok 
elemben tud elindulni a reakció. Lássuk a B 
komponens koncentráció profiljának alakulását. A 
következő két ábrát az 1. ábra β-jával kell 
összevetnünk. 
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5. ábra: Meghatározott elemszám esetén a B 

komponens koncentrációprofilja 
 

Hasonló megállapításokat tehetünk mind a 
meghatározott (5. ábra), mind a véletlen (6. ábra) 
elemszámú eseteknél, mint az A komponens esetén. 
Tehát annál jobban hasonlít a koncentrációprofil a 
tökéletesen kevert reaktorban kialakulóhoz, minél 
több elem tartalmazott kezdetben kémiai 
komponenseket. 
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6. ábra: Véletlen elemszám esetén a B komponens 

koncentrációprofilja 
 

Azonban az elmondható, hogy a stacioner 
állapota ugyanott van a rendszernek függetlenül 
attól, hogy figyelembe vesszük-e a mikrokeveredést 
vagy nem. Ami a különbséget jelenti az az, hogy 
míg a tökéletesen kevert rendszer már 2000 τ alatt 
beáll a stacioner értékre, addig annak a 
rendszernek, aminél figyelembe vettük a 
mikrokeveredés hatását ehhez majdnem kétszer 
annyi τ kell. Ez azzal magyarázható, hogy a 
mikrokeveredés lejátszódásához idő kell, amíg 
minden elembe jut komponens, és elkezdődhet 
bennük a reakció. 

Most lássuk, hogy a nem lecsengő oszcilláló 
reakció esetén hogyan alakulnak a koncentráció 
profilok. A következő ábrákat a 2. ábrával kell 
összehasonlítani. 
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7. ábra: Meghatározott elemszám esetén az A 

komponens koncentrációprofilja 
 

A 7. ábrán az látható, hogy a mikrokeveredés 
hatására eltolódik az oszcilláció más értékhatárok 
közé, és nem is olyan egyenletes, mint amikor 
tökéletesen kevert rendszerként szimuláltuk. 
Amikor már csak az elemek tizede tartalmazott 
kémiai komponenst, csak minimális oszcilláció 
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figyelhető meg. A 8. és 10. ábrán a 
jelmagyarázatban szereplő számok szintén az A-t és 
B-t tartalmazó elemek számát adja, ebben a 
sorrendben. 
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8. ábra: Véletlen elemszám esetén az A 

komponens koncentrációprofilja 
 

A véletlen elemszám hasonló profilokat ad, mint 
a meghatározott elemszám, természetesen függően 
attól, hogy kezdetben mennyi elem tartalmazott A 
ill. B komponenst. 

A B komponens koncentráció profiljával 
kapcsolatban is hasonló megállapításokat tehetünk. 
A 9. és 10. ábrán láthatóak a koncentrációk 
alakulása. Mindkét ábrán az látható, hogy ha 
kezdetben csak kevés elem tartalmazott kémiai 
komponenseket, akkor szinte alig figyelhető meg 
oszcilláció. A képük jelentősen eltér a minden 
szinten tökéletesen kevert rendszer képétől (2. 
ábra). 
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9. ábra: Meghatározott elemszám esetén a B 
komponens koncentrációprofilja 
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10. ábra: Véletlen elemszám esetén a B 

komponens koncentrációprofilja 
 
Következtetések 
 

Ebben a munkában összehasonlítást végeztünk. 
Egy olyan autokatalitikus reakciót vizsgáltunk, 
amely különböző paraméterek esetén különböző 
módon viselkedik. Két állapotát vizsgáltuk, az 
egyik lecsengő oszcillációt mutatott, a másik pedig 
állandó oszcillációt. Mindkét esetben először úgy 
szimuláltuk a rendszert, mintha mind makro- mind 
mikroszinten tökéletesen kevert rendszerről lenne 
szó. Majd azt vizsgáltuk, hogy milyen hatással van 
a koncentrációprofilok alakulására az, ha a 
szimuláció során figyelembe vesszük a 
mikrokeveredést. Ezeknél a vizsgálatoknál is azt 
feltételeztük, hogy a rendszer makroszinten 
tökéletesen kevert. 

A lecsengően oszcilláló rendszer esetén az 
eredményekből az látható, hogy a rendszer attól 
függetlenül, hogy figyelembe vesszük-e a 
mikrokeveredést vagy nem végül ugyanarra a 
stacioner értékre áll be. Azonban ehhez a 
beálláshoz hosszabb időre van szükség, mint 
amikor minden szinten tökéletesen kevert 
rendszerként szimuláltuk. 

Annál az esetnél, amikor állandó oszcilláció 
alakul ki a rendszerben a mikrokeveredésnek még 
jelentősebb hatása van. Az tapasztalható, hogy a 
keveredés hatására, ha ki is alakul oszcilláció nem 
azok között az értékek között, mint a tökéletesen 
kevert rendszernél megállapítható értékek. 

Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy bizonyos 
esetekben, főként összetett rendszereknél fontos a 
mikrokeveredés figyelembe vétele. Akár a 
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tartózkodási idő megfelelő meghatározásához, akár 
a termék koncentrációjának meghatározásához. 

 
Jelölésjegyzék 
 
c koncentráció 
k1 az autokatalitikus reakció sebességi 

állandója 
k2 reakció sebességi állandó 
q térfogatáram 
t idő 
V reaktortérfogat 
α A komponens dimenziómentes 

koncentrációja 
β B komponens dimenziómentes 

koncentrációja 
τ dimenziómentes idő 
τ1 dimenziómentes állandó 
τ2 dimenziómentes állandó 
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Hűtési profil hatása a hűtéses kristályosítók termékminőségére 
Influence of cooling profile for the product value in cooling crystallizers 

Borsos Ákos, Lakatos G. Béla 
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, 

Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék 
Veszprém, H-8200 Egyetem út 10. 

 
Summary 
The paper presents a study of a batch cooling crystallization process carried out using different cooling 
procedures through mathematical modelling and computer simulation. Both the dynamic behaviour and the 
properties of the final crystalline product are evaluated in a batch cooling crystallizer. 
The main element of the mathematical model is the population balance equation written in the form  

( ) ( ) ( )[ ] ( )s
s c,c,LB

L
t,Lnc,c,LG

t
t,Ln

0=
∂

∂
+

∂
∂  (*) 

where ( )dLt,Ln  denotes the population density function expressing the number of crystals in the size interval 
( )dLL,L +  at time t in a unit volume of suspension. In Eq.(*) c and cs denote, respectively, the concentration of 
solute and the equilibrium saturation concentration, L0 denotes the size of nuclei, while B and G stand for the 
nucleation and crystal growth rates. In the mathematical model of the crystallizer, the population balance 
equation (*) is completed with the ordinary differential equations describing the mass balance of solute and 
solvent, as well as the heat balance of the crystalline suspension and the cooling medium.  
The partial differential equation (*) of the population balance model was solved by applying the moment method 
and developing computer programs in MATLAB environment applying the model with scaled dimensionless 
variables and parameters. The infinite hierarchy of the moment equations was written for the moments of size 
variable L 

...2,1,0,),()(
0

== ∫
∞

kdLtLnLt k
kµ  (**) 

which was closed at the third order moment. By means of the third order moment the total mass of crystals in a 
unit volume of suspension, required writing the mass balance of solute, is expressed.  
Fig.1 presents the temperature profile obtained by means of function (24) in which for fixed values of Tkezd and 
Tveg the variable nb provided the modulating factor. Using this fixed profile, the influence of the following 
cooling procedures were investigated: the temperature a) of the crystalline suspension; b) of the cooling medium 
directly and c) of cooling medium at the input were changed according to Fig.1. Also, these cases were 
compared d) with the natural cooling method. 
Fig.2 presents the evolution of temperature of the crystalline suspension depending on the cooling methods. 
Here, in principle, processes b), c) and d) demonstrate the influence of the additional dynamics involved in the 
actual cooling method of the crystallizer.  
Evolution of the zero order moment μ0, expressing the total number of crystals is shown in Fig.4. It is seen that 
although there are some differences between the results of cooling methods a), b) and c), the natural cooling 
procedure generated an order of magnitude larger number of crystals than the former methods. As the same time, 
as it shown in Fig.5, the total volume, and as a consequence the total mass of the crystalline product appears to 

be of the same value. Fig.6 illustrates the evolution of the mean size of crystals, expressed as ( ) ( )
( )t
ttL

2

3
3,2 µ

µ
=  

obtained for the four different cooling methods. The natural cooling provides the smallest mean crystal size of 
the product in correspondence with the results shown in Figs 4 and 5.  
 
(Keywords: Cooling crystallization, Population balance model, Moment method, Cooling method, Simulation) 
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Bevezetés 
 

A kristályosítási műveletek a vegyipar egyik 
fontos művelete, melyet szilárd szemcsék 
formázására, komponensek elválasztására vagy 
tisztítási műveletként alkalmaznak. Az ipar, a 
technológiák ás a kristályosítási gyakorlat 
fejlődésével felmerültek különleges igények a 
kristályhalmazok előállítására, mely egyúttal  
precízebb üzemeltetést is jelentett. Az iparban, 
különösen a gyógyszeriparban nagy jelentőséggel 
bír a szakaszos, hűtéses kristályosítás. Az 
igényeknek megfelelő tulajdonságú termékek 
előállításához elengedhetetlen a jól tervezett és 
működtetett kristályosító berendezés is, mely 
feltételezi a folyamtok részletesebb, pontosabb 
ismeretét. 

Ezen műveletek tervezésének hatásos eszköze 
lehet a folyamatok megfelelően kialakított 
matematikai modellekkel történő vizsgálata.  A 
számítástechnika fejlődésével előtérbe kerültek a 
transzport és kinetikai összefüggéseket tartalmazó 
mérlegegyenletek, melyeket az irodalom populációs 
mérlegként is említ. Ezen egyenletek segítéségével 
a kristálypopuláció méreteloszlását, annak 
dinamikáját vizsgálhatjuk [1-7].  

A populációs mérleg megoldására nyújt 
lehetőséget a momentumok módszere [7],[9]. 

A megfelelően kidolgozott matematikai modell 
a kristálypopulációra jellemző tulajdonságok 
mellett a rendszer energiájának a dinamikáját, 
valamint a koncentráció-változás dinamikáját is 
megadja [10]. 

Jelen munka célja a hűtéses kristályosítók hűtési 
profiljaiban mutatkozó különbségek hatásának  
vizsgálata egy megfelelően kialakított modell 
segítségével. A populációs mérleget a 
momentumok módszerével oldjuk meg és a 
momentum egyenletek mellett felírt energia és 
koncentráció mérlegek segítségével vizsgáljuk meg 
a rendszer dinamikus viselkedését. 

 
 
 
 

Populáció-mérleg modell 
 

Tökéletesen kevert kristályosítóban a kinetikai 
és transzport folyamatokat leíró populációs 
mérlegegyenlet az alábbi formában írható fel: 
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Az összefüggésben szereplő B tag a nukleáció 
folyamatát írja le: 
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A populációs mérlegegyenlet mellet a modell 
részét képezik a tömeg és energiamérleget elíró 
egyenletek is.  
A kristályosodó komponensre vonatkozó 
tömegmérleg a következő alakban írható fel: 
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míg az oldószer tömegmérlege: 
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A modellben szereplő tömegmérlegek mellet két 
egyenletből áll a hőmérleg.  

A kristályos szuszpenzió a lenti egyenlet szerint 
alakul: 
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A hűtő közegre felírható egyenlet a következő: 
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Az egyenletekben szereplő ε térfogathányad 
meghatározása szükséges a modell megoldásához: 

( )∫
∞

−=
0

),(1)( dLtLnLvt cε  (7) 

A megfelelő kezdeti és peremfeltételek 
megadásával a modell egyértelműen számítható. 

 
Momentum modell 

 
A populációs modell segítségével a 

kristályszemcsék tulajdonságainak dinamikáját 
figyelhetjük meg a kristályosítás során. 

Ezen modell megoldása azonban komplex 
feladat, egy lehetséges alternatívát kínál a 
kristályosításban gyakran alkalmazott 
momentumok módszere. A momentumok 
alkalmazásával a kristályos szemcse 
méreteloszlásának jellemző tulajdonságait 
határozhatjuk meg, mint például az átlagos méret és 
szemcseszám. 
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A vizsgálok során a kristály térfogatát a 
következő összefüggés adja meg: 

3LkvVc ⋅=  (9) 

Ha a fenti két összefüggést megvizsgáljuk, 
akkor láthatjuk, hogy a μ3 arányos a térfogattal. 
Ezen összefüggések alapján a μ0 pedig a 
szemcseszámmal arányos mennyiség. 
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A momentumok időbeli megváltozását leíró 
összefüggések  
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A (11), (12) egyenletek imax=3 esetén zárt 
egyenletrendszert alkotnak, mely lehetővé teszi 
megoldásukat. 

 
Léptékezés, dimenziómentesítés 

 
Az előző fejezetben tárgyalt momentum 

egyenletek numerikus megoldásához léptékezni kell 
azokat, ugyanis az egyes tagok között több 
nagyságrendnyi különbségek vannak. Ennek 
következtében az egyes folyamatok 
megváltozásának sebessége egymáshoz lassú vagy 
gyors.  

A megfelelő léptékező faktorok definiálásával a 
modellt alkotó egyenletrendszerben szereplő 
összefüggések azonos léptékre hozhatók [8].  

Léptékezés után a matematikai modell 
egyenleteit a következő összefüggések alkotják: 
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Az anyagmérlegre vonatkozó egyenletek: 
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Energiamérleg egyenletei: 
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Az egyenletekben szereplő kinetikai paraméterek: 
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Szimuláció 

 
A kristályosító modelljét alkotó, léptékezett 

változókat tartalmazó differenciál egyenletrendszer 
megoldását MATLAB környezetben végeztük. A 
Stiff típusú differenciál egyenletek megoldására 
szolgáló ode15s megoldó adott lehetőséget a 
számítások elvégzésére. 

A vizsgálatok első lépéseként meghatároztuk 
egy optimális hűtési profilt. Egy MATLAB 
programba integrált függvény segítségével azon 
hűtési profilok közül kerestük az optimálist, 
melyeket az ipari gyakorlatban is alkalmaznak [8].  
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Az ideális hőmérséklet profil a következő ábra 
szerint alakul: 

 
1. ábra. Hűtési profil 

 

A következő lépésben megvizsgáltuk, hogy a 
különböző hűtési módozatok hogyan hatnak a 
kristályosítás időbeli lefutására. 

Az (a) esetben a meghatározott hűtési profil 
szerint tökéletes hűtést feltételezünk, azaz a 
kristályos szuszpenzió hőmérséklete a hűtési ütem 
szerint változik. 

A (b) vizsgálatok során a köpenytér 
hőmérsékletének változása követi a hűtési profilt. 

A (c) vizsgálatban a köpenytérbe táplált 
hűtőközeg hőmérséklete változik a hűtési profil 
szerint. 

A (d) esetben pedig állandó hőmérsékletű 
hűtőfolyadékot táplálunk a köpenytérbe állandó 
térfogatárammal. 

 
2. ábra. Nem tökéletes hűtési módozatok hűtési 

görbéje 
 

A 2.ábra azt szemlélteti, hogy a választott hűtési 
helyett miként alakul a szuszpenzió hőmérséklete.  

 
3. ábra. (b) és (c) hűtési módozathoz tartozó 

hűtővíz hőmérséklet görbék 
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A 3.ábrán azt a két hűtőközeg hőmérsékleti görbét 
tüntettem fel, ahol a hűtőközeg nem az ideális profil 
szerint változó hőmérséklet értékeket adja.  

 
3.ábra. μ0 alakulása az idő függvényében 

A μ0 a szemcseszámmal arányos változó. Az 
ábra szerint legtöbb szemcse akkor keletkezett, 
amikor állandó 18°C-os hűtővizet vezettünk a 
köpenytérbe, míg a legkevesebb betáplált hűtővízre 
szabályozott folyamat esetén. 

 
4. ábra. μ3 alakulása az idő függvényében 

 
A szemcsék térfogatával arányos μ 3 mutatja, 

hogy az eltérő hűtési ütemek különböző úton, de 
végül azonos értékre állnak be. 

 
A kristályszemcsék átlagos térfogatát 

számíthatjuk a következő összefüggés alapján: 
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3

µ
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Az egyenlet segítségével meghatározható a 

szemcsék átlagos méretének időbeli alakulása.  

 
 

5. ábra. Átlagos szemcseméret időbeli változása 

 
Az átlagos méret alakulásánál is megfigyelhető 

az eltérő hőmérséklet profilok okozta ingadozás, de 

mind a négy esetben beállás tapasztalható. Ezek 

alapján az állandó hűtővíz hőmérséklettel és állandó 

áramlási sebességgel hűtött kristályosítóban alakult 

ki a legkisebb átlagos szemcseméretű termék. A 

legnagyobb pedig a betáplált hűtővíz hőmérsékletét 

szabályozó eljárásnál keletkezett.  

 
Értékelés 

 
A szimulációs vizsgálatok alapvetően a 

kristályosítás kinetikájának megfelelő 
eredményeket hozta. A erőteljesebb hűtés esetén a 
túltelítési koncentrációhoz viszonyítva nagyobb 
különbség alakult ki és a kisebb átlagos 
szemcseméretű, de nagyobb szemcseszámú termék 
keletkezett. Kristályos termék két jellemző 
tulajdonsága, a szemcseszám és az átlagos 
szemcseméret is jelentős különbségeket mutat az 
egyes hűtési módozatok között. Ezek függvényében 
megállapíthatjuk, hogy amíg kellően pontos a 
kristályosító hőmérséklet szabályozása a termék 
tulajdonságai jól meghatározhatók lesznek. 
Azonban ettől eltérő körülmények mellett jelentős 
eltérések mutatkoznak a termék minőségi 
paramétereit illetően.  

A matematikai modell segítségével olyan 
szimulátort hoztunk létre, mely alkalmas hűtéses 
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kristályosítók dinamikus folyamatainak 
vizsgálatára. Az optimalizáló program segítségével 
megválasztott tulajdonságú termékek előállításához 
ideális hűtési profil meghatározására.  
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Jelölésjegyzék 

 
B - gócképződési sebesség, # m-3 s-1 
b - kinetikai paraméter 
bn - optimalizáló változó 
C - hőkapacitás, J kg-1 K-1 

c - koncentráció, kg m-3 

Da - dimenziómentes paraméter 
G - növekedési sebesség, m s-1 
L - méretváltozó, m 
n - populációs sűrűségfüggvény, # m-5 
p - a gamma eloszlás paramétere 
q - térfogatáram, m3 s-1 

T - hőmérséklet, K 
t - idő, s 
V - térfogat, m3 
xk - k-dik dimenziómentes vegyes 

momentum 
y - dimenziómentes koncentráció 
z - dimenziómentes hőmérséklet 
β - dimenziómentes paraméter 
ε - az oldat térfogathányada 
Θ - léptékezett (dimenziómentes) sebesség 
μk - k-dik vegyes momentum 
ξ - dimenziómentes idő 
ρ - sűrűség, kg m-3 

 
Indexek 
 
b - másodlagos gócképződés  
c - kristály 
h - hűtőközeg  
in - belépő változó 

p - elsődleges gócképződés 
s - egyensúlyi telítési koncentráció 
sv - oldószer 
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Fizikai és kémiai abszorpció vizsgálata kén-dioxid leválasztásnál 
Investigation of physical and chemical absorption at sulphur dioxide control 

Bothné Fehér Kinga, Örvös Mária 
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 

1111 Budapest Bertalan L. u. 4-6. 
 
Summary 
In numerous industrial cases absorption process is applied for reducing sulphur dioxide emission. Tray or packed 
column can be used for improving the contact surface between the gas and liquid phase. In the column – 
depending on the liquid properties – physical or chemical absorption takes place. At the process accomplished 
with chemical reaction the static (random or structured) packing can be fouled. Our experiments were carried out 
in a fluid disperse column, where polypropylene spheres were in fluid state, preventing the fouling (Fig.3). 
For the solvent water and H2O - Ca(OH)2 solution with concentration 5v%  was used. Experiments were carried 
out between G =2100 – 6400 kg/m2/h  gas flow rates and L= 15 000 – 45 000 kg/m2/h liquid flow rates.  
For calculation the height of an absorber, gas- and liquid side mass transfer coefficients are required, that can be 
determined by measurements for different packing shape.  
Our measurements were evaluated by method of transfer units: 
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Height of gas and liquid side transfer units were evaluated: 

OG
OG N

HH =
  OL

OL N
HH =

 
Volumetric gas and liquid side mass transfer coefficient were evaluated: 
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At sulphur dioxide control with pure water, both gas side and liquid side resistance are significant, so results 
were evaluated and plotted for both sides and compared with Raschig and Spirax packing (Fig. 4,5,6,7). 
Sulphur dioxide control removal efficiency and gas side volumetric mass transfer coefficient at physical 
absorption were compared with the results at chemical reaction using H2O - Ca(OH)2 solution (Fig. 8,9). 
The mass transfer properties for fluid-spherical-shape packing were compared with dates found in the literature.  
 
 
Bevezetés 
 

Gáz halmazállapotú szennyezőanyagok az 
energiatermelés és felhasználás, különböző ipari 
tevékenységek, valamint meghibásodások 
következtében kerülnek a környezetbe. 

A levegő legfontosabb gáz-halmazállapotú 
szennyezőiként említhetők: SO2, SO3, H2S, NO, 
NO2, NH3, HF, HCl, Cl2, CO, CO2 , egyéb 
szénhidrogének, aldehidek, ketonok, merkaptánok 
stb. 

A levegőt szennyező gáz komponensek a 
hordozógázban (levegőben vagy füstgázban) kisebb 

vagy nagyobb koncentrációban találhatók. A 
hordozógáztól való elkülönítésük, leválasztásuk, 
emissziós határértékre csökkentésük legtöbbször 
valamilyen más közeggel történő érintkeztetéssel 
valósítható meg. Erre a feladatra például 
valamilyen nedvesítő közeg alkalmazható. E 
művelet során különböző fázisokat – könnyű és 
nehéz fázist - hozunk érintkeztetésbe egymással. 
Folyadékban történő elnyeletésnél – abszorpciónál - 
a könnyű fázist a gázelegy, a nehéz fázist a 
folyadék alkotja.   

A gázabszorpció olyan szétválasztási művelet, 
amelynél a gázelegyet folyadékkal érintkeztetjük, 
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és ennek következtében a gáz egy vagy több 
komponense a folyadékba diffundál, és ott 
elnyelődik. Abszorpció során a gáz és a 
folyadékrészek fizikai kötést vagy kémiai kötést 
hozhatnak létre, eszerint különböztethetünk meg 
fizikai abszorpciót vagy kémiai reakcióval kísért 
abszorpciót: kemiszorpciót.  

Abszorberek méretezésénél, a tisztítandó gáz 
koncentráció megkívánt változását biztosító 
készülék magasság meghatározásához 
elengedhetetlenül fontos az anyagátadási jellemzők 
ismerete. Ezek meghatározása különböző gáz- 
folyadék rendszerekre, valamint töltet típusokra 
kísérleti módszerekkel lehetséges. 

 
1. Anyagátadás elmélete 

Az abszorpció folyamata jól modellezhető és 
vizsgálható a fázisok közötti anyagátbocsátással. 
Az átbocsátás során a diffundáló komponens az 
egyik fázisból a másik fázisba lép át, ott elnyelődik. 
A diffúzió annál eredményesebben megy végbe, 
minél jobb érintkeztetést sikerül biztosítani a 
fázisok között. A folyadék és a gáz érintkezési 
felületének növelése érdekében a készülékbe 
töltetet vagy tányérokat helyeznek el. A töltetes 
oszlopokban az abszorpció a töltetek felületén 
folytonos fázisérintkeztetéssel valósul meg, míg a 
tálcás/tányéros oszlopokban az érintkeztetés 
fokozatszerű [1,2,3]. 

Folytonos fázisérintkeztetést megvalósító 
készülékeknél a könnyű és a nehéz fázis 
ellenáramban áramlik, folyamatos érintkezés 
valósul meg a készülékben, azaz működés 
szempontjából a készülék egyes helyein az időtől 
függetlenül mindig ugyanaz a koncentráció alakul 
ki. Az 1. ábrán látható ellenáramú érintkeztető 
modelljénél a fázisok érintkeztetését a tölteléktestek 
valósítják meg. 

 
 

 
 

1. ábra. Folytonos fázisérintkeztetés modellje 
 
A töltet feladata fázisok érintkező felületének 
megnövelése, amely alkalmazásával az anyagátadás 
lényegesen javítható. 

 
 

2. ábra. az egyensúlyi görbe és a munkavonal 
kapcsolata 

 
A töltet jellemző tulajdonsága az ún. fajlagos 

érintkező felület, mely a térfogategységben lévő 
érintkező felülettel definiálható: 

dHA
dA

dV
dAa

0

éé ==    (1) 

A fázisok közötti diffúziós áram - a 
koncentráció megadásától függően - 
többféleképpen is értelmezhető. Az anyagáram 
mólarány koncentrációkkal: 

)XX(K)YY(KN *
L

*
G −′=−′=   (2) 
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A vizsgált dA felületen a diffundáló komponens 
árama felírható a könnyű (gáz) fázis és a nehéz 
(folyadék) fázis oldaláról is:  

é
*

GS dA)YY(K)YG(ddAN −′=⋅=⋅     (3) 

é
*

LS dA)XX('K)XL(ddAN −=⋅=⋅      (4) 

A gázfázis oldaláról (2) és (3) egyenletek 
felhasználásával: 

( ) dHaAYY'KdYG 0
*

GS −=  (5 ) 

(5) egyenlet rendezésével, valamint a kijelölt 
határok között az integrálást elvégezve, az előírt 
koncentrációváltozáshoz szükséges töltet magasság 
a gázfázis oldaláról értelmezett jellemzők 
felhasználásával 

.,.,, 0 állAállaállKállG GS ===′=  esetén: 
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az egyesített gázoldali átviteli egységmagasság: 
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az egyesített gázoldali egységszám: 

 
*

Y

Y
OG YY

dYN
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−
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Hasonlóképpen a folyadékfázis oldaláról is - (2) 
és (4) egyenlet felhasználásával - meghatározható a 
koncentrációváltozáshoz szükséges töltet magasság: 

( ) dHaAXX'KdXL 0
*

LS −=       (9 ) 

Az előírt koncentrációváltozáshoz szükséges 
töltet magasság a folyadékfázis oldaláról 
értelmezett jellemzők felhasználásával, abban az 
esetben, ha .,,, 0 állAállaállKállL LS ===′= : 
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Ahol az egyesített folyadékoldali átviteli 
egységmagasság: 
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az egyesített folyadékfázis oldali egységszám: 

XX
dXN *

X

X
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ki

be
−

= ∫    (12) 

Az anyagátadás jellemzésére a gáz- és 
folyadékoldali átviteli egységmagasságokat (HOG, 
HOL,) valamint a térfogati anyagátbocsátási 
tényezőket (KGa; KLa illetve K’G; K’L) 
alkalmazzák. 

Folyadékban jól elnyelődő gázok esetén a 
gázoldali diffúziós ellenállás a meghatározó, ezért a 
folyamatot a gázoldali jellemzőkkel vizsgálják 
(HOG, KGa). Folyadékban rosszul elnyelődő gázok 
esetén a folyadékoldal diffúziós ellenállása a 
meghatározó, ezért ebben az esetben a folyamat 
jellemzésére a folyadékoldali jellemzőket 
alkalmazzák (HOL, KLa). Azokban az esetekben, 
amikor a gáz- és a folyadékoldal ellenállása 
összemérhető (ilyen a kén-dioxid vízben történő 
abszorpciója), a gázoldali és a folyadékoldali 
diffúziós jellemzők ismerete is szükséges. 

 
2. Kísérleti módszer 

 
A kén-dioxid leválasztás kísérleti vizsgálatához 

kialakított mérőállomás vázlata a 3. ábrán látható. 

 
3. ábra. Kísérleti berendezés 

A fluid diszperz elven működő (FDC) kolonna 
alkalmazási lehetőségeit és működési jellemzőit [4] 
és [5] ismerteti. A 130 mm átmérőjű kolonnában 5 
tálcán 70 mm-es nyugvó magasságú 14 mm 
átmérőjű polipropilén golyótöltet került 
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elhelyezésre. A készülékben a folyadék- és a 
gázfázis ellenáramú érintkeztetés történik. A 
ventilátor által szállított levegőáram hatására a 
töltet fluid állapotba került, mely következtében jó 
fázisérintkezés valósul meg. 

A légmennyiség mérésére szabványos 
kialakítású mérőperem, a betáplált folyadék-
mennyiség mérésére rotaméter szolgált. A SO2 gáz 
egyenletes beadagolása gázpalackból történt, a be- 
és kilépő gázáram SO2 tartalmát IMR komputeres 
gázkoncentráció mérő műszer mérte. A mérések 
során állandó gáz tömegáram és SO2 koncentráció 
mellett, a folyadék tömegáramának változtatásával 
vizsgáltuk a leválasztási tulajdonságokat. A 
gázabszorpciós tulajdonságok 
hőmérsékletfüggésének megállapítása érdekében 
gáz- és folyadékoldali hőcserélők kerültek 
beépítésre. Elnyelető folyadékként vizet valamint 
Ca(OH)2 vizes oldatát alkalmaztuk.  

3. Eredmények 

A mérések során kapott értékekből az 
anyagátadási jellemzőket az átviteli egységek 
módszerének felhasználásával - (6) (10) 
összefüggések alapján - határoztuk meg. 
A fluid állapotban lévő, gömb alakú töltet 
anyagátadási tulajdonságait a gáz- és a 
folyadékterhelés függvényében tüntettük fel. 
Kísérleteink során a toronykeresztmetszetre 
vonatkoztatott fajlagos folyadékterhelés L= 15 000 
– 45 000 kg/m2/h tartományban, míg a gázterhelés 
G =2100 – 6400 kg/m2/h tartományban változott. A 
méréseknél alkalmazott folyadék mésztej 
koncentrációja c= 5tf% volt. 

Vizes abszorpció esetén az anyagátbocsátási 
tényező és az átviteli egységmagasság alakulását 4 - 
7. ábrákon tüntettük fel. A 4. ábra a folyadékoldali 
átviteli egységmagasság HOL változását mutatja a 
gázterhelés függvényében, állandó folyadék-
terhelések esetén. Az ábrán feltüntettük [6] 
irodalom 1”-os kerámia Raschig töltet L= 24400-
57000 kg/m2/h folyadékterhelés tartományára 
vonatkozó adatokat is. Az 5. ábrán a folyadékoldali 
anyagátbocsátási tényező változása látható a 
folyadékterhelés függvényében, 2100-6400 kg/m2/h 
gázterhelés tartományban. Az összehasonlításként 

feltüntetett 1”-os kerámia Raschig töltetre a 
gázterhelési tartomány G= 1170 – 2800 kg/m2/h. 
Megállapítható, hogy a kísérleteknél alkalmazott 
fluid állapotban lévő töltet lényegesen nagyobb 
gázterhelésnél működőképes, jobb anyagátadási 
tulajdonságok mellett.  

6. és 7. ábrán a gázoldali átadási 
tulajdonságokat vizsgáltuk a gázterhelés illetve a 
folyadékterhelés függvényében. Kéndioxid vízben 
történő abszorpciójára vonatkozó gázoldali átviteli 
egységmagasság (HOG) eredményeit [6] irodalom 
M-Spirax töltetre található adataival vetettük össze, 
melynél a folyadékterhelés L= 21200 -46000 
kg/m2/h tartományban változott. 

Az előírt kéndioxid koncentráció csökkentéshez 
szükséges töltet magasságot meghatározó (6) és 
(10) összefüggések alapján látható, hogy a töltet 
anyagátadási tulajdonságai kis átviteli 
egységmagasság  (HOG, HOL) és nagy 
anyagátbocsátási tényezők (KGa, KLa) esetén 
kedvezőek.  
 

 
4. ábra. Folyadékoldali átviteli egységmagasság a 

gázterhelés függvényében kéndioxid-vizes 
abszorpció esetén 

 

 
5. ábra. Folyadékoldali anyagátbocsátási tényező a 

folyadékterhelés függvényében kéndioxid-vizes 
abszorpció esetén 
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6. ábra. Gázoldali átviteli egységmagasság a 
gázterhelés függvényében kéndioxid-vizes 

abszorpció esetén 
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7. ábra. Gázoldali anyagátbocsátási tényező a 
folyadékterhelés függvényében kéndioxid-vizes 

abszorpció esetén 
 

Az abszorberbe belépő- és kilépő koncentrációk 
ismeretében a leválasztási hatásfok 

be

kibe

Y
YY −

=η
  

(13) 

értékei 8. ábrán láthatók a folyadék-gáz arány 
függvényében. Kalcium hidroxid vizes oldata 
esetén az elnyeletés főleg kémiai reakciónak 
tulajdonítható. Ugyanolyan körülmények között 
elvégzett vizes és meszes oldat esetén adódó 
gázoldali anyagátbocsátási tényező alakulását 9. 
ábra illusztrálja. 
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8. ábra. Leválasztási hatásfok a folyadék-gáz arány 
függvényében vizes és mésztejes kén-dioxid 

leválasztás esetén 

 

 
9. ábra. Gázoldali anyagátbocsátási tényező a 

folyadékterhelés függvényében G=4300 kg/m2h 
gázterhelésnél vizes és mésztejes kén-dioxid 

leválasztás esetén 

 
Összefoglalás 
 
Kísérleti mérések alapján gáz- és folyadékoldali 

anyagátbocsátási jellemzőket (HOG, HOL, KGa, KLa) 
határoztunk meg, melyek lehetővé teszik a 
kéndioxid tartalmú gázok leválasztására szolgáló 
készülékek méretezését. Az eredményeket az 
irodalomban található más típusú töltetek 
anyagátadási jellemzőivel hasonlítottuk össze. 
Megvizsgáltuk a gázoldali térfogati 
anyagátbocsátási tényező (KG⋅a) alakulását 
jellemzően fizikai és kémiai abszorpcióval kísért 
kén-dioxid leválasztás esetén. 
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Summary 
Gas and liquid side mass transfer coefficients 

were determined by experiment that makes possible 
dimensioning of equipment for reducing SO2 
emission. Results were compared with different 
packing based on literature. 

 
Jelölésjegyzék 

a - fajlagos érintkező felület  [m2/m3] 
A0 - a készülék üres keresztmetszet [m2] 
dAé - az elemi érintkező felület  [m2] 
dV - az elemi térfogat  [m3] 
dH - az elemi magasság  [m] 
G - fajlagos gázterhelés [kg/m2/h] 
GS - gázfázis móláram [kmol/s] 
KG’⋅a

 
- gázoldali anyagátbocsátási tényező

 [kmol/m2/s] 

KG⋅a - gázoldali térfogati anyagátbocsátási 
 tényező [1/h] 
KL’ - folyadékoldali anyagátbocsátási tényező
 [kmol/m2/s] 
KL⋅a - folyadékoldali térfogati anyagátbocsátási 
 tényező [1/h] 
L - fajlagos folyadékterhelés  [kg/m2/h] 
LS - folyadékfázis móláram [kmol/s] 
H - töltetmagasság   [m] 
M - móltömeg [kg/kmol] 
N - anyagáram sűrűség [kmol/m2/s] 
X - folyadék mólarány koncentráció   
 [kmol SO2/kmol víz] 
Y - gázfázis mólarány koncentráció  
 [kmol SO2/kmol levegő] 
η - leválasztási hatásfok [%] 
Indexek 
D - diffundáló komponens 
G - gázfázisra utaló 
é - érintkező 
L - folyadékfázisra utaló 
S - nem diffundáló komponens 
* - egyensúlyra utaló 
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Izoolefin elegyek előállítása 
Production of isoolefin mixtures 

Kriván Eszter, Marsi Gábor, Hancsók Jenő 
Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék 

8200 Veszprém, Egyetem út 10. 
 
Summary 
The technological developments of refineries in the past decade primarily are driven by environmental protection 
efforts. The motor fuels quality standards tightened significantly in the near future again, mainly due to the 
vehicles exhaust emission reduction targets. With the oligomerization and hydrogenation of light olefins (e.g. 
propylene, butene, isobutylene, and C5-C6 olefins) isoparaffins can be produced, which can be used as excellent 
environmentally friendly motor fuels blending components (hydrogenated dimers in gasoline, trimers in JET and 
tetramers in gas oil) due to their favourable characteristics, because they are relatively “clean burning”, 
heteroatom and aromatic free, high n- and isoparaffin content. Many different catalysts have been studied in the 
recent years for the applicability of the light olefin oligomerization to produce isoolefins [1].  
The ionic liquids (ILs) have become more important in the last 15 years, as modern, environmentally friendly 
solvents and reaction agents. The desire for „green” solvents for industrial processes is partially responsible for 
this, but also it has been realized that ionic liquids offer some unique properties. [2]. An ionic liquid can be used 
as a solvent of complex catalyst or an acidic ionic liquid (Lewis or Brönsted) without the addition of additional 
catalysts - can be used as a catalyst for oligomerization. 
The large majority of reactions employed ILs with 1.3-dialkylimidazolium cation. Some ILs (e.g. [bmim]AlCl4, 
etc.) have been successfully used for the dimerization of C4 olefins in the presence of complex catalysts [3, 4]. 
The most important advantage of this system is the fact, that ILs are good solvents of the complex catalysts but 
do not mix with the hydrocarbon products, so the product separation and catalyst recycling is easy. Task-specific 
ILs are ILs containing a specific group on the cation. Since acids catalyze oligomerization, using task-specific 
ILs containing e.g. a sulfon acidic group are suitable for olefin oligomerization, the reaction is performed easier. 
The wide-range use of these task-specific ILs are however, limited by their high prices. 
The main goal of our experiments was to investigate the applicability of ionic liquid containing catalytic system 
for the oligomerization of C4-C6 olefins in light FCC naphtha matrix to produce isoolefins. Our goal was to 
identify and develop that catalytic system (reactants, catalyst, conditions of the reaction, reactor), which can 
produce isoolefin mixtures, which can be excellent motor fuels blending components after hydrogenation. 
During the oligomerization of the light olefins we achieved >99% liquid product yield, 63% olefin conversion, 
75% C8-C11 and 25% C12+ selectivity. Due to the fast deactivation, the ionic liquid acting as a catalyst was 
diluted with a less active and less expensive ionic liquid, though the main catalyst’s catalytic activity decreased, 
but it remained nearly constant over time (31-38% olefin conversion). 
 

 
1. Bevezetés 

 
A motorhajtóanyagok minőségével szemben 

támasztott követelmények az utóbbi évtizedben 
nagymértékben szigorodtak. Ezen hatások 
szükségessé tették a különböző motorhajtóanyagok 
(motorbenzin, JET, dízelgázolaj) esetén 
környezetbarát, tisztán égő, gyakorlatilag 
heteroatom- és aromásmentes, nagy n- és 
izoparaffin-tartalmú keverőkomponensek minél 
nagyobb mennyiségben történő felhasználását. Az 
izoparaffinok kiváló keverőkomponensek, mivel 
mind fizikai-kémiai, mind alkalmazástechnikai 

tulajdonságaik kiválóak, és ezért a 
motorhajtóanyagokba való keverhetőségüket nem 
korlátozza előírás. Az izoparaffinok előállításának 
egyik lehetséges módja a könnyű olefinek (3-6 
szénatomszámú) oligomerizációja során keletkező 
izoolefin elegy hidrogénezése. Egy 
kőolajfinomítóban a fluid katalitikus krakkolás 
(FCC) és egyéb termikus technológiák 
melléktermékeként nagy mennyiségben 
keletkeznek könnyű olefinek, amelyeket így 
értékesebb termékekké lehet átalakítani. Az 
oligomerizációs technológia egyik legnagyobb 
előnye, hogy a műveleti paraméterek 
megváltoztatásával különböző forráspont-
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tartományba eső izoolefinek állíthatóak elő, így nő 
a kőolajfinomító motorbenzin/középpárlat (JET, 
dízelgázolaj) rugalmassága, és könnyebben 
alkalmazkodhat a változó piaci igényekhez. Eddig 
az oligomerizációt többféle katalizátor 
alkalmazásával tanulmányozták, mint például a 
szilárd foszforsav [5], zeolitok [6,7], savas 
ioncserélő gyanták [8,9], és szulfátozott fém-oxid 
katalizátorok [10].  

Az utóbbi években egyre több publikáció jelent 
meg az ionfolyadékok különböző célokra való 
alkalmazhatóságával kapcsolatban, többek között 
reakcióközegként és katalizátorként való 
felhasználásukról [2, 11]. Korábban sikeres 
kislaboratóriumi kísérletekről számoltak be például 
[bmim]PF6, [bmim]BF4, illetve [bmim]AlCl4 
ionfolyadékoknak C4 olefinek oligomerizációra 
való alkalmazásakor. Ezek során különböző 
homogén katalizátorokat oldottak fel 
ionfolyadékokban [12]. Az ilyen katalitikus 
rendszerek előnye, hogy a katalizátorok oldódnak 
az ionfolyadékban, ami viszont nem elegyedik a 
szénhidrogén termékekkel, ezért a katalizátor 
egyszerűen visszanyerhető, majd recirkuláltatható. 
Vizsgálták különböző Fe(III)-klorid tartalmú 
ionfolyadékok (Lewis savas) izobutén 
oligomerizációjára való alkalmazhatóságát is. Ezek 
az ionfolyadékok komplex katalizátor hozzáadása 
nélkül is katalizálták az oligomerizációs reakciókat 
[13]. 

A „feladatspecifikus” (task specific) 
ionfolyadékok funkciós csoportot tartalmaznak a 
kationon [14]. Mivel az oligomerizáció 
savkatalizált folyamat, egy savas csoport 
beépítésével az ionfolyadék alkalmas lehet 
oligomerizáció céljára, további katalizátor 
hozzáadása nélkül is. A feladatspecifikus 
ionfolyadékok elterjedésének jelenleg magas áruk 
szab határt.  

Az irodalmi közleményekben eddig még nem 
számoltak be a könnyű FCC-benzinek olefinjeinek 
átalakításáról (oligomerizációjáról) ionfolyadékok 
jelenlétében. Ezért kutatómunkánk célja olyan 
katalitikus rendszer kiválasztása volt, amely 
alkalmas az említett alapanyagból, tehát egy 

kevésbé értékes melléktermékből jóval értékesebb 
köztitermékek, izoolefin elegyek előállítására, 
amelyekből hidrogénezés után motorhajtóanyag 
keverőkomponensek állíthatók elő. 

 
2. Kísérleti tevékenység 

 
Kísérleti munkánk során az előző indokok miatt 

egy könnyű FCC-benzin alapanyag olefin-
tartalmának oligomerizálási lehetőségeit vizsgáltuk 
különböző ionfolyadékok felhasználásával. A 
kísérletek során meghatároztuk az egyes 
ionfolyadékok alkalmazása esetén a cseppfolyós 
termékek hozamát, az olefin konverziót és a 
termékben a C8-C11, C12+ frakciók részarányát. A 
műveleti paramétereket irodalmi adatok és 
előkísérleti eredményeink alapján választottuk meg. 

 
2.1. Kísérleti berendezés 

 
Kísérleteinket egy saválló acélból készült 

autóklávban hajtottuk végre. (1. ábra)  
 

Nyomás-
mérő

Nitrogén

Autokláv

Fűthető 
mágneses 

keverő

Olaj-
fürdő

 
1. ábra: A kísérleti berendezés 

 
Minden esetben 5,00 g ionos folyadékot vagy 

ionos folyadék elegyet és 20 cm3 alapanyagot 
töltöttünk a reaktorba. A reaktor nyomását nitrogén 
inertgázzal állítottuk be a kívánt értékre. A reakció 
alatt a reaktort olajfürdőn termosztáltuk és 
mágneses keverővel kevertettük. 24 óra reagáltatás 
után leállítottuk a kevertetést, majd hagytuk kihűlni 
a reaktort. Eközben a két fázis gyorsan és tisztán 
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elvált egymástól, így egyszerű dekantálással 
elválasztható a termék az ionos folyadéktól. Abban 
az esetben, ha az ionos folyadékot újabb ciklusban 
is felhasználtuk, csak a felső szénhidrogén fázist 
távolítottuk el, és az új alapanyag hozzáadása után 
újraindítottuk a rendszert. 

 
2.2. Alapanyag 

 
A későbbi ipari alkalmazást is feltételezve 

kőolajfinomítói könnyű FCC-benzin 60 °C-ig 
átdesztillált részét használtuk alapanyagként. Ezzel 
a művelettel a könnyű FCC-benzin nehezebb és 
ciklikus szénhidrogénjeit eltávolítottuk az 
alapanyagból, hogy ezek ne foglalják el a 
katalizátor aktív helyeit, jelentősen csökkentve a 
katalizátor aktivitását, és gyorsabb dezaktiválódást 
előidézve. Az így előkészített alapanyag kb. 
egyharmad részben (33,6%) tartalmazott olefineket, 
elsősorban pentén és hexén izomereket.  

 
2.3 Katalizátorok 

 
Az általunk vizsgált számos kereskedelmi 

forgalomban kapható ionfolyadékok közül öt esetén 
figyeltünk meg katalitikus aktivitást. Ezek közül 
elsősorban a szulfonsavas csoportot tartalmazó 
ionos folyadéktól vártuk a legnagyobb 
oligomerizációs aktivitást. Ezeket a különböző 
gyártóktól származó ionfolyadékokat a 
következőképpen jelöltük: 

IL-1: 1-(4-szulfobutil)-3-butil-imidazolium 
trifluorometil-szulfonát (97% tisztaság) 

 
 
 
IL-2: 1-butil-3-metil-imidazolium metilszulfát 

(≥95% tisztaság) 
 
 
IL-3: 1-butil-3-metil-imidazoliuzm tetrafluoro-

borát (>98% tisztaság) 
 
 

IL-4: 1-butil-3-metil-imidazolium hexafluoro-
foszfát (>98 tisztaság) 

 
 
IL-5:1-butil-3-metil-imidazolium trifluorometil-

szulfonát (>99 tisztaság) 
 
 
Minden esetben 5,00 g ionfolyadékot vagy 

ionfolyadék elegyet (az elegy 1,00 g IL-1 jelű és 
4,00 g egyéb ionfolyadékot) és 20 cm3 alapanyagot 
töltöttünk a reaktorba. 
 
2.3. Vizsgálati és számítási módszerek 

 
A szénhidrogén fázisból vett mintákat 

gázkromatográfiás módszerrel vizsgáltuk (Thermo 
Finnigan Trace GC) PONA oszlop alkalmazásával 
(Varian CP-Sil PONA CB FS 50×0,21×0,5). A 
kapott eredmények alapján meghatároztuk az 
alapanyag olefin-tartalmának átalakulásának 
mértékét (konverzió), és a termékben a C8-C11, 
valamint a C12 és nehezebb frakciók részarányát 
(szelektivitás). 

 
3 Kísérleti eredmények és értékelésük 

 
A célunk oligomerizációra alkalmas 

ionfolyadék vagy ionfolyadék elegy katalitikus 
rendszer kiválasztása volt, amellyel az alapanyag 
olefin-tartalma átalakítható nehezebb izoolefinek 
elegyévé. Kísérleteink során többféle ionfolyadék 
alkalmazhatóságát is megvizsgáltuk. Nagyszámú 
kísérleti eredményeink közül a továbbiakban csak a 
legfontosabbakat mutatjuk be. Az előkísérleteink 
(50-160 °C, 1-30 bar, 1-30 óra) eredményei alapján 
legaktívabbnak talált IL-1 jelű ionfolyadék 
katalizátorral nyert főbb eredményeinket az  
1. táblázatban foglaltuk össze. A kísérletek során a 
cseppfolyós terméke hozama 85-89 % között 
változott; a veszteség elsősorban párolgási 
veszteség volt. Ezek alapján a következő műveleti 
paramétereket találtuk kedvezőnek: 70 °C 
hőmérséklet, 20 bar nyomás és 24 óra reakcióidő. A 
megfelelő nyomás – az alapanyag teljes folyadék 
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halmazállapotának – elérése után annak további 
növelése gyakorlatilag nem befolyásolta az olefin 
konverziót, de a C12+ szelektivitás kismértékben 
nagyobb lett. 

 
Hőmérséklet, 

°C  
Olefin 

konverzió, % 
C8-C11, % C12+, % 

 Nyomás, reakcióidő 
5 bar, 12-24-30 óra 

50  23-41-42 89-82-81 11-18-19 

70  29-53-53 88-80-80 12-20-20 
90  27-52-51 89-81-81 11-19-19 

120  24-46-47 90-83-84 10-17-16 

 Nyomás, reakcióidő 
10 bar, 12-24-30 óra 

50  25-45-45 88-79-79 12-21-21 

70  32-57-58 87-77-76 13-23-24 

90  30-56-57 88-80-79 12-20-21 

120  27-49-48 89-81-81 11-19-19 

 Nyomás, reakcióidő 
15 bar, 12-24-30 óra 

50  29-49-49 87-77-77 13-23-23 

70  34-61-60 86-76-76 14-24-24 
90  37-60-61 85-76-77 15-24-23 

120  29-54-56 87-78-77 13-22-23 

 Nyomás, reakcióidő 
20 bar, 12-24-30 óra 

50  28-49-50 86-76-76 14-24-24 

70  37-63-64 85-75-74 15-25-26 

90  36-62-64 84-75-75 16-25-25 

120  33-56-55 85-77-77 15-23-23 

 
 

1. táblázat: A műveleti paraméterek hatása az 
olefin konverzióra és a C12+ szelektivitásra IL-1 

ionfolyadék alkalmazása esetén 
 

Érdekes módon a többi vizsgált ionfolyadék 
esetén is az említett paramétereknél nyertük a 
legjobb eredményeket. Ezeket az IL-1 jelű ionos 
folyadék alkalmazása esetén kapott legkedvezőbb 
értékekkel együtt a 2. táblázatban foglaltuk össze. 
Jól látható, hogy a legnagyobb konverziók (közel 
63 %) és C12+ szelektivitást (kb. 25 %) az IL-1 jelű 
katalizátor esetén voltak. A többi ionfolyadék 
esetén csak jóval kisebb konverziót (<12%) értünk 
el. Megállapítottuk, hogy a konverziók elmaradtak 
a mások által modellvegyültekkel végzett kísérletek 
során tapasztaltaktól. Ez azonban várható volt, 
mivel az ipari alapanyag viszonylag nagy 
mennyiségben tartalmazott az oligomerizáció 

szempontjából inert anyagokat is (kb. 66,5%), 
amelyek csökkentik a célreakciók lejátszódásának 
valószínűségét. 

 
Ion-folyadék Olefin konverzió, % C8-C11, % C12+, % 
IL-1 63 75 25 
IL-2 5 97 3 
IL-3 2 100 0 
IL-4 11 94 6 
IL-5 3 100 0 
  

2. táblázat: Különböző egyedi ionfolyadékok 
alkalmazása során elért fontosabb eredmények 
 
Az oligomerizációs aktivitás szempontjából 

legjobbnak bizonyult IL-1 ionfolyadékkal további 
kísérleteket is végeztünk. Megállapítottuk, hogy 24 
óra reakcióidő után ugyan ez az ionfolyadék 
megsötétedik, állaga gyantaszerűvé válik. További 
kísérleteink során ugyanakkor azt is megfigyeltük, 
hogy ez a sötét anyag – bár állapota jelentősen eltér 
az eredeti ionfolyadékétól – újabb katalitikus 
ciklusokban felhasználható (3. táblázat). Ennek 
során azt tapasztaltuk, hogy az olefinek konverziója 
csak a 2. ciklus után kezd jelentős mértékben 
csökkenni (63%-ról 33%-ra), majd ezt követően 
fokozatosan tovább csökken a konverzió, és ezzel 
együtt a C12+ szénatomszámú termékek aránya is.  

 
Ciklusok száma Olefin konverzió, % C8-C11, % C12+ , % 

1 63 75 25 
2 63 76 24 
3 33 89 11 
4 32 89 11 
5 19 87 13 

  
3. táblázat: Az IL-1 ionfolyadék több ciklusban 
történő felhasználása során kapott eredmények  

(70 °C, 20 bar, 24 óra reakcióidő) 
 
További kísérleteink során megvizsgáltunk 

különböző ionfolyadék elegyek alkalmazhatóságát 
is, amelyekben az egyik komponens minden 
esetben a vizsgált legaktívabb, de legdrágább (kb. 
tízszerese a többiének) IL-1 ionfolyadék katalizátor 
volt (3. táblázat), míg a másik vagy az IL-2, vagy a 
IL-3 vagy az IL-4, vagy az IL-5 hígító ionfolyadék 
volt.  

 



 77 

Ion-folyadék Olefin konverzió, % C8-C11, % C12+, % 
IL-1+IL-2 20 95 5 
IL-1+IL-3 41 84 16 
IL-1+IL-4 3 100 0 
IL-1+IL-5 13 92 8 
  

4. táblázat: Ionfolyadék elegyek alkalmazása során 
elért fontosabb eredmények 

 
A legkedvezőbb eredményeket az IL-1 és IL-3 

eleggyel kaptuk. Ezért ezzel további kísérleteket 
végeztünk (1. ábra).  
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1. ábra: Az olefin konverzió változása több 

ciklusban történő felhasználás során tiszta IL-1 és 
IL-1 + IL-3 ionfolyadék elegy esetén  

(70 °C, 20 bar, 24 óra reakcióidő) 
 
Megállapítottuk, hogy hígító ionfolyadék 

alkalmazásával az IL-1 ionfolyadék katalizátor 10 
cikluson keresztül is aktív maradt, az olefin 
konverzió végig 30 % feletti érték volt (31-38%). A 
katalitikusan aktív IL-1 jelű ionfolyadék 
katalizátornak egy olcsóbbal való hígításakor a 
katalitikus aktivitás ugyan csökkent, de a hígító 
ionfolyadék megvédi a katalizátor funkciós 
csoportjait, így az lassabban dezaktiválódott. 

 
4. Összefoglalás 

 
Kísérleti eredményeink alapján megállapítottuk, 

hogy a vizsgált ionfolyadékok közül a 1-(4-
szulfobutil)-3-butil-imidazolium trifluorometil-
szulfonát alkalmas előfrakcionált könnyű FCC-
benzin oligomerizációjára, mint Brönsted savas 
ionfolyadék katalizátor. Az önmagában alkalmazott 
ionfolyadékkal 63 %-os konverziót, 75 % C8-C11 és 
25 % C12+ szelektivitást értünk el viszonylag enyhe 
körülmények között (70 °C hőmérséklet, 20 bar 

nyomás, 24 óra). A katalizátort csak néhány 
cikluson keresztül tudtuk recirkuláltatni, majd 
gyorsan dezaktiválódott. Ezen katalitikusan aktív 
ionfolyadéknak egy olcsóbb ionfolyadékkal való 
hígításakor (1:4 arány) a konverzió ugyan csökkent, 
azonban az ionfolyadék elegy több cikluson 
keresztül alkalmazható volt közel állandó 
aktivitással. A kedvező reakciófeltételek között 
olyan izoolefin elegyeket lehet előállítani, 
amelyekből az olefines kettőskötések telítése és 
desztillációs szétválasztás után kiváló, 
környezetbarát motorbenzin, JET, és gázolaj 
keverőkomponensek nyerhetők. 
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Fischer-Tropsch paraffinok katalitikus átalakíthatóságának 
vizsgálata Pt/AlSBA-15 és Pt/β zeolit katalizátorokon 

Catalytic conversion of Fischer-Tropsch wax on Pt/AlSBA-15 and Pt/β zeolit catalysts 
Pölczmann György1, Valyon József2, Hancsók Jenő1* 

1Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
2MTA Kémiai Kutatóközpont, 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 

* Levelező szerző, hancsokj@almos.uni-pannon.hu 
Summary 
Because of the more serious problems with the environment (e.g. greenhouse effect) and the crude oil supply 
(e.g. import dependence) the use of fuels and lubricants produced from renewable feedstocks have come to the 
front nowadays. The Fischer-Tropsch wax (60-80% of the Fischer-Tropsch products) which is produced on 
synthesis gas from different sources (biological or waste), is a mixture of high molecular weight (C20-C60) n-
paraffins, which are in solid state (high pour point) at normal conditions. The products (fuels and base oils) 
which can be produced from this paraffin mixture have high quality and have fewer negative effects on the 
environment (practically zero sulphur- and nitrogen content, low aromatic content, excellent application 
properties) thus they do not demand changes in the fuel supply infrastructure and in the engine constructions.  
The isomerization of high molecular weight n-paraffins can be effectively carried out on bifunctional catalysts. 
There are only a few indications about the application of metal catalysts on mesoporous carrier in the literature. 
Consequently our objective was to investigate some Pt/AlSBA-15 (SBA: Santa Barbara Amorphous) catalysts 
which have not been investigated in detail in this reaction system yet, and compare its properties with a Pt/beta 
zeolite catalyst which has been recommended for this reaction earlier. 
The applicability and catalytic activity of Pt/AlSBA-15 and Pt/beta zeolite catalysts of 0.5 % platinum content  
for the selective isomerization of Fischer-Tropsch wax was investigated in the present experiment. The 
experiments were carried out in a high-pressure microreactor system in continuous operation and on a catalyst 
with steady-state activity. The main properties of the feedstock which was a mixture of paraffin produced by 
Fischer-Tropsch synthesis (the synthesis gas was produced from biomass) were: n-paraffin content (C18-C57): 
97.4%, sulphur content: < 5 mg/kg, pour point: 72 °C. In the experiment the following process parameters were 
applied: T= 275-375 °C, P=40-80 bar, LHSV=1.0-3.0 h-1, H2/hydrocarbon ratio: 400-800 Nm3/m3. The 
composition of the products was determined by gas chromatography. 
From the catalysts with different support the best results were gained on the catalysts with AlSBA-15 support, 
and with increasing temperature the yield of liquid products (C5+) decreased, but until 325 °C this value was 
above 93% in every case. In case of the beta zeolite high amount of cracking took place. Increasing the pressure 
shifted back the hydrocracking reactions (with the increasing number of moles) so it had a decreasing effect on 
the volume of the gas products and the lower contact time (higher liquid hour space velocity) had the same 
effect. In the gas products mainly branched isobutane was identified, which indicated that the cracking enacted 
partly after the isomerization reactions. 
The isoparaffin contents of the liquid products in the function of process parameters increased with increasing 
temperature and decreased with increasing pressure and LHSV in every case while other parameters were kept 
constant. Based on the isoparaffin contents of the different fractions it can be concluded that on Pt/AlSBA-15 
catalyst at advantageous process parameter combinations (T= 300-325 °C (C11-C20)/ 275-300 °C (C21-C30), 
P=40-80 bar, LHSV=1.0-2.0 h-1) the catalyst was applicable to produce C11-C20 and C21-C30 fractions with high 
isoparaffin content (63,5-85,6% and 34,1-58,7%) with adequate yields (29,9-36,6% and 46,2-58,8%). We 
experienced that the gas oil fractions having the lowest pour point were obtained in the case of high 
concentrations of 5-methyl isomers. The C21-C30 fraction is a high viscosity index (VI ≥ 125) base oil. The 
selectivity of the target product fractions was high, and based on these facts the selective isomerization of the 
Fischer-Tropsch wax can be a new application area of the Pt/AlSBA-15 catalyst. 
 
Bevezetés 
 

Napjainkban az egyre nagyobb 
környezetvédelmi (pl. üvegházhatás) és 
kőolajellátással kapcsolatos problémák (pl. 

importfüggőség) miatt fokozatosan előtérbe kerül a 
megújuló és megújítható alapanyagokból 
előállítható motorhajtóanyagok és kenőanyagok 
felhasználásnak igénye. A különböző 
nyersanyagokból (bio- és hulladékeredetű) 
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előállított szintézisgázból Fischer-Tropsch 
szintézissel (1. ábra) gyártott termékelegyek egy 
jelentős hányada (kb. 60-80%-a) főleg nagy 
szénatomszámú (C20-C60) n-paraffinok elegyéből 
áll, amely normál körülmények között szilárd 
halmazállapotú (magas a dermedéspontja). Az 
ebből a paraffinelegyből katalitikus eljárásssal 
előállítható termékek (motorhajtóanyagok és 
alapolajok) kiváló minőségűek és kevésbé 
károsítják a környezetet (gyakorlatilag zérus kén- és 
nitrogéntartalom, kis aromástartalom, kiváló 
alkalmazástechnikai jellemzők), ráadásul nem 
igényelnek változtatást sem a jelenlegi hajtóanyag-
ellátó infrastruktúrában, sem pedig a 
motorkonstrukciókban [1-6]. 

Az említett kitűnő minőségű termékek 
előállítása a Fischer-Tropsch paraffinelegy 
hidrokrakkolásával és izomerizálásával lehetséges, 
részben kisebb szénatomszámú, és így kisebb 
dermedéspontú szénhidrogénelegyek, részben pedig 
azonos szénatomszámú, de elágazóláncú 
szénhidrogének előállításával. Mivel a 
hidrokrakkolásnál jelentős részarányban 
gázállapotú (8-12%) és benzin (10-20%) 
forrásponttartományú szénhidrogének is 
keletkeznek, ezért viszonylag alacsony a 
céltermékelegy szelektivitása. Ezért szükséges és 
egyre nagyobb jelentőségű a szelektív 

izomerizációval (vázátrendeződéssel), azaz főleg 
nagy izoparaffinszelektivitással történő 
céltermékelegy (gázolaj és alapolaj elegy) 
előállítására alkalmas katalitikus rendszer 
(reaktánsok, katalizátor, reaktor, reaktor belső 
elrendezése, műveleti paraméterek, közbenső- és 
végtermék) kidolgozása, különös tekintettel az erre 
a célra alkalmas katalizátorok felismerése és azok 
alkalmazási körülményeinek meghatározása [7-11]. 

A nagy molekulatömegű paraffinok 
izomerizálása és hidrokrakkolása hatékonyan  és 
gazdaságosan kétfunkciós katalizátorokon 
végezhető. A fémtartalom felelős a hidrogénező-
dehidrogénező funkcióért, míg a hordozó savas 
aktív centrumai felelősek a C-C és C-H kötések 
aktiválásáért, karbokationos mechanizmussal. A 
nagy molekulatömegű paraffinok izomerizálására 
javasolt kétfunkciós katalizátorok között csak 
néhány utalás található a fémtartalmú mezopórusos 
hordozójú katalizátorokról [12,13]. Ezért 
célkitűzésünk volt az erre a célra még részletesen 
nem vizsgált AlSBA-15 (SBA: Santa Barbara 
Amorphous) hordozós Pt katalizátorok 
alkalmazhatóságának vizsgálata, összehasonlítva 
egy Pt/béta zeolit katalizátorral, amelyet korábban 
már javasoltak nagy molekulatömegű n-paraffinok 
izomerizálására [4,14]. 

 

Szintézis gáz 
előállítás
• Elgázosítás
• Vízgőzös reformálás
• Parciális oxidáció
• Autoterm reformálás
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1. ábr. Az integrált Fischer-Tropsch szintézis 
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2. ábra. Az alapanyag paraffinösszetétele 
 

Kísérleti rész 
 

Célkitűzés 
Kísérleti munkánk célja 0,5 % Pt-tartalmú 

AlSBA-15 és béta zeolit hordozójú katalizátorok 
alkalmazhatóságának vizsgálata volt Fischer-
Tropsch paraffinok célirányos izomerizálására. A 
0,5% Pt-tartalom általában aktivitás és 
gazdaságosság szempontjából is kedvező értéknek 
tekinthető az előkísérleti eredmények alapján. 
Ennek keretében tanulmányoztuk a katalizátorok 
aktivitását és szelektivitását, továbbá vizsgáltuk a 
műveleti paraméterkombinációk (nyomás, 
hőmérséklet, folyadékterhelés, H2/szénhidrogén 
arány) hatását a termékek hozamára és 
összetételére. 

 
 

Alapanyag 
A kísérleti munka alapanyagaként Fischer-

Tropsch szintézissel előállított paraffinelegyet 
használtunk. Ezen Fischer-Tropsch paraffinelegy 
főbb tulajdonságait a 1. táblázat, 
paraffinösszetételét a 2. ábra tartalmazza. 

 
 

 
1. táblázat. Az alapanyag főbb tulajdonságai 
Tulajdonság Érték 
N-paraffin tartalom (C18-C57), % 97,4 
Kéntartalom, mg/kg 2,5 
Dermedéspont, °C 72 
Nitrogéntartalom, mg/kg 12 

 
Katalizátorok 

Katalizátorként saját készítésű AlSBA-15 és 
béta zeolit hordozós anyagokat alkalmaztunk. A 
kísérletekhez felhasznált béta zeolit katalizátort a 
következőképpen állítottuk elő: vízben feloldottunk 
Pt-tetraamin sót, majd hozzáadtuk a zeolitot. A 
szuszpenziót három órán keresztül kevertettük (pH 
= 6,5), majd szobahőmérsékleten szárítottuk. A Pt-
só bontása levegőn 150 °C-on 0,5 órán, majd 480 
°C-on 4 órán át történt. Az AlSBA-15 katalizátor 
előállítása és előkezelése alapvetően Vinu 
publikációja alapján történt [15]. A platinát a 
kezdeti nedvesség impregnáló módszerrel vittük fel 
Pt(NH3)4(OH)2•xH2O prekurzor formájában. Az így 
kapott katalizátorok formázás után kerültek 
betöltésre a reaktorba. A kísérleti reaktorban a 
megfelelő mennyiségű katalizátor alatt és felett 
kvarcszemcsék és kvarczsinór rétegek voltak a 
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stabilitás, és a megfelelő folyadékeloszlatás elérése 
céljából. Az aktiválás 450°C-on és 
hidrogénáramban történt. A katalizátorok főbb 
tulajdonságait a 2. táblázat tartalmazza. 

 
2. táblázat. Az alkalmazott katalizátorok főbb 

tulajdonságai 
Tulajdonság Pt/β zeolit Pt/AlSBA-15 
Platina-tartalom, % 0,5 0,5 
Savasság, NH3/g 0,83 0,6–0,65 
BET felület, m2/g 280 470 
Átlagos pórusátmérő, nm 0,76 x 0,64 3,6 
Si/Al tömegarány 19,2 17,8 

 
Kísérleti berendezés 

A kísérleteket egy nagynyomású mikroreaktor-
rendszerben (3. ábra) folytattuk le folyamatos 
üzemmódban és állandósult állapotú katalizátoron. 

 
Műveleti paraméterek 

A kísérletsorozat műveleti paramétereit 
előkísérleti eredményeink alapján határoztuk meg, 
melyek a következők voltak: 
Hőmérséklet, °C 275-375 
Nyomás, bar 40-80 
Folyadékterhelés, h-1 1,0-3,0 
H2/szénhidrogén térfogatarány, Nm3/m3 400-800 
 

Analitikai vizsgálatok 
A keletkező termékek összetételét 

gázkromatográfiás vizsgálatokkal határoztuk meg. 
Ezek főbb jellemzőit a 3. táblázatban mutatjuk be. 

 
3. táblázat. A gázkromatográfiás vizsgálatok főbb 

jellemzői 
Tulajdonság Folyadék elemzés Gázelemzés 
Kolonna 
típusa 

Agilent Tech DB-
1HT 

Supelco 
EQUITY-1 

Detektor Lángionizációs Lángionizációs 
 

Eredmények és értékelésük 
A különböző hordozójú katalizátorok esetén a 

legnagyobb cseppfolyós termékhozamokat (C5+) a 
Pt/AlSBA-15 katalizátoron nyertük. Ezen a 
katalizátoron a hőmérséklet növelésével csökkent a 
hozam, de 325 °C hőmérsékletig ez az érték minden 
esetben még 93% felett volt (4. ábra). A Pt/béta 
zeolit katalizátoron a C5- termékek mennyisége 
jelentős mértékben nőtt 300 °C felett. A nyomás 
növelése visszaszorította a molszámnövekedéssel 
járó hidrokrakkoló reakciókat, és ugyanilyen hatású 
volt a kisebb kontaktidő (nagyobb LHSV) 
alkalmazása is. 
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3. ábra. A kísérleti berendezés elvi vázlata 
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A keletkezett C5- frakciók összetételét a 
különböző műveleti paraméterek függvényében a 5. 
ábrán mutatjuk be. Megfigyeltük, hogy metán és 
etán gyakorlatilag nem, vagy csak nagyon kis 
mennyiségben keletkezett ezen a két katalizátoron. 
A hőmérséklet növelése növelte a propán és a 
nagyobb molekulatömegű gázok hozamát. Mind a 
két katalizátoron a nyert termékelegyek C5- 
frakcióiban jellemzően főleg elágazó láncú 
izobutánt azonosítottunk. Ez arra utal, hogy a 
krakkolás részben a nagy molekulatömegű 
paraffinok izomerizációja után játszódott le. 

A cseppfolyós termékek izoparaffin-tartalma a 
hőmérséklet növelésével minden esetben nőtt egy 
határértékhez tartva, míg nagyobb nyomás és 
folyadékterhelés értékeknél pedig csökkent, 
változatlan egyéb paraméterek mellett. 
Megállapítottuk, hogy a cseppfolyós termékek 
izoparaffin-tartalma jelentősen nagyobb volt a 
Pt/AlSBA-15 katalizátor alkalmazása esetén, 
azonos műveleti paraméterek mellett (6. ábra). 

A különböző frakciók izoparaffin-tartalmát 
vizsgálva megállapítottuk, hogy a kedvező műveleti 
paraméterkombinációknál (T=300-325 °C, P=40-80 
bar, LHSV=1,0-2,0 h-1, illetőleg T=275-300 °C, 
P=40-80 bar, LHSV=1,0-2,0 h-1) a katalizátor 
alkalmas nagy izoparaffintartalmú (63,5-85,6% 
illetőleg 34,1-58,7%) C11-C20 illetőleg C21-C30 

frakció előállítására, megfelelő hozam (29,9-36,6% 
illetőleg 46,2-58,8%) mellett. A C11-C20 frakcióban 
a 2- és 5-metil elágazások részarányainak vizsgálata 
alapján megállapítottuk, hogy a legalacsonyabb 
dermedéspontú gázolajfrakciókat az 5-metil 
elágazasú izoparaffinok nagy koncentrációja esetén 
nyertük. Ezen gázolajforráspontú elegyek 
önmagukban vagy keverőkomponensként is kiváló, 
nagy cetánszámú, gyakorlatilag kén-, nitrogén- és 
aromásmentes termékek. A C21-C30 frakciók nagy 
viszkozitásindexű (VI ≥ 125) környezetbarát 
(gyakorlatilag kén-, nitrogén- és aromásmentes) 
alapolajként használható fel (4. táblázat). A 0,5% 
Pt-tartalmú AlSBA-15 katalizátor aktivitása és 
izomerizáló szelektivitása 240 órás tartamkísérlet 
után sem változott. 

 
4. táblázat. A kedvező műveleti paramétereken 

nyert termékek főbb tulajdonságai 
 

Jellemzők Gázolajok Alapolajok 
Hozam, % 29,9-36,6 46,2-58,8 
Cetánszám >65 - 
Viszkozitásindex - 125-135 
Dermedéspont, °C -16 (-) -21* -16 (-) -10 
Kéntartalom, mg/kg <2 <3 
* hidegszűrhetőségi határhőmérséklet 
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4. ábra. A cseppfolyós termékhozam változása a műveleti paraméterek függvényében 
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5. ábra. A könnyű termékek összetétele a műveleti paraméterek függvényében (325 °C, LHSV: 1 h-1) 
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6. ábra. A műveleti paraméterek hatása a termékek összes izomertartalmára 
 

Összefoglalás 
 

Az AlSBA-15 és béta zeolit alapú Pt 
katalizátorok közül a Pt/AlSBA-15 alkalmasabb 
Fischer-Tropsch paraffinelegyből történő nagy 
izoparaffintartalmú gázolaj- és alapolaj-frakciók 
előállítására, mint az erre a célra már korábban 
javasolt Pt/béta zeolit katalizátor, mivel nagyobb az 
izomerizáló és kisebb a krakkoló aktivitása Az elért 
céltermékhozamok (29,9-36,6% illetőleg 46,2-
58,8%)  megfelelően nagyok voltak. Ezek alapján a 
Fischer-Tropsch paraffinok szelektív izomerizálása 
a Pt/AlSBA-15 katalizátor egy új alkalmazási 
területe lehet. 
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Haszon maximalizálás átmeneti tartályokkal csatolt termelési 
rendszerek esetén  

Profit maximization in production systems with intermediate storages 
Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba, Papp Anita, Lakatos G. Béla 

Pannon Egyetem 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

 
Summary 
Intermediate storages play important role in improving the operating efficiency of production systems since by 
means of which the subsystems with different operational properties can be fitted to each other. These storages 
increase the availability and variability of production systems and reduce the process uncertainties. Such 
buffering action requires a rational sizing of the intermediate storages in the design phase and it was solved and 
presented in two former papers [1, 2]. However, beside the important technical aspects, the economical 
profitability of the processing system is a second, what is more often the main aspect of the design [3-5]. The 
aim of the present paper is to discuss this problem. 

If a production system consists of batch and continuous subsystems then these subsystems usually are 
connected by means of intermediate storages. The batch units form the inputs of the storage while at its output 
the material processed subsequently is removed continuously with constant volumetric rate q(t)=c. The two 
technical problems to be solved in the design phase are to prevent the overflow and emptying of the storage 
system. However, considering the economical aspects of this production process we allow some overproduction 
of the batch subsystem accounting for realizing that on the market instead of stopping the production. Naturally, 
the costs of inputs and incomes associated with outputs of production are also taken into account considering the 
costs of intermediate storages as well. In order to predict real economical results all these expenditures are 
discounted. Under such conditions the aim is to obtain the present value of the profit and to achieve its optimum. 

The structure of the system is shown schematically in Fig.1. If we do not limit the production of the batch 
subsystem with the existing storage volume y then the amount of material produced by the batch subsystem is 

given as ctYxtV
tN

i
i −+= ∑

=

)(

1

* )(  where x denotes the initial amount of material to be processed, Yi is the input 

filled into the storage at the moment ti while N(t) is the number of inputs to time t. Therefore, at some 
moment of time t ytVtR −= )()( *  amount of processed material can be sold. If all costs and incomes are 
computed by the discount factor δ as given in Eqs (1)-(3) then the profit of the system is given as 

IyQxtKcthytBcyxtH −−−+= )(),(),(),(),,,(  

where B and h denote, respectively, the incomes of the sold and processed material, K denotes the cost of 
material, 6.0)( ykyQ ⋅=  is the price of storage depending on the storage size y and I denotes the constant setup 
cost of production. 

Fig.2 presents the time evolution of material in the storage still the moment of the first emptying of the 
storage while Fig.3 illustrates the income to that very moment of time.  

Simulation of the process has been performed in Matlab environment using the Monte Carlo method. Each 
simulation run consisted of 104 numerical experiments computing the expected values of the relevant variables.  

Fig.4 presents the expected value of the profit as a function of the initial amount of material to be processed 
and the size of the intermediate storage. Taking the initial amount of material at value x=9 the dependence of the 
profit as a function of the storage size is shown in Fig.5. Inversely, the expected value of profit as a function of 
the initial amount of material for fixed storage size is presented in Fig.6. It is seen that there are clear optima in 
both directions. 

The expected value of profit is presented as a function the rate of removal c of material. In this case both the 
initial amount of material and the size of storage were fixed. Note that the values of the remaining parameters in 
all cases are given next to the captions of figures.  
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Bevezetés 
 

Vegyipari rendszerek megvalósításánál gyakran 
alkalmazott eljárás közbülső tárolók használata. 
Vegyipari gyárakban a megtermelt anyagot nem 
mindig használják fel a megtermeléskor azonnal, 
hanem egy tárolóba kerül, ahonnét a feldolgozáskor 
kiveszik, és más anyagot állítanak elő belőle. A 
szükséges kezdő anyagmennyiség és tartályméret 
adott megbízhatósági szinthez történő 
meghatározásával több publikációban is 
foglalkoztunk korábban [1,2], foglalkoznak vele 
más kutatók is [3]. Ebben a cikkünkben a 
termelésből származó haszon vizsgálatával 
foglalkozunk. 

A termelés eredményeként feldolgozott anyagot 
értékesítik, ezáltal bevételhez jut a gyár. 
Amennyiben a tartályba töltendő anyag nem fér el a 
tartályban amiatt, hogy nincs elég hely, természetes 
eljárás, hogy az így adódó többlet-alapanyag is 
értékesítésre kerül, ami szintén bevételt 
eredményez. Másrészt viszont a tartályba bekerülő 
és feldolgozandó anyagnak ára van, és vannak 
beruházási költségek a tartály telepítése kapcsán.  

A termelés addig folyhat megállás nélkül, amíg 
a tartályból el nem fogy az anyag. Egy ilyen 
termelési ciklus esetében fontos kérdés, hogy 
mekkora a bevételek és kiadások különbségeként 
realizálható haszon maximuma a termelés 
paramétereinek függvényében. 

A tartály kiürülése miatti leállás után egy új 
ciklust lehet kezdeni, aminél azonban kérdés, hogy 
érdemes-e elindítani, azaz a termelés 
újraindításának költsége és a termelés közben 
fellépő várható költségek kisebbek-e, mint a 

várható bevétel, azaz a várható haszon pozitív lesz-
e. 

Ezen kívül érdekes lehet azt is vizsgálni, hogy 
adott ideig működtetve a rendszert, miközben akár 
többször is újraindul a termelés, vajon mekkora 
hasznot lehet realizálni?  

Mivel a tárolók működésének modellezésekor 
azt tapasztalták, hogy a működésük inkább 
sztochasztikus, mintsem determinisztikus [3,4], így 
az általunk vizsgált modell is véletlen modell. 

Ez magával vonja azt, hogy a vizsgált haszon 
várható értékét érdemes vizsgálni, hisz egy-egy 
realizáció a véletlenszerűsége miatt kevés általános 
információt hordoz – bár bizonyos mértékig 
önmagában is érdekes.  

Reálisabb modellt kapunk, ha figyelembe 
vesszük, hogy a bevétel és a kiadás az inflációnak 
megfelelően csökken, azaz a bevétel és a kiadás 
nominális értéke helyett annak inflációval 
csökkentett, azaz idő szerint diszkontált értékét 
vesszük figyelembe a maximalizáláskor. 

Vizsgálatunk fő célja így a haszon jelenértéke 
várható értékének elemzése, és ennek 
maximalizálása a termelés egyes paramétereinek 
függvényében. 

A vizsgált modell: alapvető jelölések és feltétele-
zések 

A közbülső tartályba a megtermelt anyagot a 
betöltési alrendszert alkotó betöltési egységek 
szolgáltatják (lásd 1. ábra). Legyen a kezdő 
időpont, amelytől vizsgáljuk a termelési rendszer 
működését 00 =t . Az egyes anyagbetöltések 
véletlen időpontokban történnek és a betöltött 
anyagmennyiség véletlen nagyságú. Az 1−i -edik 

 
  

 
 
 

1. ábra 
 
 
 
 
 

 
1. ábra. A termelési rendszer sematikus ábrája 
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alrendszer 
Folyamatos  

alrendszer 

Közbülső tartály 
betöltés letöltés 

1 

L 
 

 

 

 
Yi  , ti  q(t)=c 

 



 88 

és az i-edik betöltés között eltelt időt a it  
valószínűségi változó adja meg. Az egyes 
betöltések között eltelt időket egymástól 
független, azonos eloszlású valószínűségi 
változóknak tekintjük, amelyek 
eloszlásfüggvénye F(t), sűrűségfüggvénye f(t) 

várható értéke μf . Az  i-edik betöltés a ∑
=

i

j
jt

1

 

véletlen időpontban történik. Jelölje N(t) a t ideig 
történő betöltések számát. Az i-edik betöltés 
esetén a tartályba betöltött anyagmennyiség 
szintén véletlen nagyságú, ennek értékét az Yi 
valószínűségi változó adja meg. Az Yi ,...2,1=i  
valószínűségi változókról szintén feltesszük, 
hogy egymástól függetlenek, azonos eloszlásúak 
G(y) eloszlásfüggvénnyel, g(y) 
sűrűségfüggvénnyel, μg várható értékkel. 
Feltételezzük továbbá, hogy az N(t) betöltési 
folyamat és Yi egymástól függetlenek. A letöltési 
folyamatot folytonos műveletnek tekintjük 
állandó c intenzitással. Jelölje a tartály méretét y, 
a kezdő anyagmennyiséget pedig x. Nevezzük 
első termelési ciklusnak a folyamat indításától az 
első anyagelfogyás megtörténtéig eltelt időt, s 
először csak ezt a ciklust vizsgáljuk. A tartályban 
az anyagmennyiség-változás a beáramló 
anyagmennyiségből és a tartályból letöltött 
anyagmennyiség különbségéből adódik. 
Amennyiben a tartály mérete nem szabna korlátot 
a benne levő anyagmennyiségnek, akkor a  

ctYxtV
tN

i
i −+= ∑

=

)(

1

* )(   

függvény adná meg a tartályban levő véletlen 
anyagmennyiséget az idő függvényében. Ezt a 
sztochasztikus folyamatot azonban szabályozzuk, 
a beérkező anyagból az y korlát feletti 
mennyiséget nem töltjük be a tartályba, ezáltal 
kivonjuk a termelési rendszerből, és eladjuk. A 
kivont anyagmennyiséget az )(tR  véletlen 
függvény adja meg az idő függvényében. A 
tartályban ténylegesen bent levő anyagmennyiség 
tehát  

)()()( * tRtVtV −= .  

Mivel a betöltések a ∑
=

n

k
kt

1

 időpillanatokban 

történnek, ugrásszerűen módosítva a tartályban 
lévő anyagmennyiséget, ezért a folyamatot 
időben szakadásosnak, de jobbról folytonosnak 
tekintjük. Amennyiben a t időpillanatban az i. 
betöltés  

következtében yYtV i ≥+−)( , akkor 
yYtV i −+−)(  anyagmennyiséget nem töltünk be 

a tartályba, ami azt jelenti, hogy az értékesített 
többlet-alapanyag növekménye 

yYtVtRtR i −+−=−− )()()(  és ekkor ytV =)( . 
Egyéb időpillanatokban R(t) értéke nem változik, 
valamint 0)0( =R . 

Vegyük számba részletesen a termelés költségeit 
és a bevételeket. Legyen a tartályba töltött anyag 
bekerülési költsége anyagegységenként kΛ . Így 
az i-dik betöltéskor betöltött iY  mennyiségű 
anyag nominális költsége ikYΛ . Mivel a bevételt 
és a kiadásokat inflációval csökkentve, 
jelenértéken számoljuk, és az anyag betöltése a 

∑
=

i

j
jt

1

 időpontban történik, ezért δ  diszkontálási 

tényezővel számolva az anyag költségének 

jelenértékét a 
∑

=

−

Λ

i

j
jt

ik eY 1

δ

 formula adja meg. Így 
t  ideig az anyagköltség a  

∑
=

− ∑
=+Λ=

)(

1

)(),( 1

tN

i

t

ik

i

j
j

eYxxtK
δ

 (1) 

formulával adható meg. Ha a tartályba be nem 
férő anyag eladásából származó bevétel egységre 
vonatkoztatott értéke 1Λ , akkor t  ideig az ebből 
származó bevétel diszkontált értéke 

)(),(
0

1 sdReytB
t

s∫ −Λ= δ . (2) 

Ha a feldolgozott és értékesített anyag egységnyi 
mennyiségéből származó hasznot 2Λ  jelöli, 
akkor t ideig az anyagfeldolgozásból származó 
haszon diszkontálás után kapott értéke a 
következő: 

δ

δ
δ

tt
s ecdseccth

−
− −

Λ=Λ= ∫
1),( 2

0
2 .  (3) 

Figyelembe véve a termelés indításának konstans 
I, valamint a tartály beszerzésének 
tartálymérettől függő )(yQ költségét, ezért a 
haszon  

IyQxtKcthytBcyxtH −−−+= )(),(),(),(),,,( .  

A folyamatot először addig vizsgáljuk, amíg az 
anyag el nem fogy a tartályból, azaz amíg a 

0)( ≥tV  egyenlőtlenség teljesül. A megállás a  
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}{




≥∀≥∞
<≥<≥

=
00)(

0)(:0,0)(:0inf
)(

ttVha
tVtvanhatVt

xT  

véletlen időpillanatban történik. A folyamat során a 
haszon diszkontált értéke ),,),(( cyxxTH . Mivel 
ez egy véletlen mennyiség, ezért ennek a várható 
értékét, azaz az )),,),(((),,( cyxxTHEcyxM =   
függvényt vizsgáljuk az x  kezdő anyagmennyiség, 
az y  tartályméret és a c intenzitás függvényében. 
A tartályban levő anyagmennyiség alakulásának és 
a haszon időbeli növekedésének illusztrálására 
mutatjuk be a 2. és a 3. ábrát. A paraméterek értékei 

2,5.2,2,8,5 ===== cyx gf µµ  voltak. Mind a 
beérkező anyagmennyiséget, mind a beérkezési 
időközöket exponenciális eloszlású valószínűségi 
változóknak tekintettük. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra. A tartályban levő anyagmennyiség időbeli 
alakulása az anyagelfogyásig 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ábra. A bevétel alakulása az idő függvényében 

az anyagelfogyásig 
A kezdeti negatív érték a beruházási költségből 
valamint a kezdő anyagmennyiség költségéből 
adódik. A bevétel ugyan folytonos, de a 

diszkontálás miatt nem lineáris függvénye az 
időnek, a kiadás pedig ugrásszerűen történik. 
A modell a MKN’2010 keretében vizsgált modell 
[5] általánosítása olyan értelemben, hogy most már 
az anyagköltséget, a többletanyag értékesítésekor 
származó bevételt és a tartály beruházási költségét 
is figyelembe vesszük a vizsgálataink során. A 
tartály beruházási költségeként a tartályméret 
függvényében az alábbi formulát alkalmaztuk 

6.0)( ykyQ ⋅=  [6]. További bővítési lehetőség az 
indítás illetve anyagelfogyás esetén az újraindítás 
költségének levonása és a ciklus újraindítása. 

Szimulációs eredmények 

A modell vizsgálatára szimulációs módszert 
alkalmaztunk: Monte-Carlo módszerrel szimuláltuk 
a folyamatot, minden realizáció esetén kiszámoltuk 
a haszon értékét, és a várható értéket a kapott 
haszonértékek átlagával közelítettük. A szimulációk 
számát 10000-nek rögzítettük. 
A haszon várható értékét az anyagelfogyásig 
terjedő időtartam esetén a kezdő anyagmennyiség 
és a tartályméret függvényében láthatjuk a 4. ábrán.  

4. ábra. A haszon várható értéke a kezdő anyag 
mennyiség és a tartályméret függvényében 
 
A paraméterek a következők voltak: 

,3,5.2,55.0,2,01.0,5.2 ====== kIc gf µµδ  
2=Λ k , 8.11 =Λ , 32 =Λ . 

Rögzített x=9 egység kezdő anyagmennyiség 
mellett a haszon tartályméret függvényében történő 
alakulását mutatja az 5. ábra.  A haszon 
maximumhelyét aranymetszéses módszerrel 
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határoztuk  meg. A maximum 13.3 kezdő 
anyagmennyiségnél adódott, értéke 14.8.  

5. ábra. A haszon várható értékének a változása a 
tartályméret függvényében 

 
Megvizsgáltuk azt a szituációt, amikor az 
anyagelfogyás következtében történő leállás után a 
rendszert a legközelebb beérkező 
anyagmennyiséggel, mint kezdő 
anyagmennyiséggel újra indítjuk.  
Természetesen az anyagelfogyás időpontjától az új- 
raindításig a gyárnak bevétele nincs. Kiadásként az 
újraindítás és a beérkező anyagmennyiség költsége 
jelentkezik. A paraméterek az alábbiak voltak: 

2=Λ k , 8.11 =Λ , 32 =Λ , 100=T . 

,3,5.2,
8.1

1,2,01.0,5.2,8 ======= kIcx gf µµδ  
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A haszon várható értéke újraindítást lehetővé tevő modell esetén

kezdő anyagmennyiség
 

6. ábra. A haszon várható értéke rögzített 
tartályméret mellett a kezdő anyagmennyiség 
függvényében.  
 
A 7. ábrán a haszon várható értékét ábrázoltuk az 
anyag letöltési intenzitás függvényében rögzített 
kezdő anyagmennyiség és tartályméret mellett. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ábra. A haszon várható értékének változása a 
letöltés intenzitása függvényében 

 
A 7. ábránál a paraméterek az alábbiak voltak: 

,3=k 2=Λ k , 8.11 =Λ , 32 =Λ , 100=T . 
 
A haszon maximumát ismét numerikusan 
aranymetszéssel határoztuk meg, és c=5.5-ös 
letöltési intenzitás esetén 175.8 –nek adódott. 
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Környezetbarát terméktervezés lebomló polimer használatával 
Environment Friendly Design from biodegradable polymer 

Buza Orsolya Piroska, Tábi Tamás 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Polimertechnika Tanszék 

1111 Budapest, Műegyetem Rakpart 3. 
 
Summary 
In our days growing attention is devoted to the environmental protection, bio-products as well as eco-farms. 
These facts generate the new challenges and tasks continuously. The eco-farms and the organic farmers raising 
livestock have to face the nuisance tabanid flies and other flying insects. Tabanid flies transmit number of 
diseases to livestock, and even people. Protecting outside fed livestock proved to be difficult, as at present there 
are no effective protective system or biological methods available for controlling tabanids. 
The aim of this project is to develop a passive fly trap using highly and horizontally polarized light that can be 
adjusted to meet the needs of territories of various sizes. The proposed system will meet all requirements of eco-
farms and organic farmers as no polluting toxics or insecticides will be used.  
The research and testing period with the initial prototype of the horsefly trap being developed was followed by 
the design period that was based on a specific methodology. The design, among other things, builds upon the 
product specifications report, the results of the market survey, the analysis of the problem and the needs 
identified. 
The horsefly trap was developed according to a list of requirements. This list summarizes all the criteria the trap 
should meet. The requirements listed are thematically grouped and divided into two main categories. The first 
category contains all the basic requirements the final product should fulfil. They are all indispensable and ensure 
that the trap will work well. 
The developed tabanid trap system will also comply with the EU’s environment policy directives as degradable 
materials are to be used. 
The PLT (polarization liquid trap) is a tray made from biodegradable, 100% compostable polymer (PLA: poly-
lactic-acid). The tray could have a very simple, cheap to manufacture shape, ie. round or square but it probably 
would not be unique or innovative enough in appearance. Giving it a more complex shape and appearance could 
also be an option. The size is not defined yet because the testing is not finished. It seems the efficiency grows 
with the size but the product should be produced in a size well operable. 
In summer 2010 all the planned test were done but the result sometimes unconclusionary.  
In this paper the tests done in 2010 evaluated together and a conclusion made from the results and global 
experiences to show the state. In this article the details of the tests (time last, number of used traps, size of used 
traps, etc.) are ignored only the main result from the view of successes and valuability are discussed now. 
Although many tests were made and many results are available the experiences are not always obvious. One 
reason is the changeable weather, another is the periodically change in the horsefly attendance but there are 
several other factors which can affect the effectiveness of the traps and the results. 
Every test is summarized briefly. At some tests the results are conclusionary, and there is no reason to repeat, but 
in other cases the results are very variable from week to week. 
The area where the tests in 2010 were done is used for tests already for 4 years. It is thought there the population 
of tabanids slowly decreases. If it is possible the repeated test in 2011 will be done in another, “virgin” area 
where the population of horseflies is not destroyed yet. 
   
Bevezetés 
 

A nőstény böglyök (Haematophagous tabanid) 
fájdalmas csípéseket ejtenek lovakon, 
szarvasmarhákon, és embereken is. A bögölyök 
jelenléte nem csupán kellemetlenséget okoz, hanem 
komoly környezeti következményei is vannak. 
Amint megzavarják az állatok természetes élőhelyét 

és legelési szokásait, csökken a tejhozam, illetve a 
haszonállatok súlya, és húsuk minősége is romlik. 
A különböző bögöly fajok 35 féle betegséget 
hordoznak állatról állatra, és akár emberre is, 
például a flafellate trypanosome-ot, ami elősegíti 
életveszélyes kórok kialakulását, mint például a 
fertőző ló-vérszegénységét, valamint más 



 92 

tryoanosome-ákét is, melyek a szarvasmarhára és 
birkákra veszélyesek. 

A szabadban legeltetett és etetett állatok 
védelme, különösen a bio-farmokon (ahol a vegyi 
rovarirtók használata tiltott, a csupán természetes 
anyagokat felhasználó védekezés pedig igen 
nehézkes), jelenleg nincsen hatásos védekezési 
rendszer vagy a gyakorlatban alkalmazható 
biológiai módszer a böglyök távoltartására vagy 
csapdába ejtésére. (A vérszívó böglyök jelenléte 
problémákat vet fel további környezetekben is, mint 
például a szabadtéri uszodák illetve rekreációs 
központok, és víz közeli kempingek esetében.) 

A tervezés célja egy passzív bögölycsapda 
fejlesztése, mely megfelel minden olyan előírásnak, 
amely a biofarmokra vonatkozik, így kerülni kell 
mindenféle szennyező méreg vagy rovarölő 
vegyszer használatát. A böglyök viselkedésének 
vizsgálata, repülési, vérszívási szokásaik ismerete 
segítette egy olyan passzív csapda tervezését, amely 
szelektíven a böglyöket vonzza és jó haté-
konysággal csapdába ejti őket, amíg más rovarokat 
csak kismértékben vonz, és nincs semmilyen 
komoly befolyással a környezetének ökológiai 
rendszerére. Mivel a böglyöknek nincsen 
természetes ragadozójuk, így a csapda nem 
veszélyezteti a táplálékláncot.  

 
A követelmények jegyzék  

 
A csapda egy tervezés módszertani ismeretekre 

alapozva felállított követelmény jegyzék szempont-
jainak megfelelően került megtervezésre. A 
követelmények tematikusan lettek csoportosítva 
(geometria, ergonómia, környezetei követelmények 
stb.), és két fő kategóriába sorolva. Példaként a 
környezettel kapcsolatos követelmények az 1. 
táblázatban láthatók. Az első kategóriába az 
alapvető követelmények (B) kerültek, melyek 
teljesülése elengedhetetlenül szüksége a csapda 
megfelelő működése, kezelhetősége, és környezeti 
hatásai szempontjából. A második kategóriába 
olyan sajátosságok tartoznak, melyek növelik a 
csapda egyediségét és hatásosságát, teljesülésük 
előnyös, de nem elengedhetetlen (D). 

1. táblázat: A környezettel kapcsolatos 
követelmények 

3. Környezettel kapcsolatos követelmények   

3.1. A csapda ne tartalmazzon mérgező 
anyagokat.  B 

3.2. A csapda ne zavarja meg környezete 
ökológiai rendszerét. D 

 
A követelmények teljesítését nehezíti, hogy 

bizonyos pontokon egymásnak ellentmondóak is 
lehetnek, például fontos szempont az alacsony ár, 
és egyszerű, gazdaságos gyártás, a minél kisebb 
anyagigény, ugyanakkor a termék egyedibb és 
komplexebb kialakítása ezeknek ellentmond. Ezért 
a követelmények optimális teljesítése néha 
bonyolult kérdéseket vet fel, melyek megvá-
laszolásánál fontos, de nem kizáró erejű az anyagi 
szempont.  
 
A csapda prototípusa 
 

 
 
 
 
 
 

1. ábra: A csapda prototípusának látványterve.  

Az első feladat a csapda megtervezése és 
virtuális prototípusának elkészítése volt. A csapda 
prototípusának látványterve az 1. Ábrán látható. A 
csapda fő alkotói és jellemzői. 

Tálca: gyűjti az elfogott böglyöket, tartalmazza 
a működéshez szükséges vizet és folyadékot. Vízzel 
és speciális olajjal kell megtölteni, amely 
szelektíven vonzza a böglyöket [1, 2]. Politejsavból 
(PLA) készül, kis sorozatban vákuumformázással, 
nagy mennyiségben fröccsöntéssel.  

Szűrőkosár: Segítségével ki lehet merni a 
bögölytetemeket, használata egyszerű és tiszta. 

Vízlefolyók tömítésekkel: A csapdába hulló 
esővíz elvezetését szolgálják, így biztosítható a 
csapda állandó folyadékszintje.  
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Lábak: Segítségükkel a csapda egyenetlen 
terepen is vízszintbe hozható, így nem folyik ki a 
víz illetve speciális folyadék.  

A szűrő, a vízlefolyók és a lábak is PLA-ból 
készülnek, a lábak fém inzertekkel csatlakoznak a 
tálcához, amelyek a környezetre nem károsak, és a 
termék kivonásakor könnyedén és jól szétvá-
laszthatóak a komposztálható (PLA) alkatrészektől.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra: A csapda robbantott ábrája. 

A csapda robbantott ábráját a 2. ábra 
szemlélteti. 

A csapda környezetbarát alkotó anyagainak 
arányát a 3. ábra szemlélteti. 

A csapda virtuális prototípusa a becsült várható 
terhelésekre Solidworks 2009 Cosmos Express 
programmal került ellenőrzésre és optimálásra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ábra: A csapda környezetbarát anyagainak 

megoszlása. 
 
Csapda tesztek  
 

A csapda házi készítésű prototípusa 2010 
nyarán tesztelésre került. A tesztek célja kettős volt, 
egyrészről funkcionális működésének ellenőrzése, 

az esetlegesen szükséges változások felismerése, 
másrészről a csapda és a környezet viszonyának 
vizsgálata volt.  
Az elvégzett tesztek: 
Működés 

• Csapdaméret 
• Függőleges elhelyezés 
• Vízszintes elhelyezés 
• Összehasonlító teszt hasonló termékkel 
• Hatásosság 

Környezeti hatás 
• Élettartam 
• Bio olaj 
• Bio festék 
• Validáció  

 
A tesztek az egész szezon alatt (június-

szeptember) folyamatosan folytak, azonban az 
eredményességük igen eltérő volt. A bögölyök 
napos időben szeretnek repülni, felhős, esős időben 
a jelenlét töredékére csökken. [3] Így az időjárás az 
egyik legmeghatározóbb tényező, amely meg-
nehezíti az eredmények értékelését is. Néhány 
tesztnél az eredmények egyértelmű tendenciát 
mutatnak, azonban vannak olyanok is, ahol az 
eredmények hétről hétre eltérőek voltak, ezért a 
következő szezonban megismétlésre kerülnek, 
bizonyos esetekben kisebb változtatásokkal. Mivel 
a teszt helyszíne is már több éve használatban van 
hasonló kísérletekhez, így ott az egyedszám már 
érezhetően lecsökkent, ezért lehetőség szerint a 
további tesztek új helyszínen kerülnek 
lebonyolításra. Így jóval több információ nyerhető 
és már a különböző környezetekben való működés 
és környezeti kihatás is jobban megfigyelhető.  

A kísérletek alapján a csapda optimális mérete: 
60 cm átmérő (a nagyobb csapdák egyre jobban 
fogták a bögölyöket, azonban nem elhanyagolható 
szempont, hogy a csapdának egy ember által 
könnyen kezelhetőnek kell lennie). A teszt 
eredményei a 4. ábrán láthatóak.  
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4. ábra: A négyzetméterre számított bögöly-

fogásból jól látható, hogy a nagyobb méretű 
csapdák minden esetben több bögöly elfogására 
képesek. 

 
A függőleges elhelyezési teszt egyértelműen azt 

mutatta, hogy a csapdák csak a talaj szintjén tudnak 
böglyöket fogni. Ezt a megállapítást a 2. Táblázat 
adatai támasztják alá. 

Vízszintes elhelyezésnél az eredmények hétről 
hétre változóak voltak, jelenleg nem egyértelműen 
értékelhetőek, a teszt megismétlése után kerülnek 
bemutatásra. 

Az összehasonlító teszt hasonló célú termékkel 
szintén nem hoz eredményt, elméleti síkon sem, 
mivel a hasonló termék szintén egyfajta 
bögölycsapda, de más működési elvének 
köszönhetően más motivációjú böglyöket fog, 
ennek biztos ismeretéhez azonban további 
kísérletek szükségesek.  

 
2. táblázat: A csapda kihelyezési magassága és 

az elejtett böglyök száma. 
Csapda 
száma 

Kihelyezés 
magassága 

Fogott böglyök 
(db) 

1. 0 m 168 

2. 0,5 m 0 

3. 1 m 0 

4. 1,5 m 0 

5. 2 m 0 

6. 2,5 m 0 

 
Az összehasonlító teszt hasonló célú termékkel 

szintén nem hoz eredményt, elméleti síkon sem, 
mivel a hasonló termék szintén egy fajta 
bögölycsapda, de más működési elvének 
köszönhetően más motivációjú böglyöket fog, 
ennek biztos ismeretéhez azonban további 
kísérletek szükségesek.  

A csapda hatásossága egyértelmű, mind a 
számszerű adatok, mind a gazda beszámolója 
alapján.  

A környezeti hatás eredményei a várakozásnak 
megfelelőek voltak. A csapda a több ezer megfogott 
bögöly mellett jóval kisebb számban fogott egyéb 
rovarokat, és az összes kísérletileg használt 
anyagról elmondható, hogy semmilyen káros hatást 
nem mutatott a környező növényekre, állatokra 
nézve, a változó időjárást a csapa jól viselte, 
működését nem, eredményességét csak a csökkent 
bögölyszám miatt befolyásolta. 

Az élettartam a csapda polimer alkatrészei 
esetében kielégítik a minimálisan egy szezonra 
vonatkozó követelményt, a töltő folyadék 
utántöltésének ideje az időjárástól is függ, normál 
körülmények között minimum egy hónapig nem 
szükséges. 

Kiemelt fontosságú a validációs teszt, amelyben 
a bögölycsípések száma képezte a vizsgálat tárgyát, 
két csoportban: csapdával védett területen 
legeltetett és védetlen állatokon megfigyelve. A 
védett állatokon minden esetben kevesebb csípés 
volt észlelhető, így elmondható, hogy a csapda 
eredményessége nem csak a bögöly populáció 
általános ritkításában mutatkozott meg, hanem 
közvetlenül az állatok védelmében is, a 
kihelyezéstől a vizsgálat végéig folyamatosan.   
 
Konklúzió  

A tervezett bögölycsapda működőképes és 
hatékony, azonban fejlesztése még folytatható, a 
csapda tökéletesítéséhez további tesztek elvégzése 
javasolt. A csapda környezeti hatása semleges, 
mivel nem tartalmaz mérgező és környezetre káros 
anyagokat, ezért a szigorú szabályozások alatt álló 
bio gazdaságokban is alkalmazható. 
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Kloroform - Aceton - Toluol elegy szétválasztása nyomásváltó 
szakaszos desztillációval egy új kolonna konfigurációban 

Separation of a Chloroform-Acetone-Toluene mixture by pressure-swing batch distillation 
in a new column configuration 

Modla Gábor 
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 

1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3-5 
 

Summary 
Separation of a Chloroform-Acetone-Toluene ternary mixture by pressure-swing batch distillation in a new 
column configuration is studied by feasibility study and by rigorous simulation. A new, triple-column 
configuration application to pressure-swing distillation is introduced. The triple-column configuration is 
combination of a double column batch rectifier and a middle-vessel column. Main parts of the column 
configuration are: two rectifying columns, one stripping column and a common vessel (Fig. 1.). At the beginning 
of the process the common vessel is fed with the charge. The two rectifying columns are operated at different 
pressures 1.01 bar and 10 bar. The vessel and the stripping column are operated at 1.01 bar. During the process 
three pure components are withdrawn continuously. At the end of the process the vessel is empty. By rigorous 
simulation the process is verified. 
 
 

 

 
Figure 1. Sketch of the triple-column configuration 

Vessel (V) 

Acetone Chloroform 

At the 
beginning: 
Chloroform+
Acetone+ 
Toluene in V 

At the end:  
V is empty 

LP HP 

Toluene 
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Absztrakt: A kloroform-aceton-toluol azeotróp 
elegy nyomásváltó szakaszos desztillációval történő 
szétválaszthatóságát vizsgáljuk megvalósíthatósági 
vizsgálatokkal és részletes modellező 
számításokkal. Egy új, háromkolonnás berendezést 
javasolunk az elegy szétválasztásához. 
Az új berendezés a dupla oszlopos rektifikáló és a 
középtartályos berendezés kombinációja, vagyis két 
rektifikáló és egy sztrippelő oszloprészt tartalmaz 
egy közös tartállyal. A rektifikáló oszlopok 
különböző nyomáson működnek. A gyártás során a 
három komponenst (kloroform, aceton, toluol) 
egyidejűleg távolítjuk el a rendszerből. 
A háromkolonnás berendezésben történő 
folyamatot professzionális folyamat-szimulátorral 
(ChemCad) is modellezzük és igazoljuk 
megvalósíthatóságát. 
 
1. Bevezetés 

Azeotrópot képező elegyek desztillációval 
történő elválasztásához speciális módszereket kell 
alkalmazni, úgymint nyomásváltó, extraktív vagy 
heteroazotróp desztilláció. A kloroform-aceton-
toluol háromkomponensű elegy kétkomponensű 
nyomásérzékeny azeotrópot tartalmaz, ezért 
elválasztásához előnyösen lehet alkalmazni a 
nyomásváltó desztillációt.  

A nyomásváltó desztilláció folyamatos 
üzemmódban jól ismert és széles körben 
alkalmazott technológia. Elsőként Lewis [1] 
javasolta alkalmazását, majd többek között Luyben 
[2] és Knapp&Doherty [3] vizsgálta. 

A szakaszos desztilláció (SZD) mindig is fontos 
szerepet játszott a szezonális, bizonytalan, kis 
kapacitású gyártásokban, illetve nagy tisztaságú 
kémiai anyagok előállításában. Ennek a műveletnek 
kulcsfontosságú szerepe van a gyógyszer- és 
számos más iparban is, valamint a hulladék 
oldószer elegyek regenerálásában.  

A nyomásváltó szakaszos desztilláció alkalmazását 
több publikációban is bemutattuk [4-9].  

Ennek a munkának a célja a kloroform-aceton-
toluol azeotróp elegy nyomásváltó szakaszos 
desztillációval történő szétválaszthatóságának 
vizsgálata megvalósíthatósági vizsgálatokkal és 
részletes modellező számításokkal, valamint a 
háromkolonnás berendezésben történő folyamat 
professzionális folyamat-szimulátorral (ChemCad) 
történő modellezése és megvalósíthatóságának 
igazolása. 

 
2. Megvalósíthatósági vizsgálat 

A megvalósíthatósági vizsgálat célja, hogy 
bemutassuk, hogyan lehetne szétválasztani a 
kloroform-aceton-toluol azeotróp elegyet 
nyomásváltó szakaszos desztillációval. A vizsgálat 
a maradékgörbe térképek elemzésén alapul, számos 
egyszerűsítő feltételezés alkalmazásával: 1, 
maximális (tökéletes) szétválasztás (nagy 
tányérszám, nagy reflux/visszaforralási arány) 2, 
elhanyagolható folyadék hold-up a tányérokon, 3, 
elhanyagolható gőz hold-up. 

 

2.1 Gőz-folyadék egyensúly 
 
A kloroform(I) –aceton(L) –toluol(H) elegy 

Modla és Láng [5,9] féle besorolása 4P-0-0. Az 
aceton-kloroform maximális forrpontú 
nyomásérzékeny azeotrópot képez (AzLI), mely 
nyeregpont a terner rendszerben (1. ábra). A toluol 
csúcspont stabil csomópont, míg az aceton és 
kloroform instabil csomópontok. A maradékgörbe 
térkép két desztillációs tartományt tartalmaz, 
melyek közötti elválasztó határvonal a toluol (H) és 
azeotróp pont (AzLI) között húzódik. Az azeotróp 
pont és a határvonal helyzete a nyomás változásával 
elmozdul (1b. ábra). 

 
 

(I) (L) 

(H) 

(AzLI) 

    

 

(I) (L) 

(H) 

(AzLI) 
 

A) 1,01 bar        B) 10 bar 
1. ábra. Maradékgörbe térképek 
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2.2 Kolonna konfiguráció 
 
Egy új, háromkolonnás berendezést javasolunk 

a kloroform-aceton-toluol háromkomponensű elegy 
nyomásváltó szakaszos desztillációval történő 
elválasztásához. Az új berendezés (2. ábra) a dupla 
oszlopos rektifikáló és a középtartályos berendezés 
kombinációja, vagyis két rektifikáló és egy 
sztrippelő oszloprészt tartalmaz egy közös 
tartállyal. A rektifikáló oszlopok különböző 
nyomáson működnek (LP, HP). Az 
alacsonynyomású kolonnával (LP) kloroformot, a 
magasnyomású kolonnával acetont, a sztrippelő 
kolonnával pedig toluolt tudunk gyártani. A gyártás 
során a három komponenst (kloroform, aceton, 
toluol) egyidejűleg tudjuk eltávolítani a 
rendszerből. A gyártási lépés során a tartály 
folyadék-összetétele nem változik. 

 

 
2. ábra. Háromkolonnás berendezés elvi ábrája 
 
Amennyiben a kiindulási elegy összetétele a 

nyomásváltó desztilláció működési tartományán 
belül van (3. ábra), úgy a három kolonna a felfűtési 
lépés után együtt működik, vagyis a gyártás 
egyetlen egy technológiai lépésből áll (a felfűtést 
nem tekintjük gyártási lépésnek). 

 
 

Aceton (L) Kloro- 
form (I) 

Toluol (H) 

Az 
LP 

LI Az 
HP 

LI 

Desztilláció 
határvonal 

Nyomásváltó 
desztilláció 
működési 
tartománya 

 
3. ábra. Nyomásváltó desztilláció működési 

tartománya 
 
Ha a kiindulási elegy összetétele a nyomásváltó 

desztilláció működési tartományán kívül van, akkor 
szükséges egy előkészítő lépés, mely során vagy 
csak az alacsonynyomású (LP) vagy csak a 

magasnyomású (HP) kolonna működik, míg a 
tartály összetétele nem kerül a nyomásváltó 
desztilláció működési tartományába. 

 
3. Részletes szimulációs eredmények 

3.1 Műveleti paraméterek 
 
A következő egyszerűsítő feltételeket alkalmaztuk: 

-elméleti tányérok, 
-állandó térfogatú folyadék hold-up a tányérokon, 
-elhanyagolható gőz hold-up. 

A megoldandó modell egyenletek jól ismertek: 
a. nem-lineáris differenciál-egyenletek (anyag- és 
hőmérlegek), 
b. algebrai egyenletek (gőz-folyadék (VLE) 
egyensúlyi egyenletek, összegzési egyenletek, hold-
up egyenértékűség, fizikai jellemzők modelljei). 
A számításokhoz a Chemstations [10] 
professzionális folyamat-szimulátorának dinamikus 
modellező részét (CCDCOLUMN) használtuk, a 
következő modulokat alkalmazva: 
-DYNCOLUMN (oszloprészek) 
-DYNAMIC VESSEL (közös-, ill. termékgyűjtő 
tartályok) 
-HEAT EXCHANGER, PUMP, VALVE 
(hőcserélők, szivattyúk, szelepek) 
-MIXER, DIVIDER (keverők és elosztók) 
-CONTROLLER, CONTROL VALVE (szabályzók 
és beavatkozó szelepek). 

 
Az elméleti tányérok száma minden 

oszloprészben 40 (kondenzátor és visszaforraló 
nélkül). A hold-up mennyisége 2 dm3/tányér. A 
művelet kezdetén a tányérok már forrponti 
hőmérsékletű folyadékot tartalmaznak  
(“wet start-up”). Az alacsonynyomású kolonna (LP) 
1,01 bar, a magasnyomású kolonna (HP) 10 bar, a 
sztrippelő kolonna (SC) és a tartály (T) 1,01 bar 
nyomáson működik (4. ábra). 

A tartályba betöltött kiindulási elegy 
mennyisége 0,785m3, melynek mol%-os 
összetétele: Kloroform=50%; Toluol=30%; 
Aceton=20%. A terméktisztasági követelmény  
98 mol% minden komponensre. A termék 
összetételeket PID szabályzókkal biztosítjuk. A 
gyártási lépésnek akkor van vége, amikor a 
tartályban lévő folyadék mennyisége a kiindulási 
mennyiséghez képest 5 tf% alá csökken. A 
legfontosabb műveleti paraméter a különböző 
nyomásokon működő oszloprészek közötti folyadék 
megosztási arány: 

 
φL=LLP/(LLP+LHP) 
 
 



 99 

 
 

Top vessel 

common 
vessel 

LHP 

DLP
 

φL=LLP/(LLP+LHP) 

DHP
 

LLP 

W 
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Toluol 

Aceton Kloroform 

 
4. ábra. Chemcad folyamatábra 

 
 

3.2 Számítási eredmények 
A megvalósíthatósági vizsgálatoknál 

feltételeztük, hogy a gyártás során a tartály 
folyadék-összetétele nem változik. A részletes 
modellező számítások eredményei azt mutatják, 
hogy az állandó folyadék-összetétel a tartályban 
nem tartható, mivel a toluol eltávolítása a 
rendszerből sokkal könnyebb (nagyon alacsony 
visszaforralási aránnyal is megvalósítható), mint a 
másik két komponenssé. A 5. ábrán látható, hogy a 
tartály összetétele hogyan változik a gyártás során. 

Vizsgáltuk, hogy a legfontosabb műveleti 
paraméter, a folyadék-megosztási arány (φL) 
hogyan befolyásolja fajlagos energiafelhasználást. 
A vizsgálatot φL=0,05-0,76 tartományban végeztük 
el (6. ábra). 
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5. ábra. Tartály folyadék-összetétel időbeli 

változása 
 

A legjobb eredményt 345 MJ/kmol, φL=0,4 értéknél 
értük el.  
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6. ábra. Folyadék-megosztási arány hatása a 

fajlagos energia felhasználásra 
 

4. Összefoglalás 

A kloroform-aceton-toluol azeotróp elegy 
nyomásváltó szakaszos desztillációval történő 
szétválaszthatóságát vizsgáltuk megvalósíthatósági 
vizsgálatokkal és részletes modellező 
számításokkal. Egy új, háromkolonnás berendezést 
javasoltunk.  

Az új berendezés a dupla oszlopos rektifikáló és 
a középtartályos berendezés kombinációja, vagyis 
két rektifikáló és egy sztrippelő oszloprészt 
tartalmaz egy közös tartállyal. A rektifikáló 
oszlopok különböző nyomáson működnek. A 
gyártás során a három komponenst (kloroform, 
aceton, toluol) egyidejűleg távolítjuk el a 
rendszerből.  

A háromkolonnás berendezésben történő 
folyamatot professzionális folyamat-szimulátorral 
(ChemCad) is modelleztük és igazoltuk 
megvalósíthatóságát. Megállapítottuk, hogy az 
állandó folyadék-összetétel a tartályban nem 
tartható, mivel a toluol eltávolítása a rendszerből 
sokkal könnyebb (nagyon alacsony visszaforralási 
aránnyal is megvalósítható), mint a másik két 
komponenssé.  

Meghatároztuk a minimális fajlagos 
energiafelhasználást a folyadék-megosztási arány 
függvényében. 
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Függelék 

Gőz-folyadék egyensúlyi paraméterek 
a. Antoine-konstansok :  

CT
BAln(p)
+

−=  

ahol  p gőznyomás [torr], 
T hőmérséklet [K] 

 
Componens A B C 
Kloroform 16,516 2938,6 -36,997 
Toluol 16,266 3242,4 -47,181 
Aceton 16,732 2975,9 -34,523 
 
b. Uniquac paraméterek Kloroform (A)-Toluol (B)-
Aceton (C) 
 

i    j uij-ujj [cal/mol] uji-uii  
[cal/mol] 

A   B -554,887 860,821 
A   C -726,9578 1147,662 
B   C 555,74 315,28 
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Summary 
Modern gasoline quality requirements globally become stricter. These specifications parallel with vehicle 
developments contributing to cleaner environment. Nowadays only the cyclo- and isoparaffins concentration 
quantity not limited in gasoline, because they burn cleaner, have high octane number, lower sensibility and better 
combustion properties than aromatic or olefin hydrocarbons [1-3]. In the last 10-15 years through because of the 
implemented refinery investments both sulfur and aromatic content decreased, but significantly decreased the 
octane mass of the gasoline pool against the increment of octane number requirement of Otto engines (higher 
compression ratio → higher octane number requirement → higher efficiency and specific power → lower CO 2 
and pollutant emission.). 
Under the catalytic conversion of light naphtha the higher boiling point hydrocarbons like benzene and 
cycloparaffins after approaching their equilibrium concentration they sorption are much higher to the active sites 
of the catalyst, because their adsorption energy on the strong acid catalysts is multiple than that of the same 
carbon number iso- and normal paraffins [1]. Consequently side reactions are occurring (ring opening and 
cracking to lighter hydrocarbons) parallel they decreasing the active sites of the catalyst so the conversion rate of 
normal paraffins to isoparaffins is lower. Importance of isomerization of light paraffins has been publicized in 
many papers by lots of scientist. However few of them investigated the individual hydrocarbons interaction with 
each other in multicomponent mixtures practically industrially like hydrocarbon feedstocks were studied and 
explained. Binary and multicomponent hydrocarbon mixture thorough investigations contribute to understanding 
the results of isomerization of real, feedstocks from multiple sources; that contain higher boiling point 
hydrocarbons (cycloparaffins, benzene, and heptanes). Further these results help to operate light naphtha 
isomerization units with higher flexibility, safety and economically and develop new composition and more 
active catalysts. 
N-pentane (n-C5), n-hexane (n-C6), cyclohexane (c-C6) and methylcyclopentane (m-c-C5) and their binary 
mixture hydroisomerization was studied on Pt/sulfated zirconia catalyst at temperature 140-200°C, total pressure 
20 bar, 1:1 H2-hydrocarbon molar ratio. The apparent activation energies of all individual components, further 
the reaction rates individually and in different composition binary mixtures were specified. Results of our 
experiments concluded that the rate of reaction of the higher carbon number hydrocarbon or in case of the same 
carbon number the cycloparaffins (lower volatility component) increased with increasing the concentration in the 
binary mixtures, while the rate of reaction of higher volatility component decreasing. 
Based on these results we concluded that in case of the inappropriate pretreated feedstock or non feedstock 
flexible catalyst – in case of increasing quantity requirements, where the changes of process parameters do not 
cause economical solution – inhibition effect of isomerization of some hydrocarbon components as high as than 
the main, low octane number components of the fraction isomerization was declined. 
 
Bevezetés 
 
Napjainkban az izoparaffinokban dús frakciók a 
korszerű motorbenzinek egyik legfontosabb 
komponensei, mert nagy az oktánszámuk, kicsi a 
szenzibilitásuk, gyakorlatilag kén-, olefin- és 
aromásmentesek, szabályozott, hatékony égésük 
során alig keletkeznek káros vegyületek, stb.. A 
motorbenzinekben alkalmazott izo- és cikloparaffin 

szénhidrogének iránti igény egyre inkább 
fokozódik, ezek a legértékesebb 
keverőkomponensek, mert felhasználásuk kisebb 
környezeti és humánbiológiai kockázatokat rejt 
magában, mint az aromás vagy olefin 
szénhidrogéneké. Azonban az izo- és 
cikloparaffinok rendelkezésre állása korlátozott. A 
különböző típusú kőolajok könnyűbenzin hozamai 
eltérőek, továbbá ezek a frakciók (C5-C7) mind-
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mind változó mennyiségben tartalmaznak normál-, 
izo- és cikloparaffinokat, valamint benzolt.  
A korszerű motorbenzinek minőségi követelményei 
világszerte szigorodtak és szigorodnak. Ezek az 
előírások a gépjárműfejlesztésekkel együtt 
hozzájárulnak a tisztább környezethez. Jelenleg 
csak a ciklo- és izoparaffinok mennyiségét nem 
korlátozzák a motorbenzinekben, mert viszonylag 
tisztán égnek, nagy oktánszámúak, kisebb a 
szenzibilitásuk és jobb égési tulajdonságúak, mint 
az aromás vagy olefin szénhidrogének. Ezért 
mennyiségük iránti igény egyre nő [1, 2].  
Az utóbbi évtizedben végrehajtott kőolajfinomítói 
beruházásokkal a motorbenzinek kéntartalmának és 
aromástartalmának együttes csökkentésével 
azonban jelentősen csökkent a benzinkészletek 
oktászámtömege is szemben az Otto-motorok 

oktánszám igényének növekedésével (nagyobb 
kompresszió viszony → nagyobb oktánszám igény 
→ nagyobb hatásfok és fajlagos teljesítmény → 
kisebb CO2 és károsanyag kibocsátás). 
Az izoparaffin frakciók jelentőségét támasztja alá a 
1. ábra is, mely a 2005. január 1-től érvényes 
motorbenzin szabvány kielégítése érdekében 
(kisebb kén- és aromástartalom határértékek miatt) 
új üzemek létesítésére, illetve a meglévő üzemek 
átalakítására fordított összeget mutatja az Európai 
Unióban.  
Ebből egyértelműen látható, hogy a legnagyobb 
összeget a könnyűbenzin izomerizáló kapacitás 
bővítésére fordították (habár a kis szénatomszámú 
izoparaffinok bekeverési mennyisége enyhén 
csökkent a bioetanol fokozódó jelentősége és 
bekeverési mennyisége miatt azonban  
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1. ábra. A 2005-től érvényes szabványnak megfelelő minőségű motorbenzinek gyártásához kivitelezett 
kőolajipari beruházások az Európai Unióban 

 
ellensúlyozva az etanol motorbenzinekre gyakorolt 
fizikai és alkalmazástechnikai hatásait az 
izomerizáló kapacitások kihasználásával jelentősen 
növelhető az éterező és alkilező üzemek 
kapacitása), de alkilező üzemek telepítésére és/vagy 
átalakítására is sokat költöttek.  

A katalitikus átalakítások során 
könnyűbenzinekben lévő nagyobb forráspontú 
szénhidrogének, mint a benzol és cikloparaffinok az 

egyensúlyi koncentrációjuk elérése után is 
erősebben kötődnek a katalizátor aktív helyeihez, 
mert az adszorpciós energiáik az erősen savas 
katalizátorokon többszöröse az ugyanolyan 
szénatomszámú izo- és n-paraffinokéhoz képest. 
Ezért nem kívánt reakciók is lejátszódnak 
(gyűrűnyitás, krakkolódás) azon kívül, hogy a 
katalizátor aktív helyeinek a számát is csökkentik, 
és így kevesebb n-paraffin alakulhat izoparaffinná 
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[1]. A könnyű paraffin szénhidrogének (C5/C6) 
vázátrendeződéséről, és annak jelentőségéről 
nagyszámú közlemény jelent meg a 
szakirodalomban. Azonban csak kevés érinti ezen 
komponensek szénhidrogén elegyekben, különösen 
ipari alapanyagokban történő átalakíthatóságának és 
egymásra gyakorolt hatásainak kinetikai vizsgálatát 
és magyarázatát. A két- és többkomponensű 
elegyek részletes vizsgálata jelentősen 
hozzájárulhat a több forrásból származó, az n-
hexánnál nagyobb forráspontú szénhidrogéneket 
(cikloparaffinok, benzol, izoheptánok és n-heptán) 
is tartalmazó reális (kén- és víztartalmú) 
alapanyagok izomerizációs eredményeinek 
megértéséhez, az izomerizáló üzemek alapanyag-
rugalmasságának (például a benzinreformálás 
könnyű, kis – 2-6% – benzoltartalmú 
alapanyagrészének bekeverése) feltárásához 
valamint új katalizátorok kifejlesztéséhez is.  
 
Kísérleti rész 
 
A kísérleti munkánk fő célja különböző 
illékonyságú (C5/C6) egyedi szénhidrogének [1-6], 
és biner elegyek vázátrendeződésének 
tanulmányozása, és a komponensek egymásra 
gyakorolt hatásának kiderítése valamint kinetikai 
vizsgálata volt [1, 7] nagylaboratóriumi 
berendezésben, állandósult aktivitású katalizátoron. 
Ennek oka az is volt, hogy ezen, a katalizátorokon a 
reális (ipari) alapanyagok esetében és az ipari 
körülményeket jól megközelítő 
paraméterkombinációk alkalmazásával kevés 
eredményt közöltek, illetve azok megbízhatósága is 
kétséges.  

Kísérleti berendezés 

A kísérletekhez egy 200 cm3 szabad térfogatú 
vertikális, nagynyomású csőreaktort tartalmazó 
kísérleti berendezést alkalmaztunk. Ez tartalmazott 
minden olyan gépegységet és készüléket, amelyek 
megtalálhatók egy izomerizáló üzemben [1]. A 
kísérleti berendezéshez egy gázelőkészítő és 
szabályozó rendszer tartozik, valamint a reaktorhoz 
on-line kötött gázkromatográf. 

Felhasznált anyagok 

A reaktorba betöltött katalizátor térfogata 60 cm3 
volt, a reaktor többi szabad részét inert anyaggal 
(raschig gyűrű) töltöttük ki. Analitikai tisztaságú 
(96%+, kéntelen) n-pentánt, n-hexánt, ciklohexánt 
valamint metil-ciklopentánt használtunk 
alapanyagként. Ezen komponensek koncentrációját 
0-100% (0, 25, 50, 75 és 100 elméleti %-ok voltak) 
között változtattuk a biner elegyekben. A kéntelen 
(<1 mg/kg) alapanyagok vízmentességét Linde 4A 
molekulaszitával biztosítottuk. 

Katalizátor és fontosabb tulajdonságai 

Az alkalmazott katalizátor egy Pt/SO4
2-/ZrO2 

katalizátor volt. A katalizátor legfontosabb 
tulajdonságait az 1. táblázat tartalmazza. 

Vizsgálati és számítási módszerek 

A vizsgálatokhoz szabványos módszereket 
alkalmaztunk. A katalizátorok platinatartalmát 
UOP-274 szerint határoztuk meg. A katalizátor 
BET felületét és savasságát NH3 kemiszorpcióval, 
míg a pórustérfogatokat és a pórusméreteket 
higanypenetrációs módszerrel határoztuk meg. Az 
alapanyagok és a termékek összetételét ASTM 
D5134-98(2003) szabvány szerint határoztuk meg. 
Az alapanyagok összes kéntartalmat (GREENLAB 
Kft./ANALYTIK-JENA - MULTI EA 3100 típusú 
készülékkel) az EN ISO 20846:2003, a 
víztartalmakat (GREENLAB Kft./KEM - MKA-
610 típusú készülékkel) pedig MSZ EN ISO 
12937:2001 szabvány szerint határoztuk meg. 

Műveleti paraméterek 

A kísérleteket állandósult aktivitású katalizátoron 
végeztük. Az előkísérleteink eredményei alapján a 
kísérletsorozatokat 20 bar össznyomáson,  
1,0-4,0 h-1 folyadékterhelésekkel, valamint 1,0:1,0 
H2:szénhidrogén mólarány mellett végeztük. A 
paraméterek változtatásával igyekeztünk megtalálni 
azokat a kombinációkat is ahol még kismértékű az 
egyedi szénhidrogének átalakulása (140-170°C), 
tehát még nincs termékgátlás. 
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 Értékek 

Katalizátor Pt/SO4
2-/ZrO2 

Tulajdonságok  

Pt-tartalom, % 0,415 

Pt-diszperzitás, % 69 

Savasság, mmolNH3/g 0,56 
Sametalic [fém (Pt) felülete a 
katalizátoron], m2/g fém 25,9 

Smetal (fajlagos fémfelület), m2 
fém/g kat. 0,108 

APS (a fém átlagos mérete), 
nm 2,0 

Savasság (fajl.), mmolNH3/m2 
kat. 0,0043 

BET felület, m2/g 130 

Mikropórusos felület, m2/g 12,2 

Mikropórusos térfogat cm3/g 0,0045 

Mezopórusos térfogat, cm3/g 0,2874 
Mezo-/mikropórusos 
térfogati hányad 63,9 

Átlagos pórusméret, nm(Å) 8,5(85) 
1. táblázat. Az alkalmazott katalizátorok fontosabb 

tulajdonságai 
Eredmények és értékelésük 

A alacsony hőmérsékleten mért konverziók alapján 
meghatároztuk az egyedi szénhidrogéneknek a 
kezdeti reakciósebességeit, majd a logaritmizált 
értékeket ábrázoltuk a hőmérséklet reciprokjának 
függvényében (Arrheniusi ábrázolás), így meg 
tudtuk határozni az egyes komponensek látszólagos 
aktiválási energiáját (2.ábra, 2.táblázat).  
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2. ábra. A ciklohexán és a metil-ciklopentán 

kezdeti reakciósebessége a hőmérséklet 
függvényében 

Hőmérséklet 

 (T),°C 
1000/T 

Ciklohexán 
Metil-

ciklopentán 

LHSV1 LHSV3 LHSV1 LHSV3 

140 2,421308 
-

17,1287 

-

17,9278 
- - 

150 2,364066 
-

16,8227 

-

16,2178 

-

16,1648 

-

15,9973 

160 2,309469 
-

15,1144 

-

15,6859 
-15,424 

-

14,8398 

Ea(kJ/mol)  149 163 113 176 
2. táblázat. A ciklohexán és a metil-ciklopentán 

látszólagos aktiválási energiái 

Az eredmények alapján jól látszik, hogy viszonylag 
nagy szórással és viszonylagos pontatlansággal 
adhatóak meg ezek az értékek. Összehasonlítva az 
irodalmi adatokkal (tartományokkal) azonban jól 
releválnak a számított értékek, hiszen a legtöbb 
publikált értékeket eltérő mérőrendszerben eltérő 
paraméterkombinációkkal határozzák meg [1, 2, 5-
7]. A C6 cikloparaffinok esetében közölt 100-150 
kJ/mol-os értékekkel jól összhangban vannak.  

 
A n-hexánhoz célirányos mennyiségekben 
hozzákevert ciklohexán már 25%-nál nagyobb 
koncentráció értékeinél már jelentős mértékben 
megváltozott az izomerizáló reakciók sebessége és 
ezáltal az izomerizáció hatékonysága. Tehát az 
illékonyabb komponens jelenléte növeli a kevésbé 
illékony komponens reakciósebességét. A 
méréseink alapján a reaktivitási sorrend az alábbiak 
szerint alakult: m-c-C5 ≥c -C6>n-C6>n-C5. Ennek 
oka az, hogy a cikloparaffinok (kevésbé illékony) 
az erősen savas katalizátorok felületén jóval 
erősebben adszorbeálódnak, mint a hasonló 
szénatomszámú normál- és izoparaffinok, 
koncentrációjuk növelésével az elegyben megnő a 
reakciósebességük. 



 105 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ciklohexán

n-hexán

Ciklohexán mennyisége a hexánban

R
ea

kc
ió

se
be

ss
ég

, 1
0-7

m
ol

/s.
g k

at
.

 

3. ábra. A ciklohexán-n-hexán biner elegyben 
számított reakciósebességek 

Viszont a két reakcióút közül (gyűrű 
izomerizálódás, gyűrűnyitás) nagy 
folyadékterhelések esetében a cikloparaffinok 
nagyobb aktiválási energiája miatt is a gyűrűnyitás 
a jellemző, addig kis folyadékterhelések és nagyobb 
reakcióhőmérséklet esetében a gyűrű 
izomerizálódása is jelentősen felgyorsul, ami 
kedvezően hat a folyadéktermékek oktánszámára. 
(A metil-ciklopentán oktánszáma kb. 9 egységgel 
nagyobb, mint a ciklohexáné.) A gyűrűnyitás 
alacsony hőmérsékleten nagyobb mértékű reakció, 
mint a gyűrű izomerizálódása, ami termodinamikai 
okok miatt is kedvezőtlen. 
A paraméterek szigorításával csökken a 
gyűrűnyitási reakciók szelektivitása, ami kedvezően 
hat a folyadéktermékek oktánszámára és a hidrogén 
fogyására is. A cikloparaffin elegyeket vizsgálva 
arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
cikloparaffin egyensúly kialakulása után, a 
termodinamikai egyensúlyi koncentrációjú 
termékelegyben nem a gyűrűnyitás, hanem a kisebb 
szénatomszámú szénhidrogénekké történő 
krakkolódás a jellemzőbb reakció. Ez főleg a MCP 
jelenlétének tulajdonítható. 
Cikloparaffinok esetében mólszám csökkenéssel jár 
a gyűrűnyitás és a krakkolódás is, tehát 
cikloparaffin tartalmú elegyek izomerizálásánál 
előnyösebb lehet a kis H2 nyomás, míg ellenkező 
esetben a nagyobb hidrogénnyomás. 
A Pt szulfátozott ZrO2 katalizátor krakktermékeinek 
összetétele alapján megállapítottuk, hogy a C2 
termék anyagmennyisége nincs megfelelő 

mólarányban a C4 termékek mennyiségével, ami 
azzal magyarázható, hogy a kisebb móltömegű 
krakktermékek nem a hexán izomerek 
monomolekuláris krakkreakciójában keletkeznek, 
hanem feltételezhetően C8-C12 bimolekuláris 
közbenső termékek krakkolódása 
eredményeképpen. Mivel a dehidrogéneződött 
közbenső olefin, izoolefin termékek átalakulhatnak 
dimerizáló és alkilezési reakciókban nagyobb 
móltömegű szénhidrogén-molekulákká. Ezek 
alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
katalizátor nem megfelelő hidrogénező aktivitása 
miatt az olefinek lokális koncentrációja és így 
tartózkodási ideje megnő, ezért a savas helyeken 
krakkolódnak a keletkező, hexánnál nagyobb 
szénhidrogén molekulák. A jelenség 
valószínűsíthető okai lehetnek a katalizátor nem 
megfelelő savas/fémes helyeinek aránya valamint 
eloszlása. A katalizátor a pórusméret eloszlása 
alapján elsősorban mezopórusos jellegű, viszont 
felületének jelentős hányada (kb. 10%) 
mikropórusos, ahol feltehetően csökkent vagy nem 
megfelelő mennyiségben van jelen a Pt mint fémes-
hidrogénező komponens [8, 9]. Így 
valószínűsíthetően a mikropórusok és a 
mikropórusokban fellépő anyagátadási gátlás a 
mezo- és makropórusok irányába lehet a felelős a 
nem várt mértékű krakkolódásért és a nem 
megfelelő folyadéktermék összetételekért. 
 
Következtetések 
 
Megállapítottuk, hogy a kétkomponensű 
elegyekben az egyedi komponensek átalakulási 
sebessége kisebb volt, mint önmagukban. A 
kontaktidő ismeretében meghatározott 
reakciósebességek mindkét komponens esetében 
csökkentek a másik koncentrációjának növelésével. 
A nagyobb illékonyságú (kisebb forráspontú) 
komponens izomerizációs sebességét a kevésbé 
illékony (nagyobb forráspontú) nagyobb mértékben 
csökkentette, mint fordítva.  
Ezen ismeretek alapján úgy gondoljuk, hogy nem 
megfelelően előkészített alapanyag vagy nem 
alapanyaghoz illesztett katalizátorok esetében - 
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növekvő mennyiségi igények esetében, ahol a 
technológia paraméterek változtatása már nem 
jelent gazdaságos megoldást – egyes komponensek 
(kevésbé illékony) izomerizációt gátló hatásuk 
olyan nagy is lehet, hogy az alapanyag fő, alacsony 
oktánszámú komponenseinek (n-pentán, n-hexán) 
vázátrendeződését jelentős mértékben gátolják. 
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Bevezetés 

Az életminőség megőrzését célzó, szigorodó 
előírások, ajánlások betartása érdekében a 
környezetvédelmi és környezeti kémiai szempontokra 
egyre nagyobb figyelmet kell fordítani mind az ipari 
termelésben, mind a mezőgazdaságban. Természetesen 
a legjobb stratégia a megelőzés, azaz környezetbarát, 
hulladékmentes „zöld” technológiák alkalmazása. 
Mindazonáltal számos esetben nem nélkülözhető a 
környezetet terhelő, különböző, esetenként mérgező, 
veszélyes anyagok használata.  

A szennyvizek fotokatalitikus méregtelenítése egy 
tipikus AOP (Advanced Oxidation Processes) 
nagyhatékonyságú oxidációs eljárás. A korszerű 
környezetkímélő iparban, így itthon is, az utóbbi 
évtizedben gyorsan terjed ez az ultraibolyafénnyel 
katalizált és oxidálószer-maradványmentes (az oxidáló 
szer oxigén és/vagy ózongáz, illetve hidrogén-peroxid 
oldat) degradációs kezeléstechnika.   

A lebomlási alapfolyamatok tisztázásán túl nagyon 
fontos a fotoreaktor kialakítása és használhatósági 
korlátjának meghatározása. 

Ennek érdekében laboratóriumi és nagylaboratóriumi 
berendezésben modellvegyületek lebontását vizsgáltuk 
különböző fajta TiO2 fotokatalizátorok alkalmazásával. 

Kísérleti rész 

Laboratóriumi fotoreaktor 

A reakcióelegyek besugárzása 3 dm3 térfogatú 
reaktorban történt (1. ábra). A sugárforrás kifejezetten 
ilyen célra gyártott 40 W-os fénycső, mely kibocsájtott 
energiájának döntő hányadát 300 nm felett adja le (2. 
ábra). 

 

 
1. ábra: A fotokémiai reaktor vázlatos rajza 

1. levegőpalack, 2. szabályozó szelep, 3. 
rotaméter 4. abszorber, 5. bemeneti csonk, 6. 
fényforrás, 7. üvegbetétes szűrő, 8. mintavevő 
csonk 9. gázelvezető 
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2. ábra: A fénycső sugárzási színképe 40W terhelés 

mellett: 
UV-B (280-315 nm): 0,15 W/m2 

UV-A (315-400 nm): 6,3 W/ m2 
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Nagylaboratóriumi fotoreaktor 

A SOLARDETOX ® ACADUS-2005/2.0 
mozgatható, napfény-katalitikus reakciók kutatására 
kifejlesztett kísérleti berendezés, amelyet átalakítottunk 
úgy, hogy mesterséges fénnyel is lehessen kísérleteket 
végezni (3. ábra). A 24 reaktor csőből álló berendezést 
3x40 W-os fénycsővel világítottuk meg, melynek 
sugárzási spektruma hasonló volt a laboratóriumi 
berendezésben használtéhoz (2. ábra).  

Az áramló fluidum számára történő homogén 
energiaátvitel elősegítése céljából az áramlást statikus 
keverőkkel módosítottuk. A fotokatalitikus oxidáció 
minél hatékonyabb lejátszódásához feltétlenül 
szükséges a titán-dioxid por homogén szuszpenzióban 
való tartása. Magában a csőreaktorban a statikus 
keverők így nem csak a jó energia bevitelről 
gondoskodnak, hanem megakadályozzák por 
kiülepedését, valamint kiválását az üvegfalra. 

 

 
3. ábra: A fotokémiai berendezés sémája 

Analízis 

A szennyezőanyag mineralizációját a fotolizált 
minták teljes szerves széntartalmának (TOC) és a 
reakcióelegy pH-jának  mérésével követtük nyomon. 

Kísérleti eredmények 

Napjainkban részletesen tanulmányozzák a szerves 
anyagok széles skálájának fotomineralizációját 
különböző katalizátorokon [1,2]. Több eljárás már a 
gyakorlatban is megvalósult [3], így természetes igény, 
hogy az alkalmazott fotokatalizátor minél nagyobb 
hatékonyságú legyen. A katalizátor fotoaktivitását a 
TiO2 kristályszerkezetén kívül befolyásolja: a félvezető 
részecskék mérete, a részecskék eloszlása és fajlagos 
felülete. Ezek a tulajdonságok együttesen határozzák 

meg az elektron-lyuk rekombináció sebességét és a 
felületi hidroxilcsoportok számát, a katalizátor 
adszorpciós készségét, ami jelentősen befolyásolja a 
lebomlási folyamatok hatékonyságát. A félvezető 
kristályszerkezete döntően az előállítási technológiától 
függ. Különböző összetételű és szemcseméretű 
katalizátorokon vizsgáltuk meg a modellvegyületek, a 
hangyasav és az oxálsav adszorpcióját, illetve 
fotodegeradációjának hatékonyságát. Az egyes 
katalizátorok jellemző adatait az 1. táblázatban 
foglaltuk össze: 

 

Katalizátor Anatáz 
(%) 

Anatáz Rutil  

Fajlagos  
felület 
(m2 g-1) 

Részecskeméret 
(Å) 

VP P90 94 278 195 90 

Aeroxid P25 91 274,5 435 50 

Degussa P25 70 278 484 50 

MPC 500 100 69 - 300 

1. táblázat: Az alkalmazott katalizátorok jellemzői 

 

Adszorpció vizsgálata 

Az adszorpciós vizsgálatok elvégzésekor a 
katalizátort tartalmazó szuszpenziót bevilágítás nélkül 
60 percig keringettük a fotoreaktorban, a reakcióelegy 
TOC értékének változása alapján határoztuk meg a 
felületi megkötődés mértékét. 

A hangyasav adszorpciója az Aeroxid P25 
katalizátoron meglepően kicsi, míg a többi félvezetőn 
közel azonos nagyságú (4. ábra). Oxálsav-tartalmú 
reakcióelegyekben is az Aeroxid P25 katalizátoron a 
legkisebb a felületi megkötődés, míg a Degussa P25 
típusún a legnagyobb (5. ábra). Ha az adszorpció 
mértékét és a félvezető fajlagos felületét 
összehasonlítjuk, érdekes megállapításokat tehetünk. 
Egyértelműen látszik, hogy a felületi megkötődés 
mértékét nemcsak a katalizátor fajlagos felületének 
nagysága határozza meg. Mindkét vizsgált vegyületre 
igaz, hogy nem a legnagyobb fajlagos felületű  
M-PC500 katalizátoron (300 m2/g) a legnagyobb az 
adszorpció. A felületen való megkötődést a katalizátor 
anatáz-tartalma és a fajlagos felület nagysága is 
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befolyásolja. Az azonos fajlagos felületű Degussa P25 
(70% anatáz, részecske méret 278 Å ) és Aeroxid P25 
(91% anatáz, részecske méret 274 Å) katalizátorokon 
az anatáz-tartalom növelésével az adszorpció csökken:  

oxálsav: DP 25 – 23%, AE 25 – 18,8% 
hangyasav: DP 25 – 19,2%, AE 25 – 4,9 %. 
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4. ábra: A hangyasav felületi megkötődése 

c(hangyasav)0=2×10-3 mol/dm3, 1 g/dm3 TiO2 
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5. ábra: Az oxálsav adszorpciója 

c(oxálsav)0=10-3 mol/dm3, 1 g/dm3 TiO2 

A csak tiszta anatáz-tartalmú, nagy fajlagos 
felületű katalizátoron, M-PC 500 ( 300 m2/g) az 
oxálsav kisebb mértékben (19,2%) adszorbeálódik a 

felületen, mint a 70%-os anatáz-tartalmú Degussa 
P25 katalizátoron. 

A modell vegyületek fotodegradációja 

A fotokatalitikus degradáció hatékonyságát a 
reakcióelegy szerves széntartalmának és az oldat 
pH-jának mérésével követtük nyomon (6. ábra).  
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6. ábra: Hangyasasav fotodegradációja 

c(hangyasav)0=2×10-3 mol/dm3, 1 g/dm3 TiO2 
 

A szerves széntartalom csökkenése jelzi, hogy 
a vegyület mineralizálódik, azaz a folyamat során 
hidrogén-karbonát vagy szén-dioxid képződik. A 
hidrogén-karbonát ugyan oldódik, de pH=5 körül 
protonálódik. Ha a reakcióelegy pH-ja 5 körüli, a 
buborékoltatás (40 dm3 h-1 levegő) a szén-dioxidot 
kiviszi a rendszerből, így a fotokatalizált minták 
szervetlen széntartalma (karbonát) gyakorlatilag 
nulla. Nagyobb pH-jú oldatokban kismértékben nő 
a szervetlen széntartalom (TIC), melyet kivonva az 
összes széntartalomból (TC) kapjuk a reakcióelegy 
aktuális szerves széntartalmát (TOC). 

A VP 90 katalizátoron a reakcióelegy szerves 
széntartalma 40 perces bevilágítás hatására 
jelentősen lecsökkent, míg a reakcióelegy pH-ja 
nőtt (6. ábra). 

A fotobomlás kezdeti sebességét egyszerű 
polinom illesztéssel határoztuk meg a megvilágítási 
idő függvényében ábrázolt TOC értékek változását 
leíró görbékből (7. ábra). 

A mérési eredmények jól mutatják, hogy a 
reaktáns adszorpciója és a vegyület kezdeti bomlási 
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sebessége között szoros összefüggés van (4. és 7. 
ábra). A VP P90 katalizátoron mérhető a 
legnagyobb felületi megkötődés, s a hangyasav 
kezdeti bomlási sebessége is a VP P90 katalizátort 
tartalmazó szuszpenziókban a legnagyobb. 
Ugyanakkor az is látszik az adatokból, hogy az 
adszorpción kívül más tényezők is hatással vannak 
a reaktánsok bomlási sebességére. Az Aeroxid P25 
katalizátoron a legkisebb a felületi megkötődés, 
viszont a kezdeti bomlási sebesség jelentős. 
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7. ábra: Hangyasav kezdeti bomlási sebességének 

változása különböző katalizátorokon 
 

A 100%-os anatáz-tartalmú, a legnagyobb 
fajlagos felületű M-PC 500 katalizátor felületén a 
legkisebb a fotokémiai bomlás sebessége. A 
„tiszta” anatáz összetétel nem előnyös a reakció 
szempontjából és a fajlagos felület is csak bizonyos 
mértékig növelhető kedvező hatással. 

10-3 mol/dm3 koncentrációjú reakcióelegyekben 
tanulmányoztuk az oxálsav fotominera-lizációját, 
hasonló tendenciák figyelhetők meg, mint a 
hangyasav jelenlétében. A lebontást nyomon 
követtük a reakcióelegy aktuális oxálsav 
koncentrációjának és szerves széntartalmának 
mérésével. A modellvegyület gyakorlatilag 
köztitermék keletkezése nélkül bomlik, ugyanis az 
aktuális reaktáns koncentrációból számolható TOC 
és a mért TOC érték mérési hibán belül (3-5%) 
megegyezett. A 8. ábra a Degussa P25 katalizátort 
tartalmazó szuszpenziókban mért eredményeket 
szemlélteti, a 9. ábrán a különböző katalizátorokon 
mérhető kezdeti bomlási sebességeket hasonlítottuk 
össze. 
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8. ábra: Oxálsav fotokatalitikus degradációja 
c(oxálsav)0=10-3 mol/dm3, 1 g/dm3 TiO2 
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9. ábra: Oxálsav kezdeti bomlási sebességének 

változása különböző katalizátorokon 
 
 

Az oxálsav adszorpciója a VP P90 katalizátor 
felületén a leghatékonyabb (5. ábra), és a reaktáns 
kezdeti bomlási sebessége is ilyen katalizátort 
tartalmazó szuszpenziókban a legnagyobb (9. ábra).  

Mindkét modellvegyületre a VP P90 katalizátor a 
legnagyobb fotoaktivitású, míg a fotodegradáció az 
M-PC 500 katalizátoron a leglassúbb. A DP 25 és 
az Aeroxid P25 készítmények fotoaktivitása közel 
hasonló annak ellenére, hogy anatáz-tartalmuk 
jelentősen különbözik: Degussa P25 – 70%, 
Aeroxid P25 – 94%. 
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Összegzés, kitekintés 

A félvezetőkkel katalizált fotooxidáció 
meghatározó lépései, az elsődleges elektronátadási 
folyamatok mellett az elektronbefogással képződő 
szuperoxid-gyökanion és a szubsztrát, valamint a 
lyukbefogással képződő hidroxilgyök és a 
szubsztrát között lejátszódó reakciók lehetnek. Egy 
félvezető fotokatalizátor, mint pl. a TiO2 aktivitása 
kristályszerkezetén kívül függ a részecskék átlagos 
méretétől, a méreteloszlástól és fajlagos felületétől. 
Ezek a mérhető tulajdonságok együttesen 
határozzák meg az elektron-lyuk rekombináció 
sebességét, a felületi hidroxilcsoportok számát, a 
katalizátor adszorpciós készségét. A félvezető 
kristályszerkezete, épp úgy mint a nanorészecskék 
adszorpciós sajátságai, döntően az előállítási 
technológiától függ. Ezért különböző szerkezetű és 
szemcseméretű katalizátorokkal vizsgáltuk meg a 
két kiválasztott modellvegyület adszorpcióját, 
illetve fotodegradációját. 

A különböző katalizátorokon elvégzett kísérletek 
eredményei alátámasztják a modellvegyületek 
adszorpciójának bomlási sebességre gyakorolt 
jelentős hatását, és igazolják azt a megállapítást is, 
hogy több tényező együttesen határozza meg a 
fotokatalizátor hatékonyságát.  

 
A fotokémiai eljárás során a kezelendő szennyvíz 

összetételének megfelelően kell kiválasztani a 
katalizátort. 

További vizsgálatainkat természetes fényforrás – 
napenergia-hasznosítás – alkalmazásával folytatjuk. 
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Áramlásos kémiai technológia - a gyógyszeripar új formulációs 
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Összefoglaló 
Egy gyógyszerforma fejlesztése során – legyen az originális fejlesztés vagy a már piacon lévő gyógyszerek 
hatásosságának javítása – mindig az a cél, hogy a készítmény biológiai hasznosulása minél jobb legyen, vagyis a 
megfelelő helyen és időben/idő alatt szabaduljon fel és szívódjon fel a farmakon teljes mennyisége. E 
fejlesztésekben a nanotechnológia egyre meghatározóbb szerepet játszik a nanoformulázott hatóanyagok előnyös 
fizikai-kémiai tulajdonságainak köszönhetően. A nanorészecskék megnövekedett fajlagos felületének, a jobb 
oldhatóságának és a megnövekedett abszorpciós képességének eredményeképpen a felhasználandó hatóanyagok 
dózisai csökkennek. E redukált dózisú hatóanyag felhasználás mind az emberi, mind a környezeti 
rizikófaktorokat csökkenti.  
A nanoformulált hatóanyagok klinikai előnyeit, azaz a megnövekedett abszorpciót és biohasznosulást, mely a 
megnövelt oldhatóságnak és oldódási sebességnek köszönhető öt különböző hatóanyag példáján mutatjuk be. 
Állatokon végezett in vivo farmakokinetikai kísérletek a nanoformula orális adagolást követően minden esetben 
jelentős biohasznosulás növekedést mutattak a referencia anyagokkal szemben. A maximális 
plazmakoncentráció (Cmax) értéke a nanoaktív hatóanyag adminisztrációja után 2-7-szeres volt a referencia 
anyagéhoz viszonyítva. Az elvégzett vizsgálatok a nanoformula gyorsabb felszívódását is igazolták, hiszen a 
maximális plazmakoncentráció (Cmax) a nanoformulázott hatóanyag esetében már 30-45 perc elteltével kialakult, 
míg a referencia anyagnál ehhez 120 perc vagy ennél is hosszabb idő kellett.  
A költséges és igen alacsony sikerrátával dolgozó tradicionális nanoformulációs technológiák hátrányait 
kiküszöbölő NanoActiveTM technológia platform lehetővé teszi, hogy a rossz oldhatóságú vagy vízoldhatatlan 
aktív hatóanyagokat „Class 1” típusú anyagokká alakítsuk. E kiemelkedően új áramlásos NanoActiveTM 
technológiának köszönhetően több mint 20  aktív hatóanyag nanoformulálását végeztük el néhány hónap alatt 
gyógyszeripari, agrokémiai és kozmetikai felhasználás céljából. A GMP kompatibilis műszercsalád lehetővé 
teszi, hogy a nanoformulálás a fejlesztési fázistól kezdve egészen a nagyüzemi gyártásig azonos validált 
módszerrel történjen naponta akár 20 mg nanofomula előállításától egészen a 2-4 kg-os mennyiségig.  
A NanoActiveTM technológiai platform magában foglalja az optimális nanoformulációs paraméterek predikcióját 
a NanGenex kereshető adatbázisát felhasználva, valamint támogatja a szerkezetileg rokon molekulák 
hatékonyságának matematikai és statisztikai módszerekkel való előrejelzését (NanoSAR). A NanoActiveTM 
technológia lehetőséget kínál a nanorészecskék tulajdonságainak precíz folyamatirányítás általi 
finomhangolására (pl.: hőmérséklet, áramlási sebességek és pH), míg az integrált analitika a nanoformulációs 
folyamat paramétereinek optimálásához szükséges időt rövidíti le. A nanoformulációs technológiai platform akár 
90 %-kal is lerövidítheti azt az időt, amely e hatóanyagok megfelelő tulajdonságú formáinak kifejlesztéséhez 
szükséges. 
A NanoActiveTM technológiai platform nanostrukturált, gyógyszerészeti célra felhasználható makromolekulák, 
pl.: peptidek, polinukleotidok (NanoBiologics) tervezésére és előállítására, valamint nyújtott hatóanyag-leadású 
gyógyszerformák kifejlesztésére is alkalmas. 
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Gyógyszergyári hulladékvizek fiziko-kémiai kezelése 
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1111 Budapest, Budafoki út 8. 
 
Summary 
In the chemical and allied industries, e. g. the pharmaceutical, fine chemical, petrochemical and metal treatment 
industries, wastewater is formed in many areas. It can contain significant volatile organic compounds (VOCs), 
halogenated organic components (Adsorbable Organic halides, AOX), dissolved organic and inorganic salts, 
heavy metal salts and other contaminants. These waste waters and mother bases cannot always be cleaned in a 
biological way. The reasons may include the prohibitive orders by the local authorities and the presence of an 
inhibitor of biological cleaning. The reasons for this may include banning orders issued by the municipality, or 
the purification of biological pollution, the presence of inhibitor. The highly polluted waste waters can cause 
serious local environmental problems in certain plants. The so-called physico-chemical cleaning methods have 
been successfully applied in such cases: desorption, rectification, stripping, membrane filtration and the one-step 
distillation. 
 
Összefoglaló 
 

A vegyi- és rokoniparokban, pl. gyógyszeripar, 
finomkémia, fémkezelési iparok és petrolkémia, 
számos helyen keletkeznek olyan szennyvizek, 
melyek jelentős mértékben tartalmaznak illékony 
szerves anyagokat (Volatile Organic Compounds, 
VOC), halogéntartalmú szerves komponenseket, 
(Adsorbable Organic Halide, AOX), oldott szerves 
és szervetlen sókat, nehézfémsókat és egyéb 
szennyezéseket. Ezeknek a szennyvizeknek, vagy 
más néven technológiai hulladékvizeknek, 
anyalúgoknak a tisztítására nem minden esetben 
alkalmazható biológiai tisztítási eljárás. Ennek okai 
lehetnek például az önkormányzat által kiadott tiltó 
rendelkezések, vagy a biológiai tisztítást gátló 
szennyezések jelenléte. Az erősen szennyezett 
hulladékvizek ezért az egyes üzemekben súlyos 
lokális környezeti problémát jelentenek. [1] 

Ilyen esetekben sikerrel alkalmazhatók az ún. 
fiziko-kémiai tisztítási módszerek: a deszorpció, a 
rektifikálás, a sztrippelés, a membránszűrés és a 
lehajtás. [2] 

A fiziko-kémiai tisztításnál két filozófiát 
követhetünk. Vagy minél koncentráltabban nyerjük 
ki az illékony szerves anyagokat, és a maradék 
hulladékvizet csatornázzuk, ebben az esetben 
sokszor a rektifikálás a leghasznosabb, bár egyéb 
műveletek is szóba jöhetnek (az eredeti szennyvíz 

illékony szerves anyag tartalmától függően). 
Máskor pedig a nagy sótartalom miatt kell a vizet 
lehajtani, és a maradék kerül égetésre. Utóbbi 
esetben egyszerű lehajtást, bepárlást alkalmazunk. 
Ezek az eljárások sok esetben már eredményesen 
alkalmazhatóak a kémiai oxigénigény (KOI) 
nagymértékű csökkentésére. [3] 

A munkám során egy gyógyszergyár és a 
Tanszék közös projektjében, a vállalat 
hulladékgazdálkodásának fejlesztésében vettem 
részt. A gyár jelentős mennyiségű és nagy KOI-
tartalmú hulladékvizeit ártalmatlanítással kénytelen 
kezelni. Ennek részarányát a környezeti 
fenntarthatóság és a költségek miatt csökkenteni 
szerette volna. A hulladékvizek fiziko-kémiai 
jellemzőinek ismerete függvényében ezen probléma 
megoldására a Tanszéken alternatív megoldásokat 
dolgoztak ki. 

A konkrét feladatom több ipari 
hulladékoldószer-elegy folyamatos üzemű 
rektifikálásának megvalósíthatósági vizsgálata volt. 
ChemCAD-szimulátorral modelleztem a 
folyamatot, majd a kiszámolt technológiai 
paraméterek helyességét egy laboratóriumi kísérleti 
berendezésen ellenőriztem. A fejtermék esetében az 
oldószer illékony komponensben való dúsítása, a 
fenéktermék esetében pedig a célkomponensben 
való szegényítés (0,1 m/m%-os határérték) volt a 
célom. Az előbbit így olcsóbban 



 114 

ártalmatlaníthatják, utóbbinál pedig így 
biztonságosan alkalmazható több, KOI-értéket 
csökkentő technológia is (például membránszűrés). 
Az üstmintákban a kiindulási hulladékvíz KOI-
értékének csupán 5-10%-a volt. Végül 
összevetettem a régi és az új megoldást gazdasági 
szempontból is: beruházási- és üzemeltetési 
költségekkel, illetve csatornázási bírságok 
szempontjából vizsgáltam a kérdéses folyamatot. 
[4] 
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Csökkentett aromástartalmú sugárhajtómű üzemanyagok 
Reduced aromatic jet fuel 
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Summary 
At present time growing demand and more sever quality specifications are observed for the jet fuels. The reasons 
of these are the growing aviation and the more conscious environmental requirements. The expansion of aviation 
featured the last two decades, especially the 2% at the beginning of the reviewed period approaches 15%, if we 
calculate in the point of passenger kilometers the driven passages with vehicles, buses, railroads and jets. 
It can not be left from focus that aviation generates only 2% of the CO2 emission of the world. This value can 
grow only for 3% to 2050, moreover it generates 12% of the CO2 emission of the full transportation section, for 
comparison the public way transport generates 76% of the CO2 emission. 
One of the greatest problems is the jets that fly at one time more than 1500 kilometers, because aviation 
produces 80% of the greenhouse gases. But there are no other alternatives for bridging these distances in the 
transport section. 
The quality of the jet fuels is improvable with reducing their sulphur- and aromatic content. The hydrogenation 
of the aromatic content of the jet fuels to naphtenic hydrocarbons can produce products that are environment-
friendly, they have high energy content, lower density, which contributes to satisfying the growing demands. 
Our aim was to study the possibilities of producing low sulphur and aromatic content jet fuels in a catalytic way. 
On a transient metal catalyst we studied the possibilities of quality improving of Russian crude oil based 
petroleum fraction depending on the change of the operating parameters (temperature, pressure, liquid hourly 
space velocity, volume ratio). 
With 1800 mg/kg sulphur content petroleum on the NiMo/γ-Al2O3 catalyst we carried out the experiments at 
200-340°C, 20-50 bar pressure, 1.0 – 3.0 cm3/cm3h liquid hourly space velocity and 200-400 Nm3/m3 
hydrogen/hydrocarbon ratio. 
Based on the quality parameters of the liquid products we found that we made from the Russian based petroleum 
in the adequate technological conditions products which have lower sulphur content than 10 mg/kg and which 
have reduced aromatic content, so these are excellent jet fuels, and their stack gases damage the environment 
less. 
We blended bioparaffins to the products of the catalytic experiments. We reached products with lower aromatic 
content than 5%. 
 
Bevezetés 

 
Az utóbbi 20 évben világszerte jelentős 

mértékben megnőtt a sugárhajtómű üzemanyagok 
iránti kereslet (1. ábra) [1]. Ezt a légi közlekedés 
állandó növekedése okozta. Ezen kívül a 
sugárhajtómű üzemanyagok minőségével szemben 
támasztott minőségi követelmények is szigorodtak. 
Ezt részben az egyre szigorodó környezetvédelmi 
előírások, részben pedig a fokozódó minőségi 
követelmények okozták. A jó égési tulajdonságú 
sugárhajtómű üzemanyagok előállítása ma már 
kizárólag csak kis aromástartalmú szénhidrogén 
frakcióból történik [1, 2, 3]. 

A légi közlekedés növekedése különösen az 
elmúlt két évtizedet jellemezte, a tárgyalt időszak 
elejének 2% értékéhez képest mára részesedése 
megközelíti a 15%-ot, ha az utaskilométerek 
tekintetében az autóval, busszal, vasúttal és a 
repülővel megtett utazásokat vesszük figyelembe. 
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a légi 
közlekedés a világ CO2 kibocsátásának mindössze 
2%-át okozza. Ez a szám 2050-re mindössze 3%-ra 
emelkedhet [5, 6]. Ráadásul a teljes közlekedési  

 
ágazat által kibocsátott CO2 mennyiségének 
mindössze 12%-át okozza. Összehasonlításképpen 
a közúti közlekedés például a CO2 kibocsátás 76%-
áért felelős [4, 7, 8]. 
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1. ábra: Motorhajtóanyagok mennyiségi 

igényeinek alakulása (EU-27) [1] 
 

Az egyik legnagyobb problémát az 1,500 km-t 
meghaladó távolságokra repülő járatok jelentik, 
hiszen a légiközlekedés által termelt üvegházhatást 
okozó gázok 80%-ért felelősek, mivel az út végén a 
tartalék hajtóanyagot kiengedik a légtérbe, ezzel 
növelve az üvegházhatás kialakulását. Ezeknek a 
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nagy távolságoknak az áthidalására viszont nincs 
más praktikus alternatíva a közlekedési iparágban 
[9, 10]. 

A közelmúltban folyamatosan szigorított 
motorbenzin és dízelgázolaj jellemzők után 
várhatóan szigorítani fogják a sugárhajtómű 
üzemanyagokra vonatkozó előírásokat is. Ezért a 
világon számos helyen foglalkoznak már 
csökkentett aromástartalmú és kis kéntartalmú 
sugárhajtómű üzemanyagok heterogén katalitikus 

úton történő előállítási lehetőségeinek vizsgálatával 
[2, 7, 8, ]. 

Napjainkban a sugárhajtómű üzemanyagokat 
különböző eredetű alapanyagokból állítják elő. A 
növekvő kereslet miatt egyre több alternatív 
alapanyagforrást is figyelembe kell venni. Ezek 
felhasználásával környezetbarát (kis kén- és 
aromástartalmú), kedvező alkalmazástechnikai 
tulajdonságú hajtóanyagok állíthatók elő (2. ábra) 
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

SUGÁRHAJTÓMŰ ÜZEMANYAGOK 
ELŐÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

FOSSZILIS EREDETŰ 
ALAPANYAGBÓL

MEGÚJÍTHATÓ 
ALAPANYAGBÓL

ÁTALAKÍTÓ 
ELJÁRÁSSAL

SZINTÉZISSEL

SZÉNATOMSZÁM 
MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL

SZÉNATOMSZÁM 
MEGVÁLTOZTATÁSA 

NÉLKÜL Nehéz desztillátumok 
hidrokrakkolásával; 
olefinek oligomerizációjával 
és hidrogénezéssel

Petróleum frakciók 
hidrogénező kéntelenítése 

és/vagy aromástelítése

Szintézis gázon alapuló (CH4, kőszén, 
kőolajszármazékok) Fischer-Tropsch 
szintézissel, majd a termékek 
hidrokrakkolásával és izomerizálásával

TRIGLICERIDEK 
HIDROGÉNEZÉSÉVEL

LIGNOCELLULÓZOK 
HIDROGÉNEZÉSÉVEL

SZINTÉZISGÁZBÓL

 
15. ábra: Sugárhajtómű üzemanyagok előállítási lehetőségeinek osztályozása 

 
 
Sugárhajtómű üzemanyagok trigliceridekből 

katalitikus úton történő előállításának szerepe a 
közeljövőben egyre nagyobb jelentőségű lesz. A 
hidrogénezés során keletkező normál- és 
izoparaffin szénhidrogének megfelelő energetikai 
és kishőmérsékleti tulajdonságokkal rendelkeznek. 

A trigliceridek hidrogénezése mellett a jövőben 
másik két, megújítható forrásból származó 
alapanyagot feldolgozó eljárás kaphat majd 
szerepet; az egyik lignocellulózok átalakításával és 
hidrogénezésével állít elő különböző 
motorhajtóanyagokat, míg a másik a már 
napjainkban is alkalmazott biomasszából előállított 
szintézis gázt feldolgozó Fischer-Tropsch szintézis. 

 
2. Kísérleti rész 
 
Kísérleti munkánk célja csökkentett kén- és 
aromástartalmú sugárhajtómű üzemanyagok 
előállítási lehetőségeinek vizsgálata volt egy 
petróleumfrakció katalitikus hidrogénezésével. 
Ezen belül vizsgáltuk a műveleti paramétereknek 
cseppfolyós termékhozamot- és minőséget 
befolyásoló hatását. További célunk volt 
trigliceridek katalitikus hidrogénezésével előállított 
petróleum forráspontú paraffin elegy sugárhajtómű 
üzemanyag keverőkomponensként való 
felhasználhatóságának vizsgálata is. 
 

 
2.1 Kísérleti berendezés 
 
A hidrogénező heterogén katalitikus aromástelítő 
kísérleteinket egy olyan reaktorrendszerben 
végeztük, amely tartalmazta azokat a legfontosabb 
készülékeket és gépegységeket, amelyek az iparban 
egy kéntelenítő és aromáshidrogénező üzem 
reaktorkörében is megtalálhatóak. A berendezés 
egyszerűsített elvi folyamatábráját a 3. ábra 
szemlélteti. A reaktor hasznos térfogata 100 cm3 
volt. 
 
 
 

 



 117 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

12.

I-2

I-3

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Hidrogén

Alapanyag

Lefúvatott 
gázok

Cseppfolyós 
termék

22.

23.  

3. ábra: Az alkalmazott kísérleti berendezés 
Jelölésmagyarázat: 1.: palacktároló; 2., 4., 6. 9.: 

elzáró szelepek; 3., 5.: gázreduktorok; 7.: 
gázáramlásszabályozó, 8.: alapanyag-tároló tartály; 

10.: szűrő; 11.: alapanyag szivattyú; 12.: 
visszacsapó szelep, 13.: áramlásmérő; 14.: reaktor; 
15., 16., 17.: hőmérsékletmérők; 18.: szeparátor; 
19.: pneumatikus szelep; 20.: vizes gázóra; 21.: 

mágnesszelep; 22.: terméktartály; 23.: cseppfolyós 
termékelvételi csonk 

 
2.2 Felhasznált anyagok 

A kísérletek során egy az iparban is alkalmazott 
NiMo/Al2O3 katalizátort használtunk, amely 
gázolajok kéntelenítésére bevált. A kísérletek 
megkezdése előtt 60 cm3 (56,79 g) katalizátort 
töltöttünk be a reaktor középső szakaszába. Az új, 
aktiválatlan katalizátor előkészítését a reaktorba 
való betöltés után a Tanszéken kidolgozott 
aktiválási program szerint végeztük.  

A katalitikus kísérletek során felhasznált 
alapanyag összetételét az 1. táblázatban adtuk meg. 
Ezt orosz kőolajból a MOL NyRt. Dunai 
Finomítójában desztillációval állították elő. 

Jellemző Érték 
Külső Tiszta, átlátszó 

és üledékmentes 
Aromástartalom, % 
Egy-gyűrűs 
Két-gyűrűs 

 
17,9 
3,8 

Merkaptánkén-tartalom, 
% 0,01 

Összes kéntartalom, 
mg/kg 1800 

Sűrűség 15°C-on, g/cm3 0,8083 
Kristályosodáspont, °C -49 
Fűtőérték, MJ/kg 42,37 
Nem kormozó 
lángmagasság, mm 23,4 

1. táblázat: A felhasznált petróleum minőségi 
jellemzői 

A sugárhajtómű üzemanyag keverésekor 
felhasznált alternatív eredetű keverő-
komponensének (paraffin elegy) főbb minőségi 
adatait a 2. táblázat tartalmazza. 

Tulajdonság Érték 

Sűrűség, g/cm3  0,7404 

Kéntartalom, mg/kg  < 1 

Aromástartalom, %  < 0,1 

Fűtőérték, MJ/kg  43,2 

Kristályosodás pont, °C  -52 

2. táblázat: Az alternatív eredetű sugárhajtómű 
üzemanyag keverőkomponens  

(C10-C12 paraffin elegy) főbb tulajdonságai 
 

2.3 A katalitikus kísérletek műveleti paraméterei 
A katalitikus kísérletek körülményeit a 3. 

táblázat tartalmazza. 

Hőmérséklet, °C 200-380 
Össznyomás, bar 20-50 
H2/szénhidrogén 

térfogatarány, Nm3/m3 400 

Folyadékterhelés, cm3/cm3h 1,0 - 3,0 
3. táblázat: A vizsgálat során alkalmazott műveleti 

paraméterek értékei 
 

2.4 Módszerek 
Jellemző Szabványszám 

Külső, érzékszervi vizsgálat MSZ 
10870:1995 

Sűrűség MSZ EN 
12185:1998 

Kéntartalom 

MSZ EN 
14596:2007 

MSZ EN 
20846:2004 

Aromástartalom MSZ EN 
12916:2000 

Ásványolajtermékek 
szerkezetcsoport elemzése 
infravörös 
spektrofotometriával 

MSZ 09.60134 

Nem kormozó lángmagasság MSZ 970:1984 

Kristályosodáspont MSZ EN 
2047:1986 

Desztillációs jellemzők MSZ EN 
3405:2000 

4. táblázat: Az alapanyagok és a cseppfolyós 
termékek minőségi jellemzőinek szabványos 

vizsgálati módszerei 
 

Az alapanyagként használt petróleumfrakció és 
a heterogén katalitikus kísérletek során nyert 
cseppfolyós termékek főbb jellemzőit a 4. 
táblázatban közölt szabványok szerint és az 
azokban megadott vizsgálati tűréssel határoztuk 
meg. 
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3. Kísérleti eredmények és értékelésük 
 

A következőkben értékeljük a petróleum 
frakcióval végzett kísérletsorozat során a műveleti 
paraméterek hatását a termékek hozamára és 
minőségére, beleértve a termékek aromás-, 
paraffin- és kéntartalmát is.  

A cseppfolyós termékek hozama minden 
vizsgált műveleti paraméterkombinációnál 96,0% 
feletti volt, ami nagyon kedvező (4. ábra). A 
veszteséget a kénvegyületek hidrogéneződése során 
keletkező kén-hidrogén gáz, valamint a kismértékű 
hidrokrakkolódásából származó könnyebb 
szénhidrogének okozták. 
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4. ábra: A cseppfolyós termékek hozama  

(H2/CH arány: 400 Nm3/m3) 
 

HPLC-vel végzett mérések alapján látható, hogy 
a termékek összes aromástartalma a hőmérséklet és 
a nyomás növelésével csökkent (5. ábra). A 
csökkenés mértéke, azaz az aromástelítés 
hatékonysága 340°C-on és 50 bar nyomáson volt a 
legnagyobb. Ugyanakkor 360°C-os hőmérsékleten 
a termékek aromáskoncentrációja már nagyobb 
volt, mint 340°C-on. Ennek oka, hogy a fellépő 
termodinamikai gátlás következtében az exoterm 
aromástelítési reakciók visszaszorulnak.  

Az egygyűrűs aromások telítése (6. ábra) 
280°C-nál kezd előtérbe kerülni, eddig a 
hőmérsékletig elsősorban nagymértékű kéntelenítés 
és a kétgyűrűs aromások hidrogéneződése a 
jellemző. 280°C feletti hőmérsékleteken a vizsgált 
NiMo/Al2O3 katalizátor hidrogénező aktivitása is 
jelentős mértékben megnőtt.  
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5. ábra: A termékek összes aromás tartalmának 

változása és az aromástelítés hatékonysága a 
hőmérséklet függvényében 

(LHSV: 1,0 1/h, H2/CH arány: 400 Nm3/m3) 
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6. ábra: A termékek egygyűrűs aromás tartalmának 

változása a hőmérséklet függvényében  
(LHSV: 1,0 1/h, H2/CH arány: 400 Nm3/m3) 

 
Infravörös spektroszkópiával vizsgáltuk a 

termékek szénhidrogén-csoportösszetételét annak 
megállapítására, hogy az alapanyag aromástartalma 
milyen szénhidrogénekké alakult.  

A vizsgálati módszer értékei nem egyeznek a 
HPLC-vel mért aromástartalmakkal, de megfelelő 
információt adnak a hidrogénezés során nyert 
termékek összetételéről. A termékek n- és 
izoparaffin szénhidrogéncsoportjainak száma csak 
kismértékben változott a kísérletsorozat során (5. 
táblázat). Ezzel szemben a termékek cikloparaffin-
csoport tartalma az alapanyaghoz képest 
növekedett, a növekedés mértéke gyakorlatilag 
egyenlő volt az aromáscsoport-tartalom 
csökkenésével (7. ábra). Így megállapítható tehát, 
hogy az alapanyag aromás tartalma cikloparaffin 
szénhidrogénekké hidrogéneződött, tehát a 
gyűrűnyitási reakciók lineáris paraffinokat 
eredményezve nem játszódtak le. 
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7. ábra: A termékek cikloparaffin-csoport 

tartalmának változása a hőmérséklet függvényében 
(LHSV: 1,0 1/h, H2/CH arány: 400 Nm3/m3) 

 
Ez a hidrogéneződés nagyon kedvező, mivel a 

cikloparaffinok nemcsak környezetkímélők, hanem 
kedvezőbb energetikai jellemzőkkel és alacsonyabb 
kristályosodási ponttal rendelkeznek, mint az 
azonos szénatomszámú aromások (6. táblázat). 
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n- és i-paraffin tartalom, % 
LHSV=1,0-2,0 1/h; H2/CH arány: 400 Nm3/m3 

                    T,°C 
p, bar 280 300 320 340 360 

20 51,9 51,2 51,6 51,6 51,9 
30 52,2 52,2 51,6 51,6 51,8 
40 52,2 52,2 51,6 51,6 51,8 
50 52,1 51,6 51,6 51,6 51,8 

5. táblázat. A termékek i- és n-paraffin tartalma IR vizsgálatok alapján 
 
 

Tulajdonság n-pentil-
benzol 

n-pentil-
ciklohexán 

n-hexil-
benzol 

n-hexil-
ciklohexán 

n-heptil-
benzol 

n-heptil-
ciklohexán 

Fűtőérték, MJ/kg 34,1 36,5 34,1 36,5 34,2 36,6 
Kristályosodási 
pont, °C -43 -58 -42 -52 -40 -47 

6. táblázat. Azonos szénatomszámú aromás és cikloparaffin vegyületek fűtőértékei és kristályosodási pontjai 
 

A sugárhajtómű üzemanyagok megengedett 
legnagyobb kéntartalma jelenleg 3000 mg/kg. A 
közeljövőben azonban ezt az értéket várhatóan 
csökkenteni fogják. Ezért kísérleti munkánk részét 
képezte a különböző műveleti paramétereknek a 
termékek kéntartalmára gyakorolt hatásának 
vizsgálata is. Már a legenyhébb műveleti 
paraméterkombinációnál is (T: 200°C, p: 20 bar, 
LHSV: 3,0 1/h) jelentős mértékben csökkent a 
termék kéntartalma az alapanyaghoz képest. A 
hőmérsékletet és a nyomást növelve tovább 
csökkent a termékek kéntartalma (8. és 9. ábra). Kis 
folyadékterhelésnél (1,0 h-1) pedig, már 20 bar-on is 
sikerült megközelíteni a motorbenzinekre és 
dízelgázolajokra az Unióban előírt 10 mg/kg alatti 
kéntartalmat. 50 bar nyomáson már 280°C-on 50 
mg/kg alá csökkent a termék kéntartalma, míg 
300°C-on nyert már a termékek kéntartalma 1,0 h-1 
folyadékterhelés mellett már nem haladta meg a 10 
mg/kg értéket, továbbá a folyadékterhelést 3,0 h-1-
ig növelve sem érte el a 200 mg/kg-ot. 
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8. ábra: A termékek kéntartalmának változása a 

hőmérséklet függvényében 
(LHSV: 1,0 1/h, H2/CH arány: 400 Nm3/m3) 
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9. ábra: A termékek kéntartalmának változása a 

folyadékterhelés függvényében 
(P: 50 bar, H2/CH arány: 400 Nm3/m3) 

 
A következőkben a termékek néhány 

alkalmazástechnikai tulajdonságát – nem kormozó 
lángmagasság, lobbanáspont, kristályosodási pont – 
mutatjuk be. 

A nem kormozó lángmagasság mértékét a 
középpárlat aromás szénhidrogén tartalma döntően 
befolyásolja. Az aromások kisebb hidrogén-szén 
arányuk miatt kormozóbb lánggal égnek, mint a 
nagyobb hidrogén-szén aránnyal rendelkező 
cikloparaffinok és paraffinok. A 10. ábrán látható, 
hogy aromás szénhidrogének hidrogéneződésével a 
nem kormozó láng magasság jelentős mértékben 
nőtt. A 320°C-on előállított termékeké meghaladta 
a szabványban előírt legalább 25 mm-es értéket. Ezt 
a változást a hidrogénezési reakciók során 
keletkezett kedvezőbb égési tulajdonságokkal 
rendelkező cikloparaffinok okozzák. 
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10. ábra: A termékek nem kormozó 

lángmagasságának változása a hőmérséklet 
függvényében  

(H2/CH arány: 400 Nm3/m3, LHSV: 1,0 h-1) 
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11. ábra: A termékek kristályosodási pontjának 

változása a hőmérséklet függvényében  
(p= 50 bar, LHSV: 1,0 h-1) 

 

A termékek kristályosodási pontja az 
alapanyaghoz képest folyamatosan csökkent az 
aromás szénhidrogének jelentős mértékű 
hidrogéneződése miatt. A kristályosodási pont 
csökkenése kedvező, a jelenleg érvényes szabvány 
legfeljebb -47°C-ot ír elő (11. ábra).  

A katalitikus kísérlet sorozat termékeihez 
bioparaffin elegyet is kevertünk, hogy vizsgáljuk 
hatásukat az aromástartalomra és az 
alkalmazástechnikai jellemzőkre. 

A 340°C-on és 50 bar nyomáson 1,0 h-1 
folyadékterheléssel nyert termékhez 10-30% 
bioparaffint kevertünk, majd vizsgáltuk ezen 
elegyek fontosabb jellemzőit. Mivel a katalitikus 
kísérletből származó termék kéntartalmát már 
sikerült nagymértékben csökkenteni, így a 
bioparaffin elegy hozzákeverésével már nem 
változott lényegesen a termékelegy kéntartalma, 
továbbá a vizsgált alkalmazástechnikai jellemzők 
sem módosultak jelentős mértékben, ugyanakkor az 
aromástartalmat sikerült 5% alá csökkenteni (7. 
táblázat). Ezen eredmények alapján azt is 
megállapítottuk, hogy a trigliceridek katalitikus 
hidrogénezésével előállított bioparaffin elegy (C10-
C12) nem rontja a kőolajalapon előállított 
sugárhajtómű üzemanyag vizsgált jellemzőit. 

 
 

Tulajdonság Bioparaffin tartalom, % 
0 10 20 30 

Sűrűség, g/cm3 0,7998 0,7938 0,7878 0,7819 
S-tart., mg/kg 9 8 7 6 
Fűtőérték, MJ/kg 43,0 43,1 43,1 43,1 
Kristályosodási pont, °C -51 -51 -51 -51 
Aromástartalom, % 5,9 5,3 4,7 4,1 

 
7. táblázat. Bioparaffin bekeverésének hatása a katalitikus kísérletek során előállított termékek tulajdonságaira 

 
4. Összefoglalás 
 

Célunk olyan csökkentett aromás- és 
kéntartalmú petróleum (sugárhajtómű üzemanyag) 
előállítása volt, amely a hidrogénezés 
következtében megváltozott szénhidrogén-
csoportösszetétele miatt kedvezőbb energetikai 
tulajdonságú, alacsonyabb kristályosodási pontú, 
továbbá égéstermékei kevésbé terhelik a 
környezetet. Tanulmányoztuk a műveleti 
paramétereknek (T: 200 – 380°C, p: 20 – 50 bar, 
LHSV: 1,0 – 3,0 h-1, H2/CH térfogatarány: 400 
Nm3/m3) a termékek hozamára és minőségére 
gyakorolt hatását, valamint meghatároztuk az 
aromástelítés és kéntelenítés kedvező műveleti 
paramétereit. 

Megállapítottuk, hogy a termékek hozama 
minden esetben 96,0% feletti volt, ami nagyon 
kedvező. A kéntelenítés és az aromástelítés 

mértékére a hőmérséklet és a nyomás emelése 
jelentős hatással volt, folyadékterhelés elsősorban a 
kéntelenítés mértékét befolyásolta. A termékek 
összes aromástartalma 340°C-os hőmérsékletig 
csökkent, majd a további hőmérsékletnövelés során 
az aromások hidrogéneződése visszaszorult, 
eközben a kéntelenítés mértéke változatlan maradt. 
Az aromások csökkenő mértékű 
hidrogéneződésének oka a magas hőmérséklet miatt 
fellépő termodinamikai gátlás volt. Az aromás 
szénhidrogének cikloparaffinokká alakultak, 
amelyek aromásokénál kedvezőbb 
alkalmazástechnikai tulajdonsággal rendelkeznek. 

A kísérleti eredmények alapján meghatározott 
kedvező műveleti paraméter kombináció a 
következő: hőmérséklet: 340°C, nyomás: 50 bar, 
folyadékterhelés: 1,0 h-1, H2/szénhidrogén arány: 
400 Nm3/m3. 
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Ezt a műveleti paraméterkombinációt 
alkalmazva olyan termék állítható elő, amelynek 
aromástartalma 5,9%, kéntartalma pedig kisebb 10 
mg/kg-nál. Tehát sikerült olyan terméket előállítani, 
ami megfelel és lényegesen jobb jellemzőkkel 
rendelkezik a jelenlegi sugárhajtómű üzemanyag 
szabvány előírásainak. 

Bioparaffinokat 10-30%-ban keverve a kedvező 
műveleti paraméterkombinációnál előállított 
termékhez megállapítottuk, hogy a vizsgált 
jellemzők közül az aromástartalom csökkent, a 
többi vizsgált minőségi jellemző értéke pedig 
gyakorlatilag nem változott. 
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Etil-acetát gyártása nyomásváltó szakaszos reaktív desztillációval 
egy új, két-kolonnás rendszerben 

Ethyl-acetate production by pressure swing batch reactive distillation in a new double-
column system  

Modla Gábor 
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 

1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3-5. 
 

Summary 
Ethyl-acetate is generally produced by the esterification reaction of ethanol with acetic-acid. Since the reaction is 
equilibrium-limited, the use of reactive distillation is an attractive option. A new double-column system is 
suggested for ethyl-acetate production by applying pressure swing batch reactive distillation. The system was 
investigated by a feasibility study based on the analysis of reactive and non-reactive residue curve maps. Two 
different process options were found to be feasible. In the first option (Fig. 1a, Fig 2a), the reactive column 
operates at the lower pressure (1.01 bar), and the non-reactive column, that removes ethyl-acetate from the 
system operates at the higher pressure (10 bar). The second option (Fig. 1b, Fig. 2b) allows the reactive column 
to operate at the higher pressure (10 bar), and the non-reactive column removes water at the lower pressure  
(1.01 bar). The first process option was studied by rigorous simulation based on less simplifying assumptions 
using a professional dynamic simulator (ChemCad).  

   
Figure 1. Column profiles 

A) First option     B) Second option 
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Figure 2. Sketch of the column configurations 

A) First option     B) Second option 
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Absztrakt: Etil-acetát gyártása az etil-alkohol 
észterezésével történik (etil-alkohol és ecetsav 
reakciója). Mivel a reakció egyensúlyra vezet, ezért 
az egyensúly eltolására a reaktív desztillációt 
előnyös alkalmazni. Egy új, két-kolonnás 
berendezést javasoltunk a nyomásváltó szakaszos 
reaktív desztillációhoz. A berendezés működését 
etil-acetátgyártás segítségével mutattuk be. A 
folyamatot reaktív és nem reaktív maradékgörbe 
térképek elemzésén alapuló megvalósíthatósági 
vizsgálatokkal tanulmányoztuk. Két folyamatot 
találtunk megvalósíthatónak. Első esetben a reaktív 
kolonna alacsonyabb nyomáson (1,01 bar), a nem 
reaktív kolonna magasabb nyomáson (10 bar) 
működik, eltávolítva a rendszerből az etil-acetát 
terméket. A második esetben a reaktív kolonna 
magasabb nyomáson (10 bar) a nem reaktív kolonna 
alacsonyabb nyomáson (1,01 bar) működik, 
eltávolítva a rendszerből mellékterméket, a vizet. A 
két megvalósítható folyamat közül az elsőt 
professzionális folyamat-szimulátorral (ChemCad) is 
modelleztük és vizsgáltuk.  
1. Bevezetés 

Etil-acetát az egyik leggyakrabban alkalmazott 
vegyület a vegy- és élelmiszeriparban, gyártása az 
etil-alkohol észterezésével történik (etil-alkohol és 
ecetsav reakciója). Mivel a reakció egyensúlyra 
vezet, ezért az egyensúly eltolására a reaktív 
desztillációt előnyös alkalmazni (Taylor and Krishna 
[1]). 

A nyomásváltó (kétnyomásos) desztilláció 
hatékony eljárás a nyomásérzékeny azeotrópok 
elválasztására. Számos elegy képez olyan 
azeotrópot, melynek összetétele változik a rendszer 
nyomásának megváltoztatásával, ezek a 
nyomásérzékeny azeotrópok. Ezt a jelenséget 
aknázzuk ki a nyomásváltó desztillációval. 
Korábban többek között Knapp and Doherty[2] és 
Luyben[3] vizsgálta a nyomásváltó desztillációt 
folyamatos üzemmódban.  

A nyomásváltó reaktív desztilláció a reaktív és 
nyomásváltó desztilláció előnyeit együtt nyújtja. A 
nyomásváltó reaktív desztillációt folyamatos 
üzemmódban többek között Bonet és munkatársai 
[4] mutatták be a metil-acetát át-észterezési 
reakcióján vizsgálva. A reaktív kolonna a magasabb 
nyomáson (8,77 bar) működött, míg a második 
kolonna alacsonyabb nyomáson (1,01 bar). 

A szakaszos desztilláció (SZD) mindig is fontos 
szerepet játszott a szezonális, bizonytalan, kis 
kapacitású gyártásoknál illetve nagy tisztaságú 
kémiai anyagok előállításában. Ennek a műveletnek 
kulcsfontosságú szerepe van a gyógyszer- és számos 
más iparban is, valamint a hulladék oldószer elegyek 

regenerálásában. A szakaszos desztilláció 
legfontosabb előnye a folyamatossal szemben, hogy 
egy egyszerű berendezéssel is sokféle elegy 
kezelhető, valamint többkomponensű rendszerek is 
szétválaszthatók egyetlen oszlopban. 

Modla és Láng [5] nyomásváltó szakaszos 
desztilláció alkalmazásával kétkomponensű, 
minimális és maximális forrpontú homoazeotrópok 
elválasztását vizsgálták megvalósíthatósági és 
részletes modellező számításokkal. Két új, 
kétkolonnás, nyitott üzemmódban működő (dupla 
oszlopos szakaszos sztripper (DOSZSZ-nyitott) és a 
dupla oszlopos szakaszos rektifikáló (DOSZR-
nyitott)) berendezést mutattak be, valamint 
különböző szakaszos kolonna konfigurációkat 
hasonlítottak össze. A legjobb eredményt a 
minimális forrpontú azeotrópoknál a dupla oszlopos 
szakaszos sztripperrel, míg a maximális forrpontú 
azeotrópoknál a dupla oszlopos szakaszos rektifikáló 
berendezéssel érték el. 

Munkánk célja: 
- egy új, kétoszlopos berendezés bemutatása, 

nyomásváltó szakaszos reaktív desztillációhoz etil-
acetát gyártásán keresztül, 

- megvalósíthatósági vizsgálatokkal 
meghatározni lehetséges folyamato(ka)t, 

- részletes modellezési számításokkal igazolni a 
megvalósíthatósági vizsgálat eredményét egy 
lehetséges folyamat szimulációjával. 
2. Megvalósíthatósági vizsgálat 

A megvalósíthatósági vizsgálat célja, hogy 
találjunk egy olyan nyomásváltó szakaszos reaktív 
desztillációs folyamatot, mellyel a rendszerből 
legalább az egyik termék (etil-acetát vagy víz) 
eltávolítható, így elősegítve az egyensúlyi reakció 
egyensúlyának eltolódását a termékgyártás irányába. 
A vizsgálat a reaktív és nem reaktív maradékgörbe 
térképek elemzésén alapul, számos egyszerűsítő 
feltételezés alkalmazásával: 1, maximális (tökéletes) 
szétválasztás (nagy tányérszám, nagy 
reflux/visszaforralási arány) 2, elhanyagolható 
folyadék hold-up a tányérokon, 3, elhanyagolható 
gőz hold-up, 4, a reakció pillanatszerű, 5, a 
reakcióhő elhanyagolható. 

2.1 Reakció kinetika 
Etil-acetát gyártása az etil-alkohol észterezésével 

történik (etil-alkohol és ecetsav reakciója) savas 
katalizátor jelenlétében. 

Ecetsav (AA) + Etanol (E) 
1k

2k
↔  Etil-acetát (EA) + Víz 

(W) 

94,3
2
1

==
k
kK   
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2.2 Gőz-folyadék egyensúlyok 
A gőz-folyadék egyensúlyokat a 1-3. ábrák mutatják be. Az azeotrópok kiterjesztett M&N féle besorolása [6]  
1. táblázatban található. 
 

 
1. ábra. Terner rendszerek maradékgörbe-térképei (2D) 

A) 1,01 bar     B) 10 bar 
 

   
2. ábra. Négykomponensű rendszerek maradékgörbe-térképei (3D) 

A) 1,01 bar     B) 10 bar 
 

  
3. ábra. Reaktív maradékgörbe-térképek 

A) 1,01 bar     B) 10 bar 
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Az 1-2. ábrán láthatóak a nem reaktív 
maradékgörbe térképek különböző nyomásokon. A 
rendszerben két minimum forrpontú homoazeotróp 
(W-E, E-EA), egy minimum forrpontú 
heteroazeotróp (W-EA) és egy minimum forrpontú 
terner homoazeotróp (E-EA-W) található. Ezek az 
azeotrópok nyomásérzékenyek, ezért a nyomásváltó 
desztillációval történő elválasztás alkalmazható. 
 

Terner rendszerek Besorolás 
AA-E-EA 1P-0-0 
AA-W-E 1P-0-0 
E-W-EA 2P-2P-2P-mP 

EA-W-AA 1P-0-0 
1. táblázat. Terner rendszerek besorolása [6] 

 
A 2. ábrán látható, hogy a négykomponensű 
rendszerben egyetlen egy desztillációs tartomány 
van mindkét nyomáson. 
A 3. ábrán a reaktív maradékgörbék találhatók. 
Látható, hogy van egy reaktív azeotróp pont, mely 
szintén nyomás érzékeny. 
 

2.3 Elemzés eredménye 
A kezdeti elegy összetétele legyen:  
xAA=0,3; xE=0,4; xEA=0,0; xW=,.3 (CH-val jelölve). 
Gyakorlati szempontból a kiindulási elegy 
tartalmaz vizet (W), hiszen a vízmentes alkohol (E) 
igen drága. A különböző térképek elemzése alapján 
a következő két gyártási-elválasztási eljárást 
javasoljuk.  
1. folyamat 
A reaktív oszlop (5. ábra) működjön 1,01 bar 
nyomáson. Ebben az esetben a reaktív zóna 
segítségével a kiindulási elegy pontból (CH) 
eljuthatunk a reaktív terner pontba (4a. ábra, R-AZ: 
0.010; 0.444; 0.510; 0.036). A reaktív zóna felett 

legyen egy rektifikáló zóna is az oszlopban, így 
desztillátumként elérhetjük a terner azeotrópot  
(E-EA-W: 0,126; 0,584; 0,290). Ha nincs 
rektifikáló zóna, akkor a művelet nem 
megvalósítható, mivel a reaktív azeotróp pontból 
(R-AZ) a maradék-görbe az ecetsav (AA) pontba 
tart (4b. ábra). A desztillátumot vezessük be egy 
másik kolonnába, mely 10 bar nyomáson működik 
(nem reaktív oszlop). A második kolonnában egy 
sztrippelő zónával elérhetjük az etil-acetát (EA) 
csomópontot, azaz fenéktermékként etil-acetátot 
tudunk gyártani. A második kolonna desztillátumát 
vezessük vissza az első kolonnába. 
 
2. folyamat 
A reaktív oszlop (7. ábra) működjön 10 bar 
nyomáson. Ebben az esetben a reaktív zóna 
segítségével a kiindulási elegy pontból (CH) 
eljuthatunk a reaktív terner pontba (6a. ábra, R-AZ: 
0,008; 0,669; 0.,221; 0,102). A reaktív zóna felett 
legyen egy rektifikáló zóna is az oszlopban, így 
desztillátumként elérhetjük a terner azeotropot  
(6a. ábra, E-EA-W: 0,441, 0,308; 0,251). Ha nincs 
rektifikáló zóna, akkor a művelet nem 
megvalósítható (6b. ábra) mivel a reaktív azeotrop 
pontból (R-AZ) a maradék-görbe az ecetsav (AA) 
pontba tart. A desztillátumot vezessük be egy másik 
kolonnába, mely 1,01 bar nyomáson működik (nem 
reaktív oszlop). A második kolonnában egy 
sztrippelő zónával elérhetjük a víz (W) 
csomópontot, azaz fenéktermékként vizet tudunk 
gyártani, így a reakció egyensúlyt kedvező irányba 
tudjuk elmozdítani. A második kolonna 
desztillátumát vezessük vissza az első kolonnába. 
 
 

 

                  
4.ábra. Kolonna profilok (1. folyamat) 

a. Megvalósítható művelet    b. Nem megvalósítható 
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5. ábra. Megvalósítható művelet kolonna konfigurációja (1. folyamat) 
 
 

                  
6. ábra. Kolonna profilok (2. folyamat) 

a. Megvalósítható művelet    b. Nem megvalósítható 
 
 

 
7. ábra. Megvalósítható művelet kolonna konfigurációja (2. folyamat) 

 
 

CH 

    R-
CH 

E-EA-W 

EA 

R-AZ 

szivattyú 

 reaktív 
 zóna 

rektifikáló 
 zóna 

sztrippelő 
zóna 

nyomás 
csökkentő 

P=1,01 bar P=10 bar 

CH 

R-CH 

E-EA-W 

W 

R-AZ 

szivattyú 

reaktív 
zóna 

rektifikáló 
zóna 

sztrippelő 
zóna 

nyomás 
csökkentő 

P=10 bar P=1,01 bar 

E-EA 

E-W 



 127 

3. Részletes szimulációs eredmények 
A következő egyszerűsítő feltételeket alkalmaztuk: 

-elméleti tányérok, 
-állandó térfogatú folyadék hold-up a tányérokon, 
-elhanyagolható gőz hold-up. 

A megoldandó modell egyenletek jól ismertek: 
a. nem-lineáris differenciál-egyenletek (anyag- és 
hőmérlegek), 
b. algebrai egyenletek (gőz-folyadék (VLE) 
egyensúlyi egyenletek, összegzési egyenletek, hold-
up egyenértékűség, fizikai jellemzők modelljei, 
reakció modell). 
A számításokhoz a Chemstations [7] 
professzionális folyamat-szimulátorának dinamikus 
modellező részét (CCDCOLUMN) használtuk, a 
következő modulokat alkalmazva: 
-DYNCOLUMN (oszloprészek) 
-DYNAMIC VESSEL (közös-, ill. termékgyűjtő 
tartályok) 
-HEAT EXCHANGER, PUMP, VALVE 
(hőcserélők, szivattyúk, szelepek) 
-MIXER, DIVIDER (keverők és elosztók) 
- CONTROLLER, CONTROL VALVE 
(szabályzók és beavatkozó szelepek). 

A megvalósítható folyamatok közül csak az elsőt 
vizsgáljuk folyamat szimulátorral. 

Az elméleti tányérok száma minden 
oszloprészben 40 (kondenzátor és visszaforraló 
nélkül). A hold-up mennyisége 2 dm3/tányér. A 
művelet kezdetén a tányérok már forrponti 
hőmérsékletű folyadékot tartalmaznak (“wet start-
up”). A reaktív oszlop (I.) 1.01 bar, a nem reaktív 
oszlop 10 bar nyomáson működik. A reaktív zóna a 
20-40 tányérokon található (8. ábra). 

A reaktív tartályba betöltött sarzs mennyisége 
62,41 kmol (kb.: 3.14m3), melynek összetétele: 
xAA=0,3; xE=0,4; xEA=0,0; xW=0,3. 

A reaktív kolonna desztillátumát (DI), mely 
közel azeotrop összetételű a nem reaktív kolonnába 
(II.) vezetjük be egy nyomásfokozó szivattyúval. A 
nem reaktív kolonna fenékterméke 99 mol%-os etil-
acetát (WII), mely összetételt egy PID szabályzóval 
biztosítjuk. A nem reaktív kolonna fejtermékét (DII) 
egy nyomáscsökkentő szelepen keresztül vezetjük 
be a reaktív oszlopba. A betáplálási tányérok: 
Nf

I=10, Nf
II=10, a második oszlop refluxaránya: 

RII=10.  
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8. ábra. ChemCad folyamatábra 
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A reaktív tartály folyadék összetétele a 255. percig 
jelentősen változik (9. ábra), amikor is az ecetsav 
konverzió elérte a 86%-ot. Ettől kezdve a folyamat 
jelentősen lelassul. 
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9. ábra. A reaktív tartály folyadék összetételének 

időbeli változása 
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10. ábra. Ecetsav konverziója 

 
Az elsődleges részletes modellező számítások 
eredménye azt mutatja, hogy nagy tisztaságú etil-
acetát gyártható a javasolt technológiával, ezért 
érdemes további vizsgálatokat (műveleti 
paraméterek hatása, folyamatoptimalizálás) végezni 
a későbbiekben. 
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Függelék 
Gőz-folyadék egyensúlyi paraméterek 
a. Antoine-konstansok :  

CT
BAln(p)
+

−=  

ahol:  p gőznyomás [torr], 
T hőmérséklet [K] 

 
Komponens A B C 

Ecet-sav (AA) 17,8820 4097,90 -27,4940 
Etanol (E) 18,9120 3804,00 -41,6800 

Etil-acetát (EA) 16,5970 3022,30 -47,8830 
Víz (W) 18,3040 3816,40 -46,1300 

 
 
b. Uniquac paraméterek 
 

i-j uij-ujj [cal/mol] uji-uii [cal/mol] 
AA-E 122,362 -162,724 

AA-EA -376,313 677,252 
AA-W -733,6426 1076,291 
E-EA -115,16 456,638 
E-W 50,88 232,01 

EA-W 757,59 151,64 
 
PID szabályzó körök beállításai 
 

 PB 
[%] 

TI 
[min] 

TD 
[min] 

Set point 
[mol/mol] 

Kolonna 
Ι 

80 2,5 0 0,35 etil-
acetát 

Kolonna 
ΙΙ 

50 10 1 0,99 etil-
acetát 
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Földgázok kénhidrogén tartalmának szelektív eltávolítása 
Selective Removal of H2S from Sour Gas 

Rippelné Pethő Dóra1*, Horváth Géza1, Oláh Károly2 Tóth Imre1,  
Vágó Árpád2 

1Pannon Egyetem, Vegyipari Műveleti Intézeti Tanszék, 8200 Veszprém Egyetem u. 10 
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Összefoglaló 
A földgázok kénhidrogén tartalmára szigorú határértékek vonatkoznak. A kénhidrogén rendkívül korrozív a 
csővezetékekre, különösen, amikor a földgáz vízgőzt is tartalmaz. A földgáz elégetésekor a kénhidrogénből a 
környezetre káros kén-dioxid (SO2) keletkezik. A jelenleg használt amin tartalmú vegyszeres eljárás használata 
környezetvédelmi okok miatt kérdéses. A vas-oxid alapú szilárd fázisú kénhidrogén mentesítő adszorbenseknek 
pedig regenerálásra van szükségük. A regenerálás jelentősen csökkenti az adszorbens kapacitását, ezért 2-3 
regenerálás után cserére van szükség. 
A szilárd adszorbensek és az amin tartalmú vegyszerek kiváltására egy olyan eljárást terveztünk, amely a 
kénhidrogén mellett szén-dioxidot tartalmazó földgázoknál is alkalmazható. A kompetitív kemiszorpcióra 
alapozott alkáli lúgos megoldás több mint ötven éve ismert. Mindegyiknek az a lényege, hogy egy nagyon rövid, 
1 s alatti kontaktidőt kell biztosítani és ugyanakkor intenzív érintkeztetést megvalósító technikai megoldás 
alkalmazására van szükség. A klasszikus konstrukciójú kemiszorberekben ez természetes nem valósítható meg. 
A kis kontaktidőt az a tény teszi szükségessé, hogy a kemiszorpció kezdetén a kénhidrogén –nyomástól 
függően– de mindenképpen egy-két nagyságrenddel gyorsabban szorbeál mint a szén-dioxid. A reakció maga 
erősen pH függő. A lúgfelhasználás szempontjából az alacsonyabb, a hatásfok szempontjából jobb a magasabb 
pH tartomány. Optimálást kíván annak meghatározása is, hogy lúgfelesleggel vagy esetleg több lépcsőben 
célszerű a technológiai megvalósítás. Találunk olyan alkalmazásokat, ahol párhuzamos statikus keverő 
reaktorokat használnak, de ellenáramú töltetes megoldást és ellenáramú porlasztást is. 
A kísérletekhez laboratóriumi Jet reaktort terveztünk, amelyben a tisztítandó gázkeverék porlasztja be az 
abszorbeáló komponenst, amely megfelelő összetételű nátrium-hidroxid. A reakcióteret úgy alakítottuk ki, hogy 
a tartózkodási idő 0,1 s alá csökkenjen. A reaktorteret egy klasszikus szeparátor követi. 
A kísérletek során bizonyítottuk az eljárás jóságát a jelenleg alkalmazható technikák mellett. Meghatároztuk a 
különböző kénhidrogén tartalmú modell gázelegyeknél a gázterhelések, a lúgkoncentrációk és lúgáramok 
függvényében a hatásfok változását. A laboratóriumi kísérletek alapján egy méretnövelt készüléket terveztünk és 
az üzemi kísérleteket követően üzembe helyeztük. A laboratóriumi kísérleteket kétlépcsős kaszkádreaktorral 
folytattuk. 
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A szakaszos extraktív és nyomásváltó desztilláció összehasonlítása 
az aceton-metanol szétválasztásra 

Comparison of the extractive and pressure swing batch distillation for separation of 
acetone-methanol mixture  

Modla Gábor, Láng Péter 
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 

1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3-5. 
 

Summary 
The performance of batch extractive (BED) and pressure swing distillation (PSBD) for the separation of the 
mixture acetone(A)-methanol(B) forming a minimum azeotrope are compared. For the BED, where the 
solvent(S) is water, three different operational policies (basic, modified, controlled) are studied. For the PSBD 
the double column batch stripper (DCBS) is applied with and without heat integration (HI). The rigorous 
simulation calculations are made with a professional dynamic simulator. 
From the same equimolar binary charge A and B are produced in the same purity with all methods. The specific 
overall energy consumptions and recoveries are compared.  
On the basis of the results obtained for the BED and DCBS we can state that 
(1) The specific energy consumption is the lowest for the DCBS with HI. However the energy demand of both of 
the MOP and COP of the BED was lower than that of the DCBS without HI. (2) By all BED policies higher 
recovery of acetone (A) was achieved than by the PSBD. However the recovery of methanol (B), which is 
produced between A and S by the BED, remained below that of the PSBD. By the BED the products A and B are 
polluted mainly with S contrary to the PSBD where they are polluted with the other original component 
obviously decreasing its recovery. (3) By the BED there is a slop-cut contrary to the PSBD, which must be 
recycled to the next charge and/or processed with another charge (of different composition). (4) The BED needs 
much more operation steps than the PSBD. (5) The control of the DCBS is easier than that of the BED since the 
columns are operating practically in steady state. (7) The capital costs of the DCBS (requiring two columns) are 
obviously higher than that of the BED. 
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Absztrakt: Az extraktív és nyomásváltó szakaszos 
desztillációt hasonlítjuk össze az aceton – metanol 
minimális forrpontú azeotrop elegy elválasztásán. A 
szakaszos extraktív desztillációnál (SZED) egy új 
üzemviteli módot javasolunk, melynél az aceton 
gyártási lépésben egy tányérhőmérséklet alapjellel 
működő PI szabályzó biztosítja az állandó 
desztillátum összetételt. Az új üzemviteli módot 
összehasonlítjuk az alap és módosított üzemviteli 
módokkal. A nyomásváltó szakaszos 
desztillációhoz dupla oszlopos szakaszos sztrippert 
alkalmazunk termikus csatolással illetve anélkül. A 
technológiák összehasonlításához az átlagos 
fajlagos energiafelhasználást vesszük alapul. A 
számításokhoz professzionális dinamikus folyamat 
szimulátort használunk. 
 
1. Bevezetés 

Binér homoazeotropok folyamatos 
elválasztására gyakran alkalmaznak extraktív (ED) 
és nyomásváltó (NYVD) desztillációt. A NYVD 
akkor hatékony, ha az azeotrop összetétele 
jelentősen megváltozik a nyomással. Fő előnye, 
hogy nem igényli szétválasztó ágens alkalmazását 
ellentétben az ED-val, melynél hatékony szolvensre 
(S) van szükség. Luyben (2008) összehasonlította e 
két módszert az aceton-metanol elegy 
szétválasztására. mely gyakori hulladék a 
gyógyszeriparban és minimális forrpontú 

azeotropot képez. Az aceton-gyártó oszlop 1,013, a 
metanol-gyártó pedig 10 (NYVD) ill. 5 baron (ED) 
üzemelt. Mindkét módszerre termikus csatolást 
(TCs) alkalmazva megállapította, hogy a két 
módszer szabályozhatósága hasonló, ugyanakkor az 
ED éves összköltsége valamivel alacsonyabb.  

A szakaszos desztilláció sok esetben 
előnyösebb, mint a folyamatos (pl. amikor a 
szétválasztandó elegy mennyisége és összetétele 
gyakran változik). Emellett egyetlen szakaszos 
oszlopon tetszőleges számú termék gyártható. 
Ugyanakkor sem az ED, sem a NYVD nem terjedt 
el még szakaszos üzemmódban az iparban. 

A szakaszos extraktív desztilláció (SZED) alap 
üzemviteli módját (AÜM) Yatim et al. (1993) 
javasolták az aceton(A) – metanol(B) + víz(S) 
elegyre, egy oszlopra. A SZED fő sajátossága S 
folyamatos adagolása (F>0) a szakaszos művelet 
két lépésében (tisztítás teljes refluxszal (R=∞) az 
oszlop felfűtése (R=∞, F=0) után és A-gyártás). 
Lelkes et al. (1998) számos üzemviteli módot 
tanulmányozott a SZED speciális lépéseire. Ipari 
tapasztalatok alapján Lang et al. (2006) 
módosították az AÜM-ot. A módosított üzemviteli 
mód (MÜM) szerint az AÜM első két lépését 
(felfűtés és tisztítás) összevonták. A szolvens 
betáplálását már a felfűtés alatt elindították, amikor 
a kiindulási elegy az üstben forrni kezd.  
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a. SZED     b. NYVSZD 

1. ábra. Elvi folyamatábrák 
 
Luyben és Chien (2010) szimulációval 

vizsgálták a SZED-et a fenti elegyre állandó R és F 
mellett, valamint az izopropanol (A)-víz 
(B)+DMSO (S) elegyre is. Az utóbbi elegyre, ahol 
S sokkal nehezebb, mint A and B, az A-gyártó 
lépésben mind R (a refluxtartály hőmérséklete 
alapján), mind F (a szolvens betáplálási tányér 

hőmérséklete alapján) értékét változtatták. Az 
előbbi célja a desztillátum összetételének 
szabályozása, az utóbbié S felhasználásának 
csökkentése volt. 

A NYVD szakaszos (NYVSZD) 
megvalósítására Modla és Lang (2008) új 
kétoszlopos konfigurációkat (a min. forrpontú 



 132 

azeotrópokra a duplaoszlopos szakaszos sztrippert 
(DOSZSZ, 1.b ábra)) javasoltak, amely több előnyt 
is nyújtanak, többek között a termikus csatolás 
(TCS) lehetőségét (Modla és Lang, 2010). Kopasz 
et al. (2009) egyszerű összetétel-szabályozási sémát 
javasoltak a DOSZSZ-ra.  

E munka célja a SZED és a NYVSZD (termikus 
csatolással és anélkül) összehasonlítása elsősorban 
az energiafogyasztás és elérhető kinyerések 
szempontjából. A részletes modellező számításokat 
a CHEMCAD 6.3 dinamikus szimulátorával (CC-
DCOLUMN) végeztük. 

 
2. Az aceton-metanol elegy gőz-folyadék 
egyensúlyi adatai 

Az aceton-metanol elegy azeotróp adatai két 
különböző nyomásra (1,01 and 10 bar) az 1. 
táblázatban láthatók. Az azeotróp összetételek 
jelentős eltérése azt jelzi, hogy a nyomásváltó 
desztillációs elválasztás hatékonyan 
megvalósítható. 

 
Elegy  P [bar] xAZ 

[%] 

TAZ 

[°C] 
Tfp,A 
[°C] 

Tfp,B 
[°C] 

Aceton (A)- 1.01 78 55,2 56,0 64,4 
Metanol (B) 10 37 142,9 142,9 136,7 

1. táblázat. Az aceton-metanol elegy azeotróp 
adatai 

 
3. Részletes modellezési eredmények 

3.1 Bemenő adatok 
A binér kiindulási elegy 50 mol% acetont 
(xch,A=0.5) tartalmaz, mennyisége 0,9 m3 
(Uch=15.96 kmol). Az előírt terméktisztaságok: 94 
mol% acetonra és metanolra, 99 mol% vízre. Az 
elméleti tányérszám (N) mindegyik oszlopra 18 
(nem beleértve a totális kondenzátort és a 
visszaforralót). A szolvensbetáplálási tányér (f) 
felülről a 6 (előzetes vizsgálatok alapján). A 
folyadék hold-up 4 dm3/tányér. Induláskor a 
tányérok forrponti folyadékkal vannak feltöltve az 
adott nyomáson. 
SZED esetén a visszaforralóban közölt hőáram 400 
MJ/h, az oszlop nyomása 1,01 bar, a vízbetáplálás 
hőmérséklete 80 °C.  
A DOSZSZ oszlopok nyomása 1,01 (metanol 
gyártó) ill. 10 bar (aceton gyártó). 
 
3.2 Szakaszos extraktív desztilláció 
Az alap-, módosított üzemeltetési módok mellett 
egy újabbat is megvizsgáltunk: 
Új üzemviteli mód (ÚÜM) 

Az új üzemviteli mód a következő lépésekből áll: 
1. Felfűtés és tisztítás teljes refluxszal folyamatos 
szolvensbetáplálás mellett (R1=∞, F1>0), mely 
akkor ér véget, amikor az aceton koncentráció a 
desztillátumban (xd,A) 0,95-re nő.  
2. Aceton-gyártás véges, változó refluxaránnyal 
(xd,A=xd,A,spec=0,94) folyamatos szolvens betáplálás 
mellett (R2≠áll., F2>0), ), mely akkor ér véget, 
amikor az aceton kinyerés eléri előírt értékét (94%). 
3. Közbenső párlat vétele állandó refluxaránnyal 
szolvensbetáplálás nélkül (R3<∞, F3=0), mely akkor 
ér véget, amikor metanol koncentráció a 
desztillátumban (xd,M) eléri a metanol termékre 
előírt értéket (0,94). 
4. Metanol-gyártás két különböző refluxaránnyal 
szolvensbetáplálás nélkül (F4=0):  
a. E lépés első részében a refluxarány az előző 
lépésbelivel egyezik meg (R4a= R3) egészen addig 
amíg xd,M a maximumát el nem éri (0,98).  
b. A metanol-gyártást megnövelt, állandó 
refluxaránnyal folytatjuk egészen addig, amíg a 
termék koncentrációja (xd,M,av) előírt értékére nem 
csökken (0,94). 
5. Víz gyártása fenéktermékként (feltételes): Ha a 
4. lépés végén a víz tisztasága még nem éri el előírt 
értékét, újabb közbenső párlatot kell venni addig, 
amíg a fenéktermék kellően meg nem tisztul. 
(Esetünkben 5. lépésre nem volt szükség.) 
 
Megvizsgáltuk, hogy a 2. lépésben mely paraméter 
értékét tartsuk állandónak. A szabályozott 
paraméternek az alábbi kritériumoknak kell eleget 
tenniük:  
- egyértelmű összefüggés a termék minőségével 
(aceton-koncentráció a desztillátumban),  
- érzékenység, 
- könnyű mérhetőség. 
 
Először xd,A értékét közvetlenül szabályoztuk (ami 
az iparban gyakorlatilag nem valósítható meg) egy 
PI szabályozóval a 2. lépésben. A lépés elején xd,A 
értéke hosszabb ideig (a 40. és a 170. perc között, 
2.a ábra) gyakorlatilag állandó volt. Ugyanakkor a 
legtöbb tányér hőmérséklete ez idő alatt jelentősen 
megváltozott, a 9. tányéré kivételével, ami alig 
változott. Ezután xd,A értékét be is lengettük (3.a-b 
ábrák). A válaszokból látható hogy a 
fejhőmérséklet (T1) nem alkalmas szabályozott 
paraméternek, mert nem elég érzékeny xd,A 
változására (3.a ábra). Ugyanakkor T9 (3.b ábra) 
egyidejűleg és érzékenyen reagál arra. Így R értékét 
T9 (alapjel:62,7 °C) alapján módosítottuk a PI 
szabályozóval. 
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2. ábra. A tányérhőmérsékletek változása az 1.-2. lépésekben (xd,A stabil) 
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a.    b. 

3. ábra. A tányérhőmérsékletek változása a 2. lépésben (xd,A belengetve) 
 
 

 SZED DOSZSZ 
 AÜM MÜM ÚÜM  TCS 
Felfűtés és tisztítás [min] 122 33 33 - - 
Aceton termelés [min] 206,5 202 172,5 - - 
Közbenső párlat [min] 64 62,5 38,0 - - 
Metanol termelés [min] 183 190 241,5 - - 
Teljes műveleti idő [min] 575,5 487,5 485 213 213 
Aceton termék [kmol] 8,73 8,68 8,61 8,23 8,23 
Metanol termék [kmol] 6,67 6,94 7,32 8,44 8,44 
Aceton kinyerés [%] 95 94 94 84 84 
Metanol kinyerés [%] 73 76 80 86 86 
Víz fogyasztás [dm3] 1095 785 685 - - 
átlagos fajlagos energiafogyasztás [MJ/kmol] 269 223 205 245 145 

2. táblázat. Számítási eredmények összefoglalása 
 
A legfontosabb műveleti paraméterek (R,F) hatását 
tanulmányoztuk az átlagos fajlagos 
energiafogyasztásra (SQ/SPr= (összes hőigény/ 
(aceton és metanol termékek összmennyisége)) az 

összes SZED üzemviteli módra. Az eredményeket a 
2. táblázat tartalmazza. 
3.3 Nyomásváltó szakaszos desztilláció (NYVSZD) 
A minimális forrpontú azeotrop elegy 
szétválasztására duplaoszlopos szakaszos sztrippert 
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(DOSZSZ) alkalmaztunk. Ennek egyik 
legfontosabb paramétere a közös tartályt elhagyó 
folyadékáram elosztási aránya (φL=Lα/Lössz). 
Először φL optimális értékét, melynél a fajlagos 
energiafogyasztás a legkisebb, határoztuk meg a 
0,1-0,7 intervallumban. A legjobb eredményt 
(SQ/SPr=245 MJ/kmol) φL=0,45 mellett nyertük. A 
nagy nyomású (β) oszlop fejgőzének hőmérséklete, 
amely az azeotrop hőmérsékletéhez (133,9 °C) 
közeli, lényegesen magasabb, mint a metanol 
termék forrpontja (64 °C), amely a kisnyomású 
oszlop fenékhőmérséklete, így a termikus csatolás 
(TCS) megvalósítható az energiafogyasztás 
csökkentése érdekében. A β oszlop fejgőzét egy 
hővisszanyerőbe vezetjük be, ahol annak 
kondenzációs hőjét az α oszlop aljába 
visszavezetett gőz egy részének előállítására 
használjuk fel. (A hővisszanyerőből kilépő meleg 
áram hőmérséklete 11 °C-kal magasabb, mint a 
kilépő hideg áram hőmérséklete.) A fajlagos 
energiafogyasztás lényegesen csökkent TCS 
alkalmazásával (2. Táblázat)  
 
 
4. A SZED és a NYVSZD összehasonlítása  

A két különböző desztillációs módszert 
összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy 
-A NYVSZD esetén nincs szükség szétválasztó 
ágens alkalmazására.  
-A SZED sokkal több műveleti lépést igényel. 
-A SZED esetén közbenső párlatot is kell venni, 
melyet később fel kell dolgozni. 
-A DOSZSZ beruházási költsége nyilvánvalóan 
sokkal magasabb, mert két oszlopot igényel. 
A kapott számítási eredmények (2. táblázat) alapján 
megállapíthatjuk, hogy  
-A fajlagos energiafogyasztás a legkisebb a 
DOSZSZ-ra, termikus csatolás esetén volt. 
Ugyanakkor termikus csatolás nélkül a DOSZSZ 
energiaigénye magasabb volt a SZED üzemviteli 
módokénál az alap üzemviteli mód kivételével.  
-Az aceton(A) kinyerés az összes SZED üzemviteli 
módra magasabb volt, mint a DOSZSZ esetén. 
Ugyanakkor a metanol(B), melyet a SZED szerint 
A és a szolvens (S) között gyártunk, kinyerése 
elmaradt a DOSZSZ esetén elérttől. 
-Míg a SZED esetén mind az A, mind a B terméket 
főleg S szennyezi, addig a NYVSZD esetén a másik 

eredeti komponens, ami miatt a szennyező 
komponens kinyerése nyilvánvalóan csökken.  
-A DOSZSZ termékösszetétel-szabályozása 
egyszerűbb, mint a SZED-é, mert -a közös 
tartálytól eltekintve- stacionárius állapotban 
üzemeltethető.  
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Crossflow kerámia membrán szűrés fermentációnál a 
gyógyszeriparban 

Crossflow ceramic membrane filtering for pharma industry 
Gál Jenő 

HQ Pharma kft., 1097 Budapest, Kén u. 5., www.hqpharma.hu 
 
Summary 
The lecture details technological and economical questions of the crossflow ceramic membrane filter 
applications at fermentation in pharma industry. The inorganic membrane is a porous fine ceramic filter, which 
is sintered from Alumina or Titania, Zirconia oxide under ultra high temperature. Ceramic membrane normally 
has an asymmetrical structure with porous support active membrane layer. The macro porous support ensures the 
mechanical resistance, while the active layer functions separation ranging from microfiltration and ultrafiltration. 
Ceramic membrane always runs at a Cross Flow Filtration mode. The turbid fluid goes through membrane layer 
inside the multichannel at high velocity. Driven by Trans Membrane Pressure (TMP), the clean liquid with 
micro-molecule pass through the membrane layer vertically to permeation, the solid and big molecule is rejected 
in retentate. Thus the fluid is clarified, concentrated and purified.  
Ceramic Membrane has many unique advantages: Excellent resistance to acid/alkaline and oxidation chemicals; 
Solvent stability; High thermal stability; Fine reparability with narrow pore size distribution; Excellent 
mechanical and abrasive resistance; Easy to be cleaned and sanitized. 
The several trial filtering for fermentation liquid, containing different antibiotic, approve that the crossflow 
ceramic membrane system can be used effectively at antibiotic production in the pharma industry. 
 
Bevezetés 
 

Az előadás technológiai és gazdasági kérdéseket 
taglal a kerámia membránszűrők vonatkozásában. 

 
Szűrési tartomány, paraméterszámítások 

A kerámia membránszűrők szűrési tartománya 
az 1 μm és 20 nm közé esik. Ez gyakorlatilag a 
mikro és ultraszűrő szűrési sávot fedi le.  

 

Specifikáció 

 
CMF- mikroszűrő 
sorozat 
 
Pórusméret: 0,8; 0,5; 
0,2; 0,1 µm. 
 
Tartóréteg: 99% alfa-
Al2O3. 
Membránréteg: 
Al2O3/ZrO2. 
Porozitás: 35%. 
pH-tartomány: 0 - 14. 
Alkalmazható 
hőmérséklet: <150°C 

 
CMF ultraszűrő 
sorozat 
 
Pórusméret: 50; 20 nm. 
 
Tartóréteg: 99% alfa-
Al2O3. 
Membránréteg: 
ZrO2/TiO2. 
Porozitás: 35%. 
pH-tartomány: 0 - 14. 
Alkalmazható 
hőmérséklet: <150°C 
 

Minden olyan folyadék vagy szuszpenzió 
eredményesen szűrhető ebben a tartományban ahol 
a makromolekulákat a permeátumba, a szilárd  

 
 

anyagokat (üledék vagy hordozó sejtek illetve 
gombafonalak) a retentátumba kívánjuk szeparálni. 
A szűrés technológiája a kerámia felület felett 
keresztirányban nagy sebességgel mozgatott 
folyadék. Ebből adódóan a pórus eltömődés 
veszélye teljesen minimális. Az alkalmazott TMP 
(Trans Membane Pressure) alacsony szinten (kb 1 
bar) van. A szűrés hatékonyságát szabályozni lehet 
a folyadékáram sebességével (3 – 5 m/sec). Az 
optimális beállítás függ az anyag viszkozitásától, a 
hőmérséklettől és a szuszpenzió mértékétől. 
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Általános szabályként mondhatjuk, hogy az 50 – 
100 nm pórus tartományban 90 – 100 l/m2/óra,  
200 – 500 nm pórus tartományban 150 – 180 
l/m2/óra permeátum sebességgel lehet számolni. 
Természetesen itt hosszútávú fluxusról van szó, 
amikor közel állandó értékre áll be a fluxus. 
 
Fermentációs szűrési eredmények 
 
Többféle antibiotikum fermentátum szűrését 
végeztük. Minden esetben a szűrés teljes 
folyamatának optimalizálására törekedtünk. A 
fermentátumok gombafonalakat (vancomicin, 
tobramicin) vagy tenyésztő sejteket (mupirocin) 
tartalmaznak a hatóanyag mellett. A fermentátum 
durva és heterogén összetétele a hagyományos 
nyomó szűrőket gyorsan eltömi, így gyakran kell 
regenerálni ezeket. A kerámia membrán szűrőkkel a 
fermentátum „tükrösre” szűrhető további 
feldolgozás céljából.  

 
A fermentátumokból többszörös diafiltrációval kell 
a hatóanyagot „kimosni”. Általában négyszeres 
diafiltrációt végeztünk.  

 
 
Mivel a többszörös diafiltrácó erősen „hígítja” a 
hatóanyagot tartalmazó permeátumot, így lényeges 
kérdés, hogy milyen mértékű prekoncentráció 
érhető el a diaflitrálás megkezdése előtt. Ez az érték 
anyagtól függően erősen változó: vancomicinnél a 
VCF=2,2, mupirocin VCF=1,1, tobramicin 
VCF=1,3 stb. A laboratóriumi vizsgálatok szerint a 
diafiltrált hatóanyag mennyisége a 4. diafiltrációnál 
már csak 2 % (prekonc.= 30 %, 1. diafiltr.=30 %, 2. 
dialfitr. = 20 %, 3. diafiltr. = 10 %) 
(vancomicinnél). Egyéb antibiotikumnál is hasonló 
értékek adódnak. Egyes esetekben (mupirocin) 
szembe kellett nézni azzal, hogy hígításnál a 
folyadékban lévő anyag megdagad és 
szűrhetetlenné válik, így eleve hígítva kellett a 
szűrést elkezdeni. 
 
Szennyvízszűrési eredmények 
 
Gyógyszeriparból származó szennyvizek szűrése 
kapcsán a permeátum (50 nm-es szűrőt alkalmazva) 
KOI tartalma nagyságrenddel csökkent. A 
kiindulási 11000 mg/l KOI tartalmat 290 mg/l 
értékre sikerült redukálni. Ugyanezt a szűrést 20nm 
es membránnal végezve a KOI tartalom 180 lg/l alá 
csökkent. 
 
Előnyök, összehasonlítások 
 
A crossflow kerámia membránszűrés előnyös 
tulajdonságai:  
ellenálló savval/lúggal oxidációval  szemben (pH 1- 
14),  
stabil működés és szűk pórusméret eloszlás, 
nagy hőállóság (max. 150 °C),  
hosszú élettartam (4- 8 év),  
rendkívül kedvező árfekvés. 
A membránok egyszerű tisztító anyagokkal rövid 
idő alatt tisztíthatók: NaOH, HNO3, NaClO 
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Általános szabály: 20 óra üzemidő, 2-3 óra tisztítás 
 
Felhasználási területük szerteágazó 
 
 Fermentlevek szűrése, tisztítása, 

gombafonalak, fehérjék eltávolítása 
 Fehérje, tannin, keménytő és kolloidok 

eltávolítása folyadékokból. 
 Végtermékek finomítása (minőségjavítása) 
 Olaj eltávolítása olajemulziós szennyvízből. 
 Szilárd anyag csökkentése erősen szennyezett 

vízben. 
 Ultrafinom szilárd anyag (pl. katalizátor) 

visszanyerése és betöményítése  
 
Gazdasági megfontolások 
 
Egyéb szűrési technikákhoz képest számos előny 
mutatkozik: 
 

szűrési mód crossflow 
nyomószűrő 
vagy 
centrifuga 

pontosság 200 nm - 5KD > 1um 

minőség tiszta , átlátszó zavaros 

adalék nincs ülepítő 

kinyerési arány 90 - 100 % 85 - 96 % 

működési környezet zárt, tiszta nyitott, 
szennyező 

beruházás költsége magas alacsony 

karbantartás egyszerű intenzív 

 
Az igényeknek megfelelő méretű szűrőegység 
állítható össze: 0,24 m2 –től 400-500 m2-ig 
 

 
 

 

A próbaszűréseket egy pilot rendszerrel végeztük. 
A pilot rendszer egyetlen (cserélhető) 
membráncsövet tartalmaz (0,24 m2 felülettel). Az 
egyszerű tisztíthatóság miatt többféle fermentumot 
lehetett közvetlenül egymás után ugyanazzal a 
membrán szűrőegységgel elvégezni. Általában a 
helyszínre visszük a készüléket és ott végezzük a 
szűrést, hogy minél valóságosabb legyen a kapott 
eredmény. 

 
 

A pilot rendszer flow diagramja 
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A szuperkritikus szén-dioxid hatása potenciális szén-dioxid tároló 
kőzetekre  

Effects of supercritical carbon dioxide on rocks having carbon dioxide storage potential  
Lévai György1, Berta Márton2, Király Csilla2, Falus György3, Gresits Iván1, 

Székely Edit1, Szabó Csaba2 
1Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,  

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék, 1111 Budapest, Budafoki út 8. F II 1. em. 
2Eötvös Lóránd Tudományegyetem,  

Kőzettani és Geokémiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter Sétány 1/c. 
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1. Bevezetés 

A CO2 felhalmozódása a Föld légkörében 
tagadhatatlan, és a kutatók egy jelentős része szerint 
ez váltja ki az üvegházhatást. Mindenesetre 
egyértelmű a korreláció a Föld átlaghőmérséklete és 
az ún. üvegházhatású gázok (CO2, H2S, 
nitrózusgázok, szénhidrogének) légkörben mérhető 
koncentrációja között [1]. Az üvegházhatású gázok 
kibocsájtásának mérséklését ma már nemzetközi 
szerződések írják elő Magyarország számára is. Az 
ipar az üvegházhatású gázok közül a szén-dioxidot 
termeli legnagyobb mennyiségben. 

A végső megoldást a CO2 fokozott 
kibocsájtásának megszüntetésére a megújuló 
energiaforrások felhasználásának elterjedése 
jelentheti. Ma ezek a technológiák gazdaságosan 
még nem, vagy csak korlátozottan állnak 
rendelkezésünkre, ezért szükséges átmeneti 
megoldásokat alkalmazni, amelyekkel elérhetjük, 
hogy a mostaninál jelentősen lassabban növeljük a 
CO2 koncentrációját az atmoszférában. 

Egy ilyen lehetséges megoldás lehet a CO2 
hosszú távú tárolása, arra alkalmas geológiai 
formációkban. Potenciális tárolók lehetnek: 
szárazföldi bioszféra, magmás kőzetek a Föld 
felszínén, felszín alatti mély üledékes formációk 
[2], amelyek lehetnek sósvíz tárolók, illetve 
kimerült kőolaj vagy földgáztárolók [3]. A 
technológia elterjedt rövidítése az angol Carbon-
dioxide Capture and Storage-ból származó CCS 
mozaikszó. Az erőművek és egyéb üzemek, mint 
pontforrások füstgázától elválasztott CO2-ot 
folyadék halmazállapotban injektálják le legalább 
800 m-es mélységbe, ahol a tárolói 
körülményeknek megfelelően (magas p és T) a CO2 
szuperkritikus állapotba kerül (scCO2). A CO2 egy 
része oldódik a vízben és szénsav képződik. A 
szénsav disszociál, így savas irányba tolja el a 
pórusfluidum pH-ját. A savas pH megváltoztatja a 
kialakult geokémiai egyensúlyt a pórusfluidum és a 
kőzet között, és így hatással lehet a CO2 tároló 
formációk porozitására és permeabilitására. 
Áttételesen hatással lehet a tároló és fedőkőzetek 

stabilitására, a CO2 tárolás hatékonyságára és 
biztonságosságára.  
Fontos megbizonyosodnunk arról, hogy a mélybe 
juttatott CO2 évezredekig tárolható ott bármilyen 
káros hatás (illetve a felszínre történő 
visszaáramlás) nélkül. Laboratóriumi 
vizsgálatokkal, átfogó tanulmányokkal, valós idejű 
terepen végzett kísérletekkel és természetes 
analógiák tanulmányozásával célszerű vizsgálni az 
injektált CO2 által kifejtett hatást a porózus kőzet 
formációkban [4]. A jelen munkában potenciális 
tárolókőzetből származó kőzetmintákat és model 
pórusfluidumot érintkeztettünk szuperkritikus szén-
dioxiddal, és nyomon követtük a szén-dioxid 
hatására bekövetkező változásokat.  

2. Anyagok és módszerek 
 
2.1 A vizsgált kőzet 

 
Elsőként irodalmi és kútkönyvi információk 

alapján meghatároztuk, hogy mely üledékes 
kőzetformációkat érdemes vizsgálni laboratóriumi 
körülmények között (Algyői + Szolnoki, Zagyvai + 
Újfalui Formációk), majd kiválasztottuk a 
vizsgálandó területet, ami a Jászsági-medence és 
környezete. Ezek után kiválasztottuk azokat a 
fúrásokat, amelyek adatait a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Adattárában tanulmányoztunk 
tovább. Olyan fúrásokat kerestünk, amelyekben a 
fedő és a tároló formációpárok együtt találhatók 
meg. A megfelelő fúrások fúrómag-mintáit a MOL 
Nyrt. biztosította. A jelen munkában homokkő 
mintákat használtunk fel.  

A kőzet ásványos összetételét csiszolat készítés 
után polarizációs mikroszkópos vizsgálatokkal 
határoztuk meg: kvarc (38%), kalcit (37%), földpát 
(8%), csillámok (biotit (2,5%), muszkovit (3,5%)) -
pórus vagy ragasztóval kitöltött rész (13%), egyéb 
(0,3%). Ezek mellett kis mennyiségben találtunk 
még rutilt, turmalint és piritet is. Az ásványok 
átlagos szemcsemérete 30-90 µm, a kőzet 
porozitására 11%. 
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2.2 A pórusfluidum 
 
A valós pórusfluidumot mesterséges oldattal 
helyettesítettük. A téglatest alakú mintákat 5 
tömeg% NaCl tartalmú vízbe áztattuk és kb. 
0,8 bar-os vákuum alá helyeztük, hogy a kőzetmag-
minták pórusai telítődjenek a sósvízzel. A 
kőzetmag-mintákat a scCO2-dal történő 
érintkeztetésig ebben, az időközben a kőzetmag-
mintákkal egyensúlyba került törzsoldatban 
tartottuk. Két mintát mértünk párhuzamosan: az 
egyiket scCO2-dak kezelve, míg a másikat a kezelés 
idejéig a törzsoldatban tartottuk és referenciaként 
használtuk. 
 
2.3 A nagynyomású kísérletek 
 

A mérések során vizsgáltuk az érintkeztetési idő 
(5-37 napos időintervallumban), a hőmérséklet (55-
65°C hőmérséklet tartományban) és a nyomás 
hatását (70-220 bar nyomás tartományban). A 
vizsgálatokhoz egyedi kivitelezésű készülékeket 
terveztünk és alakítottunk ki (1. ábra). A két 
kőzetmag-mintát és a törzsoldatot két különálló 
üvegcsónakban helyeztük el úgy, hogy a folyadék 
ellepje a kőzetmintát. A két üvegcsónakot 
becsúsztattunk a nagynyomású bomba 9 mm belső 
átmérőjű mintatartó csövébe, majd lezártuk a 
rendszert. A sósvíz és a nagynyomású szén-dioxid 
együttesen erősen korrozív, aminek a felhasznált 
rozsdamentes acél sem áll ellen, ezért kell 
üvegcsónakokat használni mintatartóként.  

A készüléket légtermosztátban termosztáltuk a 
kívánt hőmérsékletre, majd egy ISCO 260 D CO2 
szivattyúval minimum 99,7% tisztaságú szén-
dioxiddal az előírt nyomásra feltöltöttük. A kísérleti 
idő alatt legalább naponta leolvastuk a nyomást.   
 
 
2.4 Analitikai módszerek 
 

A kőzetmag-minták felületi elemzését nagy 
felbontású elektron mikroszkóppal (SEM) és 
röntgen fluoreszcenciával (XRF) végeztük el. Az 
XRF mérési módszer alapján az alábbi elemek 
relatív felületi koncentrációjának változását tudtuk 
detektálni: Br, Ca, Cl, Co, Cr, Cu, F, Fe, K, Mn, 
Mo, Nb, Ni, P, Rb, S, Si, Sr, Te, Ti, V, Y, Zn, Zr.  

A folyadékminták kationjainak mennyiségi 
meghatározására induktív csatolású plazma – 
tömegspektroszkópiát (ICP-MS) illetve 
lángfotometriás méréseket végeztünk. Az alábbi 
ionok megjelenését vizsgáltuk: Ba, Ca, Co, Fe, K, 
Mg, Mn, Na, Ni, Sr, Zn. 

 

 
1. ábra: Nagynyomású bomba 

 
3. Eredmények és értékelés 

 
Már rövid idő (néhány nap) alatt is számottevő 

változások történnek a homokkő mintákon, amiket 
a felületi analízisek mindegyike igazolt.  

A leghosszabb mérési idő, 37 nap alatt a 
folyadék minták Ca tartalma több, mint egy 
nagyságrenddel nőtt a szén-dioxiddal kezelt 
kőzetekkel érintkező pórusfluidumban, a 
kőzetmintákkal atmoszférikusan egyensúlyba 
hozott pórusfluidumhoz képest. A nyomelemek 
mennyisége is változott, bár kisebb mértékben (2. 
ábra, ahol az A és a B minták párhuzamosnak 
tekinthetőek). A szén-dioxidos kezelés hatására nőtt 
az oldat Sr tartalma, valamint megjelent az oldatban 
a Mn, Fe, a Co és a Ni. Vagyis ezek a nyomelemek 
hozzáférhető, oldható formában voltak jelen a 
homokkő minták felületén vagy pórusaiban. Mind a 
Ca, mind a Mg mennyiségének növekedése a 
folyadék fázisban a kalcit oldódására utal. 

 
2. ábra: Az oldatok minor komponensként jelen 

levő kationionjai. Az első oszlop a kőzettel 
atmoszférikusan egyensúlyba hozott pórusfluidum 
összetételét, míg a második és harmadik oszlop (A 
és B minták) a 150 bar 55 °C-on 37 napig kezelt 

pórusfluidumok összetételét mutatja. 
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A szén-dioxidos kezelés előtt és után azonos, 
polírozott felületen XRF-fel meghatározott relatív 
elemkoncentrációk elsősorban a Ca esetében 
rendkívül nagy szórást (mind növekedést, mind 
csökkenést) mutattak. Már a kiindulási, kezeletlen 
homokkő minták felületi elemeloszlásának szórása 
is rendkívül nagy, de a felületi, átlagos elemeloszlás 
mérését a felület változása bizonytalanná teszi. Az 
ok az eredeti, röntgen sugárzás számára elérhető 
felület megnövekedése, ami a 3. és 4. ábrákon 
figyelhető meg. 

 
3. ábra: Beoldódási árkok a szén-dioxidos kezelés 

hatására 

A SEM elemzések is azt igazolták, hogy a 
leginkább reakcióképes ásványi összetevők a kalcit 
és a földpát. A kvarc szemcsék felületén elváltozást 
nem tapasztaltunk (3. ábra). A scCO2-os kezelés 
hatására a kalcit szemcsék felületén a reakcióidőtől 
függően beoldódási árkok (3. ábra), vagy eróziós 
jelenségek figyelhetőek meg (4. ábra).  
 

 
4. ábra: Kalcit erózió a szén-dioxidos kezelés 

hatására 
 
4. Összefoglalás 
 

A kísérletek eredményei egyértelműen jelzik 
azt, hogy a CO2 injektálásával kialakuló CO2 – 
NaCl – H2O rendszer igen reakcióképes, már igen 
rövid idő alatt is (1 - 6 hét) szignifikáns változások 
indukálódtak a vizsgált mintákban. A geológiai 

tárolókba injektált CO2 hatására kialakuló 
sokkomponensű, többfázisú rendszerben geokémiai 
reakciók játszódnak le, és a hosszú idő alatt beállt 
egyensúlyi viszonyok megváltoznak, ami 
meghatározó lehet a szén-dioxid hosszú távú, 
biztonságos tárolásának szempontjából. 
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Summary 
The aim of this project is to combine the self-assembling ability of complex biological systems with the excellent 
molecular recognition and catalytic properties of proteins. We work on developing building blocks capable of 
controlled polymerization to form various filamentous nanostructures of advantageous properties. 
To achieve these goals, we create fusion constructs of various proteins with the polymerizable protein flagellin, 
the main component of bacterial flagellar filaments. The hypervariable D3 domain of Salmonella flagellin is 
situated at the outer surface of flagellar filaments. Our studies revealed that the D3 domain is a structurally 
independent part of flagellin not required for filament formation. The concept in this project is to engineer 
flagellin to give it various functionalities by replacing the D3 domain with suitable foreign proteins or domains 
without adversely affecting polymerization ability, and to assemble these chimeric flagellins into tubular 
nanostructures of high stability.  
To test the feasibility of this approach, the superfolder variant of the green fluorescent protein (sfGFP) was 
chosen as a model protein for insertion. With the help of genetic engineering, a fusion construct was created in 
which the D3 domain was replaced by sfGFP. The FliC-sfGFP chimera exhibited intensive fluorescence and was 
capable of efficient filament formation. Recently, we have developed prototypes of polymerizable enzymes in a 
similar way. Work is in progress to develop self-assembling flagellin-based artificial receptors capable of 
efficient recognition and binding of target molecules. 
These results demonstrate that polymerization ability can be introduced into various proteins, like enzymes, 
reporter proteins or binding domains, and building blocks for rationally designed assembly of filamentous 
nanostructures can be created. Multifunctional filaments obtained by directed co-polymerization of various 
flagellin-based fusion constructs with favorable enzymatic or molecular recognition properties offer potential 
applications in medical diagnostics, environmental monitoring or biotechnology. 
The support of the Hungarian National Office for Research and Technology (NKTH) and the Hungarian 
Scientific Research Fund (OTKA) (grants CK77819, NK77978, NANOFLAG) is gratefully acknowledged. 
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Vékonyrétegek mezopórusos szilikával bevont arany 
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Thin films of mesoporous silica-coated gold nanorods 
Fülöp Eszter1,2, Nagy Norbert1,2, Deák András3, Hórvölgyi Zoltán2,4, 

Bársony István1,2 
1)MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, 1525 Budapest, Pf. 49. 

2)Szol-gél Folyamatok Laboratóriuma (az MTA MFA és a BME közös laboratóriuma) 
3)LMU Photonics and Optoelectronic Group, Amalienstr. 54. 80799 Münich, Germany 

4)BME FKAT, Fizikai kémia laboratórium, Kolloidkémia csoport  
1111 Budapest, Budafoki út 6-8. 

 
Összefoglaló 
Munkánk célja plazmonikus nanorészecskékből létrehozott filmek esetén a filmszerkezet és az optikai 
tulajdonságok közötti összefüggések felderítése. Vizsgáljuk azt is, hogy a nanorészecskék közötti kolloid 
kölcsönhatások miképpen befolyásolják a filmek kétdimenziós szerkezetképzését és ezáltal az optikai 
tulajdonságokat. A kísérletek során arany nanorudakat (~10x25 nm) használtunk, melyeket nedveskémiai 
módszerrel állítottunk elő. A kolloid részecskéket különböző vastagságú (15-50 nm) mezopórusos szilika héjjal 
vontuk be (a pórusátmérő ~3,5 nm), így szabályoztuk a részecskék közötti kölcsönhatást. A részecskék felülete a 
szilika bevonat felületmódosításával változtatható, pl. hidrofóbbá tehető. A részecskékből filmmérleg 
segítségével Langmuir- és szilárd hordozós Langmuir-Blodgett filmeket készítettünk. Vizsgáltuk a részecskék 
pórusainak átjárhatóságát a filmek vizes festékoldatba (rodamin 6G) merítésével és azt is, ez milyen hatással van 
a bevonatok optikai tulajdonságaira. 
Elsőként mutattuk meg, hogy Langmuir-Blodgett technikával jó minőségű, kétdimenziós arany/szilika nanorúd 
filmek állíthatóak elő. A filmmérlegben fölvett oldalnyomás-terület izotermák tanúsága szerint a vízfelszíni 
filmek gyengén kohezívek. A szilárd hordozós filmek optikai és szerkezeti tulajdonságait kioltási 
spektroszkópiával, pásztázó elektron mikroszkópiával és sötétterű mikroszkópiával vizsgáltuk. Eredményeink 
azt mutatják, hogy az arany magok elhelyezkedése nem orientált és a filmek domaines szerkezetűek. A 
részecskék közötti orientáció hiánya arra utal, hogy a részecskék közötti erős van der Waals erőket már a ~15 nm 
vastag szilika héj is hatékonyan leárnyékolja. A kioltási spektrumok megerősítik, hogy a részecskék között nem 
jön létre közeltér csatolás. A részecskék longitudinális plazmoncsúcsa festékoldatba merítés hatására 
alacsonyabb energiák felé tolódik el. Ez arra utal, hogy a festékmolekulák a mezopórusokba diffundálnak. 
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Vízlepergető bevonatok szilika szolokból  
Water repellent coatings from silica sols 
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Summary 
Solid-liquid phase adhesion and wettability have been in scientific spotlight for many years. Wettability is 
controlled by chemical properties and morphology of the solid surfaces. Special nanostructured coatings can 
result in hydrophobic or even superhydrophobic surfaces, which are beneficial in many industrial-technological 
applications regarding transport, energy sector and building protection. 
Despite of high water contact angles, hydrophobic surfaces often do not show water repellent property due to a 
relatively high contact angle hysteresis and a stick and slip mechanism of three-phase-contact line motion. In our 
work we report the development of a wettability test method which is adequate for the characterization of these 
kinds of coatings. Films were prepared using sylilated Cabosil M5 silica powder. Glass substrates were 
immersed into the silica aerogel n-hexane dispersion and were dried afterwards whether in air or in hexane 
atmosphere. Submicroheterogenity was characterized by the water contact angle hysteresis. In case of drying in 
hexane atmosphere, advancing contact angle as high as 165º and hysteresis less than 10º were achieved. Besides 
defining advancing and receding contact angles, we described coating heterogeneity by determination of the 
different movement types of water droplet driven on the surface by a microsyringe-needle.  We also investigated 
the change of advancing contact angle as a function of time. The value of advancing contact angle had a 
decreasing tendency in time, however we found that it does not change significantly in the first 20 minutes 
therefore the coating is suitable for wettability model experiments.  
As a second part of our work we summarized our research regarding the development of water repellent coatings 
which show hydrophobic properties not only at the surface but in the whole bulk material. For this, organic–
inorganic (hybrid) sol-gel films were prepared using organoalkoxysilanes in ethanol solutions. Coatings were 
obtained by dip-coating with different withdrawal speeds and characterized by static contact angles and contact 
angle hysteresis. We found that acidic precursors resulted in homogeneous surface due to the formation of 
polisiloxane chains which supposedly cover the substrate homogeneously without significant roughness. 
Although hydrophobicity of hybrid silica coatings was not too high (ca. 90o of water contact angles), they were 
water repellent due to the low contact angle hysteresis (1-2o). In case of base catalyst the coatings were not water 
repellent despite of their hydrophobicity. This means that the solid microphases in the precursor sol resulted in 
weak coating formation and inadequate surface roughness. 
For further investigation of the effect of surface roughness on the water contact angle we prepared hybrid silica 
coatings combined with Langmuir-Blodgett (LB) film of 131 nm silica particles. These types of coatings consist 
of three layers: a sol-gel coating on the glass substrate, an LB nanoparticulate film in the middle and a hybrid 
silica film on the top. The first layer served the mechanical stability of the LB film. As we expected, enhanced 
surface roughness increased the advanced contact angle of water drop, however contact angle hysteresis was 
somewhat bigger as well.  
 
I. Bevezetés 

A szilárd és folyadék fázisok érintkezésekor 
fellépő adhéziós és nedvesedési jelenségek már 
régóta intenzív – elméleti és gyakorlati – 

érdeklődésre tartanak számot. A vízlepergető 
felületek használata számos ipari-technológiai 
területen elterjedt beleértve a közlekedést, az 
energiaipart és az épületvédelmet. A kifejlesztendő 
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bevonattal szemben elvárás, hogy vékony legyen, 
jól tapadjon a felületen, a felhasználásnak 
megfelelő elaszticitással rendelkezzen, és a kültéri 
alkalmazás során ért hatásoknak (szél, csapadék) is 
ellenálljon.  Az ilyen típusú bevonatok speciális 
összetételüknek, szerkezetüknek és/vagy 
nanomorfológiájuknak köszönhetően öntisztító 
tulajdonságokkal rendelkezhetnek.  

A felületek nedvesedési tulajdonságait 
alapvetően befolyásolja kémiai összetételük. 
Újabban nagy figyelmet kapnak a hibrid, azaz 
szerves és szervetlen összetevőt egyaránt 
tartalmazó szilika bevonatok, melyeket legfőképpen 
védőborításként használnak fel az iparban. A 
szervetlen rész a mechanikai stabilitást, a szerves 
rész a flexibilitást növeli [1]. A szerves és 
szervetlen építőegységek egy anyagban való 
kombinálásának rendkívül sok módszere van,  ezek 
közül az egyik leggyakrabban használt a szol-gél 
eljárás viszonylagos egyszerűsége miatt [2]. 
Részleges nedvesíthetőség esetén, a szilárd és 
folyadék fázisok kölcsönhatását jellemző mérhető 
peremszög (Ɵ) nem csak a szilárd felszín kémiai 
felépítésétől, hanem az érdességtől, azaz a felület 
morfológiájától is függ. Az utóbbi években a 
nanotechnológiai kutatások térhódításának 
eredményeképpen a nedvesedés vizsgálatok egyik 
központi feladata lett a nanomorfológia és a 
nedvesíthetőség kapcsolatának tisztázása. 
Megfelelő érdesség kialakításával a természetben 
található lótuszlevélhez hasonlóan szuperhidrofób, 
azaz rendkívüli mértékben víztaszító felületek 
állíthatók elő (“lótusz-hatás”) [3].  

Munkánk célkitűzése kettős: (1) Nedvesedés 
vizsgálati módszer fejlesztéséről számolunk be, 
amely olyan (szuper)hidrofób bevonatok 
jellemzésére is alkalmas, amelyeken jelentős 
hidrofobitásuk ellenére is megtapadnak a 
vízcseppek egyes pontokon. (2) Összefoglaljuk 
olyan eljárások kidolgozását célzó kutatásainkat, 
amelyek tömbi anyagukban hidrofób bevonatok 
előállítását teszik lehetővé.  

A bevonatokat különböző összetételű szilika 
szolokból készítettük, melyekből savas illetve 
bázikus körülmények között szolt szintetizáltunk. A 

savas hidrolízis a polisziloxán láncok képződésének 
kedvez, míg bázikus körülmények között szilika 
mikrofázisok keletkeznek [4]. A pH-t a szintézis 
közben változtatva, a két folyamat kombinálható, 
így a keletkező szolban mindkét fajta kolloid 
részecske megtalálható, amely a belőlük előállított 
bevonatokban pozitívan befolyásolhatja a 
vízlepergető hatást. Az érdesség nedvesedésre 
gyakorolt hatásának vizsgálata céljából 
nanorészecskés Langmuir-Blodgett (LB) filmmel 
kombinált hibrid szilika bevonatokat is 
készítettünk. A bevonatok nedvesíthetőségét haladó 
és hátráló víz peremszögekkel, valamint a 
peremszög hiszterézissel jellemeztük. Kis 
hiszterézis homogén, nagy hiszterézis heterogén 
felületre utal. 
 
II. Felhasznált anyagok és eszközök 
 

A szintézisekhez a szolokat etanolos (>99,7%, 
Reanal), illetve normál-hexános (≥99%, Merck) 
közegben állítottuk elő. A szilika diszperzióhoz 
Cabosil®M5-t (továbbiakban: szilika aerogél) (H2O 
<3%, Fluka), dimetil-diklórszilánt (>98%, Fluka), 
milliQ vizet (18,2 mS/cm, Millipore Simplicity 
185) használtunk fel. Hibrid szilika szolokhoz 
különböző mólarányban kevertünk mono-, di-, és 
tetrafunkciós szilika prekurzurokat; tetraetoxiszilánt 
(TEOS, >99%, Merck), metiltrietoxiszilánt (MTES, 
99%, Aldrich), 1,2-bisztrietoxiszililetánt (BTESE, 
96%, Aldrich), dimetil-dietoxiszilánt (DMDES, 
≥97%, Aldrich) és oktiltrietoxiszilánt (OTES, 
≥97%, Merck). A savas katalízishez salétromsavat 
(65%, Merck), és sósavat (HCl, >36,5%, Fluka), 
míg bázikus katalízishez ammónia vizes oldatát 
(NH4OH, 25%, Reanal), illetve 
tetraetilammóniumhidroxidot (TEAH, 35%, 
Aldrich) használtunk. A bevonatokat mikroszkóp 
tárgylemezen (Menzel Gläser) az MTA-MFA 
laboratóriumában készített réteghúzó berendezéssel 
állítottuk elő. Az üveglapokat milliQ vízzel és 
izopropanollal (>99,7%, Reanal) tisztítottuk 
előzetesen. A szilika aerogél diszperziójának 
homogenizálására ultrahang-fürdőt alkalmaztunk 
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(Elma S15H), a bevonatokat kemencében 
kondicionáltuk (Nabertherm Controller B170). 

A peremszögeket házilag összeállított 
készülékben ülőcsepp módszerrel, csepp felépítési 
és elvételi technikával határoztuk meg. A cseppeket 
mozgatható állványra erősített Hamilton- 
fecskendővel helyeztük a bevonatokra. A mérés 
előtt 5 percet vártunk. A peremszögek méréséhez 
videó-mikroszkópot használtunk (USB Camera, 
KS720UP, NET USA Inc.), a felvételeket Pinnacle 
Studio®, Main Demo® programmal készítettük, a 
peremszögeket CorelDRAW12® programban, 
goniometrikus módszerrel határoztuk meg.  

 
III. Kísérleti eljárások - szolok és bevonatok 
előállítása 
III.1 Bevonatok készítése szilika aerogél 
diszperzióból 
 

A szilika aerogél diszperziót hexános közegben 
állítottunk elő dimetil-diklórszilán és milliQ víz 
hozzáadásával. Megfelelő edénybe összemértünk 
0,26 g Cabosilt, 65 cm3 n-hexánt, 0,6 cm3 dimetil-
diklórszilánt és 50 mikroliter milliQ vizet, majd 
lezárva kevertettük a diszperziót, s fél óránként 
kiengedtük a sósavgázt (kb. négyszer-ötször). 
Ezután 16 óra elteltével ismét hozzáadtunk 0,6 cm3 
dimetil-diklórszilánt, és további 24 órán át 
kevertettük. Az aerogél diszperziót 15 perccel a 
felületkészítés előtt ultrahangos (UH) fürdőben 
homogenizáltuk, és a munkafolyamat során végig 
az UH-fürdőben tartottuk. A hordozót 2 és fél 
percre a diszperzióba helyeztük úgy, hogy egyik 
oldalával se érjen az edény aljára. A lapot kiemelés 
után azonnal hexánban öblítettük és kétféle 
módszerrel szárítottuk. Egyik esetben levegőn 
hőlégfúvó berendezéssel (hajszárítóval), másik 
esetben hexános atmoszférában. A rétegeket 
száradás után mindkét esetben egy órán át 150ºC-on 
szárítószekrényben tartottuk.  

 
III.2. Bevonatok készítése szol-gél eljárással  
 

Szol-gél módszerrel hibrid szilika bevonatokat 
állítottunk elő, melyek elkészítéséhez az 
irodalomból vett recepteket használtunk fel. A 

frissen húzott bevonatokat 150 ºC-on 
kondicionáltuk. 

 
BTESE-MTES savas katalízissel [5,6] 

Savas katalízissel szolt szintetizáltunk, a 
felhasznált anyagok mólaránya: BTESE:MTES: 
EtOH:H2O:HNO3=1:1:7,6:2:0,05. A szolt 60 ºC-on 
két órán át refluxáltattuk folyamatos kevertetésük 
mellett.  

 
MTES-TEOS bázikus katalízissel [7] 

A felhasznált mólarányok MTES:TEOS: 
H2O:TMAH = 4:1:87,5:0,007. Először a MTES-t és 
a TEOS-t mértük össze, és 10% etanolos oldatot 
készítettünk. Ehhez hozzáadtuk a vizet és a 35%-os 
TMAH oldatot. A szolt 21 és fél órán át kevertettük 
35 ºC-on, a készítés napján és 48 óra öregítés után 
húztunk rétegeket.  

 
Keverék prekurzor szol készítése bázikus-savas 
körülmények között 

Keverék hibrid szol elkészítéséhez különböző 
hibrid prekurzorokat kevertünk össze egy, az 
irodalomból vett TEOS-MTES-t tartalmazó recept 
módosításával [8]. A szol-gél bevonat 
hidrofobitásának javítására a recepthez stabil Si-
CxHy kötést tartalmazó OTES-t, DMDES-t és 
BTESE-t adtunk. A felhasznált anyagok mólaránya; 
TEOS:OTES:BTESE:DMDES:H2O:NH4OH:EtOH
=1:2:0,083:2:6.25:1.88*10-5. A szolt bázikus 
közegben öt órán át kevertettük, majd 0,004 
molarányban sósavat adtunk hozzá 1 mólos oldat 
formájában a homogénebb bevonatképzés 
érdekében. Ezután további egy órát kevertettük.  

 
Összetett (Langmuir-Blodgett és szol-gél) 
bevonatok előállítása 

A szol-gél bevonat érdességének kialakítása 
céljából nanorészecskék monorétegű filmjén 
képeztünk a keverék prekurzor szolból bevonatot. 
A nanorészecskés film mechanikai stabilitásának 
javítására az üveg hordozóra elsőként titán-dioxid 
[9] vagy szilika szolból [10] húztunk réteget 
mártásos technikával. Erre a bevonatra készítettük 
el a Langmuir-Blodgett filmet 131 nm-es Stöber 
szilika részecskékből [11], ezt hőkezeltük  
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450 ºC-on, majd felvittük rá a keverék hibrid szilika 
bevonatot. A legfelső réteg stabilizálásához a 
bevonatot ismét hőkezeltük.  
 
IV. Szilika aerogél diszperzióból készült 
bevonatok nedvesedésének jellemzése 
 
Nedvesedés jellemzése sztatikus és dinamikus 
peremszögekkel  

A peremszögek sztatikus értékeinek 
meghatározása: 2 mikroliteres vízcseppet a felületre 
helyeztünk, majd a csepp felét visszaszívtuk. Öt 
felületen hét különböző helyen mértük a vízcsepp 
haladó, illetve hátráló peremszögét. Mivel a 
bevonat szuperhidrofób jellege miatt a csepp nem 
állt meg a felületen, a fecskendő-tűt végig a 
cseppben tartottuk. 

A peremszögek dinamikus értékeinek 
meghatározása: a peremszög mérés során videó-
mikroszkópos felvételt készítettünk a 2 mikroliteres 
csepp vízszintes felületen való mozgatásáról. A 
cseppet a benne tartott fecskendő-tű vízszintes 
irányú mozgatásával késztettük haladásra. 
Mozgatás közben a cseppet a felületen többször 
megállítottuk, és újra elindítottuk. Az elindítás 
pillanatában a maximális haladó és minimális 
hátráló peremszöget határoztuk meg, míg 
folyamatos haladása közben azok dinamikus 
értékeit mértük.  

 
A sztatikus peremszögek időbeli változásának 
vizsgálata 

A kinetikai vizsgálat során egy adott vízcsepp 
haladó peremszögének változását mértük az idő 
függvényében egy órán keresztül.  

 
A szárítás körülményeinek hatása szilika aerogél 
diszperziókból előállított bevonatok 
homogenitására  

A bevonatok felületének homogenitását a 
következő módon tanulmányoztuk: a 
vizsgálatokhoz öt-öt darab levegőn, valamint 
hexán-atmoszférában szárított mintát használtunk. 

Minden egyes bevonaton két sávban összesen 
hétszer indítottuk el a 2 mikroliteres vízcseppeket, 
hogy meghatározzuk a maximális haladó és 
minimális hátráló peremszögeket. Mozgatás közben 
minden felületen kilenc képet készítettünk.  

Megvizsgáltuk, hogy a csepp mozgatása (a 
háromfázisú peremvonal adott haladási sebessége) 
hogyan befolyásolja a peremszögek sztatikus 
(egyensúlyi) értékeit, ezért két különböző (2 és 12 
mm/perc) mozgatási sebességnél mértünk 
peremszögeket a cseppek megindulásakor és 
folyamatos haladásuk közben.  

 
V. Eredmények 
V.1 Szilika aerogél diszperzióból készült 
bevonatok nedvesedésének jellemzése  

 
A szárítás körülményeinek hatása a bevonatok 

homogenitására 
Az 1. táblázatban feltüntetett eredmények 

alapján látható különbség mutatkozik a két szárítási 
módszer hatásában. A levegőn szárított üveglapok 
esetén a hátráló peremszög szórása, valamint a 
peremszög hiszterézis nagy, ami egyértelműen a 
felület inhomogenitására utal. Ezzel ellentétben a 
hexánnal telített gőztérben szárított lapok esetében 
a hiszterézis 10 fok alá csökkent, és a peremszögek 
szórása is alacsonyabb, tehát nőtt a felület 
homogenitása. Utóbbi esetben a haladó és hátráló 
peremszögek is meghaladják a 1650-ot, a felületek 
valóban szuperhidrofób tulajdonságúak. A kapott 
eredmények alapján a további nedvesedés 
mérésekhez ez utóbbi módszerrel szárított 
bevonatokat használtunk.  

  

Szárítás 
Megindulás pillanatában 

ƟA (º) ƟR (º) H (º) 
Levegőn 167±3 139±24 28±23 

Hexános atm. 170±2 165±8 5±7 
 

1. táblázat: haladó (ƟA) és hátráló (ƟR)  
peremszög, illetve a hiszterézis (H) értéke levegőn 

és hexán atmoszférában szárított bevonatokon 
 

A sztatikus peremszögek időbeli változásának 
vizsgálata 

A szilika aerogél diszperzióval bevont 
felületeken mért haladó peremszögek egy órán 
belüli változását a 2. táblázat tartalmazza. Az 
időbeli változás tendenciájában csökkenő, 14º egy 
óra alatt. Az eredmények azt mutatják, hogy a 
peremszög az idő függvényében közel egyenletesen 
csökkent, csak az utolsó méréskor tapasztaltunk 
valamivel nagyobb eltérést. Mivel a peremszögek 
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csökkenése az első 20 percben mindössze három 
fok, a bevonat nedvesedési modell kísérletekhez 
alkalmas. 

 
t (perc) 0 1 3 5 
ƟA (º) 169±1 168±1 168±1 167±1 
t (perc) 10 20 30 60 
ƟA (º) 167±0 166±1 164±1 155±4 

 
2. táblázat: a haladó víz peremszögek (ƟA)  

változása az idő függvényében a szilika aerogél 
diszperzióból készült bevonaton 

 
Dinamikus nedvesedési vizsgálatok: dinamikus 

peremszögek és nedvesedési mechanizmus 
Méréstechnikai, valamint gyakorlati 

szempontból is fontos tisztázni, hogy a peremvonal 
haladási sebessége hogyan befolyásolja a mért 
peremszögek értékeit. Ennek érdekében a szilika 
aerogél diszperzióval bevont felületeken a 
megindulás pillanatában (sztatikus, egyensúlyi 
érték) és a csepp haladása közben (dinamikus 
érték), két különböző sebességnél tanulmányoztuk a 
haladó és hátráló peremszögek értékeit (3. táblázat). 

 

 
12 mm/perc 2 mm/perc 

indulás mozgás indulás mozgás 
ƟA  (º) 171±1 170±0 169±2 171±1 
ƟR (º) 170±1 170±0 168±3 171±0 
H (º) 1±1 0±0 1±1 0±0 

 
3. táblázat: haladó (ƟA) és hátráló (ƟR)  

peremszög, illetve a hiszterézis (H) értéke a 
vízcseppek elindulásának pillanatában és a cseppek 

haladása közben két különböző sebességnél 
 
Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált 

sebesség tartományban a cseppek csúszási 
ellenállásának növekedése (ideális esetben) nem 
számottevő (a hiszterézis nem nő), a dinamikus 
peremszögek haladó és hátráló értékei gyakorlatilag 
azonosak a sztatikus értékekkel. Ez méréstechnikai 
szempontból pedig azt jelenti, hogy a vizsgált 
sebesség tartományban tetszőleges sebességgel 
mozgathatjuk a vízcseppet a felületen, mert azok 
értékei függetlenek attól. 

A vízcsepp felületen történő mozgatása közben 
két fő mozgástípust figyeltünk meg. Az első 
esetben a csepp siklott a felületen (ideálisan 
homogén felszín), mintha levegőben mozgatnánk 

(1. ábra/a). A második esetben a csepp apró 
letapadásokkal mozgott a felületen („stick and slip 
/letapad és csúszik/” haladási mechanizmus; a 
reális felületekre jellemző) (1. ábra/b). Mindkét 
mozgástípus közben megfigyelhetőek voltak 
azonban megakadások (1. ábra/c), amikor a csepp a 
húzás közben kissé letapadt a felületen, a 
hiszterézis egyre nőtt, majd a csepp egy ugrást 
követően tovább haladt (heterogén felületelemek).  

  

  
1. ábra: vízcseppek haladási mechanizmusa a 

szilika aerogél diszperzióból készült bevonatokon: 
a, siklás; b, „stick and slip” haladás; c, tapadás 

 
A bevonatot a mozgástípusok 

szempontjából is jellemeztük. Általában 
„stick and slip” mozgást figyeltünk meg. 
Megakadások adott távolságon (30 mm) 
belül gyors és lassú mozgatás közben is 
megfigyelhetőek voltak, de nagyobb 
haladási sebességnél jelentősen több 
megakadást észleltünk, ami a nedvesedési 
kölcsönhatások időfüggésére utal.  

 
V.2 Szilika szol-gél bevonatok jellemzése 

 
Savas katalízissel készült prekurzor szolból húzott 
(BTESE-MTES) bevonat nedvesedésének vizsgálata  

A szolból különböző húzási sebességekkel 
készített bevonatokon mért sztatikus peremszögek 
haladó és hátráló értékeit az 4. táblázat tartalmazza. 
Az adatok szerint a bevont felületet hidrofobitása 
alacsony (Ɵ=85 -87º). A csekély peremszög 
hiszterézisnek (H=1-2º, 2. ábra) köszönhetően 
azonban a felületek mégis vízlepergető hatást 
mutatnak: a cseppek az üveglap enyhe döntésére is 
lecsúsznak. A húzási sebesség a 
peremszögértékeket jelentősen nem befolyásolta.  

a b c 
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U(cm/perc) ƟA  (º) ƟR(º) H (º) 

1 87±1 85±1 2±1 
2,5 86±2 86±2 0±0 
3,5 85±1 85±1 0±0 
5 85±0 84±1 1±0 
10 86±1 86±1 1±1 
15 86±0 84±2 2±2 

 
4.táblázat: haladó (ƟA) és hátráló (ƟR)  víz 
peremszög, illetve a hiszterézis (H) értéke a 

BTESE-MTES szollal bevont felületeken különböző 
réteghúzási sebességeknél (U) 

 

  
2. ábra: a vízcsepp alakja a  felépítést (a) és 

elvételt (b) követően azonos, a peremszög 
hiszterézis gyakorlatilag zérus.  

 
A felület homogenitásának nyilvánvalóan kedvez a 
prekurzor szol előállítása során alkalmazott savas 
katalízis. A polisziloxán láncok halmozódása a 
bevonatban szinte molekulárisan sima felszín 
kialakulásának kedvez.  
 
Bázikus katalízissel készült prekurzor szolból húzott 
(MTES-TEOS) bevonat nedvesedésének vizsgálata 

Frissen készített szolból történő 
bevonatképzésnél 2,5, illetve 5 cm/perc húzási 
sebességeknél a szol csak foltokban tapadt a 
felületre, 15 cm/perc húzási sebességnél folytonos, 
de (szemmel láthatóan) heterogén réteg képződött. 
Kis húzási sebességnél 100º körüli, nagy húzási 
sebességnél 130º körüli haladó peremszögeket 
mértünk. A peremszög értékek növekedésével nőtt 
a hiszterézis is. A magas szórásértékek (3o-23o) is a 
felületek inhomogenitására utaltak. A szol két 
napos öregítése javította a bevonatképzést, de a film 
továbbra is heterogén volt, 18cm/perc húzási 
sebességnél 158º-os haladó peremszögeket és 13-
25º hiszterézist mértünk. A nagy hiszterézis miatt a 

felületek hidrofobitásuk ellenére sem voltak 
vízlepergetőek. Ez azt mutatja, hogy a bázikus 
katalízis révén keletkező mikrofázisok 
bevonatképzése gyenge, és a bevonat felszínén 
kialakuló érdesség a hiszterézis növekedését 
eredményezi.  
 
Bázikus-savas katalízissel készült keverék prekurzor 
szolból húzott bevonatok nedvesedése  

A keverék prekurzor szolból különböző módon 
elkészített szol-gél, valamint összetett bevonatok 
nedvesíthetőségét a 6. táblázat mutatja. A friss és 
öregített szolból húzott szol-gél bevonatok 
nedvesedése között nincs jelentős különbség (a 
táblázat első két sora). A bevonatok hidrofób 
tulajdonságúak, a hiszterézis jelentéktelen, azaz a 
felület vízlepergető tulajdonsága jó.  

Nanorészecskék monorétegű LB-rétegére húzott 
keverék szol-gél bevonatokon azonban a víz 
peremszögek haladó értékeinek növekedését 
tapasztaltuk (3. ábra), bár a hiszterézis is nőtt (2º -
ról 15º-ra). Az eredmények azt mutatják, hogy a 
TiO2 szol-gél filmmel (sg) rögzített nanorészecskék 
esetén a haladó peremszögek értéke nagyobb 
mértékben megnő, mint SiO2 szol-gél filmmel való 
rögzítés esetén.  

 
U (cm/ perc) ƟA  (º) ƟR(º) H (º) 
hibrid réteg, 

friss sg, 18 cm/perc 96±2 94±3 2±1 

hibrid réteg, 1 hetes 
sg, 6 cm/perc 98±3 96±1 2±2 

TiO2 sg, SiO2-LB, 
hibrid, 6 cm/perc 124±1 109±

1 15±0 

SiO2 sg, SiO2-LB, 
hibrid, 6 cm/perc 106±9 93±3 14±12 

 
5. táblázat: A bázikus-savas katalízissel készített 
keverék bevonatokon mért haladó (ƟA) és hátráló 

(ƟR)  peremszögek, valamint a megfelelő peremszög 
hiszterézis (H) értékei. U: húzási sebesség. 
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3. ábra: Vízcseppek alakja keverék prekurzor 

szolokból készült bevonatokon. a, bevonat 
üveglapon és b, bevonat nanorészecskékkel borított 

üveglapon (titán-dioxiddal rögzítve) 
 

Összefoglalás 
Kísérleteinkben szilika aerogél diszperzióból, 

valamint hibrid szilika prekurzor szolokból készített 
bevonatok nedvesedését vizsgáltuk. A szilika 
diszperzióból előállított felületek szuperhidrofóbak, 
vízlepergető tulajdonságúak voltak. A hibrid szilika 
bevonatok nem mutattak szuperhidrofobitást, ennek 
ellenére a BTESE-MTES és keverék szilika 
prekurzorokból előállított szol-gél bevonatok 
vízlepergetőek voltak a kis peremszög 
hiszterézisnek köszönhetően. 

A szuperhidrofób bevonatok jellemzésére 
speciális nedvesedési módszert dolgoztunk ki, mely 
magában foglalja a sztatikus peremszögek 
meghatározásán túlmenően a folyadék nedvesítési 
mechanizmusának dinamikus körülmények között 
való vizsgálatát is. A dinamikus vizsgálatok 
árnyaltabb képe adhatnak a szuperhidrofóbnak 
mutatkozó valós felületek homogenitásáról és 
adhéziós tulajdonságairól.  
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Summary 
The enzymatic degradation of cellulose or lignocellulosic biomass to glucose under industrial conditions is a 
crucial point in industrial bioethanol production [1]. Cellulose is one of the most stable biopolymers. Cellulose is 
a renewable natural polymer what is present in all plants and algae. Natural cellulose fibers make a very stable 
chrystalline structure (Figure 1). Enzymes are specific biocatalizators but they have a brief life time (low 
stability) under industrial conditions. Enzyme stabilization with nano-size careers is a wide investigated area 
during the last decade. Single enzyme nanoparticles (SENs) represent a new approach in industrial enzyme 
research (Figure 2) [10, 11]. The form of SEN means, that each enzyme molecule is surrounded with a 
nanometer scale polymer matrix layer, resulting in stabilization of enzyme activity without any serious limitation 
for the substrate transfer from solution to the active site of the enzyme. The synthesis of SEN particles is 
available via more or less simple laboratorial technique. We could use this technique relatively easily for stable 
enzymes (chymotrypsine [11], cellulase enzyme complexes e.g. Celluclast BG [13, 14]) and it was detected, that 
large substrates (e.g. natural chrystalline cellulose polymer) can also diffuse to the active center of the enzyme 
nanoparticles [14]. Otherwise a numerous types of enzymes and proteins (lipases, bovine serum albumin and 
hemicellulases from Thermobifida fusca) can not solve in hexane. Recently a new technique was found, what is 
not needed a specific solution technique in hexane because the polymerization of the nano-layer around the 
enzyme molecules can be realized in water phase and using a mixture of mono and bifunctional monomers 
(acrylamide and bisacrylamide mix), the preparation of enzyme nanoparticles can reduced to one-pot reaction 
with two step [2]. The first step is the enzyme modification and the second step is the polymerization from the 
surface of the enzymes (Figure 2). The first results show that this method can stabilize as sensitive enzymes as 
hemicellulases. Cellulase enzymes (Celluclast BG enzyme complex from Novozymes) can prepare with both 
methods and so we can compare the activities and the stabilities of these enzyme nanoparticles (NCK as enzyme 
nanoparticles using trimethoxysylyl functional groups for the polymerization and NCKA as enzyme nanoparticles 
using acrylamide-bisacrylamide mix for the polymerization). Results show that both method can stabilize the 
cellulose enzyme complexes even at 80 oC the relative activity of NCKA enzyme nanoparticles are about 50% of 
the initial activity while the native enzyme complex losts its activity after an hour of incubation of 80 oC. We can 
compare the absolute values of the activities of enzymes (specific activities) and the results show that in the case 
of NCK (polymer layer around the enzymes with thrimethoxysilyl functional groups) the absolute value of the 
activity is only 8% of the native enzyme at the start of the incubation. In the case of NCKA (polymer layer 
around the enzymes with acrylamide-bisacrylamide functional groups) its activity is 47% of the native CK 
enzyme at the start of the incubation. After 12 hours under 80 oC the activity of NCK is reduced 4%, while the 
activity of NCKA is 24% of the activity of the native enzyme at the start of the incubation. In the case of 
thermostable enzymes the stability of β-D mannosidase (from Thermobifida fusca genus) under 80 oC is also 
good. The NMNA (single enzyme nanoparticles from β-D mannosidase using polymer layer around the enzymes 
with acrylamide-bisacrylamide functional groups) has about 40% of its original activity while the native enzyme 
lost its activity after one hour incubation. 
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Bevezetés 
 

A biomassza legelterjedtebb molekulája a 
cellulóz. A cellulóz a legstabilisabb biopolimer. 
Szerkezete összetett, glükóz építő egységekből, 
valamint heterogén alkotó elemekből (lignin) áll 
(1. ábra). A hemicellulóz a növényi sejtfalak 
második legnagyobb mennyiségben jelen lévő 
komponense [1]. A legjelentősebb hemicellulóz a 
xilán, amely xilóz egységekből épül fel β -D-1,4-
glikozidos kötésekkel. A másik jelentős 
hemicellulóz frakció a mannán, amely mannóz, 
vagy mannóz és glükóz egységekből épül fel 
szintén β -D-1,4-glikozidos kötésekkel (1. ábra) A 
hemicellulózok összekapcsoló szerepet töltenek be 
a lignin és a cellulóz között [2]. 

A sejtfalat alkotó poliszacharidok lebontásához 
számtalan hidroláz funkciójú enzim szükséges. A 

lebontás során képződő xilo- és 
mannooligoszacharidokat pedig β-xilozidáz és β -
mannozidáz enzimek bontják tovább xilóz és 
mannóz végtermékekké. A különböző oldalláncok 
eltávolításához további enzimek szükségesek [3]. A 
cellulázok, illetve hemicellulázok ipari 
felhasználása többek között a bioetanol 
előállításában jelentős [1, 4].  

A biotechnológiában a legtöbbször a hőtűrő 
mikroorganizmusok enzimjeit használják fel [5]. A 
hőmérséklet növelésével nő a reakciósebesség, 
változik bizonyos szerves szubsztrátumok biológiai 
hozzáférhetősége és oldhatósága, csökken a 
viszkozitásuk, nő a diffúziós állandójuk. Különös 
jelentőségűek azok a reakciók, amelyek a kevésbé 
oldódó hidrofób anyagok átalakítását végzik.  

 

 

 
1. ábra: A természetben előforduló lignocellulóz összetétele és szerkezete 
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A termofil baktériumok 50-80 oC közötti 
tartományban szaporodnak a legjobban [6]. A 
Thermobifida fajok Gram-pozitív, a komposztban 
és a talajban előforduló baktériumok. A 
Thermobifida fusca a legintenzívebben kutatott faj 
ebben a törzsben és a termofil, cellulolitikus 
baktériumok modell organizmusa. A Thermobifida 
fusca komposztlakó termofil, aerob, összetett 
hidroláz rendszerrel rendelkező cellulóz bontó 
baktérium [7]. Míg a celluláz enzim rendszeréről 
rengeteg adat áll rendelkezésre, a faj hemicelluláz 
enzim rendszere alig ismert, holott a hemicelluláz 
rendszer is éppen olyan összetett lehet, mint a 
celluláz rendszer. A termobifida nemzetséghez 
tartozó új fajt (Thermobifida cellulolytica) 
Magyarországon izolálták (Kukolya József, [8]). A 
Thermobifida fusca speciesből izolált 
hemicellulázok magas hőmérsékleten is képesek 
ugyan működni, azonban stabilitásuk nem túl jó, 
már szobahőmérsékleten is viszonylag rövid idő 
alatt elveszítik aktivitásukat. 

A cellulázok és a hemicellulázok működésük 
folyamán meghatározott térbeli elrendeződést 
vesznek fel, adott arányban vannak jelen és 
összehangolt a működésük [9].  

Az utóbbi évtizedben kiszélesedtek az enzimek 
ipari célú hasznosítását célzó nanobiokompozit 
formájú enzim stabilizálási módszerek (2. ábra). A 
hordozó méretének az enzim molekulák méretével 
összemérhetővé válásával javulnak az oldási és 
diffúziós viszonyok, ezáltal az enzim-hordozó 
komplex működése még hatékonyabbá válik. Az 
enzim molekulák nano-hordozón való stabilizálása 
történhet nano-réteg kialakításával az enzim körül. 
Ez az újfajta eljárás eltér mind a mezopórus 
anyagokon, mind a szol-géleken való rögzítéstől. 
Ez a réteg állhat szervetlen anyagból, vagy 
különböző szerves polimerekből (2. ábra). Az 
egyedi enzim nanorészecskék különálló, néhány 
nanométeres, az enzim méretével összevethető 
vastagságú burokban tartalmazzák az enzim 
molekulákat (2. ábra), amelyek a burok stabilizáló 
hatása miatt stabilisabbak és aktivitásuk sem 
csökken jelentős mértékben, mert a stabilizáló réteg 
nagy porozitása miatt a szubsztrátum szabad 

mozgása sem korlátozódik [10, 11]. Az így kapott 
egyedi enzim nanorészecskék az enzim stabilizálás 
segítségével nano-reaktorok alkotó elemeiként 
használhatók [10]. Kifejlesztés alatt áll nano-
szenzorokként, TEM képalkotó ágensekként, illetve 
immun-izolációt biztosító hatóanyag hordozókét 
történő alkalmazásuk (2. ábra). 

 

2. ábra: Védőréteggel stabilizált enzim 
nanorészecskék fajtái. Jelen közleményünkben a 

bekeretezett módszert alkalmaztuk. 
 

Cellulóz bontó enzim komplexet már sikerült az 
egyedi enzim nanorészecske technológiával 
stabilizálni [13] és bizonyítottuk, hogy az enzim 
molekula méreténél nagyságrendekkel nagyobb 
szubsztrátumokat is képesek lebontani (kristályos 
cellulóz tartalmú szűrőpapír csík [13]).  

A trimetoxi-szilil funkciós csoportokat (MAPS) 
tartalmazó egyedi enzim nanorészecskék előállítása 
három fő lépésből áll [10], (3. A ábra). A 
polimerizációs lépés hidrofób fázisban (hexán) 
játszódik le, amelyhez speciális módszerrel, a töltött 
felületi oldalláncok detergens segítségével történő 
letakarásával (hidrofób ionpárosodás [12]) 
molekulárisan oldani kell az enzim molekulákat. Ez 
az oldási lépés bizonyos enzimek, illetve fehérjék 
esetében, például lipázok, vagy a hőstabil 
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hemicellulázok, illetve bovin serum albumin, 
nehezen megoldható. Ezért kipróbáltunk egy másik 
módszert, amely esetében ugyanúgy egyedi enzim 
nanorészecskéket állítunk elő, csak az előállítás 
módja különbözik. A felületmódosító lépés 
ugyanaz, ezt követően azonban nem kell a 
felületmódosított enzimeket oldani hexán fázisban, 
mert a polimerizáció az enzim felületéről kiindulva 
vizes fázisban játszódik le egy lépésben (3. B ábra). 
Ezáltal az előállítás gyorsabbá válik, illetve 
hatékonyabbá, mert a jelen lévő enzim mennyiség 
egészét át lehet alakítani, míg a hexán fázisban való 
oldódás esetében jelentős mennyiségű enzim 
molekula kicsapódik, illetve visszamarad a vizes 
fázisban.  

Vannak stabilis enzimek azonban (kimotripszin, 
celluláz enzim komplexek), amelyek mindkét 
módszerrel stabilizálhatók és ezáltal a stabilitási 
tulajdonságaik összehasonlíthatóak egymással. 

 

Kísérleti rész 
Anyagok:  

Vegyszerek: akrilsav-klorid, 1,3-bisz-trisz-
hidroximetil-metilamino-propán vagy Bis-Tris 
propane (Sigma), nátrium-bisz(2-etilhexil) 
sulfoszukcinát vagy aerosol OT (AOT) (Fluka), 
dinátrium-hidrogénfoszfát, kálium-dihidrogén- 
foszfát, calcium-klorid, 2-propanol, n-hexán 
(Spektrum-3d, Scharlau), metakriloxipropil-
trimetoxiszilán (MAPS), 2,2-azobis(2,4-
dimetilvaleronitril) (Fluka), 3,5-dinitro-szalicilsav 
(Sigma), paranitrofenil-β-D-mannopiranozid, 
akrilamid-biszakrilamid mix(1:10, Sigma, ill. 
házilag összekevert biszakrilamid hozzáadásával, 
Sigma), tetrametil-etiléndiamin (Sigma), 3,5-
dinitroszalicilsav (Sigma),  nátrium-metabiszulfid 
(Spektrum-3D), fenol (Sigma), nátrium-kálium-
tartarát x 12 hidrát (Spektrum-3D), citromsav-
monohidrát (Sigma), nátrium-peroxo-diszulfát 
(Sigma).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
3. ábra. Enzim nanorészecskék előállításának lépései A) Kim és mtsai szerint [10] B) Ming és mtsai szerint [15]. 
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Enzimek:  
Celluclast BG celluláz enzim komplex 

(Novozymes), 
β-mannozidáz (Thermobifida fusca GH2 beta-

mannosidase swiss_prot entry name: 
Q47RG4_THEFY). Az enzimet a Debreceni 
Egyetem Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai 
Tanszékén illetve a Szent István Egyetem 
Mezőgazdasági Biotechnológiai és Mikrobiológiai 
Tanszékén tisztították. 

Műszerek: az enzimek koncentrációjához, 
aktivitáshoz, valamint stabilitáshoz szükséges 
abszorbancia értékeket Biochrom 4060 
spektrofotométerel (Pharmacia) mértük. Az egyedi 
enzim nanorészecskék előállításához a 
polimerizációs lépésnél Vilber Lourmat UV-lámpát 
használtunk (365 nm). A kérgesített részecskék 
méreteloszlásának meghatározása Malvern Zeta-
sizer műszerrel történt. Az elekronmikroszkópos 
felvételek JEOL-1200X transzmissziós 
elektronmikroszóppal készültek (gyorsító feszültség 
80 kV). 

 
Módszerek:  
Az egyedi enzim nanorészecskék előállításának 
módszerei: 

a) Kim és mtsai szerint részletes leírást 
találhatunk korábbi publikációnkban [11]. Első 
lépésben a felszíni lizin aminosavak szabad amino 
csoportjait akrilsav-kloriddal módosítjuk. Kis 
mennyiségű felületaktív anyagot használva a 
módosított fehérjét un. hidrofób ion-pár formában 
(hydrophobic ion-pairing) oldani lehet hexánban. A 
következő, polimerizációs lépésnél az enzim szabad 
felszínére van szükség hexán fázisban, amihez 
elengedhetetlen az ionpár képzéssel történő oldódás 
[12]. Vinil csoportot és trimetoxiszilil csoportot 
vegyesen tartalmazó szilil monomereket adva a 
hexános reakció elegyhez szabad gyökös vinil 
polimerizációt indítottak ultraibolya fénnyel történő 
gyökképzéssel és lineáris polimereket kaptak, 
amelyek az enzim felszínéhez kapcsolódtak. A 
felületmódosítás után polimerizáció indul ki az 
enzimek felületéről, végül a polimer láncok 
térhálósodnak. 

b) Ming és mtsai szerint [15]: az előállítás a 
megegyező felületmódosító lépést követően az 
enzimeket tartalmazó oldathoz háromszorosan 
ioncserélt (Ω≤8 µSiemens) vízben és N 2 
atmoszférában 1:10 mólarányú akrilamid-
biszakrilamid mixet (AA) adunk, valamint 
tetrametil-etilén-diamint, és nátrium-peroxo-
diszulfátot az akrilamid gél előállításához 
szükséges arányban.  
Akitivitás mérések  

Celluláz: A celluláz enzim komplex működését 
az un. totális celluláz aktivitás mérésével vizsgáltuk 
(szűrőpapíros vizsgálat) [16]. A módszer lényege 
röviden a következő: szubsztrátumként 6 cm x 1 cm 
méretű szűrőpapír csíkokat használtunk (Whatman-
féle szűrőpapír). A szűrőpapír csíkokat 
összetekerve kémcsőbe helyeztük, amelyhez 1,0 ml 
pH = 4,80 0,05 M-os citrát puffert és 0,5 ml enzim-
oldatot adtunk. Az elegyet 50 oC-on inkubáltuk 1 
órán keresztül. Ezt követően a celluláz enzim 
komplex aktivitását a glükóz bomlási termék 
mennyiségének detektálásával határoztuk meg. A 
glükóz mennyiség meghatározásához un. DNS-
próbát használtunk [16]. Minden mintához 3,0 ml 
3,5-dinitroszalicilsavat (DNS) tartalmazó reagenst 
adtunk, 10 perc forralás után 575 nm-en néztük az 
oldat elnyelését. Az oldat elnyelése arányos a jelen 
lévő redukáló cukor mennyiségével, ami arányos az 
enzim-rendszer cellulóz-bontó aktivitásával. 

β-mannozidáz: a β-D-mannozidáz aktivitását, 
paranitrofenil-β-D-mannopiranozid (pNP-β-D-man, 
5 mM törzsoldat) mesterséges szubsztrát mellett 
végezzük, foszfát–citrát pufferben (10 mM, 
pH=6,0), 50 °C-on, 1 ml reakció elegyben. A 
reakcióelegy 50 μl szubsztrátot, 940  μl puffert és 
10 μl enzim oldatot (a 0,13 mM koncentrációjú 
enzim mintából 100 x-os hígítású, 1,3 µM-os 
enzimtörzsoldatot készítünk, 10 mM foszfát-citrát 
pufferban (pH=6,0), ebből az enzim- törzsoldatból, 
veszünk ki 10 µl-t az aktivitás méréshez). A 
reakciót 2 perces, 50 °C-on történő előinkubálás 
után, minden esetben az enzim hozzáadásával 
indítjuk el. A mintákat 5 perces reakcióidő után, 
2 ml Na-Borát puffer (0,2 M, pH=10,0) 
hozzáadásával állítjuk le. A hidrolízis során 
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felszabadult para-nitrofenolát ionok mennyiségét 
fotometriásan, 400 nm mért abszorbanciából 
számítjuk ki, felhasználva az ezen a hullámhosszon 
megállapított para-nitrofenolát moláris extinkciós 
koefficiensét: ε= 17,3x103 M-1 cm-1.  
Stabilitás vizsgálatok 

A stabilitás vizsgálatokat jelen enzimek 
esetében (rázatás nélkül 80 oC-on) kémcső 
melegítőben végeztük. 

 
Kísérleti eredmények és értékelésük 
 
Az enzim nanobiokompozitok aktivitása 

β-mannozidáz: a) trimetoxiszilil funkciós 
csoportokat tartalmazó monomerekből (MAPS) álló 
védőréteggel (NMN) csak mintegy 3-4% az 
aktivitása a kiindulási enzim fajlagos aktivitásához 
képest, mert nagyon rosszak az enzim oldási 
tulajdonságai hexánban. 

b) akrilamid-biszakrilamid (AA) kopolimer 
védőréteggel (NMNA) már 21% a termék aktivitása 
a kiindulási natív enzim fajlagos aktivitásához 
képest.  

Celluláz enzim komplex a) (NCK): A korábbi 
mérések szerint a polimer réteg jelenlétében a 
kiindulási enzim komplex aktivitása az eredeti 40-
60%-ára csökken [13, 14]. Ha figyelembe veszem 
az enzim nanorészecskék háromlépéses előállítása 
során létrejövő veszteséget is (a kiindulási enzim 
mennyiség 60%-a megy át az apoláris fázisba és 
ennek 60-70%-a megy vissza vizes fázisba a 
harmadik lépésben), akkor mintegy 15-25 % lesz a 
végtermék fajlagos aktivitása a kiindulási enzim 
fajlagos aktivitásához képest. 

b) akrilamid-biszakrilamid kopolimer 
védőréteggel (NCKA) a kísérleti eredmények szerint 
az elkészült NCKA enzim komplex fajlagos 
aktivitása 47%-a a natív enzim komplex 
aktivitásának (6. ábra t=0 időpontban mért 
aktivitások).  

Megállapítható tehát, hogy az akrilamid-
biszakrilamid kopolimerrel kialakított réteg az 
enzim komplex körül szintén alkalmas óriás méretű 
szubsztrátumok (natív, kristályos cellulóz polimer) 
lebontására, a polimer védőréteg nem akadályozza 
még ilyen jelentős méretű szubsztrátum eljutását 

sem az enzimek aktív centrumaihoz, illetve a kötő 
domének hozzáférését a cellulóz molekulához, 
amelyek lehorgonyozzák az enzim molekulákat a 
cellulóz polimer kristályos felületéhez.  
 
Az egyedi enzim nanorészecskék  stabilitása 

β-mannozidáz: esetében csak az akrilamid-
biszakrilamid kopolimerrel (AA) stabilizált 
nanorészecskék (NMNA) stabilitását vizsgáltuk 80 
oC-on rázatás nélkül. Megállapítható, hogy amíg a 
natív β -mannozidáz enzim 80 oC-on már egy 
negyed óra alatt szinte teljesen elveszíti az 
aktivitását addig az NMNA enzim nanorészecskék 
egy gyors kezdeti aktivitás csökkenés után (egy óra 
alatt az eredeti aktivitásnak mintegy a felére 
csökken le az NMNA aktivitása, ezt követően az 
aktivitás alig csökken és még 6 óra elteltével is az 
eredeti aktivitás mintegy 40%-a megmarad 
(4. ábra). 
 

4. ábra: β-mannozidáz enzim nanorészecskék 
(NMNA) stabilitásának vizsgálata 80 oC-on 

 
Celluláz enzim komplex esetében lehetőség volt 

mindkét módszert kipróbálni és összehasonlítani. 
a) enzim nanorészecskék MAPS monomerekkel 

(NCK): Látható, hogy a természetes enzim 
aktivitása (♦, 5. ábra) minte gy egy óra alatt 
gyakorlatilag elveszik. A három lépésben előállított 
trimetoxiszilil funkciós csoportokat tartalmazó, 
normál rétegvastagságú védőréteggel ellátott enzim 
nanorészecskék aktivitása (●, 5. ábra) mintegy 6 
órán keresztül alig csökken, a kiindulási aktivitás 
65%-a, azonban ezt követően egy gyors aktivitás 
csökkenés történik és 10 óra elteltével az NCK 
aktivitása az eredetinek csupán a 30%-a. A 
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négyszeres mennyiségű monomerrel előállított, 
vastagabb polimer réteget tartalmazó NCK esetében 
(■, 5. ábra) a relatív aktivitás alig változik, a 
kiindulási érték 80%-át sem éri el, azonban az 
abszolút fajlagos aktivitás ebben az esetben az 
előállítás veszteségeit is beleszámítva csak mintegy 
5%-a a kiindulási natív enzim fajlagos 
aktivitásának. 

 

5. ábra: Celluláz enzim nanorészecskék (NCK) 
stabilitásának vizsgálata 80 oC-on 

 

b) enzim nanorészecskék AA monomerrel 
(NCKA): 80 oC-on történő inkubálás során az első 
két órában leesik az NCKA aktivitása az eredeti 
55%-ára, azonban az azt követő 10 órában alig 
történik változás az aktivitásában (6. ábra).  

A kezdeti, gyors aktivitás csökkenés 
valószínűleg azzal magyarázható, hogy nem 
sikerült a rendelkezésre álló enzim mennység teljes 
egészét beburkolni, maradtak félig, vagy alig 
beburkolt enzimek, amelyek az inkubálás során 
nem bizonyultak megfelelően ellenállónak a 
hőmérséklet okozta molekuláris stressznek és a 
részben, vagy teljesen hiányzó védőréteg nem tudta 
megakadályozni, hogy az széttekeredéses 
(unfolding) folyamatok a magas hőmérséklet 
hatására beinduljanak és az enzim egy része 
denaturálódjon. 

 

6. ábra: Akrilamid géllel stabilizált celluláz enzim 
nanorészecskék (NCKA) stabilitásának vizsgálata 

80 oC-on 
 

Az utolsó ábrán a különböző módszerekel 
előállított celluláz enzim nanorészecskék fajlagos 
aktivitásai láthatók (7. ábra). NCKA-1 esetében a 
gyökös iniciátornak csak a fele került beadagolásra, 
ezáltal az enzimek körül csak vékonyabb polimer 
réteg tudott kialakulni. Az oldata a hőkezelés 
hatására gélesedett és ezt a gélt ráztuk össze 2x 
térfogatú citrát pufferrel az aktivitás vizsgálat 
során., amelynek 1,5 ml-ét vizsgáltuk. Nem 
tisztázott, hogy az enzim molekulák kovalensen 
kötődnek a tömbfázisú akrilamid gélhez és a laza 
szerkezet miatt el tudnak mozdulni úgy, hogy 
képesek legyenek kötődni a cellulóz molekulához, 
vagy csak fennakadnak a gél réseiben és onnan 
folyamatosan kidiffundálnak a mérés során. 
 

 

7. ábra: Különböző módszerekkel stabilizált 
celluláz enzim nanorészecskék (NCK és NCKA) 

fajlagos aktivitásai 80 oC-on 
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Látható, hogy még ennek a makroszkópikusan 
is géles szerkezetű anyagnak is mérhető aktivitása 
80 oC-on történő inkubálást követően, habár az így 
mért aktivitás meglehetősen csekély. Nem 
tisztázott, hogy az enzimek valóban kovalens 
kötéssel lehorgonyozódtak-e a gél szálaihoz, vagy 
csak megakadtak a gélben. A NCKA-2 esetében már 
a szükségesnek megfelelő mennyiségű iniciátort 
alkalmaztunk, ami jelentős fajlagos 
aktivitásnövekedést eredményezett. Az így kapott 
termék fajlagos aktivitása a kiinduláskor az 
ugyanakkora koncentrációban jelen lévő natív 
enzim fajlagos aktivitának 47%-a. A 12 órás 80 oC-
on történő inkubálást követően az NCKA-2 esetében 
a fajlagos aktivitás a kiindulási natív enzim 
mennyiség fajlagos aktivitásának 24%-ára csökken. 

 
Köszönetnyílvánítás 
 
A kutatómunka az NKTH projekt keretében történt 
(NKTH TECH_08_A3/2-2008-0385). 
 
Rövidítés jegyzék 
 
AA akrilamid-biszakrilamid mix (1:10 

akrilamid: biszakrilamid) 
AOT nátrium-bisz(2-etilhexil) sulfoszukcinát 

vagy aerosol OT, 
MAPS  metakriloxipropil-trimetoxiszilán, 
NCK Celluclast BG enzim komplexből készített 

enzim nanorészecskék MAPS 
monomerekkel, 

NCKA Celluclast BG enzim komplexből készített 
enzim nanorészecskék AA monomerekkel, 

NMNA Thermobifida fuscából izolált β-
mannozidázból készített enzim 
nanorészecskék AA monomerekkel. 
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Pórusos SnO2 és TiO2 bevonatok előállítása szol-gél technikával 
Preparation of porous SnO2 and TiO2 coatings by sol-gel technique 
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Summary 
Nanostructured wide gap semiconductors have received great attention in recent years. Oxide semiconductor thin 
films can be used in sensors, solar cells, photocatalytic devices, environmental applications (self-cleaning, 
antibacterial properties) etc. Among various semiconductors TiO2 and SnO2 are the most widely used because of 
their chemical stability, non-toxicity and relatively low cost.  
Oxide-semiconductors can be prepared by sol-gel technique in forms of nanocrystals and nanocrystalline thin 
films. Dip coating and spin coating techniques are frequently used to produce thin films and they can be suited 
for broad scale products. 
The aim of this work was to prepare TiO2 and SnO2 thin films with porous structure using the sol-gel technique 
and to investigate the effect of the amount of the used template on the layer porosity.  
Ethanol and tin(II)chloride-dyhydrate were used to prepare the SnO2 precursor sol while the TiO2 precursor sol 
was synthesized from titanium(IV)n-butoxide, nitric acid and distilled water in ethanolic medium. Porous films 
were fabricated by using hexadecyl-trimethylammonium-bromide as surfactant template.  
SnO2 films were transferred by dip-coating onto glass substrates with a withdrawal speed of 3,0 cm/min while 
TiO2 coatings were prepared at rate of 12,0 cm/min. SnO2 coatings were dried in air at room temperature for 
several minutes and then were annealed first at 100°C for 15 minutes and then conditioned at 500°C for 30 
minutes. TiO2 films also were dried at room temperature then treated at 60°C for 1 hour afterward conditioned at 
450°C for 30 minutes. All samples were heated up with 5 °C/min heating rate. 
Silver doped TiO2 layers were prepared by incubation of as-prepared porous TiO2 samples into AgNO3 solution. 
To convert the Ag+ ions to Ag metal nanoparticles we annealed the films at high temperature.  
The films were characterized by several methods including scanning angle reflectometry (SAR), UV-Vis 
spectrometry and scanning electron microscopy (SEM). Thickness and refractive index values of TiO2 and SnO2 
coatings have been determined by UV-Vis spectroscopy and scanning angle reflectometry. The results of 
different optical methods were in a satisfactory agreement with each other. Porosity of coatings was calculated in 
terms of an effective medium approximation, Lorentz-Lorenz formula. The presence of silver nanoparticles in 
the TiO2 porous coatings has been demonstrated by the presence of absorption peak in the UV-Vis absorption 
specta attributed to the classical surface plasmon excitation of the Ag nanoparticles and by SEM/EDS 
elementary analysis. 
The results related to the optical properties of the prepared semiconducting coatings demonstrated well their 
usefulness in potential applications. 
 
Bevezetés 

A nanostrukturált, széles tiltott sávval 
rendelkező félvezető bevonatok egyre nagyobb 
jelentőségre tesznek szert napjainkban. A 
különböző oxid-félvezető vékonyrétegek 
felhasználhatók pl. a szenzorikában és 
napelemekben [1]. Ezen ígéretes oxid-félvezetők 
közül a TiO2 és az SnO2 széles körben alkalmazott 
fizikai és kémiai stabilitásuk, magas katalitikus 
aktivitásuk, valamint alacsony előállítási költségük 
miatt [2-4]. 

SnO2 vékonyrétegeket használnak különféle gáz 
szenzorokban [5-6], transzparens vezető 
elektródként [7], napelemekben [8] és 
katalizátorként [9]. Az SnO2 bevonatok a 

legnagyobb mértékben alkalmazott gáz szenzorok, 
úgy a kutatások területén, mint a gyakorlatban. 
Alkalmasak pl. a CH4, H2, CO, C2H5OH, C2H2, 
NO2, NO, és H2S gázok detektálására [10-11]. 
Érzékenységük a szenzor fajlagos felületének 
növelésével javítható [12]. Ennek egyik közismert 
módja vékonyrétegeik porozitásának növelése, 
nyitott pórusrendszer kialakítása. 

TiO2 bevonatokat szintén gyakran alkalmaznak 
naplemekben (pl. mint elektron akceptor 
meghatározó szerepet játszik a Grätzel cellában) 
[13], de fotokatalitikus tulajdonságának 
köszönhetően nagyon elterjedt a szennyvíztisztítás, 
öntisztító és antibakteriális felületek kialakítása 
területén is [14]. Széles tiltott sávjának 
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köszönhetően (anatáz: 3,2 eV) a TiO2 csak 387,5 
nm alatti hullámhosszúságú fénnyel gerjeszthető. 
Mivel a napfény energiájájának csak kb. 3–5% - a 
esik az UV tartományba, a fotoaktivitás látható 
tartományra való kiterjesztése a TiO2  adalékolását 
teszi szükségessé. Az eddigi kutatások azt mutatják, 
hogy nemes- [15-16] és átmeneti fémekkel való 
adagolás, valamint más félvezető oxidokkal való 
kompozit filmek kialakítása révén látható fényben 
is aktív (pl. antibakteriális) TiO2 bevonatok 
nyerhetőek. 

Az egyik legígéretesebb eljárásnak 
antibakteriális bevonatok képzésére a TiO2 bevonat 
ezüst nanorészecskékkel való adagolása mutatkozik 
[17]. Az elemi ezüst képes késleltetni a TiO2-ban a 
fotogenerált elektron-lyuk párok rekombinációját, 
ezáltal növeli a fotokatalitikus aktivitást [18-19]. 
Másik előnyös tulajdonsága, hogy hatására a TiO2 
fotoaktivitása kiterjed a látható hullámhossz 
tartományra is [20-21]. Ráadásul az ezüst 
nanorészecskék önmagukban is, rendkívül hatékony 
antibakteriális aktivitással rendelkeznek felületi 
plazmon rezonanciájuk következtében [22-23]. Az 
ezüst nanorészecskék felületi plazmon rezonanciája 
következtében az UV-Vis abszorpciós spektrumban 
intenzív maximum jelentkezik 420 nm környékén. 
Ez az érték eltolódhat nagyobb hullámhosszak felé 
az ezüst nanokristályok és a mátrix 
kölcsönhatásának függvényben [24]. Az ezüst 
adagolásnak TiO2-ra és annak UV –ben való 
fotokatalitikus aktivitására kifejtett hatását vizsgálta 
Chao és munkatársai [25]. Arra a megállapításra 
jutottak, hogy az ezüst részecskék rétegbe való 
bevitele kedvezően hat a TiO2 anatáz 
módosulatának rutillá való átalakulására, ami a 
fajlagos felület növekédésével jár, ez utóbbi pedig a 
fotokatalitikus hatás növekedését idézi elő. 

Kiváló szerkezeti tulajdonságaiknak (nagy 
fajlagos felület, összefüggő pórusrendszer) 
köszönhetően a mezopórusos vékonyrétegek 
alkalmasak nanorészecskék (pl. Ag, Au) tárolására, 
ezáltal rendkívül ígéretesek antibakteriális 
alkalmazások területén [22]. Pórusos 
vékonyrétegek előállítása megvalósítható 
felületaktív anyagokból (pl. CTAB (hexadecil-
trimetil-ammónium-bromid)) kialakuló templátok 
(sablonok) felhasználásával. A pórusméretek a 
tenzid-alkilláncok hosszának megválasztásával 
szabályozhatóak. A felületaktív anyag által képzett 
micellák a bevonatból hőkezeléssel eltávolíthatóak, 
ezáltal kialakítható a micellák helyén a tervezett 
pórusrendszer [26].  

A nedves eljáráson alapuló szol-gél technika 
kiválóan alkalmas oxid-félvezető vékonyrétegek, 
nanorészecskék, aero- és xerogélek, részecske 

kompozitok, tervezett alakú tömbi termékek 
előállítására a szokottnál sokkal alacsonyabb 
hőmérsékletű kezeléssel. A technika viszonylag 
olcsó, robosztus és nem környezetszennyező. A 
szol-gél technológiával igen egyenletes, tervezhető 
morfológiájú, mechanikailag viszonylag stabil 
hordozós filmek készíthetőek. A vékonyrétegek 
potenciális felhasználási lehetőségeit kémiai 
összetételük és szerkezetük határozza meg. Az 
eljárás első lépésében létrehozzuk az előállítani 
kívánt bevonat képzésére alkalmas ún. prekurzor 
szolt, mely általában fémsók sav- vagy 
báziskatalizált hidrolízise során keletkezik, 
alkoholos közegben. A hidratált fémionokból a 
hidrolízis és polikondenzációs folyamatok során 
oxid-hidroxid szemcsék, kristálykezdemények vagy 
láncszerű, háromdimenziós képződmények jönnek 
létre az alkalmazott pH függvényében. A következő 
lépésben a prekurzor szolból vékony bevonatot 
képzünk szilárd hordozó felületén. A rétegképzés 
után az oldószer gyors párolgásának hatására 
beindul a folyadékfilm gélesedése. A kialakított 
liogélből a tulajdonképpeni oxid-réteget annak 
szárításával és kondicionálásával nyerjük. A 
rétegképződést követően a liogél még tartalmaz 
vizet, így a hidrolízis és polikondenzációs 
folyamatok mindaddig tartanak, amíg a hőkezelés 
során nem keletkezik egy tiszta oxidréteg a 
hordozón.  

A prekurzor szolból történő rétegképzésre a 
legelterjedtebb módszerek a mártásos („dip 
coating”) és a forgótárcsás („spin coating”) 
technikák. A „dip coating” eljárásnál a szilárd 
hordozót a prekurzor szolba való bemártása után 
egyenletes sebességgel kihúzzák, miközben két 
oldalára a majdani réteget képező vékony 
folyadékfilm tapad.  

 
Alapvetően kísérleti jellegű munkánk 

célkitűzése, hogy különböző felhasználásokra 
alkalmas, pórusos SnO2 és TiO2 bevonatokat 
állítsunk elő szol-gél technikával, valamint hogy 
jellemezzük a bevonatok optikai tulajdonságait, és 
meghatározzuk a porozitás kialakításának 
feltételeit. További célkitűzésünk, hogy látható 
fényben is fotoaktív TiO2 bevonatokat állítsunk elő. 
Ezért a pórusos TiO2 bevonatokat nanoméretű Ag 
szemcsékkel adalékoljuk.  

 
Anyagok és módszerek 
 
1. Felhasznált anyagok 
A prekurzor szolok előállításához felhasznált 
anyagok 
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Abszolút etanol (a.r. > 99.7% Reanal); 
Tetrabutil-ortotitanát (TBOTi, > 97,0%, Fluka); cc. 
HNO3 (65% , Carlo Elba); Desztillált víz (Millipore 
Simplicity 185, vezetőképesség: 18.2 mS/cm); 
Hexadecil-trimetilammónium-bromid (CTAB; 
97,0%, Reanal); AgNO3 (.> 99,5%, Reanal); Ón(II)-
klorid 2-hidrát (purum, ≥97% Chemolab) ; Abszolút 
etanol (a.r.> 99.7% Reanal); Hexadecil-
trimetilammónium-bromid (CTAB, 97,0%, Reanal) 
 
2. Bevonatok előállítására és jellemzésére 
felhasznált eszközök, műszerek 

Nabertherm Controller B170 típusú kemence; 
MTA MFA-ban épített réteghúzó készülék; Agilent 
8453 típusú UV-Vis spektrofotométer; 
EDS/EDX/EDAX analizátorral ellátott JEOL JSM-
5500LV típusú pásztázó elektronmikroszkóp 
(SEM); Tanszéken épített pásztázó szögű 
reflektométer (SAR) (Melles-Griot He-Ne lézer, 17 
mW, 632,8 nm).  
 
3. Prekurzor szolok előállítása 
TiO2 prekurzor szolok előállítása  

„Kompakt” TiO2 bevonat létrehozására 
alkalmas prekurzor szol előállításához abszolút 
etanolt, tetrabutil-ortotitanátot (TBOTi), tömény 
salétromsavat és desztillált vizet használtunk. 11,7 
ml tetrabutil-ortotitanátot folyamatos kevertetés 
mellett 55,5 ml etanolban oldottunk. A pH ~1,5 
értékre való beállítását 0,7 ml salétromsav elegyhez 
való hozzáadásával értük el. A kontrollált hidrolízis 
beindítása érdekében 0,5 ml desztillált vizet adtunk 
a rendszerhez. Az elegyet 2 órán át 60°C-on, 
400rot/min fordulatszámon kevertettük [27]. 

Pórusos TiO2 rétegek kialakítása céljából a fenti 
prekurzor szol komponenseihez a szolkészítés 
elején különböző mennyiségű hexadecil-
trimetilammónium-bromidot (CTAB) adtunk. A 
használt TBOTi:CTAB mólarányok a következők 
voltak: 1:0,033, 1:0,05; és 1:0,1. 
SnO2 prekurzor szolok előállítása 

A „kompakt”  SnO2 bevonatok képzésére 
alkalmas prekurzor szolt ón(II)-klorid 2- hidrát és 
abszolút etanol felhasználásával állítottuk elő [15]. 
2,2563 g SnCl2*2H2O-ot 100 ml etanolban 
oldottunk. A kezdetben opálos elegy kb. 1 óra 
kevertetés után kitisztult. Ezt követően még 2 órán 
át, szobahőmérsékleten kevertettük a szolt. 

Pórusos SnO2 bevonatok prekurzor szolját a 
TiO2 szolokhoz hasonló módon, az eredeti 
prekurzor szolnak CTAB-val való adagolásával 
állítottuk elő. A CTAB-t a szol kitisztulásának 
pillanatában adtuk a rendszerhez 1:0,27; 1:0.55; és 
1:0,82 SnCl2*2H2O:CTAB mólarányban.  

 

4. Bevonatok kialakítása szilárd hordozó 
felületén 

A prekurzor szoloknak szilárd hordozóra való 
felvitelére a mártásos technikát alkalmaztuk. 
Hordozóként mikroszkóp tárgylemezeket (Menzel-
Gläser, 76×26 mm, törésmutató: 1,517) 
használtunk, melyeket előzetesen alaposan 
megtisztítottunk. A rétegeket egy léptetőmotorral 
ellátott, számítógép által vezérelt réteghúzó 
készülék segítségével vittük fel a tárgylemezekre.  

TiO2 bevonat esetén az alkalmazott húzási 
sebesség 12,0 cm/min volt. A kapott bevonatokat 
először levegőn, szobahőmérsékleten szárítottuk, 
majd kétlépcsős hőkezelési programot 
alkalmaztunk: 1óra, 60°C-on történő szárítást 
követően 30 percen át, 450°C-on hőkezeltük 
azokat.  

Az SnO2 vékonyrétegek esetében 3,0 cm/min-es 
húzási sebességet alkalmaztunk. Levegőn való 
szárítás után a rétegeket 100°C-on 15 percig, majd 
500 °C-on 30 percig hőkezeltük. 

Az alkalmazott felfűtési sebesség minden 
esetben 5°C/min volt.  

Ezüst tartalmú TiO2 bevonatok előállítása 
Ezüstöt tartalmazó TiO2 vékonyrétegek 

létrehozása céljából a már előzetesen előállított, 
kondicionált, pórusos TiO2 filmeket AgNO3 0,1 M- 
os oldatába helyeztük. 6 óra elteltével  az ezüst 
ionokkal inkubált bevonatokat desztillált vízzel 
öblítettük, majd az ezüst ionoknak fémezüstté való 
redukálását hőkezeléssel valósítottuk meg. 

 
5. Bevonatok jellemzése 
UV-Vis spektroszkópia 

A transzmittancia spektrumok lehetővé teszik a 
bevonatok vastagságának és törésmutatójának 
meghatározását [28-30], ugyanakkor a kapott 
abszorbancia spektrumok alkalmasak a 
vékonyrétegekbe beépített elemi ezüst 
kimutatására.  

A besugárzó fény hullámhosszához képest 
folytonos szol- gél vékonyrétegek spektrumában - a 
vastagságtól függően - egy vagy több maximum és 
minimum jelenhet meg a fellépő interferencia miatt. 

A maximális, ill. minimális fényáteresztésnek 
megfelelő hullámhosszból meghatározható a 
rétegvastagság, ha a törésmutató ismert ezen a 
hullámhosszon [28]. 

A bevonatok vastagságának és optikai 
tulajdonságainak transzmittancia spektrumok 
alapján való meghatározásának egy másik módja a 
mért görbe pontjaira illesztett elméleti görbe 
alapján lehetséges [29].  
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A spektroszkópiai mérések során minden 
esetben 350-1100 nm-es mérési tartományt és 4 s-
os integrálási időt alkalmaztunk. 

A bevonatok porozitását a transzmittancia 
spektrumok alapján számított törésmutató értékek 
ismeretében, a Lorentz-Lorenz összefüggés alapján 
számítottuk [31-32]. A porozitás számításához 
szükséges a tömbi anyagok törésmutatójának 
ismerete. TiO2 esetén 2,5, míg SnO2 esetén 1,72, a 
tömbi anyagra jellemző törésmutató értékkel 
számoltunk. 
 
Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) 

Az ezüstöt tartalmazó bevonatok felületén 
elemanalízis céljából pásztázó 
elektronmikroszkópos vizsgálatokat is végeztünk. 
A készülékben a mikroanalízis annak a 
röntgensugárzásnak a mérésén alapul, amelyet az 
analizálandó mintában a mikroszkóp 
elektronnyalábja kelt. A felszín kémiai összetétele 
elég nagy felbontással feltérképezhető, mivel a 
gerjesztett karakterisztikus röntgensugárzás 
energiája vagy hullámhossza arra az elemre 
jellemző, amely kibocsátotta, intenzitása pedig a 
kibocsátó elem koncentrációjával arányos.  

 
Pásztázó szögű reflektometria (SAR) 

A vékonyrétegek pásztázó szögű reflektometriás 
vizsgálatával (Scanning Angle Reflectometry, 
SAR) meghatározható azok effektív törésmutatója 
és rétegvastagsága [33].  

A módszer elve: a vizsgált mintát a beesési 
síkkal párhuzamosan (p) polarizált lézerfénnyel 
sugározzuk be, majd a beesési szöget változtatva, 
bizonyos szögtartományban detektáljuk a mintáról 
reflektálódó fény intenzitását. 

A szögtartományt úgy választjuk meg, hogy a 
bevonat levegőre vonatkoztatott Brewster-szöge 
közelében legyen, ahol a visszavert fény intenzitása 
közel zérus. A mért görbére elméleti reflektancia 
görbét illesztve, illesztési paraméterekként 
megkaphatjuk a rétegvastagságot és a réteg 
törésmutatóját [34-37]. Az alkalmazott optikai 
modell figyelembe veszi a hordozó hátoldalán lévő 
réteg által visszavert fényt is, továbbá feltételezi, 
hogy a hordozó mindkét oldalán homogén, és 
azonos vastagságú film van [38]. 

A méréseket 55° és 65° közötti 
szögtartományban, 0,01°-os lépésközzel végeztük.  
 

 
1. ábra: Pásztázó szögű reflektométer (SAR) 

vázlatos rajza 
 
Eredmények  
UV-Vis spektroszkópia 

A 2. ábrán láthatóak a „kompakt” és pórusos 
(SnCl2*2H2O:CTAB=1:0,27; 1:0.55; és 1:0,82) 
SnO2 bevonatok valamint az üveghordozó 
transzmittancia spektrumai.  

2. ábra: „Kompakt” és pórusos 
(SnCl2*2H2O:CTAB = 1:0,27; 1:0.55; és 1:0,82) 
SnO2 vékonyrétegek, valamint az üveghordozó 

transzmittancia spektrumai 

 
A 3. ábra a „kompakt” és pórusos 

(TBOTi:CTAB= 1:0,033, 1:0,05; 1:0,1)  TiO2 
bevonatok transzmittancia spektrumait mutatja.  

3. ábra: „Kompakt” és pórusos 
(TBOTi:CTAB=1:0,033, 1:0,05; 1:0,1) TiO2 

bevonatok transzmittancia spektrumai 
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A 4. ábrán egy ezüstöt nem tartalmazó és egy 
ezüsttel adagolt pórusos (TBOTi:CTAB = 1:0,1) 
TiO2 bevonat abszorbancia spektrumai láthatóak.  

 
4. ábra: Pórusos TiO2 (TBOTi:CTAB=1:0,1) és 

ezüsttel adagolt pórusos TiO2 
(TBOTi:CTAB=1:0,1) bevonatok abszorbancia 

spektrumai 
 

Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) 
Az 5. ábrán az ezüstöt tartalmazó TiO2 bevonat 

SEM képe látható. A felvétel a bevonat széléről 
készült, ahol a réteg felpattogzott. A kép 
alátámasztja, hogy a bevonat vastagsága a nano 
tartományba esik. A SEM felvétel alapján 
elemanalízis is készült, melynek eredményét az 
Eredmények értékelése részben ismertetjük. 

 

 
5. ábra: Ezüstöt tartalmazó TiO2 bevonat széléről 

készült SEM felvétel 
 
Pásztázó szögű reflektometria (SAR) 

A 6. ábrán egy kompakt SnO2 bevonat mért, és 
a mért görbére illesztett reflektancia görbéi 
láthatóak.  

 
6. ábra: „Kompakt” SnO2 bevonat mért és 

illesztett reflektancia görbéi 

 
Eredmények értékelése 

 
SnO2 bevonatokra kapott eredmények értékelése 

Az 1. Táblázat a 2. ábrán látható UV-Vis 
transzmittancia spektrumok alapján meghatározott 
törésmutató, rétegvastagság és porozitás értékeket 
tartalmazza. Látható, hogy a prekurzor szolhoz 
hozzáadott CTAB mennyiségének növelésével a 
bevonatok fényáteresztése növekszik, és minden 
esetben meghaladja a „kompakt” SnO2 bevonatét. 
Ugyanakkor szembeötlő, hogy a CTAB-val nem 
adagolt, „kompakt”-nak nevezett bevonat is 13,9%-
os porozitással rendelkezik. Ez arra utal, hogy a 
bevonatot alkotó részecskék nem tömör 
illeszkedésűek, valamilyenfajta porozitás már 
ennek következtében kialakulhat a rétegben. 

A fényáteresztés növekedése a rétegvastagság 
növekedésében és a törésmutató csökkenésében 
nyilvánul meg a „kompakt” bevonatéhoz képest. 
Ezen paraméterek tendencia szerinti változása, 
illetve a számított porozitás értékek egyértelmű 
bizonyítékai a pórusrendszer kialakulásának. 

 
CTAB mennyiség 

(SnCl2.*2H2O:CTAB 
mólarány) 

n d 
(nm) 

porozitás 
(%) 

1 : 0 1,58 73 13,9 
1 : 0,27 1,54 81 18,8 
1 : 0,55 1,51 94 22,6 
1 : 0,82 1,50 106 23,9 

1. táblázat: „Kompakt” és pórusos SnO2 
vékonyrétegek UV-Vis spektrumai alapján számolt 

törésmutató (n), rétegvastagság (d) és porozitás 
értékek 

 
SnO2 rétegek esetében pásztázó szögű 

reflektométerrel is végeztünk vizsgálatokat. A 
kapott eredményeket összevetettük a 
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transzmittancia spektrumok alapján számítottakkal. 
Ezen eredmények közül a 2. táblázat egy 
„kompakt” bevonatra kapott értékeket tartalmazza. 
Jól látható, hogy a két módszerrel számított 
törésmutató és rétegvastagság értékek jó egyezést 
mutatnak, a két módszer együttes alkalmazása 
megerősíti eredményeink hitelességét.  

 
Mérési 

módszer n d (nm) 

UV-Vis 1,57 72 
SAR 1,55 70 

2. táblázat: „Kompakt” SnO2 bevonat 
transzmittancia spektruma és  reflektancia görbéje 

alapján meghatározott törésmutató (n) és 
rétegvastagság értékek 

 
TiO2 rétegekre kapott eredmények értékelése 

A 3. ábrán látható, „kompakt” és pórusos TiO2 
bevonatokra jellemző transzmittancia spektrumok 
alapján számított rétegvastagság, törésmutató és 
porozitás értékeket a 3. táblázatban foglaltuk össze. 
Jól látszik a növekvő tendencia a bevonatok 
porozitásában a CTAB tartalom növelésével. A 
legnagyobb becsült porozitást 1:0,1 TBOTi: CTAB 
mólarányú CTAB tartalomnál értük el. A CTAB-
val nem templátolt bevonat 20,4%-os porozitása ez 
esetben is a bevonatot alkotó részecskék hézagos 
térkitöltésére utal, aminek következtében 
mezopórusos struktúra alakulhat ki a rétegben [39]. 

 
CTAB mennyiség 

(TBOTi:CTAB 
mólarány) 

n d 
(nm) 

porozitás 
(%) 

1:0 2,02 78 20,4 
1:0,033 1,89 104 27,5 
1:0,05 1,86 104 29,2 
1:0,1 1,66 128 42,0 

3.táblázat: „Kompakt”  és pórusos TiO2 
vékonyrétegek UV-Vis spektrumai alapján számolt 

törésmutató (n), rétegvastagság (d) és porozitás 
értékek 

 
Az 5. ábra a TiO2 bevonatba inkubált elemi 

ezüst jelenlétére utal. Jól megfigyelhető az ezüst 
nanorészecskék felületi plazmon rezonanciája 
következtében megjelenő abszorpciós csúcs 480 
nm-nél. 

Az ezüstnek TiO2 bevonatba való beépülését 
igazolják a 4. táblázatban összegyűjtött eredmények 
is, melyek a pásztázó elektronmikroszkópiás 
felvétel alapján meghatározott, réteget alkotó 
elemek tömegszázalékos előfordulását mutatják. 

Arra vonatkozó információt viszont, hogy az ezüst 
ionos, vagy elemi állapotban van-e jelen a 
bevonatban a SEM analízis eredménye nem 
szolgáltat. 

Elem Tömeg% 
Ti 4,35 
Ag 0,07 
O 18,6 

4. táblázat: SEM röntgen-mikroanalízis 
eredménye, a réteg alkotóinak tömegszázalékos 

előfordulása 
 

Összefoglalás 
Különböző porozitású TiO2 és SnO2 

bevonatokat állítottunk elő szol-gél technikával.  
A bevonatok porozitását különböző mennyiségű 

kationos tenzidnek (CTAB) a prekurzor szolba való 
adalékolásával szabályoztuk. 

 
A bevonatokat UV-látható spektroszkópiai 

módszerrel tanulmányoztuk. A transzmittancia 
spektrumok analízisével kimutattuk, hogy növekvő 
CTAB koncentrációval a bevonatok törésmutatója 
csökken, vastagságuk és porozitásuk pedig nő.  

 
Az SnO2 bevonatokat pásztázó szögű 

relektometriás (SAR) módszerrel is 
tanulmányoztuk. A reflektancia görbék analízisével 
kapott rétegvastagság és törésmutató értékek 
alátámasztják a spektroszkópiai vizsgálatok 
eredményeit. 

A pórusos TiO2 bevonatokba ezüstöt 
inkubáltunk. Az ezüst nanorészecskéknek 
bevonatban való jelenlétét a rétegről inkubálás előtt 
és után felvett abszorpciós spektrumok tanúsítják. 
Az ezüstöt tartalmazó bevonatban egyértelműen 
megjelenik a felületi plazmon rezonanciának 
tulajdonított abszorpciós csúcs. A röntgen-
mikroanalízis feltéttel ellátott pásztázó 
elektronmikroszkóppal végzett elemanalízis 
eredményei szintén megerősítik az ezüstnek 
bevonatban való jelenlétét. 

 
Kitekintés 

Kísérleti munkánk nem tekinthető befejezettnek. 
Terveink között szerepel az SnO2 bevonatok 
elektromos vezetőképességének mérése a 
szenzorikai alkalmazhatóság kimutatása céljából, 
valamint a rétegek különböző fémekkel (Au, Pt, Sb 
stb.) való adagolása a szelektivitás kialakítására. A 
TiO2 bevonatok esetében az ezüstnek rétegbe való 
beépítését ezüst kolloid formájában, valamint az 
antibaketeriális hatás E. Coli baktériumtörzseken 
való vizsgálatát tervezzük. 
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Mezopórusos SiO2 szol-gél bevonatok előállítása és jellemzése 
Preparation and characterization of mesoporous silica sol-gel coatings 
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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia és Anyagtudományi 
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(1111, Budapest, Budafoki út 6-8) 
 
Summary 
Nanostructured coatings on solid surfaces can influence advantageously the optical and electric properties of the 
substrate. Applying the widely used sol-gel method we can regulate the thickness, structure and composition of 
the coatings. We can use the dip-coating or spin-coating technique to produce thin films. The dip-coating 
technique is relatively simple and inexpensive, the thickness of the films can be modulated by changing the 
withdrawal speed. Applying this method we can produce mesoporous thin films, which are used in many areas 
(as sensors, membranes, protective coatings and in catalysis). Our purpose in the present work is to prepare 
mesoporous silica sol-gel coating from precursor sols prepared in ethanolic or aqueous medium, and to 
characterize the optical properties of coatings. Porous structure was developed by using hexadecyl-trimethyl 
ammoniumbromide (CTAB) as template. Ethanol is widely used as medium of the precursor sols, due to its 
advantageous properties, however preparation of precursor sols and coatings from aqueous medium is rather 
rarely researched. In most cases powder samples were made and investigated or more expensive spin-coating 
technique was used. For producing SiO2 precursor sols (in ethanol) we used ethanol, tetraethyl-ortosilicate 
(TEOS), HCl and CTAB. Films were dip coated by different withdrawal speeds, and then films were dried in air 
at room temperature for several minutes and they were annealed at 480 °C for 1hour. For fabricating sol-gel 
coatings with high porosity and mesoporous structure, water, TEOS, HCl and CTAB were used. The films dried 
in air at room temperature and first were conditioned at 100°C for 1 hour, finally annealed at 480°C for 1 hour.  
We compared the porosity of thin films prepared from two different precursor sols. Optical properties of thin 
films were investigated by scanning angle reflectometry (SAR) and UV-Vis spectroscopy. From the optical data 
we determined refractive index and layer thickness values. We calculated porosity from the refractive indices. 
For comparison the mesoscopic structure of powder samples (prepared from aqueous precursor sols) we also 
investigated by small angle X-ray scattering (SAXS).   
 
Bevezetés 

 
A szilárd hordozón történő nanostrukturált 

vékonyréteg kialakításra szolgáló fontosabb 
eljárások közé tartozik a Langmuir-Blodgett-eljárás 
[1,2], illetve a szol-gél technika [3]. Számos előnye 
miatt a szol-gél eljárás széles körben elterjedt 
bevonatképzési módszer. A prekurzor molekulák 
(pl. tetraetil-ortoszilikát; TEOS) kontrollált 
hidrolízisével, majd ezt követő 
polikondenzációjával szabályozható szerkezetű 
szilika nanorétegek állíthatóak elő. Az eljárás 
viszonylag egyszerű, és lehetővé teszi a szintézis 
szobahőmérsékleten történő megvalósítását, illetve 
lehetőség nyílik szerves valamint szervetlen 
anyagok beágyazására. A hordozós szol-gél 
bevonatok előállításának egyik legelterjedtebb 
módja a mártásos bevonatképzés [4] (dip-coating, 

1. ábra). Ennek során a szubsztrátumot állandó 
sebességgel a prekurzor szolba engedjük, majd 
merőlegesen kihúzzuk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mozgó hordozóra tapadt folyadékfilmben az 
oldószer elpárolgásával és elvezetődésével a 

1. ábra – A mártásos bevonatképzés 
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szervetlen specieszek (mikrofázisok és/vagy 
polimerek) koncentrációja drasztikusan megnő. A 
rendszer eléri a gélpontot: bekövetkezik a 
gélesedés. A mezopórusos vékonyrétegek széles 
lehetséges felhasználási területtel rendelkeznek: 
alkalmazhatóak a szenzorikában [5], heterogén 
katalízisben [6], membránokként [7]. 
Létrehozhatóak belőlük antireflexiós-, védő-, 
öntisztító-, vagy éppen antibakteriális bevonatok. 

 Számos receptúrában alkalmaznak etil-alkohol 
közegű prekurzor szolt [8], előnyös párolgási és 
filmképző tulajdonsága miatt. Munkánk alapjául is 
egy olyan irodalom szolgált, melyben etil-alkohol 
közegű prekurzor szolból képeztek ZnO 
nanorészecskék beágyazására alkalmas szilika 
mátrixot [9]. A vízközegű eljárások 
környezetvédelmi szempontok miatt egyre 
fontosabbakká válnak. Az irodalomban, vizes 
közegekben legtöbbször pórusos szilika porok 
előállításáról számolnak be; amennyiben történik 
rétegképzés, azt forgótárcsás bevonatképzési 
módszerrel (spin-coating) valósítják meg [10]. Ez 
az eljárás jól szabályozható, azonban lényegesen 
költségesebb műszerezettséget kíván, valamint a 
hordozó méreteit tekintve is limitált. Az egyszerűbb 
és olcsóbb mártásos technika alkalmazásáról ez 
esetben nem számol be az irodalom.  A porozitást 
micellás templátokkal (sablonokkal) alakítottuk ki: 
a bevonatképzés során az elpárolgó oldószer 
előidézi, hogy a prekurzor szolban kezdetben 
gömbmicellák vagy molekulák formájában jelen 
lévő tenzid a koncentráció drasztikus növekedése 
miatt hengeres nagymicellákat képezzen [11]. A 
kialakuló hengeres micellák hexagonális 
struktúrába rendeződnek, melyek a bevonat 
hőkezelését követően monodiszperz pórusokat 
hagynak maguk után. 

 
Célkitűzés 
 

Célunk volt, hogy vízközegű szol-gél eljárást 
dolgozzunk ki nagy porozitású, mezopórusokat 
tartalmazó szilika vékonyrétegek előállítására 
mártásos technikával. Valamint, hogy 
összehasonlítsuk a vízközegű, ill. az etanol közegű 

szolokból képzett bevonatok optikai tulajdonságait, 
porozitását. 
 
Kísérleti rész 
Kísérleti anyagok  

 
Tetraetil-ortoszilikát (TEOS, >98%, GC-grade, 

Merck), abs. etanol (a.r, analitikai tisztaságú, 
>99,7%, Reanal), hexadecil-trimetil-
ammóniumbromid, (CTAB, 99+%, Acros 
Organics), sósav-oldat (purum p.a., >36,5%, Fluka), 
Rodamin 6G (Sigma-Aldrich, Dye content ~95%), 
Tioflavin T fluoreszcens festék (Standard Fluka, 
Sigma-Aldrich, Assay ~75%). 
 
Prekurzor szolok és bevonatok készítése 

 
Kutatásaink során tisztított üveg hordozón 

alakítottunk ki pórusos szilika bevonatokat, melyek 
előállításánál CTAB szolgált templátanyagként. 
Etil-alkohol közegű prekurzor szolok készítésekor 
főzőpohárba mérünk 22 cm3 abs. etanolt, majd 
elindítjuk a kevertetést mágneses keverőn. 4 cm3 
0,1 M sósav-oldatot adunk hozzá, majd 8,8 cm3 
TEOS-t kipipettázunk és a keveredő oldathoz 
adjuk. A víztiszta, homogén szolt 30 percig 
kevertetjük. Ezzel párhuzamosan egy másik 
főzőpohárban 22 cm3 etanolban feloldunk 
különböző mennyiségű CTAB-t, és az oldatot 
szintén 30 percig kevertetjük. A feloldott tenzid 
mennyiségétől függően víztiszta, vagy zavaros 
(fehér) diszperziót kapunk. 30 perc elteltével a két 
főzőpohár tartalmát egyesítjük oly módon, hogy a 
CTAB etanolos oldatát a szilika szolhoz adagoljuk, 
és további 30 percig kevertetjük. A tenzid 
mennyiségét 1 – 5 g (0,05 - 0,24 mol/dm3) 
intervallumban, a réteghúzási sebességet pedig 2 – 
14 cm/perc között változtattuk. A kész bevonatokat 
szobahőmérsékleten szárítjuk, majd kemencében 20 
perces felfűtési idő mellett, 1óráig 480°C-on 
hőkezeljük. Vizes közeg esetén főzőpohárba 
bemérünk 4,9 cm3 desztillált vizet, majd 0,1M 
sósav oldattal a pH-t 3-ra állítjuk be. A főzőpoharat 
mágneses keverőre helyezzük, majd elindítjuk a 
kevertetést. Mérőhengerrel kimérünk 30 cm3 
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TEOS-t, majd folyamatos kevertetés mellett az 
oldathoz adjuk. Az emulziót 2 órán keresztül 
kevertetjük. Hozzáadjuk az előzőleg bemért CTAB-
t kevertetés mellett, majd egészen addig 
kevertetjük, amíg a szol szinte pillanatszerűen ki 
nem tisztul. Ez a hozzáadott CTAB mennyiségétől 
függően 1-2 órán belül bekövetkezik. A tenzidre 
0,1 – 0,3 M koncentrációjú prekurzor szolokból 22 
óra elteltével 2-14 cm/perces sebességgel 
bevonatokat képzünk, azokat szobahőmérsékleten 
szárítjuk, majd 1 órás felfűtési idő mellett 100°C-on 
kondicionáljuk, illetve 480°C-on hőkezeljük.  A 
fluoreszcens színezékekkel történő inkubálás során 
a 10-3 M koncentrációjú vizes színezékoldatba 1 
mm/perces sebességgel belemártjuk a bevonatot, 1 
cm/perces sebességgel kihúzzuk, majd 
nagytisztaságú desztillált vízzel öblítjük.  
 
Porminták készítése 
 

A levegőn begélesedett vízközegű prekurzor 
szolokból pormintákat készítettünk. A gélt 
spatulával aprítottuk, majd szárítószekrényben 
100°C-on 17 órát szárítottuk.  
 
Kísérleti eljárások, berendezések 
 
A bevonatok elkészítésekor több kísérleti paraméter 
változtatásának optikai tulajdonságokra gyakorolt 
hatását vizsgáltuk: etil-alkohol közeg esetén a 
prekurzor szol tenzid koncentrációját, valamint a 
réteghúzás sebességét. Vízközegű prekurzor szolok 
esetén mártásos technikára dolgoztuk át a teljes 
rétegképzési módszert, melynek során 
meghatároztuk azt az időintervallumot, melyben a 
prekurzor szol megfelelő filmképzési 
tulajdonságokkal rendelkezik, majd vizsgáltuk a 
szol tenzidkoncentrációjának, a réteghúzási 
sebességnek, valamint a szárítási-, kondicionálási- 
és hőkezelési lépéseknek bevonatképzésre 
gyakorolt hatását, ezáltal optimalizáltuk a kísérleti 
paramétereket. A kondicionált, ill. hőkezelt 
bevonatokon optikai vizsgálatokat végeztünk. A 
törésmutatót és rétegvastagságot UV-Vis 
spektrofotometriás és pásztázó szögű 

reflektometriás (SAR, 632,8 nm, 17mW, He-Ne 
Melles Griot lézer) mérésekből, optikai 
modellekkel, függvényillesztéssel határoztuk meg 
[12]. Az UV-Vis spektrofotometriás méréseket 
Agilent 8453 típusú spektrofotométeren, a SAR 
méréseket tanszéki építésű berendezésen végeztük. 
A spektrumokat geometriai optikai illesztés 
módszerével [13] értékeltük, az illesztés 
paraméterei a homogenitási faktor, a réteg 
diszperziós faktora (megmutatja a törésmutató 
hullámhosszfüggését), a hordozó törésmutatója 
(nh=1,517), valamint egy intenzitás paraméter. A 
CTAB szolbéli koncentrációjának változtatásával 
meghatároztuk a maximális porozitáshoz tartozó 
optimális tenzidkoncentrációt. A porozitások 
számszerűsítésére effektív közegközelítést 
alkalmaztuk. A porminták kisszögű röntgenszórását 
kompakt Kratky-kamerával és MBRAUN 
helyérzékeny detektorral felszerelt készüléken 
mértük Seifert típusú, Ni szűrővel ellátott Cu 
anódos röntgencsővel 50 kV és 20 mA feszültség 
alkalmazásával.  
 
Eredmények és értékelésük 
Etil-alkohol közegű prekurzor szolok és bevonatok 

 
1 g (0,05 M) és 3 g (0,15 M) alkalmazott CTAB 

mennyiség mellett a bevonatok UV-Vis 
transzmittanciája akár 5%-kal is meghaladta a 
hordozó fényáteresztését a 350-900 nm-es 
hullámhossztartományban. Ezen bevonatok 
átlagosan 100 nm vastagságúak és porozitásuk a 
15-28%-os intervallumban található. 5 g (0,24 M) 
tenzid hozzáadása azonban sávos, 
makroszkopikusan inhomogén bevonatot 
eredményezett, melyek esetében jelentős 
fényszórást tapasztaltunk. A különböző CTAB-
mennyiségekhez tartozó bevonatok jellemző 
spektrumait mutatja demonstrációs céllal a 2. ábra. 
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A pásztázó szögű reflektometriás vizsgálatok 
alapján alacsonyabbnak értékeltük a porozitást, 
azonban értéke ez esetben is 15-20%. 5 g CTAB 
mellett ez a módszer nem szolgáltatott értékelhető 
eredményt a nagymértékű fényszórási jelenség 
miatt. Az optikai vizsgálatok alapján [14] 1 g 
CTAB alkalmazásakor a bevonatok törésmutatója 
1,31 – 1,33 közé, vastagsága 74 - 142 nm közé, 
porozitása a 24-28% intervallumba esett. 3 g 
CTAB-tartalomnál a törésmutatók 1,33-1,40, a 
vastagságok 108-144 nm, a porozitások pedig 10-
24%-nak adódtak. 
A két vizsgálati módszer alapján megállapítottuk 
azt az optimális tenzidmennyiséget, melyhez a 
legnagyobb mértékű porozitás járul: 1 g CTAB 
mennyiség és 8 cm/perces réteghúzási sebesség. 
Ekkor a bevonat törésmutatója 1,31, vastagsága 122 
nm, porozitása 28,3%.   
 
Vízközegű prekurzor szolok és bevonatok 

 
A prekurzor szolok viselkedése, stabilitása és 

filmképző tulajdonsága eltért az etil-alkoholos 
közegben tapasztaltaktól. A TEOS és víz 
összemérését követően kevertetés hatására opálos 
makroemulzió képződött, amelynek fázisai a 
kevertetés megszüntetése esetén rövid időn belül 
szeparálódtak. A makroemulzióhoz hozzáadott 

tenzid hatására 1-1,5 órán belül a rendszer hirtelen 
transzparens diszperzióvá alakult, mely mutatta a 
Tyndall-jelenséget, és kinetikai stabilitásról is 
tanúskodott. A prekurzor szolok nem rendelkeznek 
megfelelő filmképző tulajdonságokkal; a megfelelő 
viszkozitás 22 órás öregítést követően alakul ki, 
ekkor válik alkalmassá a szol a bevonatképzésre. A 
réteghúzás sebessége nagy hatással van a bevonatok 
stabilitására. Kizárólag 2-3 cm/perces húzási 
sebességgel sikerült stabil filmeket képezni, a 
nagyobb sebességgel húzott rétegek már 
szobahőmérsékleten történő szárítás hatására is 
felpattogzottak, leváltak a hordozóról.  

A 100°C-os kondicionálást követően felvett 
spektrumokon tapasztalt nagyszámú interferencia-
extrémum vastag bevonatra utal: a rétegvastagság 
esetenként elérte, sőt meghaladta az 1 µm-t. A 
hőkezelést követő UV-Vis spektrofotometriai 
vizsgálat rávilágított, hogy a 100°C-os 
kondicionálási lépéshez képest növekedett a 
bevonatok fényáteresztő-képessége [3. ábra], 
csökkent a törésmutatójuk és velük együtt 
jelentősen csökkent a rétegvastagság is. SAR 
módszerrel 0,2-0,3 M tenzidkoncentráció mellett 
600-800 nm-es rétegvastagságot és 18-25%-os 
porozitást számítottunk. 0,1 M CTAB esetén a 
jelentős fényszórás miatt nem nyertünk értékelhető 
spektrumokat.  Az bevonatok törésmutatóját, 
vastagságát és porozitását az 1. táblázat 
tartalmazza. 

2. ábra – Etil-alkohol közegű prekurzor szolból 
készült bevonatok fényáteresztése. (1 g = 0,05 M;       
3 g = 0,15 M és 5 g = 0,24 M tenzidkoncentrációt 

jelent) 
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cCTAB 
(mol/dm3) 

u Hő- 
kezelés 
hőm. 

n 
d Porozi-

tás (%) (cm/ 
min) 

(nm) 

0,3 

2 100°C 1,474 1011 - 

2 480°C 1,336 739 22,83 

3 100°C 1,493 1312 - 

3 480°C 1,323 874 25,55 

0,2 

2 100°C 1,471 755 - 

2 480°C 1,35 612 19,93 

3 100°C 1,463 905 - 

3 480°C 1,359 724 18,08 

5. táblázat – Vízközegű prekurzor szolból készített 
bevonatok adatai (c a koncentráció, u a húzási 
sebesség, n a törésmutató, d a rétegvastagság) 

Vizsgálatot végeztünk a prekurzor szol 
öregedésének bevonatokra gyakorolt hatásáról, 
melynek eredményeként megállapítottuk, hogy a 
prekurzor szol 6, vagy több napos öregítését követő 
bevonatképzés a rétegek hordozóról történő 
leválását, repedezését eredményezi már 
szobahőmérsékleten is.  

 
Etanol és a vízközegű prekurzor szolokból 

készített bevonatok optikai tulajdonságait 
összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a 
hőkezeléssel képzett pórusos vékonyrétegek 
számszerűsített porozitásában számottevő eltérés 
nem mutatkozik. A rétegvastagság tekintetében 

lényeges eltérést tapasztaltunk: a vizes közegű 
prekurzor szolból képzett rétegek jóval 
vastagabbnak bizonyultak, mint az etil-alkohol 
közegű szolból készítettek. Ennek oka lehet a 
szolok eltérő viszkozitása, ugyanis a rétegvastagság 
a Landau-Levich egyenlet [15] értelmében 
viszkozitásfüggő.   
 
Porminták vizsgálata kisszögű röntgenszórással 
(SAXS) 

 
A 100°C-on szárított minták szórásvektor (q) 

szerint skálázott mérési eredményeiből 
vonalfókusz-korrekcióval simított, ún. dezmírolt 
görbéit a 4. ábra mutatja be.  

 

 
A mérési eredmények alapján a porminták 

tartalmaznak ismétlődéséket, és az ismétlődések 
távolsága 0,3 M CTAB esetén 36 Å, 0,2 M CTAB 
esetén pedig 40 Å. Ezen távolságok egyezést 
mutatnak az irodalomban feltételezett, 100°C-os 
kondicionálást követően kialakuló lamelláris 
struktúra [16] ismétlődéseinek távolságával, 
valamint a hengeres micellák átmérőjével [17]. A 
mérés eredményéből tehát nem dönthető el 
egyértelműen, hogy az ismétlődések a lamelláris 
struktúra meglétét jelzik, vagy hengeres micellák 
kialakulására utalnak. A CTAB-víz rendszer 
fázisdiagramja alapján [18] a hengeres 
nagymicellák képződése megy végbe.  3. ábra – A hőkezelési lépés hatása a bevonat 

fényáteresztésére vizes közeg és 0,3M CTAB esetén 

4. ábra – 100°C-on kondicionált porminták SAXS 
mérési eredményei 

e d c b 
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Pórusos bevonatok inkubálása fluoreszcens 
színezékekkel 

A vízközegű prekurzor szolból készített 
hőkezelt bevonatokat Rodamin 6G, valamint 
Tioflavin T vizes oldatában inkubáltuk, majd 
Millipore vizes öblítést és szobahőmérsékleten, 
levegőn történő szárítást követően optikai 
vizsgálatokat végeztünk. Referenciaként a kísérletet 
elvégeztük egy eltérő receptúra alapján készített 
kompakt, nem porózus szilika bevonattal [19] is, 
így lehetőség nyílt a porozitás hatásának betudható 
változásokat is megfigyelni. Az 5. ábra alapján 
következtethetünk a színezék felvételére. A 
fluoreszcens színezék a pórusokba került, és a 
bevonat egészét megfestette. Ez a kísérlet szemmel 
is látható bizonyítékot szolgáltatott nyílt 
pórusrendszer jelenlétére. Az inkubált bevonatokról 
UV-Vis abszorpciós spektrumokat és 
fluoreszcencia spektrumokat [14] vettünk fel, 
melyeken láthatóvá vált a bevonatok vastagságától 
függő, eltérő festékmennyiség okozta abszorbancia-
különbségek [6. ábra]. 
 
Összefoglalás 

 
Eljárást dolgoztunk ki pórusos SiO2 

vékonyrétegek előállítására vizes közegű prekurzor 
szolból, mártásos technikával. A 
tenzidkoncentráció, a réteghúzási sebesség, 

valamint a hőkezelési lépés optimalizálásával stabil 
bevonatokat képeztünk. A rétegek optikai 
vizsgálata során megállapítottuk azok 
törésmutatóját, vastagságát, porozitásukat, 
valamint, hogy rendelkeznek nyitott pórusokkal. A 
vizes közegű prekurzor szolból, ill. az etil-

alkoholos közegből képzett bevonatok porozitása 
összemérhető. Munkánk rávilágít arra, hogy 
lehetőség van vizes közegű prekurzor szolból 
nyitott pórusokat is tartalmazó pórusos SiO2 

bevonatokat előállítani. Az etil-alkohol szintézisből 
történő kizárása lényegesen olcsóbbá és 
környezetbarátabbá teheti a szol-gél eljárást; az 
egyszerű mártásos bevonatképzéssel kombinálva 
pedig lehetőséget nyújt a méretnövelésre, és ezzel 
ipari alkalmazásokra.  
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5. ábra - bevonatok összehasonlítása inkubálás 
előtt (felső sor) és után (alsó sor): a, 0.3M CTAB, 

2cm/min ; b, 0.3M CTAB, 3 cm/min ; c, 0.2M 
CTAB 2 cm/min ; d, 0.2M CTAB 3 cm/min ; e, 

0.2M CTAB 4 cm/min 

b c d 

6. ábra - Rodamin 6G-vel inkubált 0,2M CTAB 
koncentrációjú vizes közegű prekurzor szolból 

képzett bevonatok abszorbancia spektrumai 

a e 
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Balázs Dániel, Detrich Ádám, Hórvölgyi Zoltán 
BME VBK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék 

1111 Budapest, Budafoki út 6-8. 

 

Összefoglaló 
Speciális szerkezetű bevonatok különleges optikai, elektromos, mágneses és/vagy kémiai tulajdonságokkal 

láthatják el a szilárd hordozókat. Számos módszer ismert különböző jellegű filmek szilárd felületen történő 
kialakítására. 

 A Langmuir-Blodgett (LB) technikával tervezett szerkezetű és morfológiájú nanorészecskés bevonatok 
állíthatók elő. Az LB-filmek kedvező tulajdonságokkal rendelkezhetnek nedvesedési, optikai vagy egyéb 
szempontból, gyakorlati alkalmazhatóságukat ellenben korlátozza kis mechanikai stabilitásuk. 

A mártásos szol-gél technika egy viszonylag egyszerű módszer mechanikailag ellenálló, vékony bevonatok 
létrehozására. A film jellemzőit a réteghúzás körülményei és a bevonat kialakításához használt prekurzor szol 
összetétele szabja meg. 

Célunk az volt, hogy e két különböző rétegképzési technika előnyeit egyesítsük: nanostrukturált és 
mechanikailag stabil réteget képezzünk szilárd felületen. Ehhez kombinált bevonatokat állítottunk elő oly 
módon, hogy Stöber-szilika nanorészecskékből készült LB-filmeket borítottunk be szilika, illetve titán-dioxid 
szol-gél filmmel. Hordozóként mikroszkóp tárgylemezt használtunk. A bevonatok mechanikai stabilitását, 
szerkezetét és felületi morfológiáját tanulmányoztuk. 

A kombinált bevonatok adhéziós („lift-off”) vizsgálatok alapján megnövekedett mechanikai stabilitást 
mutattak az eredeti LB-filmekhez képest. 

A bevonatok szerkezetéről optikai vizsgálatok szolgáltattak információt. Az optikai jellemzőket pásztázó 
szögű reflektometriai és UV-Vis spektroszkópiai módszerekkel vizsgáltuk. A kapott reflektancia és 
transzmittancia görbéket különböző vékonyréteg-optikai modellek illesztésével értékeltük ki. 

Az illesztett törésmutató és rétegvastagság értékek alapján arra következtettünk, hogy az LB és a szol-gél 
rétegek átfednek, tehát a prekurzor szol behatol a részecskék közé, és egy kompakt átmeneti réteget hoz létre. 

A kombinált bevonatok felületi morfológiáját atomi erő mikroszkóppal tanulmányoztuk. A képek különböző 
– a részecskés filmet borító szol-gél réteg vastagságától függő - felületi érdességet mutattak. Ezek szerint a két 
technika egymást követő alkalmazása révén lehetőség nyílik szabályozott nanomorfológiájú bevonatok 
előállítására. 

Összehasonlításként mikroszkopikus méretű részecskékkel is végeztünk vizsgálatokat. Ebben az esetben a 
nagy méretkülönbségnek köszönhetően a hordozó felületén sikerült mikrométer-léptékű morfológiát létrehozni. 

 
A munkát anyagilag támogatták: 
Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA CK 78629), 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Társadalmi Megújulás Operatív Program, TÁMOP - 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-
0002), 
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH - A*STAR Kétoldalú TéT Pályázat, BIOSPONA). 
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Az 1,4-β-xilanáz A enzim flagellinnel való fúziós konstrukciójának 
előállítása 

Development of flagellin – 1,4-β-xylanase A fusion construct 
Szabó Veronika1, Muskotál Adél1, Tóth Balázs1,2,Vonderviszt Ferenc1,3 

1Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutatóintézet, Bio-Nanorendszerek Laboratórium 
8200 Veszprém, Egyetem utca 10. 

2MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, Növényi Molekuláris Biológia Osztály 
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. 

3MTA Enzimológiai Intézet, 1113 Budapest, Karolina u. 29-33. 
 

Summary 
The filament part of the bacterial flagellum is built up from monomers of flagellin proteins. Flagellar 

filaments have the ability of self-assembly, what means that the flagellin monomers can assemble spontaneously 
into filaments under suitable conditions. The terminal parts of flagellin participate in creating the filamentum, 
contrarily the central D3 part is not involved in filament formation that can take place in the absence of the D3 
domain.  

In this project our idea was to replace the D3 domain of flagellin with the small monomeric 1,4-β-xylanase 
A enzyme, and to produce the flagellin-enzyme fusion protein, what we call flagzyme, in an inducible 
Escherichia coli protein overexpression strain. We have developed protocols for isolation and purification of 
flagzymes. We have also executed successful mixed polymerization experiments with the flagzyme and wild 
type flagellin. Limited proteolysis has shown stable and well folded monomer and polymer conformations. The 
enzyme activity has been demonstrated for the monomer flagzyme and also for the mixed polymer form. Our 
aim is to create filamentous nanostructures from flagellin - 1,4-β-xylanase A flagzymes. 

Összegzés 
A flagellin fehérje a bakteriális flagellumok filamentumainak fő alkotóeleme, amely megfelelő körülmények 

között önszerveződésre (polimerizációra) képes. A flagellin alegységek terminális régiói vesznek részt a 
filamentumépítésben, középső részük (D3 domén) a filamentumok felszínén található, az önszerveződőképesség 
megzavarása nélkül módosítható, átalakítható.  

Jelen munkában a D3 domén helyére génsebészeti technikákkal a kisméretű monomer 1,4-β-xilanáz A 
enzimet illesztve létrehoztuk a flagellinnel való fúziós konstrukciót. A flagellin-enzim fúziós fehérje, ún. 
flagzim, termeltetéséhez Escherichia coli-ban indukálható fehérjeexpressziós rendszert használtunk. A 
termelődő fehérjére megfelelő izolálási és tisztítási módszert dolgoztunk ki. A limitált proteolízis vizsgálatok 
kimutatták, hogy a monomer feltekeredése megfelelő volt, amely a vad flagellinnel stabil szerkezetű vegyes 
polimert alkotott. Az enzimaktivitás vizsgálatok kimuttatták, hogy a flagzim monomer- és vegyes polimer 
formában is működőképes. A flagellin - 1,4-β-xilanáz A flagzimeket filamentáris nanoszerkezetek építésére 
kívánjuk felhasználni. 

 
Bevezetés 

Számos baktérium, mint a Salmonella fajok, 
vagy az Escherichia coli, propeller-szerűen működő 
mozgásszervecskékkel, a flagellumokkal 
rendelkezik. A bakteriális flagellumok hosszú, 
helikális filamentumai a sejtmembrán felszínén 
találhatóak, és flagellin fehérje (FliC) több tízezer 

monomeréből épülnek fel. A flagellumot egy 
protonnal működő nanomotor hajtja, mely a bazális 
testen belül található. A bazális test axiális 
irányban, a kampóban, majd a filamentumban 
folytatódik [1]. Kutatásaink a filamentum részre 
fókuszálnak. 
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A Salmonella typhimurium baktériumból 
származó flagellin 494 aminosavból áll. Számos 
más baktérium fajból származó flagellin molekulák 
aminosav sorrendjét összevetve nagyfokú 
homológia állapítható meg a terminális régiók 
esetében, ahol az N-terminális rész 180 
aminosavból, míg a C-terminális 100 aminosavból 
áll. Az előzőekkel szemben a flagellin molekula 
központi része nagyon variábilis [2,3], és α-
helikális kötegeket alkotva stabilizálódnak, mely 
által létrehozzák a filamentum belső részét [4]. 

A flagellin molekula szerkezetét 4 fő doménra 
oszthatjuk fel D0-D3-ig . A D0-D2 rész konzervatív 
szerkezetű, a filamentum belső részét alkotja, míg a 
D3 domén hipervariábilis, és a filamentum felületén 
található. A flagellin alegységek 11 
protofilamentumba szerveződnek, amelyben a 
monomerek szoros kölcsönhatásban vannak 
egymással [5]. A D3 doménnek nincs fontos 
szerepe a filamentum szerkezet kialakulásában. Így 
ha a flagellin génjéből a D3 domént kódoló 
szakaszt eltávolítjuk, ugyanúgy képes kialakulni a 
filamentáris szerkezet. 

A D3 domén kutatásaink fontos célpontjává 
vált, mivel módosításával vagy eltávolításával a 
flagellin export- és önszerveződési képessége sem 
károsodik [6]. 

Jelen munkában célunk a Salmonella flagellin 
D3 doménjét kódoló génszakasz helyettesítése 1,4-
β-xilanáz A génjével. Az így létrehozott 
rekombináns plazmid DNS-ről flagellin-enzim 
fúziós fehérjét, az ún. flagzimet termeltetünk, majd 
szerkezetét, feltekeredési tulajdonságát, in vitro 
polimerizációs képességét, és enzimaktivitását 
jellemezzük. Kutatásaink távlati célja, hogy 
filamentáris nanoszerkezeteket építsünk az általunk 
termeltetett flagzim monomerekből önmagukban, 
vagy vad flagellinnel vegyesen történő 
polimerizáltatással.  

Flagellin-enzim fúziós konstrukciók létrehozása 
Első lépésként a génsebészet eszközeivel 

megalkottunk egy olyan D3-deléciós flagellint 
kódoló plazmidot, mely számos endonukleáz 
hasítóhelyet, tartalmazott. Ezt követően 
mutagenezis segítségével az N-terminális véget 

kódoló részhez illesztettünk egy 6 hisztidinből álló 
toldalékot. Az így kapott plazmidot használtuk 
vektorként az N-terminálison 6 hisztin toldalékot 
tartalmazó D3 deléciós flagellin - 1,4-β-xilanáz A 
(xilA flagzim) konstrukció létrehozásához. Ehhez 
azonos restrikciós XhoI és SacI enzimpárossal 
hasítottuk a vektort és az inszertet. A megemésztett 
lineáris DNS fragmenteket gélelektroforézissel 
választottuk el az enzimektől, és egyéb nem 
kívánatos elemektől, majd izoláltuk a megfelelő 
méretűeket. A lineáris, túlnyúló komplement 
végekkel rendelkező fragmenteket T4 ligáz 
segítségével ligáltuk, és végül megkaptuk a kívánt 
konstrukciót (1. ábra).  
1. ábra: A D3 deléciós flagellin - 1,4-β-xilanázA 

inszertet tartalmazó pET19b plazmid sematikus 
képe (Vector NTI). 

Flagellin-xilanáz flagzim termeltetése IPTG 
indukcióval E. coli törzsben 

A flagzim géneket hordozó plazmidokat E. coli 
BL21-CodonPlus (DE3)-RIL kompetens sejtekbe 
transzformáltuk. Ezeket a sejteket heterológ (nem 
E. coli eredetű) fehérjék termeltetésére fejlesztette 
ki a Stratagene cég, mivel olyan extra tRNS 
géneket hordoznak, melyek segítségével az E. coli 
által preferált kodonokon kívül egyéb kodonokat is 
előnyben részesít a fehérje átírás során. A törzs lac 
operon, és T7 fág eredetű szabályozó elemeket 
tartalmaz, így válik szabályozhatóvá a Salmonella 
eredetű flagellin-fúziós fehérjék indukciója az 
IPTG (izopropil-β-D-tiogalaktozid) tápközegbe 
adásával. Ily módon a célfehérjét nagy 
mennyiségben tudtuk termeltetni. 
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A flagellin-xilanáz flagzim tisztítása 
A sejtek ultrahangos szonikálással történő 

feltárása után elválasztottuk a fehérjéket az egyéb 
sejttörmelékektől. A fehérjét kódoló konstrukciót 
úgy terveztük, hogy a róla termelődő xilA flagzim 
az N-terminális végén 6 hisztidin toldalékot 
tartalmazzon, mely megkönnyíti a tisztítását HiTrap 
5ml nikkel-affinitás oszlop segítségével. A hisztidin 
toldalék specifikusan kötődik a nikkel-affinitás 
oszlopra, ahonnan növekvő imidazol koncentráció 
mellett eluáltuk a célfehérjét (2/a ábra), majd a még 
szennyeződéseket tartalmazott mintákat MonoQ 
HR10/10 anioncserélő oszlopon szűrtük, hogy nagy 
tisztaságú- és koncentrációjú célfehérje tartalmú 
mintát kapjunk (2/b ábra). Az így kapott 
fehérjeoldatot használtuk fel a további 
kísérletekben. 
A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra: A xilA flagzim tisztítása. A) Kromatogram 
a nikkel-affinitás oszlopról történő tisztításról. A 
nyíl a vizsgált frakciókat jelzi. B) A bal oldali SDS-
PAGE ábra mutatja a vizsgált eluált frakciókat, a 
jobb oldali pedig az anioncserés szűrés utáni 
fehérjemintákat. 

Polimerizációs kísérletek 
A nagy tisztaságú xilA flagzim oldatot a 

továbbiakban in vitro polimerizációs kísérletekben 

használtuk fel. A polimerizáció során biztosítottuk 
a megfelelő ammónium-szulfát és nátrium-klorid 
koncentrációt és hőmérsékletet. Kezdetben 
önmagában polimerizáltattuk a fehérjét, de nem 
képződtek filamentumok. Ebből arra 
következtettünk, hogy az N-terminálison található 6 
His toldalék szerkezetileg gátolja a monomerek 
polimerekké történő épülését, ezért javasolt a 
későbbiekben az optimálisabb szerkezetű C-
terminálishoz kötött 6 His toldalékot tartalmazó 
fehérjével megismételni a kísérleteket.  

Az alábbi eredményeket a xilA flagzim és a 
vad flagellin vegyes polimerizációjából kaptuk. A 
kisméretű filamentumok összetapadva felhőkhöz 
hasonló képződményeket mutattak (3. ábra).  
A vegyes polimerekről készült atomerő 
mikroszkópos felvételeken is jól megfigyelhetőek 
voltak a néhány μm hosszúságú filamentumok 
(4.ábra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra: Sötét látóterű mikroszkópos felvételek a 
vegyes polimerekről. A xilA flagzim és vad 
flagellin 1:1 tömegarányú elegye 0,8M ammónium-
szulfát koncentráció mellett. 

  

 

 

 

 

 

 

4. ábra: A vegyes polimerekről készült atomerő 
mikroszkópos felvétel (Patkó Dániel munkája, 
MFA) 
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Fehérje szerkezet vizsgálatok limitált 
proteolízissel 

A xilA flagzim monomerek és vegyes 
polimerek feltekeredését limitált proteolízissel 
vizsgáltam. Tripszint adtam a fehérjéhez 1:300 
tömegarányban, majd leállítva a reakciót, mintákat 
vettem a kezdeti pillanatban, 30sec, 1min, 2min, 
5min, 10min, 20min, 30min és 60min elteltével. A 
limitált proteolízis során az enzim olyan kis 
mennyiségben van jelen az oldatban, hogy csak a 
rendezetlen végeket, és a nem jól feltekeredett 
fehérjék szerkezetén lévő hasítóhelyeket képes 
hasítani. A rendezetlen terminális régiók lehasadása 
után a vizsgált xilA flagzim monomer szerkezete 
hosszabb idő után is kompakt maradt (4. ábra), 
tehát elmondhatjuk, hogy megfelelő módon 
tekeredett fel. 

 

 
4. ábra: SDS-PAGE ábra a xilA flagzim monomer 
limitált proteolíziséről. 
 

5. ábra: SDS-PAGE ábra a 0,8M ammónium-
szulfát koncentráción 1:2 tömegyarányú vegyes 
polimer limitált proteolíziséről. 

A megvizsgált xilA flagzim és vad flagellin 
vegyes polimerek ellenálltak a tripszines 
emésztésnek (5. ábra), mely a polimerek stabil 
szerkezetére utalt. 

A xilanáz enzimaktivitás vizsgálata 
A xilanáz enzim aktivitásmérése egy egyszerű 

színváltozási reakción alapul. Ha az enzim hasítja a 
szubsztrátként jelen lévő xilán vázat, akkor 
színváltozást látunk szalicilsav hozzáadása után, és 
a keletkezett termék 575nm hullámhosszon 
abszorpciót mutat. A xilA flagzim mind monomer, 
mind vegyes polimer formában enzimatikusan 
működőképes volt, és a natív enzimhez hasonló 
színreakciót mutatott. 

Távlati elképzelések 
A továbbiakban olyan rekombináns DNS 

konstrukciókat hozunk létre, melyek a 6 hisztidin 
toldalékot a C-terminálisukon hordozzák, hogy a 
monomerek önmagukban történő 
polimerizációjakor sztérikusan kevésbé zavarja a 
filamentum képződését. Végül a flagzim 
monomerekből nanoszerkezeteket kívánunk építeni.  

Köszönetnyilvánítás 
Jelen munka az NKTH-OTKA CK77819 

számú pályázat támogatásával készült a Pannon 
Egyetem Műszaki Informatikai Kar, Műszaki 
Kémiai Kutató Intézetének, Bio-Nanorendszerek 
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A membrános gázszeparació szerepe a membrános műveleteknél 
Gas Separation as a Membrane Process  

Nemestóthy Nándor 
Pannon Egyetem; Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
 
 
Summary  
Gas separation one of the most developing field in membrane science. there are Beyond the research approach 
now there are some commercial process. Nitrogen is difficult to economically separate from methane, by any 
technology currently, the only process used on a large scale is cryogenic liquefaction and fractionation, but this 
technology requires economies of scale to be practical. Many owners of small gas fi elds cannot produce their gas 
for lack of suitable nitrogen separation technology. This paper describes the development selective membranes 
to treat natural gas containing high concentrations of nitrogen. Membranes selectively permeate either nitrogen 
or methane, the principal constituent of natural gas. Methane-selective membranes are generally preferable and 
membranes with high permeances and methane/nitrogen selectivities of approximately 3–3.5 were developed. 
This selectivity is modest, so commercial systems often require multi-stage or multi-step process designs 
 
Bevezetés 

A gázszeparáció olyan membrános eljárás, ahol 
két gázfázis között egy permszelekív réteg valósítja 
meg az elválasztást [1]. Napjainkban ez az egyik 
leggyorsabban fejlődő területe a 
membrántechnikának. A levegőből membránok 
segítségével történő nitrogén előállítása például ma 
már általánosan elterjedt megoldás. Szintén 
meghatározó jelentőségű a szén-dioxid/metán 
elválasztó membránok szerepe a földgáz off-shore 
felhasználása során [2].  

Azonban a gázszeparáció még nem ért el olyan 
fejletségi fokot, mint membrános vízkezelés így az 
alkalmazás mellett a kutatás-fejlesztés is 
folyamatosan zajlik. Új típusú membránok, 
valamint új modulok, elrendezések jelennek meg. A 
felhasználást és az összehasonlítást azonban 
megnehezíti, hogy az egyes membránok, modulok 
teljesítményét nagyon különböző mérőszámokkal 
jellemzik, és ezen mérőszámok meghatározási 
módszerei is eltérőek [3].  

Az amerikai piacon membrános földgázkezelés 
területén vezető pozíciót elfoglaló cég MTR 
(Membrane Technology and Research, Inc., 1360 
Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) 2010-
ben tanulmányt közölt a Nitrogén eltávolítás 
jelenlegi helyzetéről, ipari bevezetési 
tapasztalatairól. A tanulmány alapját R. W. Baker  
 

 
2008-as ICOM előadása jelentette, kiegészítve 
néhány értékes adattal. 

 
1. táblázat. A gázszeparációra általánosan használt 

polimerek permeációs adatai 30 °C. 

Polimer 
Permeabilitás 

(Barrer)a 
Szelektivitás 

 N2 CH4 N2/CH4 CH4/N2 
Polyimide (6FDA-m-
PDA) 3.10 1.34 2.3 0.4 

Polyimide (6FDA-
BAHF) 0.26 0.13 2.1 0.5 

Polyimide (PMDA-m-
PDA) 0.2 0.1 2.0 0.5 

Polyimide (6FDA-
IPDA) 1.34 0.7 1.9 0.5 

Polycarbonate 0.37 0.45 0.8 1.2 
Cellulose acetate 0.35 0.43 0.8 1.2 
Polysulfone 0.14 0.23 0.6 1.7 
Naturalrubber 17.3 50.1 0.35 2.9 
Poly(dimethylsiloxane) 
(PDMS) 230 760 0.3 3.3 

Poly(siloctylene 
siloxane) 91 360 0.25 4.0 

Poly(p-silphenylene 
siloxane) 3 12 0.25 4.0 

Polyamide–polyether 
block copolymer 
(Pebax® 2533) 

4.8 20 0.24 4.2 

a 1 Barrer = 10−10 cm3(STP) cm/cm2 s cmHg 
 

Megállapítják, egyszerű mechanizmust feltételezve, 
hogy az elválasztást csak a gázok oldhatósága és 
diffúziós sebessége befolyásolja egy adott membrán 
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anyagában. Mivel ezek az értékek ismertek így a 
nitrogén szelektív membránok maximális 
szelektivitása 2,5 (N2/CH4), a metán szelektíveké 
pedig 3,5 (CH4/N2) körül alakul. Ezért a későbbi 
kísérletekhez a metán szelektív. membránokat 
javasolják, de a nitrogén szelektíveket is tesztelik. 
Labor méretű teszt berendezést állítottak össze, 
melyben megoldható a felhasznált gázok újra 
komprimálása, és ismételt felhasználása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 ábra: Gázszeparációs labor tesztberendezés 
vázlata 

 
 

A mérésekhez négyféle metán szelektív 
membrán anyagot választottak, melyeknek kísérleti 
úton meghatározták a gázszeparációs paramétereit. 

 
2. táblázat. Tiszta gázokkal vizsgált nitrogén 

szelektív membránok. 
 

Membrán Permeabilitás 
(GPU)a 

Szelektivitás 

 CO2 CH4 N2 CO2/N2 CH4/N2 
PDMS 230 76 23 10 3.3 
PDMS 
swollen with 
mineral oil 

62 37 10 6.2 3.7 

Pebax® 2533 360 53 16 23 3.3 
Parel 58® 340 67 19 18 3.5 

a Feed pressure: 50 psig; permeate pressure: 
atmospheric (0 psig); temperature: 25°C. 
Permeance is measured in gas permeation units 
(gpu); 1 gpu = 10−6 cm3(STP)/cm2 s cmHg. 

 
A membránok közül a szilikon gumi alapúval 

(P58) folytatták a további méréseket.  
 
Vizsgáltak hat nitrogén szelektív membránt is itt 

kevert gázokkal tesztelték őket.  
 
3. Táblázat nitrogén szelektív membránok  

(teszt gáz N2/CO2/CH4 20/20/60) 
Membrán Fluxus 

(x 10-6cm3(STP)/cm2 s 
cmHg 

Szelektivi-
tás 

Hyflon® AD 
80 510 80 38 2.1 14 

Hyflon® AD 
60 462 71 30 2.3 15 

Cytop® 137 15 5.7 2.7 24 
6FDA-ODA 13.8 0.50 0.30 1.7 46 
6FDA-
mPDA 16.6 0.63 0.36 1.7 56 

6FDA-NDA 30.7 1.26 0.95 1.3 32 
 

Ezek közül a Hyflon® AD 80 és a Cytop® 
membránokat választották ki a további tesztekhez.  
A terepi mérések előtt egy és kétlépéses 
konfigurációk szimulációját tesztelték, mind a 
metán, mind a nitrogén szelektív membránok 
esetében. 
 

Megállapítható hogy magasabb kitermelés 
metán szelektív membránokkal érhető el azonban 
tisztább terméket nitrogén szelektív membránokkal 
lehet hasonló körülmények között előállítani. 

Gazdasági szimulációkat is végeztek 8-15-30%-
os nitrogéntartalmú gázok nitrogén szelektív 
membrános kezelésére: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 179 

 

 
 

 
 

2 ábra: egy és kétlépéses nitrogéneltávolítás metán és nitrogén szelektív membránokkal  
(10% nitrogéntartalom 500 psi nyomás) 

 
 
Nitrogéntartalom 8% 15% 25% 

Membrane area (m2) 550 1800 3500 
Compressor HP (theoretical) 930 2500 3600 
Methane recovery (%) 86 86 96 
Product gas (MMscfd) 8.2 7.6 7.5 
Operating cost/1000 scf of product gas ($) 0.19 0.46 0.72 
 

30%-nál nagyobb nitrogén koncentráció 
esetében nem javasolják a membrános 
gázszeparációt. 

 
A cikk végén bemutatnak két megvalósult 

példát az általuk eddig átadott 12 beruházásból.  
Elsőként egy kisméretű (50000 m3/nap kapacitású), 
Kentucky-ban felépült üzemet, ahol a 7% 
nitrogéntartalmú gázból a helyi előírásoknak 
megfelelő 3,8%-os tisztaságú terméket állítanak elő 
80%-os kihozatallal. A berendezés három éve 
zavartalanul üzemel. 
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3. ábra: demonstrációs tesztüzem vázlata 

 
Szintén nitrogén szelektív membránt használnak 

abban a 350 ezer m3/nap kapacitású üzemen ahol 16 
% tartalmú nyers gázból 9% os terméket állítanak 
elő, így már az tovább hígítható, felhasználható. A 
Rio Vista (Kalifornia) gázmezőn található egység 
teljes kitermelése 95%-os a szénhidrogének 
fűtőértékére vonatkoztatva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ábra: A Rio Vistai gázszeparációs modul és 
vázlata 

 
Végül bemutatnak egy metán szelektív membránnal 
működő példát is ahol egy 20 % metánt tartalmazó 

olajkísérő gázból 30%-os kitermeléssel 
gázturbinában elégethető gázt állítanak elő, ami 
évente 0,8M dollár megtakarítást jelent az 
olajkitermelés energiafogyasztásában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra: olajkísérő gáz feldolgozása metán 
szelektív membránnal 

 
 

Összefoglalás képpen megállapítják, hogy a 
legtöbb esetben metán szelektív membránt érdemes 
használni, valamint ma még csak igen kis 
kapacitású berendezéseket érdemes membrános 
nitrogén eltávolításra építeni. 
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Az E. coli (XL1-BLUE)-val megvalósított biohidrogén fermentáció 
műveleti paramétereinek vizsgálata és optimalizálása 

Investigation and optimization of the operational conditions for biohydrogen fermentation 
using E. coli (XL1-BLUE) strain 

Bakonyi P.1, Nemestóthy N.1, Lövitusz É.1, Pientka Z.2, Bélafiné Bakó K.1 
1 Pannon Egyetem; Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
2 Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences 

Heyrovsky sq. 2., Prague, Czech Republic 
 
Summary 

Escherichia coli is attractive for biotechnological hydrogen production. Compared to other biohydrogen 
producing bacteria e.g. Clostridium species, E. coli is able to tolerate oxygen, fast growing and well-
characterized in physiological and biochemical terms. According to the well known metabolic pathways of E. 
coli, the hydrogen production from different substrates is dependent on the membrane boundary formate-
hydrogen lyase (FHL) enzyme complex. The efficiency and economic success of hydrogen fermentation are 
influenced by the applied operational conditions. In this work the optimal conditions (composition of broth, 
inoculum size, stirring speed) for biohydogen fermentation using E. coli (XL1-BLUE) were investigated by 
experimental design. We found that among the several variables only formate compound plays a key role in 
hydrogen formation and the optimal conditions for biohydrogen production were identified as follows: 30 mM 
formate, 5 g/l yeast extract, 10 g/l tryptone, 3.33 g/l NaCl, 0.05 g dry cell weight/l initial cell density and 220 
rpm stirring rate, where productivity and yield was 426 ml H2 l-1d-1 and 0.41 mol H2/mol formate, respectively. 
 

Bevezetés 
 
Bolygónk további kizsákmányolásának és 

a környezet elszennyeződésének visszaszorítása 
érdekében szükség van a fosszilis készletek 
felhasználásának visszaszorítására az azokat 
helyettesíteni képes megújuló energiaforrások 
használatának segítségével A megújuló 
energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, 
melyekből energia nyerhető ki, és amely akár 
naponta többször ismétlődően rendelkezésre áll 
vagy jelentősebb emberi beavatkozás nélkül 
legfeljebb egy emberöltőn belül (25-35 év) 
újratermelődik.  A „zöld” energiaforrások 
használata lehetővé teszi a fenntartható fejlődés 
alapelveinek való megfelelést, vagyis ezek 
alkalmazása nem károsítja, szennyezi a környezetet, 
ugyanakkor nem gátolja a folyamatos emberi 
fejlődés lehetőségét sem. Ezek skálája széles, 
melyek között ott található a biohidrogén is, melyre 
érdemes a külön figyelmet fordítani, mert pl. a 

hidrogén tömegegységre vonatkoztatott 
energiatartalma nagyobb (120 MJ/kg), mint a 
metáné (földgáz); használatával nincs 
szennyezőanyag kibocsátás; A hidrogént 
üzemanyag-cellákban hasznosítva nagyobb energia 
átalakítási hatásfok (η üc~50-60 %) érhető el a 
hagyományos belsőégésű robbanómotorokhoz 
képest (η rm~35%). A biohidrogén előállítására 
szolgáló módszerek között (biofotolízis, 
fotofermentáció, sötét fermentáció) az utóbbi 
rendelkezik a legelőnyösebb tulajdonságokkal. 
Sötét fermentációra sok mikroorganizmus képes, 
köztük a munkánk során alkalmazott E. coli 
baktérium is, mely hidrogéntermelésre többféle 
szubsztrátot is képes hasznosítani s ezek között a - 
megújuló forrásból is előállítható - hangyasav 
bizonyult olyan komponensnek, melynek 
használatával hatékony hidrogéntermelő bioreaktor 
alakítható ki. Munkánk során célunk volt a 
hidrogén fermentáció néhány műveleti 
paraméterének folyamatra gyakorolt hatásának 
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vizsgálata (formiátos LB táptalaj összetétele, 
kezdeti inokulum mennyisége, keverési sebesség) 
és a szignifikáns hatótényezők optimalizálása, 
melyet kísérlettervezéssel hajtottunk végre.  
 
Anyagok és módszerek 
 
Fermentációs kísérletek 
 

A kísérleteinket egy szakaszos 
üzemmódban működtetett, 3500 ml hasznos 
térfogatú (3100 ml folyadék- és 400 ml gáztér) 
labor méretű fermentorban hajtottuk végre az E. 
coli (XL1-BLUE) baktériumot alkalmazva. A 
mérések kezdetén a reaktort a megfelelő 
mennyiségű, adott összetételű táplevessel töltöttük 
fel, majd az inokulálás előtt a készülék autoklávban 
sterilizálásra került (1 h, 120 oC). Ezt követően a 
rendszert lamináris box alatt környezeti 
hőmérsékletre hűtöttük vissza, majd a szükséges 
mennyiségű inokulummal beoltottuk és 37 oC-ra 
temperáltuk, miközben 20 percig nagy tisztaságú 
(>99.9%) nitrogénnel öblítettük át mind a folyadék- 
és gázteret az anaerob körülmények biztosítása 
érdekében. Végül a pH szabályzót és a keverőt is 
csatlakoztattuk a bioreaktorhoz. A fermentációk 
alatt a pH-t 6.5 értéken tartottuk. A folyamat során 
keletkező gáz mennyiségét folyamatosan, egy 
számítógéppel összekapcsolt, víz-kiszorítás elvén 
működő volumetrikus gázmérő készülékkel mértük.  
A mérések során a keletkezett gázelegy hidrogén, 
nitrogén tartalmának meghatározására GOW-MAC 
Series 600 típusú gázkromatográfot használtunk. 
Ehhez hélium vivőgázt, egy 2 m hosszú, zeolit 
(X13) töltetes kolonnát illetve hővezetőképességi 
detektálást (TCD) alkalmaztunk. A gázelegyben 
található szén-dioxid koncentráció meghatározása 
HP 5890 series II típusú gázkromatográfon történt. 
Az analízist nitrogén vivőgáz, a szén-dioxid 
kimutatására alkalmas Carboplot kolonna, valamint 
előzőekhez hasonlóan hővezetőképességi detektor 
alkalmazásával végeztük. A keletkező biohidrogén 
mennyisége a fermentáció során keletkező gázelegy 
össztérfogatából és a gáztér időközönkénti GC 
analíziséből került számításra a következő egyenlet 
szerint: 
 

VH
i = V0*(CH

i - CH
i-1) + CH

i*(VG
i - VG

i-1) + VH
i-1 

 
ahol VH

i az (i) időintervallum alatt keletkezett 
hidrogén mennyisége (ml); V0 a bioreaktor 
gázterének térfogata (ml); CH

i a hidrogén 
gázfázisbeli koncentrációja (i) időpontban (V/V%); 
CH

i-1 a hidrogén gázfázisbeli koncentrációja (i-1) 
időpontban (V/V%); VG

i az (i) időintervallum alatt 
keletkezett biogáz mennyisége (ml); VG

i-1 az (i-1) 
időintervallum alatt keletkezett biogáz mennyisége 
(ml); VH

i-1 az (i-1) időintervallum alatt keletkezett 
hidrogén mennyisége (ml).  
 
Eredmények 
 
Biohidrogén fermentáció optimalizálása 
kísérlettervezéssel 
 

Ahhoz, hogy kísérlettervezéses alapon 
optimalizáljunk egy biohidrogén fermentációs 
eljárást, a következő 3 lépéses folyamaton célszerű 
végigmennünk: 
 
1. A tényleges hatótényező(k) kiválasztása  
2. A kulcsfaktor(ok) optimumának közelítése  
3. Optimum érték(ek) meghatározása  
 
A szakirodalom szerint a hidrogén fermentáció 
statisztikai alapon történő optimalizálása során a 
Plackett-Burman-féle (2-szintes) kísérleti terv a 
leggyakrabban alkalmazott a kulcsváltozók 
kiválasztására, így a munka során elsőként mi is ezt 
alkalmaztuk. Ennek elkészítéséhez Statistica 8 
szoftvert használtunk. A kísérleti terv végrehajtása 
előtt meghatároztuk azon változók körét, amelyeről 
úgy gondoltuk, hogy befolyással lehetnek az E. coli 
hidrogéntermelő potenciáljára (“Brainstorming”). 
Ezek a következők voltak: A formiátos LB tápleves 
(fermentációs közeg) összetétele, keverési sebesség 
és a kiindulási sejtkoncentráció. Ezt követően 
Statistica 8 szoftver segítségével elkészítettük a 
Plackett-Burman-féle tervet, melyben az egyes 
faktoroknak a produktivitásra gyakorolt hatását 
vizsgáltuk. Az egyes változók kódolása és vizsgált 
szintjei az 1. táblázatban, míg a kísérleti terv mátrix 
a mért produktivitás értékekkel együtt az 2. 
táblázatban látható.  
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1. táblázat: A változók kódjai és vizsgált értékei 
 

 
 
 
 

2. táblázat: A Plackett-Burman kísérleti terv 
mátrix a produktivitás (Y) adatokkal 

 
Az egyes változók vizsgálati tartományának 
kiválasztása szakirodalmi adatok és korábbi 
tapasztalatok alapján került megállapításra. Mint az 
a 2 táblázatban látható a 6 faktor hatását 11 
kísérleti beállítás mellett vizsgáltam, amely 
tartalmaz 3 centrumpontbeli mérést (9, 10, 11) a 
szórás becsléséhez. A Plackett-Burman kísérleti 
terv kiértékelése Statistica 8 szoftverrel történt, 
melynek során variancia analízist (ANOVA) 
végeztünk, s ennek eredménye a pozitívabb hatás 
szintjének megjelölésével a 3. táblázatban látható.  
 

3. táblázat: Az ANOVA eredménye 
 
 
 
 
 
 
A statisztikai kiértelésből kapott szignifikancia 
adatok alapján a változók relatív fontosságukat 
tekintve a következő rangsorba helyezhetők: 
X1>X3>X5>X2>X6>>X4. A formiát és az 
élesztőkivonat hatását produktivitásra grafikusan a 
2. ábra szemlélteti. A vizsgált paraméterek közül 
azok tekinthetők kulcsváltozóknak, amelyek 

szignifikancia szintje 95% fölötti, vagyis α<0.05 . 
Az α<0.05 kritériumnak megfelelően egyedül az 
X1-el kódolt változó, vagyis a formiát (szén forrás) 
az, amely szignifikáns hatással van a biohidrogén 
képződésre, így a továbbiakban a formiát 
koncentráció optimalizálást végeztük el. Ezekben a 
kísérletekben kizárólag a formiát koncentrációját 
változtattuk, s emellett az összes többi vizsgált 
paramétert azon az értékén, szintjén rögzítettük, 
ahol a hidrogéntermelés szempontjából előnyösebb 
hatásuk mutatkozott.  Elsőként az optimum 
intervallum megkeresése volt a cél. Ezekben a 
kísérletekben 15, 45, 75 mM formiát koncentrációk 
mellett vizsgálódtunk, s a méréseket követően 
számoltuk a produktivitás és a hozam értékeket. A 
kapott adatok azt mutatták, hogy növelve a formiát 
koncentrációt nagyobb produktivitások érhetőek el, 
másrészt azonban a formiátra vonatkoztatott 
hozamokat tekintve csökkenés mutatkozott a 
magasabb szubsztrát koncentrációk alkalmazása 
mellett. Mivel a hidrogén előállítás folyamatában 
mind a produktivitás, mind pedig a hozam 
meghatározó jelentőségű, az eredmények alapján 
nyilvánvalóvá vált, hogy egy olyan formiát 
koncentrációt kell optimumként meghatározni, 
amelynek alkalmazásával a produktivitásban 
bekövetkező növekedés mellett a hozam értéke 
lehetőleg nem csökken. Ennek megfelelően 
optimum tartománynak a 15-45 mM közötti formiát 
koncentrációt fogadtuk el, s a tényleges optimumot 
ezen belül kerestük tovább. Az optimum keresés 
során 15, 30 és 45 mM formiát koncentrációkkal 
végeztünk vizsgálatokat, majd a produktivitás és 
hozam értékek ismét számolásra kerültek. Az 
optimum környezet és az tényleges optimum 
keresésének eredményeit a 1. ábra szemlélteti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra: Az optimális formiát koncentráció 
keresése során kapott adatok 

 



 184 

A 3. ábra alapján elmondható, hogy 30 mM-ig 
növelhető úgy a formiát koncentráció, hogy a 
produktivitás emelkedésével párhuzamosan a 
hozam értékében (amely szintén fontos tényező) 
csökkenés ne következzen be, vagyis a formiát 
koncentráció optimumát 30 mM-ban állapítottuk 
meg. E feletti koncentrációknál a formiátra 
vonatkoztatott hozam értéke csökken.  
 
Összefoglalás 
 
Összefoglalásként elmondható, hogy 
kísérlettervezést alkalmazva, szakaszos 
kísérletekben vizsgáltuk az üzemeltetési 
körülmények (tápleves összetétel, kiindulási 
sejtkoncentráció, keverési sebesség) hatását a 
biohidrogén képződésre. Ennek során 
megállapítottuk, hogy az E. coli (XL1-BLUE)-t 
használva a hidrogénképződést a formiát, mint 
szénforrás koncentrációja befolyásolja 
szignifikánsan. A kísérlettervezés során kiderült, 
hogy a formiát koncentráció optimuma 30 mM-nál 
(1.35 g/l) található. Az optimálisnak talált 
beállítások: 30 mM formiát, 5 g/l élesztőkivonat, 10 
g/l tripton, 3.33 g/l NaCl, 0.05 g/l kiindulási 
sejtkoncentráció, 220 rpm keverési sebesség, ahol a 
produktivitás 426 ml H2/l-1d-1, s a hozam 0.41 mol 
H2/mol formiát voltak 
 
Köszönetnyilvánítás 
 
A kutatómunkát részben a PD 72738 számon 
regisztrált OTKA projekt támogatásával végeztük. 
 
 
 

Irodalomjegyzék 
 
[1] Hallenbeck PC. Fermentative hydrogen 
production: Principles, progress, and prognosis. Int 
J Hydrogen Energy 2009;34:7379-89 

[2] Yoshida A, Nishimura T, Kawaguchi H, Inui M, 
Yukawa H. Enhanced Hydrogen Production from 
Formic Acid by Formate Hydrogen Lyase-
Overexpressing Escherichia coli Strains. Appl 
Environ Microbiol 2005;71(11):6762-68 

[3] Bélafi-Bakó K, Bakonyi P, Nemestóthy N, 
Pientka Z. Biohydrogen production in integrated 
system. DesWater Treat 2010;14:116-18 

[4] P. Bakonyi, N. Nemestóthy, É. Lövitusz, K. 
Bélafi- Bakó: Application of Plackett-Burman 
Experimental Design to Optimize Biohydrogen 
Fermentation by E. coli (XL1-BLUE). Int J 
Hydrogen Energy (accepted paper) 

 

 



 185 

Húsipari szennyvizek membrános koncentrálási eljárásainak 
vizsgálata biogáz fermentáció hatékonyságának növelése céljából 
Examination of membrane pre-concentration of meat industry wastewater to enhance the 

efficiency of anaerobic digestion process 
Beszédes Sándor, Ábel Marietta, László Zsuzsanna,  

Szabó Gábor, Hodúr Cecilia 
Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar 

6724 Szeged Mars tér 7. 
Summary 
The aim of our research work was to examine and optimize ultrafiltration and reverse osmosis (RO) operation 
for the concentration of organic matter of meat industry wastewater prior to anaerobic digestion process. For the 
modeling and optimization recirculation flow rate, temperature and transmembrane pressure were defined as 
process parameter, and permeate flux, fouling resistance; concentration-polarization resistance and organic 
matter rejection were applied as control parameter, respectively. To test the digestibility of concentrate fraction 
batch mesophilic digestion tests were also carried out. Our results show that RO process was suitable for pre-
concentration of organic matter content of meat industry wastewater. Minimized flux decreasing and reduced 
fouling effect could be achieved by the increased recirculation flow rate. Specific biogas product could be further 
increased by thermal pretreatment. 
 
Összefoglaló 
A kutatási projekt célkitűzése az élelmiszeripari szennyvizekből történő biogáz előállítás hatékonyságának 
növelése volt. A szennyvizek szervesanyag tartalmának rothasztásával nemcsak a hulladékok kezelése 
valósítható meg, hanem gázhalmazállapotú energiahordozót is nyerhetünk. Az élelmiszeriparban keletkező 
szennyvizek azonban hígak, ezért a biogáz-fermentáció hatékonysága nagymértékben leromlik. A 
membránszeparációs eljárásokkal, az anaerob fermentációt megelőzően a szennyvizek szervesanyag tartalma 
koncentrálhatóvá válik, amely a fajlagos biogáz-kihozatali mutatókat javítja, továbbá a folyamatban keletkező 
permeátum alkalmas lehet technológiai vízként való felhasználásra is.  
A kísérleteinkhez a húsiparból származó szennyvizet használtunk. A kísérleteket PCI típusú félüzemi 
szűrőberendezéssel, AFC99 poliamid alapanyagú reverz ozmózis membránnal és FP100 típusú PVDF 
alapanyagú ultraszűrő membránnal végeztük. A membrános folyamatban keletkező koncentrátum és permeátum 
frakciók szervesanyag tartalmát a teljes szerves széntartalom (TOC) mérésével ellenőriztük. A koncentrátumok 
esetében batch mezofil rothasztási teszteket is végeztünk Oxitop-C mérőrendszerrel. A membránszeparációs 
eljárást befolyásoló paraméterek közük a recirkulációs térfogatáram, a hőmérséklet  és a az üzemeltetési nyomás 
hatásait vizsgáltuk. Kontrollparamétereként a permeátum-fluxus (Jp), szervesanyag-visszatartás (RTOC) és a 
membránok eltömődésére jellemző koncentrációs-polarizációs réteg ellenállás (Rp) és az eltömődési ellenállás 
(Rf) paramétereket használtuk. A folyamat modellezését és optimalizálását MODDE 8.0 statisztikai elemző 
szoftverrel, RSM módszerrel végeztük.  
Az eredményeink alapján megállapítható volt, hogy a szennyvízben lévő alacsony molekulatömegű szerves 
komponensek miatt, elsősorban a reverz ozmózis (RO) eljárás alkalmas a biogázrothasztás előtti szervesanyag-
koncentrálás céljára. A szennyvízben lévő komponensek hatására létrejövő, a folyamat kapacitását csökkentő, 
koncentráció-polarizációs réteg kialakulása lassítható a recirkulációs térfogatáram növelésével. A vizsgált RO 
membrán esetében a legmagasabb fluxus és visszatartás 38,5 bar üzemeltetési eljárás alkalmazásával 40°C 
hőmérséklet esetében volt elérhető. Az anaerob lebontási próbák eredményei azt mutatták, hogy a szennyvíz-
koncentrátumok rothaszthatósága nem romlott és a térfogatra vonatkoztatott fajlagos biogáz-kitermelési mutatók 
javultak. A szennyvízben lévő nagymolekulájú anyagok hidrolízisének elősegítése céljából termikus 
előkezeléseket is végeztünk, amelyekkel a biogázfermentáció hatásfoka tovább növelhető volt, illetve a 
rothasztási idő lerövidült.  
Köszönetnyilvánítás 
A kutatási munka a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 azonosító számú, „Kutatóegyetemi Kiválósági Központ 
létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen” című projekt keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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Kökény (Prunus spinosa L.) és húsos som (Cornus mas L.) 
gyümölcslevek kezelése membránszeparációs műveletekkel 

Treatment of blackthorn and cornelian cherry fruit juices by membrane separation 
Boór András, Bélafiné Bakó Katalin, 

Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

 
Summary 
The market value of membrane technologies for food and beverage processing has increased. Emerging 
technologies are in the status of breakthrough. To avoid degradation of certain natural antioxidant components, 
loss of amino acids and discoloration in the final product, an alternative membrane procedure - reverse osmosis 
(RO) - succeeded against the traditional multi-stage vacuum evaporation. Due to the development and 
improvements, a higher feed concentration can be reached by membrane distillation (MD) and osmotic 
evaporation (OE). These methods are developed in concentrated fruit juice production to improve quality and 
reduce energy consumption. This research introduces a coupled operation of MD and OE (membrane osmotic 
distillation, MOD) for an effective, but still mild concentration of valuable fruit juices. Fruit juice from cornelian 
cherry and blackthorn was investigated, with special regard to the preservation of valuable compounds. To make 
sure that the proposed process is able to preserve the fruit’s high dietary value, antioxidant activity of the juice 
produced, was determined and compared in each consecutive operational step. Cornelian cherry and blackthorn 
fruits are good source of natural antioxidants, which containing many different radical scavenger components 
that provide protection against harmful-free radicals and therefore associated with lower incidence and mortality 
rates of cancer and heart diseases in addition to a number of other health benefits [1,2]. 

 
Bevezetés 

Rengeteg gyümölcs az emberi szervezet számára 
nélkülözhetetlen és rendkívül fontos összetevőket, 
vitaminokat tartalmaz. Ezért fogyasztásuk 
egészséges és nélkülözhetetlen. Annak érdekében, 
hogy jó tulajdonságaikat megőrizzük, bármikor 
elérhetővé tegyük, elengedhetetlen a gyümölcsök és 
gyümölcslevek megfelelő kezelése, koncentrálása. 
A frissen szedett gyümölcs magas víztartalmát (85-
90%) csökkenteni kell, a könnyebb és 
gazdaságosabb tárolás, az eltarthatóság és a 
szállítás érdekében. Az élelmiszer- és a 
feldolgozóipar keresi azokat a technológiákat, 
amelyek segítségével az értékes levek előállításuk 
során megőrzik beltartalmi értékeiket. Új 
módszerekkel kiküszöbölhető a sűrítés során 
elszenvedett termikus és mechanikai károsodás 
okozta minőségi romlás. Ilyen technológiák 
lehetnek a kutatási munkámban vizsgált 
membrános szeparációk, amelyek lényege, hogy a 
sűríteni kívánt folyadékot kíméletes úton, nagy 
hatásfokkal és kevés energia felhasználásával 
képesek koncentrálni. Az eljárás hatékonyságát a 
levek és sűrítmények belső értékeinek folyamatos 
meghatározásával és összehasonlításával tesszük 
egyértelművé [3]. 

A húsos somból és a kökényből nyert leveken 
elvégzett mérések célja, hogy felderítsük a 

gyümölcsökben található antioxidánsok, 
antocianinok és polifenolok mennyiségét. Ezen 
eredmények lehetővé teszik, hogy összevessük a 
már vizsgált növények értékeivel, jelezve a 
gyümölcs élettani hatásait, valamint azok 
fontosságát a táplálkozásban. Kutatásaim további 
célja, hogy az általunk használt membrános eljárás 
hatékonyságát megvizsgáljuk. A vizsgálatokat a 
gyümölcslé koncentrálása után elvégezve 
összehasonlítást tudunk végezni a beltartalmi 
értékek változására vonatkozóan, amelyből a 
módszer kíméletességére és hatékonyságára 
vonhatunk le következtetéseket. Ezt különböző 
membránokkal, az eljárások kombinációival és 
egyéb paraméterek változtatásával megismételve 
megkapjuk a legmegfelelőbb módszert. A 
membránokkal végzett eljárások alapulhatnak 
nyomás- és/vagy hőmérséklet különbségeken. Ha 
az említett módszereket kombináljuk, akkor 
alacsony hőmérsékleten nem történik hő-károsodás, 
a folyadék megtartja értékes aroma anyagait. 
Membrán desztillációnak nevezzük, ha a membrán 
két oldala között hőfokkülönbséget hozunk létre, a 
melegebb, bepárlandó oldatból a vízmolekulák 
elpárolognak, s gőzként átjutnak a membránon. 
Amennyiben gőznyomáskülönbséget is előidézünk, 
az ozmózis hajtóerejének köszönhetően a 
vízmolekulák igyekeznek átjutni a membrán falán 
és hígítani az ozmotikus oldatot, eközben a 
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gyümölcslé víztartalma lecsökken. Mivel hidrofób 
membránt alkalmazunk (1. ábra), a víztranszport 
gőz formában megy végbe, így nincs közvetlen 
érintkezés az anyagtranszportban résztvevő két 
fázis között, ami nagyon fontos és hasznos az 
élelmiszeripari alkalmazások során. 

Anyagok és módszerek 

A beltartalmi értékek meghatározásáról csak 
röviden számolok be, mivel azt a tavaly megjelent 
kiadványban már részletesen bemutattam [4]. 

• Antioxidáns aktivitás meghatározása 

A vizsgálati növények összes antioxidáns 
aktivitásának meghatározásához Benzie és Strain 
(1966) módosított módszerét alkalmazzuk [5]. Az 
eljárás lényege, hogy a ferri (Fe3+) ionok az 
antioxidáns aktivitású vegyületek hatására ferro 
(Fe2+) ionokká redukálódnak. A módszert röviden 
FRAP eljárásnak hívják (Ferric Reducing Ability of 
Plasma). A ferro ionok alacsony pH-n a 2,4,6 
trypiridil-s-triazinnal (TPTZ) komplexet képezve 
intenzív kék színű terméket adnak, amely 593 nm-
en fotométerrel mérhető. A FRAP értéket úgy 
kapjuk meg, hogy összehasonlítjuk a minta 
extinkció értékét 593 nm-en, olyan reakció 
eleggyel, amelynek Fe2+ koncentrációja ismert. 
Ehhez előzetesen kalibrációs görbét veszünk fel, 
ismert elegyként aszkorbinsavat alkalmazva. 

• Összes polifenol tartalom meghatározása 

A polifenol tartalmat Singleton és Rossi (1965) 
által leírt spektrofotometriás módon, Folin-
Ciocalteu reagens segítségével határozzuk meg, 
amely eljárás alapelve, hogy a reagens a fenolok 
hidroxid csoportjával kék színű komplexet képez, s 
az oldat abszorbanciája arányos az extraktum 
polifenol tartalmával. Az összes polifenol tartalmat 
galluszsavra vonatkoztatva határozzuk meg [6]. 

• Antocianin-tartalom meghatározása 

Az antocianin-tartalmat Giusti, M.M. és Wrolstad, 
R.E. (2000) által kifejlesztett pH differenciális 
módszerével mérjük meg. A méréshez eltérő pH-jú, 
kétféle puffer oldatot alkalmazunk. A minták 
abszorbanciáját 520 és 700 nm-en mérjük. Majd 
egy egyenlet segítségével megkapjuk a keresett 
értéket [7]. 
 

Membrán szeparáció 

Az ozmotikus desztilláció (OD) és a membrán 
desztilláció (MD) segítségével úgy valósítható meg 
a víz szelektív elvonása, hogy az értékes íz- és 
illatanyagok a koncentrátumban maradnak. A két 
eljárást kombinált módon (OD/MD) alkalmazzuk [3, 
8, 9], a megfelelő működtetési paraméterek 
beállításával a két művelet előnyei összeadódnak, s 
nagyobb víz fluxust érünk el. A mért adatok 
megadják a gyümölcslevek és koncentrátumaik 
beltartalmi értékeit, a sűrítés előtt és annak 
befejeztével. Így megfelelő következtetéseket 
tudunk levonni az technológiákra vonatkozóan és ki 
tudjuk választani a legmegfelelőbb eljárást. 

 
1. ábra: A kísérletek során alkalmazott 
kapilláris membrán [8] 

Eredmények 

Az 1. táblázat szemlélteti a húsos som és a kökény 
terméseiből kinyert gyümölcslé beltartalmi 
értékeinek átlagát a membrános koncentrálás előtt. 

1. táblázat: A húsos sommal és a kökénnyel 
végzett beltartalmi vizsgálatok eredményeinek 

átlaga 

 Somlé Kökénylé 

Antioxidáns aktivitás 

(mg AS/L) 
179,04 31,67 

Összes polifenol tartalom 

(mg GAE/L) 
59,34 37,13 

Antocianin tartalom 

(mg /L) 
534,70 518,97 



 

188 

A membrános kezelés után a kökény beltartalmi 
értékeire kapott adatok átlagát a 2. táblázat 
tartalmazza. 

2. táblázat: a kökénylével végzett beltartalmi 
vizsgálatok eredménye a membrános koncentrálás 

után 

 Kökénylé 

Antioxidáns aktivitás 

(mg AS/L) 
29,58 

Összes polifenol tartalom 

(mg GAE/L) 
30,42 

Antocianin tartalom 

(mg /L) 
498,13 

Látható, hogy számottevő csökkenés nem történt a 
vizsgált értékekben az OD/MD eljárás során. További 
mérések szükségesek a somlé és a kökénylé koncentrálás 
utáni vizsgálataihoz, hogy szignifikáns eredményeket 
tudjunk prezentálni. 

 
2. ábra: Kökénylé beltartalmi értékeinek 

változása 

A membrános szeparáció során négy különböző 
helyen mérjük a hőmérséklet értékeket: 
• A gyümölcslé hömérséklete (~37 °C) 
• A membrán modul külső rétegében keringetett 

CaCl2 oldat hőmérséklete (~18 ºC) 
• A membrán modulba belépő CaCl2 oldat 

hőmérséklete 
• A membránba belépő gyümölcslé hőmérséklete 

Az utolsó két, elektromos hőmérőből származó adat 
kiértékelése során kapott görbék a következő, a 

folyamatra jellemző, általános képet mutatják, 
amelyen jól látható az állandó (~15 ºC-os) 
hőmérsékletkülönbség, a folyamat indításakor és 
leállításakor azonos hőmérséklet. 

 
3. ábra: A gyümölcslevek és a sóoldat 
hőmérsékletváltozása a sűrítés során 

A gyümölcslé tömegének változása is folyamatosan 
nyomon követhető és kiértékelhető, egy adatkábel 
és a LabView nevű program segítségével. A 
következő diagramm a folyamat jellegét 
szemlélteti. A kezdetben üres duplafalú edényt 
feltöltjük 100 ml gyümölcslével, majd elindítjuk a 
rendszert és nyomonkövthejük az eltávozott víz 
mennyiségét. A folyamat addig követhető, míg a 
gyümölcslé színtje a mintavevő cső szintje alá nem 
süllyed. 

 
4. ábra: A gyümölcslevek tömegének változása a 

koncentrálás során 

 

Összefoglalás 

Az értékes beltartalmi összetevők megörzésére 
irányuló eljárás ígéretes eredményeket mutat. Az 
OD/MD hatékonyságát igazolják eddigi 
eredményeink, amely egy újszerű technológia lehet 
az élelmiszeripar számára. A friss gyümölcsökből 
(pl.: som és kökény) nyert levek megőrizhetik 
magas vitamin- és antioxidáns-tartalmukat. 
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Összefoglaló 

A görög zsálya (Salvia fruticosa) közismert gyógynövény a mediterrán térségben, közeli rokona a 
Magyarországon is előforduló és gyakorta használt orvosi vagy kerti zsályának (Salvia officinalis). Magas 
illóolaj tartalma antibakteriális és antioxidáns hatást biztosít neki, így a növény és az abból készült koncentrátum 
az egészséges táplálkozás és az orvoslás terén kiválóan alkalmazható. 

Vizsgálatunk célja zsályakivonat-koncentrátum előállítása többlépcsős membrántechnológiai eljárással, 
valamint az egyes lépések során kapott termékek összpolifenol (TPC) és összflavonoid (TFC) tartalmának, az 
antioxidáns kapacitásának valamint polifenol összetételének a meghatározása. 

A zsályakivonat kiindulási szárazanyagtartalma 0.9 °Brix, melyet a szárított növényből egyfokozatú 
forróvizes extrakcióval nyertünk. Első lépésként mikroszűrést, majd fordított ozmózist és végül ozmotikus 
desztillációt alkalmaztunk a sűrítmény előállítására. Ezzel a kapcsolással 32.4 °Brix végsűrítmény koncentrációt 
sikerült elérnünk. Az összpolifenol tartalom 2.656±0.100, 9.383±0.012 és 77.050±0.495 mg (GAE)/mL, az 
összflavonoid tartalom pedig 2.491±0.039, 7.746±0.024 és 64.744±3.349 (CEQ)/mL a kiindulási extraktban, a 
fordított ozmózis után és az ozmotikus desztillációs berendezést követően, azaz a végsűrítményben. Az 
antioxidáns kapacitás IC50 értékben kifejezve a kiindulási extraktra, a fordított ozmózis után, a végsűrítményben 
és Troloxra 7.364±0.113, 2.347±0.092, 0.264±0.008 mL/mg DPPH, és 0.172±0.005 mg/mg DPPH. Az 
azonosított polifenolok a kivonatban: rutin-trihidrát, apigenin, heszperedin, luteolin, kampferol, kávésav, p-
kumársav, ferul sav. 

A vizsgálat azt mutatja, hogy ez a típusú többlépcsős membránművelet alkalmas a kivonat koncentrálására, 
habár az összpolifenol és az összantocianin tartalomban némi veszteség lép fel (hozzávetőlegesen 10%) a 
fordított ozmózis művelete során. 

 
 
 

 
A szerzők köszönetet mondanak a TAMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 pályázatnak, ill. OTKA (K68596) és 
az OTKA (CK 81011) pályázatnak a kutatáshoz nyújtott támogatásáért. 
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Gáspár Igor, Koris András, Vatai Gyula 
Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar 

Élelmiszeripari műveletek és Gépek Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 44., tel: (06-1) 482 6111 

 
 

Összefoglaló 
Tanszékünkön aktívan kutatjuk különböző élelmiszeriparban előforduló emulziók membrántechnikával 

történő elválasztását. Többek között, ide tartozik a stabil olaj-víz emulzió, ami számos termelő iparágban is nagy 
mennyiségben keletkezik. Korábbi munkánkban összehasonlítottuk kerámia anyagú kapillárcsöves-, és statikus 
keverővel ellátott kerámia cső membrán alkalmazását olaj-víz emulzió szétválasztásánál a 0,4-1,2 m/s átlagos 
áramlási sebesség tartományban [1]. Az eredmények azt igazolták, hogy az általunk vizsgált emulzió bontása 
alacsony áramlási sebességnél (v<1,1 m/s) a statikus keverővel szerelt csőmembrán-, nagy sebességnél (v>1,1 
m/s) pedig a kerámia kapillárcsöves membrán alkalmazásával energiatakarékosabb. Ezt az eredményt 
figyelembe véve, a most bemutatott munkánkban a vizsgált áramlási sebesség tartományt kiterjesztettük a 
kerámia kapillár membránnál és a mérési eredményekre új modellt illesztettünk.  

A modellek kidolgozásához 3P típusú teljes faktoros kísérleti tervet alkalmaztunk. Ennél a módszernél az 
ismeretlen optimalizálandó függvényt egy viszonylag egyszerű függvénnyel helyettesítjük. További előnye 
ennek a módszernek, hogy viszonylag kevés számú méréssel jól közelíthető az ismeretlen célfüggvény, valamint 
az, hogy a faktorok nem csak mennyiségiek lehetnek, hanem minőségiek is. A folyamatot leíró függvény 
segítségével keressük a független változóknak az optimális működés tartományát jellemző értékeit. 

Kísérleteinkhez MOL Unisol ásványi mikroemulziós olaj és desztillált víz 5 tömeg%-os keverékét 
használtuk. A méréseket 20nm pórusméretű kerámia kapillárcsöves membrán modulon végeztük (Hyflux 
InoCep®, paraméterei: csövecskék száma: 40 db, csövecske belső átmérője: 3mm, membrán felülete: 0,04m2) 
Méréseinket a következő tartományban végeztük: nyomás: 2-4 bar, átlagos áramlási sebesség: 0,8-1,6 m/s. A 
hőmérséklet hatásait kiküszöbölendő a rendszert 50°C-on temperáltuk. Méréseink során az egyes paraméterek 
megváltozásának a fluxusra, illetve a visszatartásra gyakorolt hatását vizsgáltuk. A visszatartás vizsgálata a 
permeátum olajtartalmának spektrofotometriás mérésével történt. 

A kísérleti eredményekre támaszkodva, a kerámia kapillármembrán szűrletfluxusára és olajvisszatartására 
vonatkozó újabb modellt állítottunk fel, valamint a kiterjesztett tartományban meghatároztuk az optimális 
műveleti paraméterek értékeit.  
 

[1] Igor Gaspar, Andras Koris, Zsolt Bertalan, Gyula Vatai, Comparison of ceramic capillary membrane and 
ceramic tube membrane with static mixer inside, Membrane Science and Technology conference of 
Visegrad Countries, Permea, Tatranske Matliare, Slovakia (September 4-8, 2010) ISBN: 978-80-227-3339-7 

 
 
A szerzők köszönetet mondanak a TAMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 pályázatnak, ill. OTKA (K68596) 
pályázatnak a kutatáshoz nyújtott támogatásáért. 
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Cukorcirok préslé cukortartalmának betöményítése 
membránszeparációval 

Concentration of sweet sorghum squeeze to produce bio-raw material 
Nagy Renáta, Cséfalvay Edit, Mizsey Péter 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,  

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 
1111 Budapest, Budafoki út 8. 

Bevezetés 
A cukorcirok magas cukorkoncentrációval 

rendelkező takarmánynövény, emiatt ígéretes 
bionyersanyagnak tekinthető. A növényből 
préseléssel nyerik az értékes komponenseket. A 
préslé tárolása során könnyen nem kívánt 
fermentáció zajlik le. A spontán fermentációt 
gátolni lehet a tárolási körülmények változtatásával 
pl.: pH, hőmérséklet és a préslé cukor 
koncentrációjának növelésével. A cukortartalom 
növelésének egyik lehetséges módja a 
membránszűréssel történő koncentrálás. A 
membrán művelet egy kíméletes eljárás, nem 
igényel extrém körülményeket és vegyszer 
hozzáadását sem. 
 
Anyagok és módszerek 

A kísérletek során cukorcirok növény 
préseléséből származó levet vizsgáltunk, azokat 
felhasználásig fagyasztva tároltuk. Az egyes 
mintákat centrifugálással és mikroszűréssel 
kezeltük, hogy a préslé rostanyag és lebegőanyag 
tartalmát csökkentsük. Az így előkezelt cukorcirok 
préslé mintákat nanoszűréssel, és fordított ozmózissal 
töményítettük be különböző membránok 
alkalmazásával. Mérések célja a minták térfogatának 
csökkentése, ezzel együtt a cukortartalom növelése volt.  

Elsődleges cél a betöményítéséhez szükséges 
membrán kiválasztása volt. A mérési körülmények: a 
35 bar nyomás és 20°C-os hőmérséklet. Minden 
membránnal több mérést is elvégeztünk, egyet a 
cukorcirok préslével, kettőt desztillált vízzel (cukorcirok 
előtt és után) és egy 1%-os HCl-os fertőtlenítést. 
Enzimes gyorsteszt segítségével határoztuk meg a 
betáplált préslé, a retentát és a permeát glükóz, fruktóz 
és szacharóz  koncentrációját.  

Eredmények és értékelésük 
Az értékelés során vizsgáltuk a glükóz, fruktóz 

és szacharózra vonatkozó anyag- és komponens 
mérleget. A permeát és a retentát koncentrációját 
hasonlítottuk a betáplált préslé koncentrációjához. 
Az értékelés során meghatároztunk egy új 
paramétert, amit stabilitásnak neveztünk el. A 
stabilitás, az előkezelt cukorcirok mintával végzett 
membránszűrés előtti és utáni desztillált vizes 
mérések permeát fluxusának hányadosa.  

Kiértékelés egy mátrix segítségével történt. A 
vizsgált paramétereknek megfelelően rangsoroltuk 
és pontoztuk a membránokat. Megállapítottuk, 
hogy az adott körülmények között a nanoszűrő 
membránok jobb eredményt mutattak, mint a 
fordított ozmózis membránok. Az értékelés alapján 
két membránt javasoltunk a feladatra: DL és az 
MPF-44 típusú nanoszűrő membránokat. A DL 
membrán magas fluxus értéket és a nagyon jó 
stabilitási értéket mutatott. Az MPF-44 membrán 
egyenletes fluxust és nagy visszatartást mutatott. 
 
Irodalomjegyzék: 
[1]: A. Hinkova, Z.Bubnik, P. Kadlec, V. Pour and H. 
Starhová: Membrane Filtration in the Sugar Industry; 
Presented at the 27th International Conference of the 
Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské 
Matliare, 22-26 May 2000 
 
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a 
"Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I 
stratégia, valamint működési modell kidolgozása a 
Műegyetemen" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 
megvalósításához. A projekt megvalósítását az 
ÚMFT TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 
programja támogatja. 
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Mono és kevert kultúrájú mikrobiális üzemanyagcellák 
Microbial fuel cells with mono and mixed cultures  

Vajda Balázs, Nemestóthy Nándor, Bélafiné Bakó Katalin 
Pannon Egyetem; Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
 
 
Summary  
Microbial fuel cells (MFCs) are considered as promising renewable “green” bioenergy sources. The MFC is a 
bioreactor converting chemical energy of organic compounds to electrical energy by catalytic reactions of 
microbes under anaerobic conditions. MFC in general consists of an anodic and cathodic chamber divided by a 
proton selective membrane. Microbes in the anodic cell oxidize the substrates and generate electrons and protons 
in the process. Electrons are attracted by the anode and are transported to the cathode through an external circuit 
(wire). Protons are passing through the membrane and enter the cathode cell where they combine with oxygen to 
form water. 
 
A two-chamber microbial fuel cell was designed and built in our laboratory. In the anode chamber carbon fibres 
and in the cathode chamber carbon fibres with platinum were used as the electrodes and Nafion 0125 proton-
selective membrane was placed between the two cells. Anaerobic sludge from a local biogas plant and 
Shewanella putrefaciens microorganisms were applied in the anode chamber to study the stability of the system 
and to measure the electric power generated. 
 
 

1. Bevezetés 
 
Mindennapi energiaigényünket egyre 

költségesebb fedezni, ugyanis a harmadik világ 
országai rendre jelentkeznek az őket is megillető 
energiamennyiségre. Ez a tény, a túlzott 
kőolajfüggés és a növekvő érdekellentétek a 
világban a közeljövőben energiaválsághoz 
vezethetnek. Ahhoz, hogy ennek várható hatásait 
csökkentsük, vagy teljes egészében elkerülhessük, 
fel kell építeni egy új energiaszektort, amely már 
kevésbé függ a fosszilis energiahordozóktól és 
sokkal jobban támaszkodik az alternatív 
energiaforrásokra. Számos lehetőség mellett az 
egyik megoldás lehet az üzemanyagcellák 
szélesebb körű alkalmazása. Ezen belül is egy új 
kutatási terület, a mikrobiális üzemanyagcellák 
részletesebb vizsgálata nyújthat számunkra új 
alapokat az energiaellátásban [1-5].  
 

2. Mikrobiális üzemanyagcella 
 

A mikrobiális üzemanyagcellák (MÜC) olyan 
bio-elektrokémiai eszközök, amelyek működésekor  

 

 
 

mikrobák szerves anyagot oxidálnak és így 
termelnek elektromosságot [1,2].  

Egy tipikus MÜC anód és katódtérből áll, 
amelyeket egy kationszelektív membrán választ el. 
Az anódtérben „élő” mikrobák végzik az itt 
található szerves anyagok lebontását, miközben 
elektronokat adnak át az anódnak, amelyek a katód 
irányába vándorolnak. Közben a töltéskiegyenlítés 
céljából a keletkező protonok átdiffundálnak a 
protonszelektív membránon a katódtérbe. Tehát a 
MÜC szerkezetileg a következő részekből épül fel: 

- cellák 
- elektródok 
- membrán 

Ezek a részegységek, illetve a jelenlevő 
mikrobák, szerves anyagok és az elektrontranszfer 
határozzák meg a cellák működését, teljesítményét. 
 

3. Kísérleti berendezés 
 

Munkánk során egy kétcellás berendezést 
készítettünk, melyben az anódtérben grafit 
elektródot, a katódtérben platinával átszőtt grafit 
elektródot használtunk. Az eszköz 240 ml-es anód– 
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és katódtérrel rendelkezik, amelyekben a katód 
felülete 46 cm2, az anód felülete 49 illetve 91 cm2 
volt a mérések során. A két cellát egy Nafion 0125 
típusú protonszelektív membránnal választottuk el, 
aminek a felülete 25 cm2. Az összeállított rendszert 
egy biotermoszban helyeztük el, amiben a kívánt 
hőmérséklet stabilan tartható. 

 

 
1. ábra: A kiépített mérőrendszer a MÜC-el, 

biotermosszal és az adatgyűjtővel 
 
A berendezésben különböző baktériumkultúrájú 

rendszereket lehet vizsgálni. Esetünkben kétféle 
rendszert hasonlítottunk össze, egy kevert kultúrájú 
és egy monokultúrális üzemanyagcellát [6,7]. 
Ezeket vizsgáltuk hőmérséklet és tápanyag 
szempontjából. A kevert kultúra a pálhalmai biogáz 
üzem fermentorából származó szennyvíz volt, míg 
a másik esetben a Corvinus Egyetem 
törzsgyűjteményéből származó Shewanella 
putrefaciens törzset alkalmaztuk. A törzs 
exoelectrogen tulajdonságokkal rendelkezik, így 
ideális az energiatermelésben végzett kísérletek 
végrehajtásához. A baktérium tulajdonságait 
tekintve fakultatív anaerob, inkubálási 
hőmérséklete 26°C, inkubálási ideje 24 óra. 
Mindkét esetben figyeltük a cella által különböző 
hőmérsékleteken leadott feszültségeket, és a 
különféle tápanyagok hatására bekövetkező 
változásokat. Az adatokat egy számítógépes 
adatgyűjtő rendszerrel mértük, amivel az ismert 
ellenállás segítségével elektromos teljesítményt 
számoltunk. Az áramkörbe épített ellenállás minden 
esetben 10 Ω volt. Így az áramerősség 

meghatározása után (I=U/R) számolható az 
elektromos teljesítmény (P=UxI).  

 
4. Mérési eredmények 
 
4.1. A hőmérséklet hatása 
 
Munkánk első lépéseként a pálhalmai 

biogázüzemből származó kevert kultúrájú 
fermentációs folyadékot használtuk az anódtér 
feltöltésére. A mikrobakonzorcium elektrontermelő 
képességének vizsgálatát először a hőmérséklet 
függvényében vizsgáltuk. Kiindulási értéknek 
26°C-ot vettünk, majd emeltük a hőmérsékletet 
mezofil tartományba (37°C). Az eredmények jól 
mutatják, hogy a mezofil tartományban a cella által 
leadott feszültség megemelkedik, 1mV értékről 
közel 3 mV feszültség mérhető a két cella között.  

Munkánk következő szakaszában a Shewanella 
putrefaciens baktériumtörzzsel alakítottunk ki 
mérési sorozatokat. Ebben az esetben az anódtér 
baktériumkultúráját ez az egy törzs tette ki. Szintén 
vizsgáltuk hőmérséklet szempontjából a rendszert. 
Az előbbiekben szemléltetett tendencia 
felismerhető ennél a kísérletsorozatnál is. A 3. 
ábrán láthatjuk a hőmérséklet emelés hatását 26°C-
ról 32°C-ra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. ábra: Hőmérséklet emelés hatása a rendszerre 
 
4.2. A tápanyag hatása 
 
Következő lépésként mindkét rendszer esetében 

megvizsgáltuk, hogy különböző tápanyagok 
(glükóz, acetát) adagolására, miként változik az 
elektromos teljesítménye az üzemanyagcellának. 
Ezek a tápanyagok szénforrásként szerepelnek a 
baktérium metabolizmusa során. A 3. táblázatban 
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szereplő koncentráció adatok szerint történt a 
szubsztrát beinjektálása az anódtérbe. 
 
 Feed 1 Feed 2 Feed 3 
Beadott 
mennyiség (µl) 50 100 200 

glükóz/acetát 
(mg) 5 10 20 

Koncentráció 
az anódtérben 
(mg/l) 

21 42 83 

1. táblázat: Beadott tápanyag tulajdonságai 
 

A 4. ábrán a glükóz mikrobakonzorciumra 
gyakorolt hatást láthatjuk. Mindkét esetben pozitív 
hatások voltak megfigyelhetőek. A monokultúrás 
cella esetében csak kisebb mértékű emelkedést 
tapasztaltunk, azonban a kevert kultúra 
könnyebben, gyorsabban hasznosította a 
tápanyagot, és fordította energiatermelésre. A 
Shewanella törzs esetében jelentős energiatermelés 
csak nagyobb koncentrációjú tápanyag esetében 
volt megfigyelhető, de a tápanyag feldolgozása 
akkor is több időt vett igénybe. Az acetát 
tápanyaggal végzett kísérleteink hasonló eredményt 
hoztak, azzal a különbséggel, hogy az 
energiatermelése mintegy másfélszer kisebb volt a 
kevert kultúrával üzemeltett MÜC-nek, mint glükóz 
esetén. 
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3. ábra: Glükóz tápanyag hatása a kevert kultúrára 

 
4.3. Szerkezeti változtatások 

 
Ebben a méréssorban az anód felületének 

mértékét a Shewanella monokultúrás rendszerben, 
és vizsgáltuk ezek hatását a leadott feszültségre. Az 
eddigi 49 cm2-ről 91 cm2-re növeltük a grafitszövet 
felületét, melynek hatása az 5. ábrán jól látszik. 

Továbbá az is megállapítható, hogy az anód 
méretnövelése egyenes arányban áll a leadott 
feszültséggel. 
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4. ábra: A megnövelt anód esetében leadott 

feszültség 
 
A kutatás fő irányvonalát tehát a szerkezeti és 

működtetési paraméterek optimalizálása jelenti, 
megtalálni azokat a berendezés paramétereket, 
illetve működési tulajdonságokat, melyekkel a cella 
az elérhető legnagyobb teljesítmény elérésére 
képes. 
 
Irodalomjegyzék 
 
[1] B.E. Logan: Microbial fuel cells, Wiley & Sons, 
New York, 2008 
[2] www.microbialfuelcell.org  
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Ózonos előkezelés hatása a húsipari szennyvíz ultraszűrésére 
Effect of preozonation on the ultrafiltration of meat industry wastewater 

Szép Angéla, Kertész Szabolcs, László Zsuzsanna, Hodúr Cecilia,  
Szabó Gábor 

Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet 
6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7. 

 
Summary 
The aim of this investigation was to examine the applicability of the membrane technique and the effect of 
preozonation in the meat industrial waste water treatment technology. Meat industrial wastewater was treated 
with ozone, and the effects of the ozonation time and flow rate of bubbling gas were measured on the membrane 
filtration parameter as well as the chemical oxygen demand (COD). Ozonation effectively increased the 
permeate flux; the COD of the permeate was decreased significantly by the pretreatment so  the COD value of 
pretreated wastewater meets the requirements and can be discharged into value of “receiving natural water”.  
 
Összefoglaló 
A húsipari szennyvizek igen nagy mennyiségű vért, állati fehérjét és zsírt tartalmaznak, ezért szükséges a teljes 
körű tisztítás mielőtt kiengedjük a fogadóba. Ezek magas kémiai oxigénigényt okoznak, tehát különösen fontos a 
KOI (Kémiai Oxigén Igény) csökkentésének jelentősége. Kísérleteink során arra kerestük a választ, hogy az 
ózonozással kombinált ultraszűréssel, csökkenthető-e a húsipari szennyvizek által jelentett magas szerves anyag-
terhelés, valamint vizsgáltuk, hogy az ózonozás hogyan hat a további szűrhetőségre, visszatartásra és a fluxusra. 
A nyomáskülönbségen alapuló membrános eljárások előnyös tulajdonságaik következtében a hagyományos 
technológiákat helyettesíthetik vagy kombinálva más technológiákkal hibrid rendszerként is működtethetők. 
Napjainkban a legnagyobb problémát a membrános műveletek alkalmazása során az eltömődés okozza, 
amelynek hatására a fluxus jelentősen lecsökken, gyengül a szeparációs művelet hatékonysága. Tehát az 
előkezelés általában szükséges a membránmodul előtt, máskülönben a membrán gyorsan eltömődik.  
Munkánk célja volt vizsgálni az ózonozás és membránszűrés együttes alkalmazhatóságát a húsipari szennyvizek 
tisztítása során. A mintákat 5, 10 és 20 percig kezeltük ózonnal 1 és 3 dm3min-1 térfogatáramon, ezt követően 
ultraszűrő membránnal szűrtük, hogy eltávolítsuk a kolloid és szerves anyagokat. A membránszűrés és az 
előózonozás kombinációjával kezelt szennyvizet sikerült a határérték alá csökkenteni, tehát felszíni vizekbe 
bevezethetővé tenni. A 20 percig tartó 3 dm3min-1 térfogatáramon történő ózonos előkezelést követően kaptuk a 
legjobb eredményeket. A hagyományos ultraszűrés (ózonos előkezelés nélkül) fluxus értékeit összehasonlítva 
hibrid eljárás során mért fluxusokkal azt tapasztaltuk, hogy az ózonos előkezelés hatékonyan növelte a szűrés 
fluxusát. 
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Fotoakusztikus mérőműszer alkalmazása a gázszeparáció 
jellemzésére 

The application of photoacoustic equipment for the characterization of gas separation 
Tóth Gábor, Nemestóthy Nándor  

Pannon Egyetem, Biomérnöki Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet,  
8200 Veszprém Egyetem u. 10 

 
Summary 
The investigation on the applicability of photoacoustic spectroscopy had begun with the appearance of lasers and 
properly sensitive microphones at the end of the 1960’s. Due to the lasers’ features, they became suitable as light 
sources for photoacoustics. With the help of a microphone the excited sound wave – on the same frequency as 
the excitation itself – can be detected. The equipment is suitable to determine CH4, CO2 gas and H2O vapour 
content of a sample, in the presence of hydrogen and nitrogen gases, using the basic equation of photoacoustics 
(eq. 1.).  
The equation demonstrates, that the highest sensitivity (S) can be reached, in the case of a given gas sample, if a 
high-capacity light source, running on the measured component’s absorption line, sensitive microphone and 
appropriate photoacoustic cells are used: 

α**** CcMPS =        (1) 
 
Where: P   - The capacity of exciting laser (mW), 
  M  - The sensitivity of measuring microphone (µV/Pa),  
  c   - The concentration (ppm),  
  C  - Photoacoustic cell constant (Pa·cm/mW), 
  α  - Absorption coefficient (cm-1). 
 
 One of the most important advantage of photoacoustics is the wide concentration region, within it is able 
to measure. The photoacoustic signal is linearly proportional to the gas concentration in the range of several 
orders of magnitude.  
 In this research work experiments were carried out to test a gas separation cell containing a polyethylene 
flat sheet membrane. The concentration of gases in both sides of the membrane was measured by the 
photoacoustic device.  
 
Keywords:   membrane, photoacoustic equipment, continuous operations 
 
 
Bevezetés 
 

A membránok segítségével megvalósítható 
többek között a szintézisgázok összetételének 
beállítása, a fermentáció során keletkező biogáz 
szeparációja a biometán és a biohidrogén 
koncentrációjának növelése érdekében, továbbá a 
levegő komponenseinek szétválasztása, valamint a 
szén-dioxid eltávolítása füstgázból, csökkentve 
ezzel az üvegházhatású gáz emisszióját. A 
membránok nagyméretű, ipari alkalmazása tehát 
nemcsak gazdasági, de környezetvédelmi 
szempontból is igen jelentős. 

A membránszeparáció legfontosabb, 
nélkülözhetetlen eleme kétség kívül maga a 
membrán, ami a betáplált anyagáramot két részre 
osztja, a koncentrátum, vagy retentát áramra és a 
permeátum áramra (1. ábra). Ez lehetővé teszi az 
anyagáram különböző komponenseinek egymástól 
való elválasztását [1]. Az elválasztás minden 
esetben valamilyen hajtóerő, azaz kémiai 
potenciálkülönbség következtében játszódik le, ami 
lehet nyomáskülönbség, koncentrációkülönbség, 
elektromos potenciálkülönbség vagy 
hőmérsékletkülönbség [2]. A hagyományos 
elválasztási technikákkal szemben (desztilláció, 
extrakció) számos előnnyel rendelkezik, mint 
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például kompakt felépítés, egyszerű működtetés, 
könnyű méretnövelés és méretcsökkentés, nagy 
energiahatékonyság, valamint jobb minőségű 
termékek előállíthatósága stb., ezért az 1950-es 
évektől kezdve, a szintetikus polimer membránok 
egyre inkább előtérbe kerültek az ipari alkalmazás 
során [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ábra: A membránszeparáció elvi sémája 

 
Mechanizmusa szerint a gázok elválasztására 

használt polimer membránok két csoportra 
oszthatók, a pórusos és a pórusmentes 
membránokra. 

A pórusos membránok jól meghatározott 
pórusszerkezettel rendelkeznek, ami az 
előállításuktól függően lehet sűrűn vagy kevésbé 
összekötött, illetve nagy vagy kis tortuozitású [4]. 

Számos hátrányuk ellenére a legnagyobb 
kereskedelmi sikert, a membrános piacot több mint 
két évtizede uraló, polimer membránok mondhatják 
magukénak [5]. Ennek oka, hogy alacsony áruk, 
könnyű gyárthatóságuk és hosszú élettartamuk 
mellett nemcsak kiváló mechanikai-, kémiai- és 
hőstabilitással, valamint nagy permeabilitás és 
szelektivitás értékekkel rendelkeznek [6], hanem az 
intenzív kutatásuknak köszönhetően számos 
fajtájuk létezik, ami lehetővé teszi széleskörű 
alkalmazásukat is [7]. 

Az ideális gázszeparációs membrán nagy 
permeabilitással és szelektivitással rendelkezik 
lehetővé téve nagy mennyiségű gázelegyek 
hatékony elválasztását. A polimer membránok 
legnagyobb hátránya azonban éppen az, hogy a két 
legfontosabb gázszeparációs tulajdonságuk között 
fordított arányosság figyelhető meg, azaz nagy 

szelektivitáshoz alacsonyabb, míg kis 
szelektivitáshoz magasabb permeabilitás értékek 
tartoznak [8]. 

Ennek a jelenségnek az intenzív 
tanulmányozása Robeson nevéhez fűződik, aki a 
gázszeparációra használt polimer membránok 
permeabilitását és látszólagos szelektivitását 
vizsgálta a leggyakrabban elválasztandó 
kétkomponensű gázelegyek; O2/N2, CO2/CH4, 
H2/N2, H2/CO2, H2/CH4, H2/CO, He/N2, He/H2 és 
He/CH4 esetében. [9] 

 
A fotoakusztikus jelenség 

 
A fotoakusztikus jelenséget a XIX. század 

végén fedezte fel Bell, és később Tyndall, amikor 
egy tintával töltött küvettára periodikusan 
megszaggatott napfényt bocsátottak, és azt 
tapasztalták, hogy sztetoszkóppal meghallgatva 
hangot hallanak [10, 11]. Az észlelt effektus azzal 
magyarázható, hogy ha egy közegben - ami lehet 
gáz folyadék és szilárd anyag is – periodikusan 
modulált fény nyelődik el, az anyag molekulái 
magasabb energiaszintre jutnak, majd 
visszakerülnek alapállapotba, így periodikus 
hőmérsékletváltozás történik a közegben, ami 
periodikus nyomásváltozást idéz elő, ez tovaterjed, 
azaz hang keletkezik, amelyet valamilyen 
módszerrel (pl. mikrofonnal) detektálni lehet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ábra: A fotoakusztikus jel keletkezésének 

magyarázata 
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A fotoakusztikus detektálás alkalmazása 
 
A fotoakusztikus spektroszkópia gyakorlati 

alkalmazhatóságának vizsgálata a lézerek és a 
megfelelően érzékeny mikrofonok megjelenésével 
vette kezdetét. A gerjesztett hanghullám, melynek 
frekvenciája megegyezik a gerjesztés 
frekvenciájával, detektálására egy mikrofont 
használva, a mikrofon jel S (µV) nagyságának 
kiszámítására a fotoakusztika alapegyenletét 
alkalmazzuk:  

 
α**** CcMPS =   (1) 

 
ahol a P (mW) a gerjesztő lézer teljesítménye, 

M (µV/Pa) a mérőmikrofon érzékenysége, c (ppm) 
a koncentráció, C (Pa·cm/mW) kamra konstans és a 
α (cm-1) a gázkomponensnek egységnyi 
koncentrációjának a fényforrás  hullámhosszára 
vonatkozó abszorpciós együtthatója.  

 
Látható, hogy a fotoakusztikus jel növelésének 

érdekében célszerű minél nagyobb kamra 
konstanssal rendelkező kamrát alkalmazni; a kamra 
konstans növelése a megfelelő akusztikus 
tervezéssel érhető el [12]. Az egyenletből látható, 
hogy egy adott mérendő gáz esetében, akkor érhető 
el a legnagyobb érzékenység, ha a mérendő 
komponens abszorpciós vonalán működő és nagy 
teljesítményű fényforrást, érzékeny mikrofont és 
megfelelő mérőkamrát alkalmazunk. A 
fotoakusztika egyik nagy előnyének tekinthető, 
hogy a 1. egyenlet széles koncentrációtartományban 
érvényes, azaz a fotoakusztikus jel több 
nagyságrenden keresztül lineárisan arányos a gáz 
koncentrációjával.  

A mérendő komponens elnyelési vonalával 
megegyező hullámhosszú fényt kibocsátó 
fényforrásból kilépő fénynyaláb valamilyen 
fénymodulációs módszer alkalmazása után áthalad 
a mintát tartalmazó fotoakusztikus kamrán, 
amelyben periodikus nyomásváltozást hoz létre. A 
kamrába helyezett mikrofon jele egy 
mikrofonerősítő segítségével történő jelerősítés 
után egy jelfeldolgozó egységbe ((lock-in, fázis 

érzékeny erősítő) jut. Mivel a fotoakusztikus jel 
gerjesztése egyetlen egy frekvencián történik, 
ugyanakkor a mikrofon által érzékelt zajok széles 
frekvencia-tartományban jelentkeznek, és e zajok 
összteljesítménye jellemzően több nagyságrenddel 
felülmúlja a jel teljesítményét, ezért a 
jelfeldolgozásnak mindenképpen fázis-érzékeny 
méréstechnikán célszerű alapulnia (pl. lock-in, vagy 
szinkronizált mintavételezés). A jel/zaj viszony 
növelését az is segíti, ha mikrofonerősítő erősítése 
illeszkedik a kamra rezonancia frekvenciájához, 
vagyis az erősítő csak a rezonancia frekvencia 
néhány száz Hertz-es, vagy kHz-es tartományában 
erősíti a jelet [13]. 

A SZTE Optikai és Kvantumelektronikai 
Tanszéken működő kutatócsoport számunkra 
tervezett és összeállított, több gázkomponens 
mérésére is alkalmas műszert, melyet laboratóriumi 
körülmények között tesztelünk különböző 
gáztranszport-folyamatok elemzésére.  

A fotoakusztikus módszer alapvető jellemzője a 
nagy érzékenység és szelektivitás, azonban egy 
olyan mérőműszer kifejlesztése, amely nem-
laboratóriumi körülmények között is automatikus 
módon, megbízható, bonyolult méréseket is végez, 
komoly kutatómunkát igényel [14].  
 
Módszerek, eszközök 
 

A fotoakusztikus spektrofotométert a gázfázis 
analizálására használtuk a mérések során. A 3. ábra 
a fotakusztikus műszer szoftverének kezelőfelületét 
mutatja be.  
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3. ábra: A szoftver felhasználói felülete 
 
A műszer kialakításának köszönhetően két, 
egymástól elkülönített ágon méri a bevezetett gáz 
különböző komponenseinek mennyiségét, ez 
lehetővé teszi, hogy egy  folyamatos membrán 
szeparációs eljárás során nyomon követhessük a 
gázterek nyomását, hőmérsékletét és az egyes 
összetevők százalékos koncentrációit is. A kiépített 
rendszer szerves részét képezi a közeg 
áramoltatására, homogenizációjára szolgáló két 
membránszivattyú és membránmodul, amik a 
rendszer kialakítása után 1,5 baron légtömörnek 
bizonyultak. A szeparáció során egy a 
kereskedelemben kapható 5,6 cm átmérőjű 
polietilén (PE) membránt használtam, így az 
effektív permeabilis felület 12,56 cm2. A kísérletet 
tiszta, egykomponensű gázokkal hajtottam végre, 
atmoszférikus nyomáson, azaz a membrán egyik 
oldalán tiszta CO2 míg másik oldalán tiszta metán 
gázt cirkuláltattam 24 órás időintervallum alatt.  
 
Eredmények 
 

A 4. ábra a szén-dioxid koncentrációját mutatja 
be az idő függvényében, amelyről megállapíthatjuk, 
hogy az anyagtranszport egyenletesen változott az 
idő függvényében, valamint jól látható, hogy az 
egyensúly kialakulásához hosszabb idő szükséges. 
A két ág meredekségében fellelhető különbség a két 
térfogat különbségében rejlik, ugyanis a szén-
dioxidban dús oldal összes térfogata 800 cm3 míg a 
szegény oldalé 500 cm3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ábra: A szén-dioxid koncentrációja az idő 

függvényében 
 
Összefoglalás 
 

A szakirodalomban fellelhető adatok 
megmutatták, hogy a fotoakusztikus gázdetektor 
alkalmasnak bizonyul egyes komponensek 
mennyiségi meghatározására, (bizonyos 
körülmények között), azonban a rendelkezésünkre 
álló műszer használata arra világított rá, hogy a 
készülék még további, elsősorban szoftveres 
fejlesztést, és tudományos kutatómunkát igényel a 
megbízható, reprezentatív, és reprodukálható 
mérések elvégzése érdekében.  
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Szója főzőlé környezetbarát eljárásokkal való 
feldolgozhatóságának vizsgálata 

Examination of soybean process water processing by environmentally friendly methods  
Pauer Viktor, Cséfalvay Edit, Mizsey Péter 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, 
Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 

1111, Budapest, Budafoki út 8. 
 
Summary 
In this paper the experimental results of environmentally friendly processing of soybean process water are 
presented. The primary goal of the research was to recover and concentrate the sugar content of the process 
water. The secondary goal was to achieve the COD concentration of the effluent permeate under 1000 mg/l, 
which is the limit of discharging directly into the sewage system. To reach the goals membrane filtration was 
chosen with the pre-treatment of centrifuging. Both method are considered environmentally friendly, chemical 
free and energy effective. During the experiment, the sugar concentrating is reached up to 4 times of the original 
level. For the secondary goal, acceptable results are also gained. 
 
Összefoglaló 
 
Az általam elvégzett kutatás a szója főzőlé, mint élelmiszeripari hulladékvíz hasznosíthatóságának, 
újrafeldolgozhatóságának vizsgálatáról szólt, korszerű, környezetbarát technológia alkalmazásával. A 
szójatermékek főzése után visszamaradó főzőlé még tartalmaz olyan komponenseket, amelyek kinyerésük után 
hasznosíthatók, vagy értékesíthetők. A munka első lépéseként különféle megoldási javaslatokat tettem, amelyek 
a következők voltak: a szójafőzőlé szárazanyag-tartalmának betöményítése, majd sűrű folyadék, vagy 
poralakban állati takarmányként felhasználása, illetve második javaslatként tettem a cukortartalom 
betöményítését, és annak az üdítőital gyártásában történő felhasználását. Munkámban ez utóbbi javaslatot 
vizsgáltam meg részletesen. A hasznosítás megvalósításához, centrifugálást és membránszeparációs 
műveleteket: ultra- és nanoszűrést vizsgáltam. A kutatás vizsgálatait a cukortartalom betöményítése mellett azzal 
a másodlagos céllal végeztem, hogy a permeátum, amely már nem tartalmaz cukrot, a kémiai oxigénigény 
szempontjából a csatornázhatósági határérték alá kerüljön. A csatornázhatósági határérték megadott értéke a 
vonatkozó rendeletben 1000 mgO2/l-es. 
A célok megvalósítására a legalkalmasabb módszernek a nanoszűrés mutatkozott. A nanoszűrés, mint 
membránszeparáció, környezetbarát, nincs vegyszerigénye, energiahatékony és a termék az élelmiszeriparban 
tovább hasznosítható. 
A nanoszűrés megvalósíthatósága érdekében a nyers, jelentős lebegőanyagtartalommal rendelkező főzőlevet 
előkezelésnek kell alávetni. Az előkezelés során a célom volt a rost- és lebegőanyag eltávolítása a főzőléből. 
Ezért az iparban gyakran alkalmazott centrifugálást és ultraszűrést használtam. Úgy találtam, hogy mind a 
centrifugálás, mind a megfelelően választott ultraszűrő membrán képes a lebegőanyag-tartalom eltávolítására 
úgy, hogy a kulcsparaméter, tehát a főzőlé cukorkoncentrációja nem változott a művelet során. A vizsgálatok azt 
is kimutatták, hogy egyes ultraszűrő membránok alkalmasak lehetnek az előkezelés sikeres elvégzésére a 
csatornázhatósági szint elérése érdekében.  
Kísérleteim bebizonyították, hogy egy megfelelően megválasztott nanoszűrő membránnal elérhető a szója főzőlé 
cukortartalmának betöményítése és akár négyszeresére is növelhető a kiindulási cukorkoncentráció. Így az 
eljárás végén olyan terméket kaptam, ami jól megfelelt a kitűzött célnak. A csatornázhatósági szint elérésére 
végzett kísérleteim szintén elfogadható eredményekhez vezettek, a nanoszűrő membránok alkalmasnak 
mutatkoznak arra, hogy a főzőlé kémiai oxigénigény tartalmát a határérték alá csökkentsék.  
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint 
működési modell kidolgozása a Műegyetemen" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt 
megvalósítását az ÚMFT TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 programja támogatja. 
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Kísérletek D-tejsav fermentációs előállítására 
Experiments for D-lactic acid production with fermentation 

Németh Áron, Kiss Ádám, Sevella Béla 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és 

Élelmiszertudományi Tanszék 
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 

 
Summary 
Lactic acid is one of the oldest known chiral chemicals. Its L-enantiomer is widely produced and used both in the 
nature and in the human society. The renaissance of the L-lactic acid production was forced by the biodegradable 
plastic production on lactic acid basis, which produces PLA. This polymer has good biodegradiblity, but pure 
mechanic properties, thus its characteristic is under strong improvements. During this investigations it was 
established, that the stereocomplex polymers from L and D enantiomers has higher melting point, resulting in 
more widely application. Unfortunately, the production of D-lactic acid was not solved, since it is not the natural 
form of lactic acid. For this reason, we wanted to examine the possibilities for D-lactic acid fermentation with 
Lactobacillus coryniformis. We adapted a new technique for cultivation in microtiterplates. First we successfully 
optimized the media composition in term of carbon source (glucose) and nitrogen source (yeast extract), and 
obtained by Gauss-surface fitting an optimal Glucose=67,5g/L and YE=27g/L concentration. Next we noticed 
(on the observation that the final product titer never surpassed 65g/L, but a lot of glucose remained) that this 
fermentation is under strong product inhibition,. We also examined the inhibitory effect of different form of the 
product lactate (i.e. with Na+, Ca2+, and NH4

+). We obtained that all  the examined products cause total inhibition 
on cell growth at 90-120g/L concentration, but they differ in their effect between level of 30-60g/L: the stongest 
inhibition occured at NH-LA (both at 30 and 60g/L), the Na-LA has lower inhibition range, but its effect is also 
equal at 30 and 60 g/L, and finally Ca-LA showed hardly inhibition at 30 g/L, but strong inhibition at 60g/L. 
 
 
Bevezetés 
 

A tejsav a királis kémia egyik alapvegyülete. 
Középső szénatomjához 4 különböző ligandum 
kapcsolódik, amelyek különböző térbeli 
elrendeződése két egymással tükörszimmetrikus 
izomert eredményeznek. A természetben az L-
izomer előfordulása az alacsonyabb rendű 
élőszervezetektől (pl.: prokarióták) a magasabb 
rendűekig (pl.: főemlősök) általános, és az 
emberiség iparszerűen is gyártja illetve nagy 
mennyiségben – főleg az élelmiszeriparban – 
felhasználja. Az igazi tömegtermelésre igény a 
kőolajárak ’90-es évekbeli megugrásakor 
jelentkezett, mert a kőolaj alapú műanyagok ára a 
nyersanyaggal együtt emelkedett, és 
környezetkárosító hatásuk is előtérbe került. Noha a 
tejsavat szintetikusan is elő lehet állítani ipari 
méretekben, az emelkedő kőolaj ár és a termék 
racém (D és L izomer keveréke) volta miatt a 
fermentációs (biológiai) előállítás terjedt el. Az L-
tejsav polimerizációjával kapott homopolimer 

biodegradálható, de mechanikai tulajdonságai 
kedvezőtlenek a felhasználás szempontjából (rideg, 
törik). Hasonló volt a helyzet a D-izomer 
polimerizációjakor is. A kedvezőtlen 
polimertulajdonságokon különböző adalékokkal 
sikerült javítani, ám eközben kiderült, hogy 
megfelelő polimerizációs körülmények mellett a két 
izomerből előállított sztereokomplex polimer 
magasabb olvasásponttal rendelkezik, így a 
felhasználási lehetőségek kiszélesedtek [1]. 
Ugyanakkor a D-tejsav előállítására még nincs 
nagyipari technológia, ezért a biodegradálható ám 
mégis széles felhasználással rendelkező politejsav 
előállítás és alkalmazás kerékkötője ezen izomer 
előállítása. 

A természetben túlnyomó többségben az L-
izomer terjedt el, de a mikroorganizmusok között 
akadnak D-, illetve racém (D,L-) termelők is. A 
mikrobiológiailag előállított tejsav térszerkezete a 
termelő mikroba laktát-dehidrogenáz (LDH, EC 
1.1.1.27) enzimének sztereospecifitásától függ. 

Kutatócsoportunkban nagy múltja van az L-
tejsav fermentációs előállítását célzó kutatásoknak 
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[2,3,4,5], amelyek az utóbbi években egy 
Magyarországon megvalósuló biofinomító 
technológiáját is hivatottak fejleszteni. A 
biofinomítóban (komplex nyersanyaghasznosító 
biokombinát) különböző nyersanyagokból 
(élelmiszer és takarmánycélra nem megfelelő 
minőségű (pl.: fuzáriumos) búzából, kukoricából, 
cukorcirokból stb.) lehetne az L-tejsav mellett a D-
izomert is előállítani, amelynek jelenlegi magasabb 
piaci ára kedvezne a biofinomító beruházásnak is. 

Mindezek alapján célul tűztük ki előkísérletek 
megvalósítását a D-tejsav fermentációjára, és ezek 
eredményeinek összehasonlítását az L-izomer 
fermentációjával. A kísérletek során egy új 
módszert adaptáltunk, amelynek során nagyszámú 
kísérletet lehet elvégezni párhuzamosan mikrotiter 
lemezeken. 
 
Anyagok és Módszerek 
 

Az irodalomban […] D-tejsav termelőként leírt 
Lactobacillus coryniformis DSM20007 
tejsavbaktériumot szereztük be vizsgálatainkhoz. 

A törzs fenntartására a tejsavbaktériumokra 
kifejlesztett MRS agart használtuk, a fermentációk 
végzéséhez pedig különböző élesztőkivonat (YE) és 
glükóz tartalmú MRS tápleveket használtunk 
rázatott lombikban és kör alapterületű 24db 
alacsonycellát tartalmazó mikrotiter lemezen. Az 
alkalmazott hőmérséklet 37°C, a rázatás 150rpm 
volt, a pH-t 12%-os NH4OH hozzáadásával naponta 
kétszer állítottuk 5,8-ra a lombikok esetében pH 
mérő a mikrotiter cellák esetében pH papír 
segítségével. A mikrotiter lemezek rázógépbe 
történő helyezéséhez az EnzyScreen ’SystemDuetz’ 
rendszerét használtuk, amely egy leszorító 
adapterből és az aerob fermentációknál 
kulcsfontosságú ’sandwich’ fedélből áll. Ez utóbbi 
légszűrőkkel és gázcserenyílásokkal van 
felszerelve, amelyek a cellák közötti 
keresztfertőzéseket illetve a levegőből történő 
fertőzéseket akadályozzák meg, miközben szabad 
gázcserét biztosítanak [6]. 

A fermentlevek glükóz és tejsavtartalmát 
Waters Breeze HPLC-vel mértük Bio-Rad Aminex 

HPX-87H kolonnán 65°C-on 0,5ml 5mM H2SO4 
eluens áram mellett RI detektorral. 

A rázatott lombikok esetében a biomassza 
növekedést OD600 fotometriás méréssel követtük, a 
mikrotiter lemezek celláiban pedig az átlátszó 
lemez szkennelésével és a fényképek 
szürkeségének mérésével határoztuk meg a 
sejtkoncentrációt az alábbi (1. ábra) kalibráció 
segítségével. 
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1. ábra: Szürkeség-szárazanyag kalibráció 
 

A kalibráció elkészítéséhez rázatott lombikban 
azonos körülmények (tápközeg, pH, hőmérséklet) 
mellett végzett fermentációból különböző 
időpillanatban levett minták OD600 értékét valamint 
szárazanyagtartalmát (0,2mikronos szűrőn 2ml-t 
leszűrve) határoztuk meg, majd a mintákat a 
mikrotiter lemezre pipettázva a szürkeség méréshez 
szkenneléssel (Epson Stylus SX-600FW) fényképet 
készítettünk. A kiértékeléshez a Bel MicroImage 
Analyzer software-t használtuk, amellyel a 0-256 
skálán nyert megállapítást a minta szürkesége 
(fényvisszaverése, 0-fekete, teljesen üres cella; 256-
fehér, teljes fény visszaveréssel) 
 
Eredmények és értékelésük 
 

A liofilezett törzs felélesztése utáni első rázatott 
lombikos előkísérletekben 20g/L glükóz mellett 
24h alatt jól növekedett a tenyészet és a pH 
csökkenése is a tejsavtermelésre utalt. Ezért az első 
mikrotiter lemezen végzett kísérletben az iparilag 
célszerű magasabb, ám esetlegesen szubsztrát vagy 
termékinhibíciós tartományt kívántuk vizsgálni, 
ezért a glükóz koncentrációt 30-60-90-120g/L-re 
állítottuk, és a hozzátartozó élesztőkivonat (N-
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forrás) koncentrációt 5-15-25-35 g/L- re állítottuk, 
ami összesen 16 beállítást jelentett. Emellett egy 
centrumpontot is terveztünk 75g/L glükóz és 20g/L 
YE mellett, amelyből 3 párhuzamos fermentációt is 
indítottunk, illetve ugyanilyen összetétellel 3db be 
nem oltott centrum pontot is alkalmaztunk a 
kereszt-, és befertőződések ellenőrzésére. A 
kiértékelés során létrehoztunk egy maximalizálandó 
Q paramétert az legkedvezőbb tápközeg beállítás 
megtalálásához, mivel egyszerre kerestük azon 
legjobb beállításokat, amelyek a legkevesebb 
maradék cukor koncentráció mellett a legnagyobb 
tejsav hozamot eredményezték. A hozam helyett a 
tejsav végtiter nem lett volna releváns faktor, mivel 
a különböző induló glükóz koncentrációkkal 
korrelált volna, és nem lehetett volna őket 
összehasonlítani. A 2. ábra mutatja a kapott 
Q=YLA/Glümaradék értékeket a különböző beállított 
élesztőkivonat és glükóz koncentrációk 
függvényeként. 

 
2. ábra: Tápközeg optimálás 

 
A kísérleti beállításokhoz tartozó számított Q 

értékekre Sigma Plot programmal Gauss felületet 
illesztettünk (R2=0,98), amelyből a maximumhoz 
tartozó beállításnak a centrum ponthoz közeli 
67,5g/L-es glükóz és 27g/L-es YE koncentrációt 
kaptuk. 

A kísérlet során szembetűnő volt, hogy egyetlen 
beállításnál sem sikerült 65g/L tejsavnál többet 
elérni, noha az alacsony (30g/L) 

glükózkoncentrációknál tapasztalt 90%-nál is 
magasabb hozamok a 90 és 120g/L-es 
cukorkoncentrációkból sokkal magasabb termék 
végtitert jósoltak. A problémát jól demonstrálja a 3. 
ábra, amelyen a termék inhibíció látszik: az induló 
glükóz koncentráció növekedésével ~60g/L-ig nő a 
termékkoncentráció, majd a maradék cukor 
mennyisége nő meg. 
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3. ábra: A termékinhibíció felvetődése 
 

A termékinhibíció megvizsgálására újabb 
kísérletet terveztünk mikrotiter lemezen: 30-60-90-
120g/L koncentrációban a beoltás előtt a 
tápközeghez mértünk Na-,Ca-, és ammónium-
laktátot 2-2 párhuzamos cellával dolgozva, mivel a 
különböző ipari technológiák során különböző pH 
szabályozó ágenseket alkalmaznak (NaOH, 
NH4OH, CaCO3). A 90 és 120g/L-es beállítások 
egyikében sem tapasztaltunk növekedést, azaz teljes 
volt az inhibíció. A két alacsonyabb koncentrációjú 
beállítást lehet összehasonlítani a 4. és 5. ábrán. 

 

 
4. ábra 30g/L-es induló termékkoncentrációk 

inhibíciójának összehasonlítása 
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5. ábra 60g/L-es induló termékkoncentrációk 

inhibíciójának összehasonlítása 
 
A két profil összehasonlításából megállapítható, 

hogy legerősebben az ammónium-laktát (NH-LA) 
gátol és esetében a 30 és 60 g/L-es szintek között 
nincs különbség, tehát már a 30 g/L is radikálisan 
csökkenti a L. coryniformis növekedését. A 
nátrium-laktát (Na-LA) inhibíciója kisebb mértékű, 
és szintén azonos volt a két különböző 
koncentrációban. A kálcium-laktát (Ca-LA) 30 g/L 
esetén alig gátol, viszont 60 g/L-nél nagyon erős 
inhibíciós hatást fejt ki. 
 
Összefoglalás 
 
Előkísérleteink azt mutatták, hogy a L. coryniformis 
tejsav fermentációja kis glükóz koncentráció 
mellett nagy hozammal (>90%) végezhető, ám az 
iparban megszokott koncentráció-tartományban 
termékinhibíció miatt nem működik. A kísérleteink 
alapján kinetikai modellezéssel és esetleg további 
kísérletek segítségével az inhibíciós konstansok 
megállapíthatóak lesznek, ám a technológiába való 
bevonása előtt a Lactobacillus coryniformis 
törzsfejlesztésre szorul. 
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Lipidtermelésre termesztett mikroalgák szaporodásának 
vizsgálata természetes fényben 

Monitoring lipid productive microalgae propagation in natural light 
Bocsi Róbert, Horváth Géza, Hanák László, Hodai Zoltán 

Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Vegyipari Műveleti Intézeti Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

 
Summary 
 
Carbon-dioxide emission volume is one of the highest of air pollutants in the world. Carbon capture and storage 
needs rise year by year. There are spoantaneous environmental procedures to feed CO2. Using these procedures 
we can feed back the carbon content of CO2 into biological systems and we can get a number of valuable 
organic compounds, among others biofuel, to reach ecological and economical benefits. 
Autotrophic organisms synthetises complicated organic compunds which need them to build up their own cells. 
These organisms can be monocytae (microalgae) or other differentiated autotrophics (e.g. corn, soy beans). 
Algae species are applicable for energetic purposes wich produce lipids as more as it possible in their whole 
growing period.  Some of these species’ lypide content may be more than 40 percent of their own weight. These 
lypides mostly contents glycerine esthers of various C16-C20 fatty acides. These compounds are applicable for 
biodiesel production. 
Autotrophic organisms use only a part of total sunligh spectrum (400-700 nm) for photosynthesis. This range is 
42.3 % of the total spectrum. This is called photosynthetic active radiation (PAR). The maximum theoretical 
photosynthetic energy efficience (PE) can be determined from these data given above. PE is 9 % for the total 
spectrum of sunligh and it is 21.4 % for the range of PAR. Covering the right growing conditions has a positive 
effect on the whole process. 
Available light is an essentially limiting factor for photosynthetic organisms. At natural conditions numerous 
alga species can live together in the same medium. In these media each species have competitive advantage 
beacause of the change of daylight spectra and intensity. The diversity of species remains because the light 
parameters change in every part of the day. 
Algae get nutrients and other compounds from aquenous solution. On one hand they consume inorganic 
compounds and simple organic compounds, on the other hand they feed CO2 in the form of hydrogencarbonate 
from dissolved gas mixture.  
Research in algae cultivation and algal oil extraction is carried out at the Department of Chemical Engineering at 
the University of Pannonia. Together with industrial partners, we deal with the selection and testing of lipids, 
other bioactive compounds and alga species capable of biomass production. We also deal with the examination 
of optimal operational conditions of photobioreactors and the development of algae processing technologies. We 
use closed photobioreactors make the examination of different alga species with natural and artificial illumnation 
and with the intake of gas mixtures of different composition possible. 
We use growing index to characterize the culture. It is the absorbance weighted with the dilution of the sample. 
We observed the sensitivity of Chlorella Vulgaris against autumn weather conditions. We also tested our reactors 
when it is freezing. 
We found that our Chlorella culture is in good conditions. It is much more sensitive when the temperature falls 
than in low solar radiation circumstances. 
When solar radiation falls below 2000 Wh/m2.nap, it effecs much more than an average dayligh. 
The limtiation of local climate is an essence to reach  
 
Keywords: microalgae, photobioreactor,  
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Bevezetés 
 

A szén-dioxid, napjaink egyik legnagyobb 
volumenben kibocsátott légszennyezője. Befogása 
és elhelyezése jelentős anyagi ráfordításokat 
igényel. A természetben működnek olyan spontán 
folyamatok, amelyeket alapul véve a kibocsátásra 
váró CO2 széntartalmát biológiai rendszerbe 
visszavezethetjük. Ezáltal számos értékes termék 
nyerhető, többek között motorhajtóanyag is, így a 
környezetterhelés mérséklése mellett bizonyos 
megtérülésre is számíthatunk. 

Az algatermesztéssel már a múlt század első 
felében elkezdtek foglalkozni. Akkoriban az 
algafarmok létesítésében látták a jövő 
élelmiszerforrását. Az ötvenes évek elején került 
szóba elsőként algák termesztése közvetlen 
biológiai rendszerből származó üzemanyagok 
előállítására. Erre a célra az 1970-es évek elejére 
már üzemi méretű berendezések is rendelkezésre 
álltak. Ezt követően az 1980-as évek elején került 
előtérbe az algaolaj termelés, amely a XXI. 
Században reneszánszát éli. Napjainkban a világ 
nagy olajtársaságai egyre több erőforrást fordítanak 
algatechnológiára, de az energetikai-, kozmetikai-, 
gyógyszer- és az élelmiszeriparban is szerteágazó 
kutatások folynak értékes komponensek után. [1, 2] 
 
Felhasználható algafajok 
 

Az algák csoportja nem rendszertani besorolás. 
Azokat az eukarióta, autotróf, egyszerű egysejtű 
szervezeteket értik alatta, amelyek fajtától függően 
édes vagy sós vízben gyorsan növekednek, akár 
telepekbe tömörülve is előfordulnak. A valódi algák 
önálló sejtmagját sejtmembrán veszi körül. A sejten 
belül találhatók meg a kloroplasztiszok, amelyek a 
fotoszintézishez felhasznált fotobioaktív 
vegyületeket membránnal körülhatároltan 
tartalmazzák. Ezek a vegyületek a klorofillok, 
amelyek funkciója a napfény energiájának befogása 
és konvertálása biokémiai reakciók számára. Az 
algák a fényenergiát 10-szer, 50-szer nagyobb 
hatásfokkal használják fel, mint a szárazföldi 
növények.[3] 

Energetikai célokra azok az akár édesvízi-, akár 
tengeri algafajok alkalmasak, amelyek a termesztési 
periódus alatt tömegük minél nagyobb hányadát 
lipidekké alakítják. Hasznosíthatók azok a fajok is, 
amelyekben ez alatt az idő alatt egyszerű cukrok 
raktározódnak, de a későbbi ún. sokkolási 
periódusban a sejtek lipidtermelésre 
kényszeríthetők. Ezek a lipidek átalakítás után 
motorhajtóanyagok biokomponensei lehetnek. [4] 
Fontos megjegyezni, hogy a termesztési periódus 
alatt elért biomassza-koncentrációra és 
lipidtartalomra megadott értékek a művelési 
technika, a környezeti valamint az ésszerűen 
szabályozható működési paraméterek 
függvényében jelentős különbségeket mutathatnak, 
valamint a nagy lipidtartalom nem feltétlenül jár 
együtt a nagy szaporodóképeséggel. [5, 6, 7, 8, 9] 

 
A termesztés körülményei 
 

Az energiatermelésre használt mikroalgák a 
szervezetük felépítéséhez szükséges anyagokat 
vizes oldatból veszik fel. Egyrészt a tápoldatban 
lévő szervetlen sókat, egyszerű szerves 
vegyületeket, másrészt a reaktortérbe juttatott CO2-
ot, hidrogénkarbonát formájában. A termesztési 
paraméterek helyes megválasztása alapvetően 
befolyásolja a teljes folyamat sikerességét. 

Az olyan éghajlatú tájakon, ahol a környezeti 
paraméterek kis különbséggel állandóak, akár 
hónapok alatt is nagyon könnyen megismételhető 
termesztési eredmények adódnak. Azonban 
kontinentális éghajlaton az időjárás változását 
figyelembe kell venni mind a termelés tervezése, 
mind a termelési adatok értékelésében. 

A kultúra számára elérhető fény a 
fotoszintetizáló szervezetek számára egy alapvetően 
korlátozó tényező. A természetben egy azonos 
élettérben élő algatársulásokban a napszak 
függvényében változó fényintenzitásnak és 
hullámsávnak megfelelően különböző algafajok 
kerülnek kompetitív előnybe. A társulás 
sokszínűsége mégis azért maradhat fenn, mert az 
előny csak a kedvező napszak időtartama alatt áll 
fenn. 
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Fotoszintézisre a napfény spektrumából csak a 
400-700 nm közötti hullámhossz intervallum 
hasznosítható, ez a tartomány a teljes napfény 
spektrum 42,3%-a.  Ebbe a hullámhossz 
intervallumba eső sugárzást hívja a szakirodalom 
fotoszintetikusan aktív sugárzásnak photosynthetic 
active radiation (PAR ). A fotonoknak az átlagos 
energia tartalma ebben a hullámhossz 
intervallumban: 218 kJ/(mol foton). Megadható a 
fotoszintézis maximális, elméleti energetikai 
hatásfoka /photosynthetic efficiency, PE/, amely a 
napfény teljes spektrumára 9 %, a PAR tartományra 
21,4 %. 

Másik fontos környezeti paraméter a környíezeti 
hőmérséklet, annak a reaktortérre gyakorolt hatása, 
ugyanis egy sűrű algaszuszpenzió napfény általi 
melegedése jelentős, és a szuszpenzió hőmérséklete 
hűtés nélkül léghőmérséklet közeli sőt annál jóval 
magasabb is lehet. Az algák optimális 
szaporodóképessége 20-40 °C közötti 
hőmérsékleten tartható meg. Ez alatt a 
anyagcseréjük és ezzel együtt szaporodásuk 
jelentősen lelassul, míg e felett a hőmérséklet 
növekedtével jelentősen nő a hősokk okozta 
algapusztulás veszélye. 

A szén-dioxid beadagolása gázkeverék 
formájában történik. Koncentrációját forrástól 
függően 2-30% között szokták tartani. Az 
alkalmazott koncentráció még függ az 
alagaszuszpenzió hőmérsékletétől is. Bár magasabb 
hőmérsékleten a beoldódás egyre kisebb, az algák 
nagyobb szén-dioxid tartalmú gázelegyet képesek 
elviselni. A felhasznált gázkeverék ideális estben 
tartalmaz még nitrogént, valamint oxigént, melynek 
jelenléte a sötét szakaszban fontos. A kívánt 
gázkoncentráció beállítása levegő hozzákeverésével 
történik. 

A tenyésztési körülmények biztosításához 
speciális fotobioreaktorokat alkalmazunk. Ezekkel 
a reaktorokkal szemben követelmény, hogy a 
napfény fotoszintézishez megfelelő spektrumát az 
algák számára hozzáférhetővé tegye, jól mérhető és 
biztonságos be- és kivezetéseket tartalmazzon a 
szén-dioxid-tartalmú gázelegyek alkalmazásához, 
műszakilag ellenálló legyen a természeti hatásokkal 

szemben. Megfelelő keveredést kell biztosítani a 
holtterek kiküszöbölésére, mert azok nem kívánt 
bomlási folyamatokat indíthatnak el, csökkentve 
ezzel a kultúra mikrobákkal szembeni ellenálló 
képességét. 

Kialakításuk a helyi mikroklímának megfelelő 
kell, hogy legyen, többnyire a temperálás 
lehetőségét meg kell oldani. A reaktor 
geometriájára jelentős hatással van az előirányzott 
termelési volumen. 

Kísérleti célokra a zárt rendszerű termesztés, 
jobban megfelel, mint a nyílt tavi. A zárt 
fotobioreaktorok felépítése két féle lehet: cső vagy 
panel. A cső kialakítás előnye az egyszerű 
geometriai kialakítás, kevés árnyékoló szerkezeti 
elem, hátránya a kis térfogategységre eső hasznos 
felület. A panel kialakítás előnye, a nagy 
térfogategységre jutó felület, hátránya a holtterek 
kialakulásának veszélye, az esetleg szükséges 
merevítések árnyékoló vagy áramlást befolyásoló 
hatása. 

 
A szüret  

A szüret a termesztés egyik kritikus fázisa. Ez 
az időbeli határvonal a biológiai és az inaktív 
szakasz között. Időpontját mindig úgy kell 
meghatározni, hogy a kiinduláskor kitűzött célt 
teljesíteni tudjuk. Ahhoz, hogy megfelelően 
választhassunk, ismerni kell az alkalmazott fajta 
viselkedését a hozzáadott tápoldat és a környezeti 
paraméterek mellett. 

Az algakultúra ideális paraméterek esetén 
három fő fejlődési fázison megy át.(16. ábra) 

 

 
Növekedési vagy exponenciális fázis (quick 

growth), amikor a kedvező feltételek miatt a 

16. ábra. Algakultúrák jellemző növekedési fázisai 
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reaktorban jelentős algatömeg-sokszorozódás 
figyelhető meg. Ekkor a szüret még korai, mert 
várhatóan a kultúra zöldtömege növekedni fog. Az 
algatömeg ennek a szakasznak a végén egy 
maximumnál megáll, ami a környezeti- és a 
szabályozott paraméterek mellett az algafaj egyedi 
jellemzője. Ezt követi a meredek tömegcsökkenési 
fázis (declension), amelynek legmeredekebb 
szakaszában érdemes a szüretet tervezni. Ez az a 
fázis, amelyben a lipidtermelés, egyéb folyamatok 
korlátozottsága miatt meghatározó. Ezzel együtt 
azonban látható, hogy a zöldtömeg, vagyis a 
populáció egyedszáma meredeken csökken. Ez a 
csökkenés végül a káros mikroorganizmusok 
elszaporodásához, majd a kultúra pusztulásához 
vezet. A legelső, aklimatizációs fázist utoljára 
említem. Ennek időtartama az indításkor fellépő 
paraméterváltozás hatásától függően tág határok 
között mozoghat (5-6 óra-1-2 nap). Valószínű oka 
az indítókultúra hígulása miatti 
koncentrációcsökkenés. 

 
Az algasűrítés, olajkinyerés 
 

Az algaolaj kinyerésének két szükséges lépése 
van. Az egyik az algatömeg koncentrálása, a másik 
a lipid kinyerése a koncentrátumból. Ezekre számos 
módszer közül választhatunk (ülepítés, szűrés, 
flokkulálás, centrifugálás, speciális szétválasztó 
műveletek). 

Az olajextrakció két különböző stratégia szerint 
végezhető. Az egyik, hogy a nedves vagy szárított 
algamasszából közvetlenül kiextraháljuk az olajat, a 
másik, hogy az extrakciót sejtfeltárás előzi meg. 
Bármelyik technikát választjuk, főleg 
energiatermelésre termesztett kultúrák esetén 
figyelni kell arra, hogy a lehető legkevesebb 
energia befektetéssel a lehető legnagyobb 
biomassza-tömeget feldolgozva, minél több lipidet 
tudjuk kinyerni. 

 
A vizsgálati módszerek 
 

Chlorella V. kultúra szaporodását vizsgáltunk a 
rendelékezésre álló flat típusú zárt 

fotobioreaktorokban. Az algák viselkedését időben 
párhuzamosan, külön-külön reaktorokban 
vizsgáltuk. A paneleket úgy helyeztük el, hogy a 
fényabszorpciós felületük dél felé nézzen. 

 
A 10 dm3 térfogatú reaktorokba az előkísérletek 

során optimálisnak ítélt összetételű tápoldatot 
töltöttük be. Ezt követően bekevertük az 
indítókultúrát. A 8,0 tf% CO2-ot tartalmazó 
gázkeveréket átbuborékoltattuk a szuszpenzión. A 
buborékoltatás szerepe, hogy ellássa az algákat 
CO2-dal, másrészt megfelelő keverést biztosított. 

A második esetben a késő őszi időszakban 
vizsgáltuk a szaporodás alakulását az első tartós 
fagy beköszöntéig. Ebben az esetben a reaktortér 
hőmérséklete néhány kiugró esetet leszámítva 20 
°C alatt maradt. 

A biomassza-koncentráció üzemközi 
megadására a szaporodási indexet használtuk, 
melynek meghatározásához SP-8001 típusú 
spektrofotométert (Metertech) használtunk. A 
szaporodási index az algaminta 681 nm-en mért, 
hígítással súlyozott fényabszorbanciáját jelenti. A 
szaporodási index idő függvényében ábrázolva 
alkalmas arra, hogy az algakultúra aktuális 
szaporodási fázisáról információt kapjunk. 

A reaktorok belső hőmérsékletét ellenállás-
hőmérővel mértük csak a napi átlagértéket adtuk 
meg. A szaporodási index meghatározására a 
lehetőségek szerinti gyakorisággal vettünk 
mintákat. A pH mérése is ekkor történt. 

 

17. ábra. Fotobioreaktor működési vázlata 
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Mérési adatok, értékelés 
 

A mérési adatok az alábbiak szerint alakultak. 
 

A reaktorokban mért pH értéke a 7,5 és a 8.5 
értékek között ingadozott, annak ellenére, hogy a 
szén-dioxidot folyamatosan adagoltuk a rendszerbe. 
Ezek az értékek a laboratóriumi vizsgálatok alapján 
kapcsolaba hozhatók a kultúra 
ellenállóképességével. Ha összevetjük a 
szaporodási indexet a környezeti paraméterek 
alakulásával, akkor megfigyelhető, hogy a görbék a 
hőmérséklet változását gyorsabb ütemben követik, 
mint a napsugárzás ingadozását. A napsugárzás 
mennyiségének csökkenése a jelentősebb hatást 
váltott ki, ha az értéke 2000 Wh/(m2.nap) alatti 
érték. 

 
 

 

 

Összefoglalás 
 

A Pannon Egyetem, Vegyipari Műveleti Intézeti 
Tanszékén az algatermesztés és feldolgozás teljes 
vertikumát átfogó kutatások folynak. Vizsgáljuk az 
algakultúrák alkalmazhatóságát kísérleti 
fotobioreaktorokban. Célunk az üzemeltetési 
körülmények optimumának meghatározására mind 
mesterséges, mind természetes fényben különböző 
tápoldatok alkalmazása mellett. 

2010. őszén megvizsgáltuk az egyik 
algakultúránk termeszthetőségét szélsőséges 
időjárási körülmények között is. Megállapítottuk, 
hogy a hőmérséklet hatása a termesztésre jelentős, 
míg a napsugárzás mennyiségének mérséklődése a 
kb 2000 (Wh/m2.nap) érték alatt fejt ki közvetlen 
hatást. Abban az esetben, ha a reaktorokban a 
fagyás csak részleges vagy csak legfeljebb egy 
napig tartott, a feldolgozás nem nehezítette meg a 
feldolgozást. A klimatikus korlátok pontosabb 
behatárolása a termesztési időszak teljes hosszának 
megbecsülésében adhat segítséget. Ennek 
behatárolása azonban további vizsgálatokat igényel. 
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Kivonat 

A műanyagok a 21. század egyik legfontosabb szerkezeti anyagaivá váltak, melyek a mindennapi élet 
szinte bármely területén megtalálhatóak. Ugyanakkor nagy problémát jelentenek a műanyagokból keletkező 
hulladékok, melyek kezelése még a mai napig sem megoldott. A műanyagok ugyanis a természetben csak igen 
hosszú idő alatt bomlanak le, így a lerakásuk – mely a leginkább alkalmazott hulladékkezelési mód – hosszú 
távon nem célravezető. Részben emiatt, manapság egyre nagyobb figyelmet kapnak a biológiai úton lebomló, 
vagy fény hatására degradálódó műanyagok, melyeket biolebontható műanyagoknak nevezünk. Ezek az anyagok 
adott körülmények között (fény, meghatározott oxigén koncentráció és hőmérséklet, stb.) elvileg jelentős 
mértékű degradációra képesek. Megjegyzendő azonban, hogy a lebomlás tényét nem a műanyag mennyiségének 
teljes átalakulásához (a műanyag, mint hulladék „eltűnéséhez”), hanem a főbb fizikai-mechanikai jellemzőik 
adott mértékben történő csökkenéséhez kötik. Magyarországon évente közel ¾ -ed millió tonna műanyagot 
használnak fel, melynek közel 2%-a viszonylag könnyen begyűjthető, a jelenlegi jogi szabályozás alapján, a 
biológiai úton lebomló műanyagok kategóriájába sorolható anyag. Ezen anyagok mennyisége a jövőben 
várhatóan jelentősen fog növekedni. A biológiai úton, vagy a fény hatására lebomló műanyagok bomlási 
mechanizmusa azonban még nem teljesen tisztázott, ezen kívül degradációjuk sok esetben csak olyan 
körülmények között megy végbe, melyek egy lerakóban nem biztosíthatóak. Emellett a kommunális hulladékban 
található biológiai úton lebomló műanyaghulladékokat nem válogatják külön, hanem a többi műanyag 
hulladékkal együtt kezelik. Ezek alapján felmerül a kérdés, hogy a lerakás-e a leghatékonyabb módszer az ilyen 
műanyagok kezelésére. A műanyaghulladékok un. kémiai hasznosítása (krakkolása vagy pirolízise) az utóbbi 
évtizedekben a tudományos és a műszaki életben egyaránt jelentős figyelmet kapott. A műanyag hulladékok 
krakkolása során a hosszú polimer láncok levegőtől elzárt körülmények között, 400-700°C 
hőmérséklettartományban kisebb molekulákra esnek szét, melyek a kőolajfinomítói anyagáramokhoz hasonló 
összetételűek; így felhasználhatóak üzemanyagokként, ill. petrolkémiai alapanyagokként. A biológiai úton 
lebomló műanyagok bomlást elősegítő adalékokat tartalmaznak, melyek a termékek mennyiségi és egyéb 
tulajdonságaira (pl. összetétel, szennyezőanyag tartalom) is hatással lehetnek. 
Kísérleteink során lakossági begyűjtésből származó, biológiai úton lebomló műanyagok szakaszos reaktorban 
történő termikus, illetve termo-katalitikus krakkolását valósítottuk meg. A műanyag hulladékok összetételnek 
FTIR vizsgálata során kiderült, hogy azok alappolimere polietilén. A biológiai lebomlást segítő adalék hatásának 
vizsgálatához emiatt a kísérleteket elvégeztük gyári polietilén alapanyaggal is. Vizsgáltuk a termékhozamokat és 
a termékminőségeket, meghatároztuk a hőbomlási folyamatok energiaszükségletét és a különböző krakkolást 
elősegítő katalizátorok hatását. A termékek jellemzőit szabványosított mérési módszerekkel, 
gázkromatográfiával és FTIR spektroszkópiával követtük nyomon. Megállapítottuk, hogy a biológiai úton 
lebomló műanyagok bomlásának aktiválási energiája kisebb, ezért a hőbomláshoz kevesebb időre és energiára 
van szükség. A katalizátorok alkalmazása szintén nagyban befolyásolta a termékminőségeket. Emellett a 
krakkoló katalizátorok alkalmazása esetén mind kettőskötés, mind pedig vázizomerizációt figyeltünk meg, és a 
termékek átlagos moláris tömege is jelentősen csökkent. Mindezen változások a további energetikai hasznosítás 
szempontjából kedvezőek. A szennyezőanyag tartalmakat vizsgálva, a biológiai úton lebomló műanyagok rendre 
nagyobb elemkoncentrációkat mutattak, mint a gyári alapanyagok. 
Kulcsszavak: biológiailag lebomló műanyagok, katalizátor, műanyag hulladék, újrahasznosítás 
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Olajtermelésre szaporított mikroalgák szeparációja a 
tenyészközegtől 

The separationof micro algae produced for oil production from substrate solution 
Hodai Zoltán, Horváth Géza, Hanák László, Bocsi Róbert 

Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, 
H-8201 Veszprém, Egyetem u 10. Pf. 158., hodaizoltan@gmail.com 

 
Kivonat 

Ipari széndioxid elnyeletésére és ipari szennyvíz tisztítására alkalmas, speciális algatenyészetek 
vizsgálatát folytatjuk a Pannon Egyetem Vegyipari Műveleti Intézeti Tanszékén. A kiépített algatechnológia 
kritikus pontjának számító műveletek, mint a feldolgozás és szeparáció képezik a vizsgálatok egyik fő területét. 
Célunk az algatömeg minél gyorsabb, gazdaságosabb szeparálása a tápoldattól. A szeparációra irányuló 
műveletek, technológiák optimalizálása, környezetvédelmi és gazdasági szempontok figyelembe vételével zajlik. 
 
Summary 
The utilization of microalgae carbon dioxide interception is an important area of international research and 
development. The absorption of certain technological exhaust gases is possible with the photosynthesis of 
microalgae. The absorption of carbon dioxide can even reach the value of 100 t/ha. C16-C22 esters are formed in 
certain alga cells which can be used for the production of biodiesels. This method is thus capable of the 
production of fuels from renewable sources.  

Algae production is the most promising solution amongst the alternatives because of its specific area 
necessity and high reproduction rate. Composition of a microalgae cell depends on cultivation parameters. We 
test available and applicable species at the local climatic conditions. Afterwards microalgae passed the local test 
might be phased in production. 

Research is being carried out in carbon dioxide absorption from technological flows at the Department 
of Chemical Engineering of the University of Pannonia. The absorption of carbon dioxide and the reduction of 
the release of other pollutants (wastewater) with microalgae are examined.  

A photobioreactor has been planned and implemented for the research. The propagation and 
environmental tolerance parameters have been examined, together with the possibilities to further develop the 
technology. The aim of this work is to select the appropriate alga species, and to devise an appropriate 
propagation technology which is capable of reaching high productivity and breeds of high lipid contents. During 
the experiments, the whole technological chain has been examined, providing the possibility to optimize the 
whole of the operational chain.  

Research on whole range of algae cultivation and processing is done at the Department of Chemical 
Engineering at the University of Pannonia. The utilization of algae cultures in experimental photobioreactors is 
examined, together with the optimization of the operational conditions both for artificial and natural light and 
with different substrate solution. The various parameters of alga-processing are also determined.  

In the focus of our work are the following things, among others: processing and separating operations. 
We aim to separate the algae from the substrate solution the most economic and simplest way. Furthermore, we 
try to define the useful components of algae and their optimal extraction, based on the optimization of techniques 
of extraction and other economical and environmental aspects. 

The harvest can be carried out with microfiltration, centrifugation, flocculation, with sonochemical 
techniques, or with any other techniques that are under development [1, 2]. Presently, the combined separation 
technology appears to be economically feasible. The combination of flocculation and microfiltration results in a 
separation of appropriate speed, quality and cost. The aim of this paper is to present the tendency of certain 
special alga species (Chlorella Vulgaris Beij. (0.), Scenedesmus Acutus Meyen (31.)) towards flocculation with 
the use of different techniques and flocculants. The flocculation of the algae can be achieved by two means. 
Firstly, with the so-called autoflocculation technique, secondly, by chemical means, e.g. by the addition of 
aluminum sulfide, iron chloride, or iron(III) sulfate to the solution, which results in the coagulation of the algae 
[3, 4, 5]. Of the two methods, chemical flocculation is capable of increasing the alga concentration more 
efficiently. Thus the experiments described in the followings deal with chemical flocculation too, examining the 
effect of different flocculants and their combinations with respect to the alga solutions. 
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The simplest way to achieve the phenomenon of autoflocculation is by the cessation of the carbon 
dioxide feed. When ceasing the carbon dioxide feed, the slow sedimentation of the algae commences. The roles 
and the effect on sedimentation of in-sprayed oxygen, irradiated light and temperature are not yet clear. The 
examination of the phenomenon is the subject of present laboratory measurements. 

Flow choke with carbon dioxide (FCCD) is a novel approach to autoflocculation, which has been 
developed at the Institute of Chemical and Process Engineering of the University of Pannonia. The technology is 
an extension of the phenomenon of autoflocculation. The rates of sedimentation somewhat rise, and a more 
complete sedimentation can be observed than in the former experiment. 

The analytics of the chemical flocculation experiments: The effect of the flocculants was followed by 
Particle Charge Detector (PCD) measurements and defined with the clarification experiments. These also make 
the interpretation of the results difficult. (Because of the great amount of experimental data and the complex 
correlation between them, correlation analysis needed to achieve better understanding.)  

The autoflocculation experiments show satisfactory results, but because of the low settling speed we 
have not adapted the procedure in practice. The examined phenomenon – called CO2 choke – we will study 
further, and want to develop a usable procedure in practice. The need of chemical substances have been 
optimized (the composition of the flocculation agent is the variable of the separation method). 
 
Bevezetés 
 

Szén-dioxid, illetve más szennyezőanyag 
kibocsátás (szennyvíz bizonyos komponensei) 
csökkentésének lehetőségét, létjogosultságát 
mikroalgák alkalmazásával vizsgáljuk. 

A mikroalgák ezirányú felhasználása a 
nemzetközi kutatási, fejlesztési tevékenység egyik 
jelentős területe. 

A föld leghatékonyabb organizmusai között 
tartjuk számon az algákat (mikroalgákat), 
kiemelkedően magas termelékenységük és 
általánosságban magas olajtartalmuk miatt 
(összevetve más olajkinyerésre alkalmas 
növényekkel). A fent leírtakon túl az 
algatechnológia mellett szól azon tény is, hogy 
tenyésztésük, termesztésük nem igényel hasznos 
termőföldet, termőterületeket. 

Termelékenységük, mint már fentebb 
említettük, igen jelentős, egy napon belül meg 
tudják duplázni biomassza tömegüket 
(termelékenység 10 – 20 g/m2/nap, száraz 
algatömegre vonatkoztatva) [6, 7, 8, 9]. 

Olajtartalmuk a fellelhető irodalmak alapján 
átlagosan 20 % (bizonyos algafajok a 60 – 80 % 
lipidtartalmat is elérhetik) [6, 10, 11, 12]. Az 
algákból történő olaj-előállításra irányuló kutatások 
főként a mikroalgákra koncentrálnak. Ezek olyan 
fotoszintetizáló organizmusok, amelyek mérete a 
0,5 mm-t nem haladja meg.  

Az algatechnológia jó eséllyel megoldást 
jelenthet a széndioxid, valamint nitrogén oxidok 
kibocsátásának csökkentése terén, mert 
fotoszintetikus energiaátalakítás útján átformálják 
azokat [13]. A folyamat végterméke jelentős 
mennyiségű, kémiai kötésben raktározott 
napenergiát tartalmaz, és végeredményként „nagy 
mennyiségű” biodízel nyerhető belőlük [9, 14, 15, 
16].  

A fent leírtak szerint a technológia 
betáplálásában nem csak a füstgáz, hanem a 
szennyvizek bizonyos környezeti károsító hatású 
komponenseit is tápanyagként hasznosítják, ily 
módon tisztítva azokat. Ezek a bizonyos 
szennyezők többlet-tápanyagot biztosítanak az 
algáknak, amelyek így exponenciális mértékű 
növekedésnek indulnak. A folyamat eredményeként 
a már említett biodízel mellett egyéb hasznos, 
értékes komponensek kinyerése is lehetséges a 
biomasszából, valamint alkalmas biogáz 
előállítására és jelenleg is számos kutatás célozza 
az ilyen módon megtermelt biomassza, illetve 
biomassza feldolgozás utáni maradék alternatív 
felhasználhatóságát. 

A Pannon Egyetem Vegyipari Műveleti Intézeti 
Tanszékén kutatások folynak a technológiai 
áramokból történő szén-dioxid befogásának 
területén. Bizonyos technológiai füstgázok szén-
dioxid tartalmának megkötése a mikroalgák 
fotoszintézisével, jó eséllyel lehetséges. A szén-
dioxid beépülés évente akár 100 t/ha értéket is 
elérheti, amelyből az algasejtekben biodízel 
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előállítására alkalmas C16-C22 észterek képződnek. 
Ezáltal alkalmas lehet az üzemanyagok ilyen 
típusú, megújuló forrásból történő előállítására. 

Kutatásaim során erre a célra fotobioreaktorokat 
terveztem és építettem. Vizsgáltam bizonyos 
algafajok szaporodási, környezettűrési paramétereit, 
és vizsgáltam a technológia továbbfejlesztésének 
lehetőségeit. A kutatás céljai között szerepel a 
megfelelő algafaj kiválasztása, egy alkalmas 
szaporítási technológia kialakítása, amivel magas 
termelékenység és magas lipidtartalmú tenyészetek 
érhetőek el. A kísérletek során a teljes technológiai 
láncot vizsgáltam, ezzel lehetőségét teremtettem a 
teljes műveletsor optimalizálásának. 

A fent leírt előnyök mellett többek között a 
költségek jelentik a legnagyobb akadályt. Az algák 
betakarítása (szüret, víztelenítés, szárítás) és a 
lipidek kinyerése (extrakció), konverziója a 
legkritikusabb lépések az alga-bázisú 
bioüzemanyagok előállítása során, a magas 
beruházási és üzemeltetési költségek miatt.  

A technológia legfőbb kihívása tehát a 
költségcsökkentés, amelyet elsősorban a 
szeparációs lépéseknél lehet, és szükségszerű is 
minimalizálni.  

A betakarítás történhet mikroszűréssel, 
centrifugálással, flokkulációval, szonokémiai 
technikával vagy más egyéb, még fejlesztés alatt 
álló technológiákkal [17, 18].  

Jelenleg az úgynevezett kombinált szeparációs 
technológia látszik megfelelően alkalmazhatónak. 
A flokkuláció és mikroszűrés kombinációja 
megfelelő sebességű, minőségű és költségű 
szeparációt eredményez. Jelen cikk bizonyos –
speciális- algafajok (Chlorella Vulgaris Beij. (0. 
jelű algafaj), Scenedesmus Acutus Meyen (31. jelű 
algafaj) pelyhesedési hajlamát hivatott megmutatni, 
különféle flokkulációs technikákkal, flokkulációs 
szerek alkalmazásával.  

Az algák pelyhesedését több módon is 
elérhetjük. Alkalmazható az úgynevezett 
autoflokkuláció jelenségén alapuló technika, 
valamint kémiai anyagok adagolása révén 
előidézett flokkuláció, például alumínium-szulfid, 
vas-klorid vagy vas(III)-szulfát adagolása az 

algaelegyhez, aminek következtében a sejtek 
viszonylag gyors és jól definiálható koagulációját 
idézzük elő.  

A két módszer közül jelenleg a kémiai 
flokkulációval hatékonyabban „sűrűsíthetjük” be az 
algasejteket tartalmazó oldatot, így gyorsítva, 
könnyítve a mikrosejtek szeparációját az őket 
tartalmazó oldattól. A következőkben leírt 
kísérletek is elsősorban a kémiai flokkulációt, 
derítést vizsgálják, különböző flokkuláló szereknek, 
illetve azok kombinációinak hatását a különböző 
minőségű és fajtájú algaoldatokra tekintettel. 
 
Kísérletek leírása 
 
A mikroszűrést az ülepítési kísérletek végeztével G-
4-es üvegszűrőn hajtottam végre, vákuum 
alkalmazásával (vízsugár szivattyú).  
 
Autoflokkuláció jelenségének vizsgálata 
 

Az autoflokkulációt legegyszerűbb módon a 
széndioxid betáplálás megszüntetésével idézhetjük 
elő. A széndioxid betáplálás megszüntetésével 
(levegő betáplálás mellett) megkezdődik az algák 
lassú, kismértékű ülepedése.  

A folyamat esetében még nem tisztázott a 
beporlasztott oxigén, besugárzott fény, jelenlévő 
táp-/anyagcsere komponensek illetve az algaoldat 
hőmérsékletének szerepe, valamint az említett 
paraméterek kapcsolatrendszerének az ülepedésre 
gyakorolt hatása. Eddigi megfigyeléseink szerint 
bármely, a populációt negatívan és elsősorban 
drasztikusan érintő változás előidézhet 
autoflokkulációt, amely ha a szaporítás fázisában 
következik be, jelentősen gátolja a sejtek 
életfunkcióit. A sejtek telepekbe állnak össze az 
ülepedés közben/végén, ami mind a 
tápanyagfelvételt, mind pedig az energia (fény) 
felvételét megakadályozza.  

A jelenségeket jelenleg is laboratóriumban 
vizsgáljuk. 
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Széndioxid betáplálás megszüntetése 
 

A kísérletet oly módon hajtottam végre, hogy a 
tenyész, szaporító reaktorokból 500 ml-es mintákat 
vettem ki, különböző algafajokból és különböző 
szaporodási periódusokból. 

 Szaporodási periódusok alatt a szaporodási 
görbén jól elkülöníthető különböző életciklusait 
értjük az algapopulációnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra. Mikroalgák szaporodási fázisai, 
szaporodási görbe. 

 
Bizonyos esetekben egy negyedik ciklus is 

megfigyelhető a plató fázis után, ami csökkenést 
mutat, ez esetben a sejtek pusztulása kezdődik el 
vírus, baktérium támadja meg őket vagy egyéb 
jelentős változás következik be az életfeltételeikhez 
lényeges paraméterekben.  

Tapasztalataink szerint az ilyen jellegű 
populáció életképtelenné válik, a változást nem 
lehet visszafordítani, mielőbb fel kell dolgozni és 
friss oltókultúrát indítani. 

Autoflokkuláció esetében az átlagos ülepedési 
sebesség értéke 3 * 10-9 m/s volt a szaporodási 
fázisból kivett algaoldatok esetében, ami nagyon 
alacsony érték.  

A szaporodási fázist átlépő algaoldatok átlagos 
ülepedési sebessége az előzőnél magasabb értéket 
mutatott, 6 * 10-9 m/s-ot, ami még mindig alacsony.  

Az egyéb, fent említett paraméterek hatását 
vizsgáljuk, de (jelenleg) nem használható fel ez a 
jelenség a szeparáció kivitelezésében. 

 

Széndioxiddal történő fojtás 
(Flow Choke with Carbon Dioxide (FCCD)) 

 
Egy teljesen új megközelítése az 

autoflokkuláció jelenségének, amelyet a kutatásaim 
során figyeltem meg, és kezdtem el vizsgálni. A 
teljesség igénye nélkül annyi mondható el a 
jelenségről, hogy az autoflokkuláció jelenségének 
kiterjesztéséről van szó. Az ülepíteni kívánt elegyet 
CO2-al elgázosítom, az elegyet tartalmazó palackot 
lezárom és folyamatos sötét fázisban tartom. Az 
algák ebben az esetben más fotoszintetizáló 
növényekhez hasonlóan oxigént lélegeznének be és 
széndioxidot bocsátanának ki, amit ezzel a 
művelettel megakadályozunk és gyors, intenzív 
autoflokkuláció indul meg.  

Az ülepedési sebességek némileg növekednek 
(1. táblázat) és egy teljesebb kiülepedés figyelhető 
meg az előző kísérlethez viszonyítva. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. táblázat. Autoflokkulációs kísérletek 

összehasonlítása. 
 

Mivel pontosan nem ismert, hogy mi zajlik le 
az elegyben a „fojtás” során, széles spektrumban 
kell további vizsgálatokat folytatni a jelenség 
kapcsán, az ülepedés, gyorsítása érdekében. 
Amennyiben a későbbiek folyamán intenzívebbé 
tehető a folyamat, érdemben fel lehet ezt a 
jelenséget használni az elválasztási művelet során, 
mivel energia és vegyszer befektetése nélkül 
lehetőség nyílik az algaelegy nagymértékű 
betöményítésére. 
 
Flokkulációs kísérletek analitikája 
 

Részecske töltöttség detektor (Particle Charge 
Detector (PCD)) alkalmazása jó lehetőséget nyújt 
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elsősorban a kémiai flokkulációs kísérletek 
vizsgálatára, figyelemmel kísérésére.  

A vizes szuszpenziókban kolloidálisan oldott 
részecskék, mikroalgák elektromos töltést 
hordoznak, mert a részecskék felületén 
disszociációra képes funkciós csoportok vannak. Ha 
elválasztjuk az ellenionokat a részecskéktől, 
áramlási potenciált mérhetünk (mV).  

A töltésmennyiség megállapítására egy 
polielektrolitos titrálást hajtunk végre, amelynél az 
áramlási potenciált (= 0 mV) a végpont 
meghatározására használjuk.  

Az algaelegy mintához egy ellenkező töltésű 
polielektrolitot (Poli-diallil-dimetil-ammónium-
klorid (Poly-Dadmac), mint titrálószert adunk, 
amelynek töltéssűrűsége ismert.  

A flokkulálószerek hatását a PCD mérések 
eredményei alapján tudtam számszerűen követni és 
a derítési kísérletek irányát definiálni.  

Itt szükséges megjegyezni, hogy az esetenként 
mért potenciál nagysága gyakran csak nehezen 
reprodukálható, mivel ez különböző, külső 
faktoroktól is függ (hőmérséklet, molekulatömeg, 
részecskeméret, stb.). 

A kapott eredmények kiértékelését a fentiek 
megnehezítik. (A nagyszámú mérési adat, valamint 
a köztük lévő bonyolult kapcsolatok feltárásához a 
későbbiekben korreláció analízis szükséges.) 

 
A PCD mérésekből ez idáig levonható 

tapasztalatok a következők: 
 
1. algafajra jellemző titrálógörbe lefutás  
2. fajlagos töltésmennyiség a szaporodási fázis 

függvényében változik  
3. pH növelésével csökken a fajlagos 

töltésmennyiség (optimális pH = 10,5) 
4. idő elteltével némileg csökken a fajlagos 

töltésmennyiség. 
 
Az aktuálisan ülepíteni kívánt algaelegy 

paramétereit megmérve (pH, PCD, alga 
koncentráció) lehet megállapítani az éppen 
szükséges flokkulálószer valamint adalék anyagok 

pontos mennyiségét. Ezért a kísérletek leírásánál az 
adagolási mennyiség intervalluma meg adható. 

 
Lúgosításos ülepítés 

 
Az elegyhez történő NaOH adagolása a 

feldolgozás későbbi lépéseiben is előnyt jelent 
(roncsolja a sejtfalat, ezáltal a lipideket 
hozzáférhetővé téve), és csökkenti a fajlagos 
töltésmennyiséget is. 

Következésképp az első kísérletek a pH 10,5-es 
értékre történő beállítását jelentették. A kísérletek 
során a frissen leszüretelt és még szaporodási 
fázisban lévő algaelegyeknél kiváló pelyhesedés és 
megfelelő – átlagos - ülepedési sebesség (6 * 10-3 
m/s) volt tapasztalható. A plató fázisban (mérhető 
szaporodás már nem történik) lévő algaelegy 
esetében hatástalannak bizonyult ez a fajta 
beavatkozás, ezért és az ülepedési sebesség 
növelése érdekében plusz adalékanyagra volt 
szükség, amely a pelyhek kiülepedését gyorsítja. 

 
Lúgosításos ülepítés adalékkal 

 
A NaOH-al történő pH beállítás mellett olyan 

anyagot adalékolunk az oldathoz, amely segíti, 
meggyorsítja a pelyhek koagulációját és 
leülepedését. 

Vas(III)-szulfátot adagolva (adagolás 
koncentráció és pH függvényében 3 – 6 ml 
Fe2(SO4)3 (C = 1540 g/l) / 1 l algaelegy) a lúgosított 
oldathoz jól érzékelhetően segíti a pelyhesedés, 
valamint az ülepedés (1,4 * 10-2 m/s) folyamatát. 
Ülepedés végeztével egy tömör algaréteg marad az 
elegy alján. A kiváló ülepedés ellenére tovább 
kellett folytatnom a kísérletet, hisz a pluszban 
adagolt vas megnehezíti a későbbi analitikai 
vizsgálatokat és a feldolgozást is. 

 
NaOH és kationos flokkulálószer addíció 

 
A Fe2(SO4)3-ot kationos flokkulálószerre 

cseréltem, a fentebb már említett, analitikai 
méréshez is használt Poly-Dadmac-ra (adagolás 
PCD mérések függvényében, CP-DADMAC=2,4 g/l 
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esetén: 60 – 100 ml Poly-DADMAC / 1 l 
algaelegy) (a közeljövőben tervezzük kationos 
keményítőszármazékok vizsgálatát, alkalmazását, 
mind költség, mind pedig környezetvédelmi okok 
miatt).  

A kísérletek többségében megfelelő 
eredményeket hozott ez az ülepítési módszer, de az 
ülepedés sebessége jóval kisebb értékű (7,6 * 10-3 
m/s), mint az előző kísérletben. Szükséges az 
ülepedési sebesség növelése. 

 
NaOH, kationos flokkulálószer és Fe2(SO4)3 
adagolása 

 
Az előző kísérletben mért ülepedést fel tudtam 

gyorsítani a következőképpen. A lúgosított oldathoz 
kevesebb flokkulálószert adagoltam (előző 
kísérletben használt mennyiségekhez képest kb. 35 
%-al kevesebbet => 39 – 65 ml Poly-DADMAC/ 1 
l algaelegy) és jóval kevesebb Fe2(SO4)3-ot 
(előzőekhez képest kb. 60 %-al kisebb mennyiséget 
=> 1,2 – 2,4 ml Fe2(SO4)3 / 1 l algaelegy). Az 
eredmény rendkívül jó volt, kiváló pelyhesedéssel 
és megfelelő ülepedési sebességgel (2,2 * 10-2 m/s). 

 
Eredmények 

 
Az autoflokkulációs kísérleteim eredményei, 

azok pontosítása után jó eséllyel használhatók az 
algaszüretelés, szeparációs műveletek 
intenzifikálására.  

Az újonnan megfigyelt jelenség – CO2 fojtás 
(FCCD) – további vizsgálata és intenzifikálása 
szükséges a gyakorlatban való hasznosíthatósághoz.  

Az optimálisan alkalmazható flokkulálószer 
keverék komponenseit definiáltam (NaOH + Poly-
DADMAC + Fe2(SO4)3), a keverék 
vegyszerszükségletét minimalizáltam (10,5-es pH-
ig NaOH + 39 – 65 ml Poly-DADMAC + 1,2 – 2,4 
ml Fe2(SO4)3 / 1 l algaelegy). A kísérletek 
összesített és átlagolt eredményeinek gyűjteményét 
a 2. táblázat tartalmazza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. táblázat. Flokkulációs kísérletek eredményei. 
 
A 10,5-es pH beállítása mellett a 3. táblázatban 

látható koncentráció intervallumok között lehet 
megfelelően ülepíteni az algaelegyeket. 

 
 
 
 
 
 
 

3. táblázat. Kationos flokkulálószerre és Fe3+ ionra 
vonatkoztatva az optimális koncentráció 

intervallumok. 
 
A kísérletek összehasonlító diagramjait a 2. és 

3. ábrák szemléltetik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra. Autoflokkulációs kísérletek eredményei. 

ÉLETCIKLUS 

SZÜRET ÉS 
FELDOLGOZ
ÁS KÖZTI 
IDŐ [H] 

ÜLEPÍTÉSI MÓDSZER 

ÁTLAGOS 
ÜLEPEDÉ
SI 
SEBESSÉ
G [M/S] 

SZAPORODÁSI 
FÁZIS FÜGGETLEN CO2 BETÁP MEGSZÜNTETÉSE 3 * 10-9 

SZAPORODÁSI 
FÁZIS FÜGGETLEN CO2 FOJTÁS 7 * 10-9 

PLATÓ FÁZIS FÜGGETLEN CO2 BETÁP MEGSZÜNTETÉSE 6 * 10-9 

PLATÓ FÁZIS FÜGGETLEN CO2 FOJTÁS 9 * 10-9 

SZAPORODÁSI 
FÁZIS 0-12 NAOH 6 * 10-3 

PLATÓ FÁZIS 0-36 NAOH 0 

SZAPORODÁSI 
FÁZIS/PLATÓ 
FÁZIS 0-36 NAOH + VAS(III)-SZULFÁT 1,4 * 10-2 

SZAPORODÁSI 
FÁZIS/PLATÓ 
FÁZIS 0-36 NAOH + KAT. FLOKK. SZER 7,6 * 10-3 

SZAPORODÁSI 
FÁZIS/PLATÓ 
FÁZIS 0-36 

NAOH + KAT. FLOKK. SZER + VAS(III)-
SZULFÁT 2,2 * 10-2 
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3. ábra: Kémiai flokkulációs kísérletek 
eredményei. 

 
Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönet az anyagi támogatásért a Magyar 
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09/1/KONV-2010-0003 projektjének. 
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Bioparaffinok izomerizációja platina-tartalmú  
SAPO-11 és Al-MCM-41 katalizátorokon 

Isomerization of bioparaffins over platinum containing SAPO-11 and Al-MCM-41 catalysts 
Kasza Tamás, Hancsók Jenő 

Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem út 10. 

 
Summary 
In the last decade biofuels were produced in more and more quantity at several part of the world, because of 
mainly their environmental advantages. Beside them the second generation biofuels started to be introduced in 
the last years, as they have by far better performance properties than biodiesels (fatty acid methyl esters). The so 
called biogasoils are produced currently by catalytic hydrogenation from natural feedstock rich in triglycerides 
such as vegetable oils, used cooking oils or waste fats. But the feedstock base of the biogasoils can be broaden 
for example with oils of improved vegetables, brown grease of sewage farms, as well. As biogasoils are the 
mixtures of iso and normal paraffins they have a high cetane number and in contrast to biodiesels good storage 
(oxidation and heat) stability, consequently they can be stored and transferred well in pipelines. But the cold 
flow properties of these paraffin mixtures have to be improved, as the freezing point of these normal paraffins 
(mainly n-C12 – n-C20) are high (e.g. n-C16 +17°C). The high freezing point generally can be improved by 
additivation and/or isomerization, but in case of these products having new composition the currently used flow 
improver additives were not proved to be effective enough. Consequently the catalytic hydroisomerization seems 
to be the most effective step to produce excellent fuels from these paraffin rich mixtures, wherein isoparaffins 
can be produced with low freezing point (e.g. 5-methyl-pentadecane: -31°C) and high cetane number (65-75). 
For the isomerization of bioparaffin hydrocarbons different bifunctional metal/acid support catalyst are 
suggested, because the significant cracking reactions – which are dominant at high levels of conversion – can be 
avoided by the suitably chosen balance of the acidic and metallic sites of the catalyst and the applied process 
parameters. Such kind of bifunctional catalysts are the noble metal (Pt, Pd) containing zeolites (ZSM-22, ZSM-
23, β-zeolite, ferrierite) or other acidic support (SAPO-11, SAPO-41) catalysts. 
During our series of experiments the fuel purpose hydroisomerization of paraffin rich mixture produced from 
Hungarian sunflower seed oil over commercial hydrotreating catalyst were investigated. As catalyst 
0.5%Pt/SAPO-11 and 0.5% Pt/Al-MCM-41 were used, which were found earlier to be favorable for this 
purpose. According to experimental results it was found that high degree of conversion of bio-origin normal 
paraffins can be realized over investigated catalysts. Over SAPO-11 catalyst monomethyl-isoparaffins formed (at 
T = 360°C, p = 40 bar, LHSV = 1,0 h-1, H2/hydrocarbon = 400 Nm3/m3) with high selectivity, consequently the  
cold flow properties of the products (CFPP between -10°C and -15°C) were significantly better than that of the 
feedstock (CFPP +23°C) and had relatively high cetane number (78-86). Over the Al-MCM-41 catalyst mainly 
multibrached paraffins were generated instead of monomethyl ones due to the higher pore size and higher 
acidity. These products had both favorable cold flow properties (CFPP between -5°C and -10°C), but lower 
cetane number (73-78). Over this catalyst the cracking reactions were more dominant which decreased the yield, 
furthermore aromatization reactions took place as well, wherein alkyl-benzenes generated, which are very 
unfavorable compounds, as well.  
Summarizing the properties of the isoparaffin mixtures produced over 0.5% Pt-SAPO-11 catalyst with fuel 
purpose had more favorable properties, which can satisfy almost all of the regulation of the current standard 
without any additivation. 
1. Bevezetés 

Az elmúlt évtizedben a biomotor 
hajtóanyagokat egyre nagyobb mennyiségben 
állítják elő a világ számos részén azok 
környezetvédelmi előnyei miatt [1]. Ezek közül a 
biodízeleknél (zsírsav-alkil-észterek) lényegesen 
jobb alkalmazástechnikai tulajdonságokkal 
rendelkező, második generációs biogázolajok 
bevezetését kezdték meg az elmúlt években [2, 3]. 
A biogázolajokat jelenleg különböző természetes 
trigliceridekben dús anyagokból, így például 
növényolajokból, használt sütőolajokból vagy 

hulladék zsiradékokból állítják elő katalitikus 
hidrogénezéssel (1. ábra) [2]. 
Trigliceridek

n-paraffinok

oxigéntartalmú komponesek

CO + CO2 + CH4 + C3H8 + H2O

melléktermékek

Katalizátor

H2, T, P

i-paraffinok

 
1. ábra 

Trigliceridek katalitikus átalakítása 
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Ilyen természetes trigliceridekből állítanak elő 
dízelgázolaj keverőkomponenst a Neste Oil 
(Porvoo, Finnország), a ConocoPhilips (Whitegate, 
Írország), a BP (Bulwer Island, Ausztrália) és a 
Petrobas (Brazília) üzemeiben [3]. A biogázolajok 
alapanyagbázisa tovább szélesíthető például a 
nemesített növények olajaival és a szennyvíz-
tisztítók ún. barnazsiradékaival is [4]. Mivel a 
biogázolajok izo- és normál paraffinok elegyei, 
ezért nagyon nagy a cetánszámuk, a biodízelekkel 
ellentétben jó a tárolási (oxidációs és hő) 
stabilitásuk, így hosszúideig tárolhatók és 
csővezetékben is szállíthatók [2, 5-7].  

Jelenleg a biogázolajokat általában kb. 5%-ban 
keverik a gázolajba, de ahhoz hogy például az 
Európai Unió által 2020-ra előírt 10%-os 
bekeverést teljesíteni lehessen, ezen paraffin 
elegyeket hidegfolyási tulajdonságait javítani kell, 
ugyanis a normál paraffinok (főleg n-C12 – n-C20) 
fagyás-pontja magas, pl.: n-C16 +17°C. Ez általában 
adalékolással és/vagy izomerizációval javítható, de 
ezen új összetételű termékek esetén a jelenleg 
alkalmazott folyásjavító adalékok nem bizonyultak 
kellően hatásosnak [8]. Ezért ezen paraffindús 
elegyek kiváló termékké alakításának befejező 
lépésére a katalitikus hidroizomerizáció tűnik a 
legalkalmasabbnak, amellyel kisebb fagyáspontú 
(pl.: 5-metil-pentadekán: -31°C) és még mindig 
nagy cetánszámú (65-75) izoparaffinokat lehet 
előállítani (2. ábra) [9]. 
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2. ábra 

Normál és izoparaffinok fagyáspontja a 
szénatomszám függvényében. 

 
A bioparaffin szénhidrogének izomerizálására 

különböző kétfunkciós fém/savas hordozójú 
katalizátorokat javasolnak, ugyanis a katalizátor 
savas és fémes aktív helyek egyensúlyának 
valamint az alkalmazott paraméterkombinációk 
megfelelő megválasztásával elkerülhetők – a 
nagyobb mértékű konverziók mellett – előtérbe 
kerülő krakkoló reakciók. Ilyen kétfunkciós 

katalizátorok például a nemesfémeket (Pt, Pd) vagy 
a VIII.b csoport fémeit (Ni, Mo) tartalmazó zeolit 
(ZSM-22, ZSM-23, β-zeolit, ferrierit) vagy más 
savas karakterű hordozós (SAPO-11, SAPO-41) 
katalizátorok. Ezen aktív fémek közül főleg a Pt és 
a Pd rendelkezik nagy izomerizáló szelektivitással 
[10, 11]. 

Jelen közleményünkben egy napraforgóolajból 
előállított normál paraffinban dús elegy 
motorhajtóanyag célú hidroizomerizációja során 
elért eredményeket mutatjuk be. 

2. Kísérleti tevékenység 

Kísérletsorozatunkban kereskedelmi 
forgalomban kapható hidrogénező katalizátoron 
napraforgóolajból előállított paraffinokban dús 
elegy motorhajtóanyag célú izomerizációját 
tanulmányoztuk az előkísérletek alapján 
kedvezőnek talált 0,5%Pt/SAPO-11 és 0,5% Pt/Al-
MCM-41 katalizátorokon [12, 13]. A kísérletek 
során össze-függéseket állapítottunk meg a 
termékek minősége (konverzió, termékösszetétel, 
termékszelektivitás, cetánszám, hidegszűrhetőségi 
határhőmérséklet) és a katalizátorok jellemzői 
között.  

2.1. Kísérleti berendezés 

A kísérleteket egy 100 cm3 hasznos térfogatú 
csőreaktort tartalmazó berendezésben végeztük, 
amely tartalmazza az összes olyan főbb készüléket 
és gépegységet, amelyek az ipari heterogén 
katalitikus izomerizáló üzemben is megtalálhatók. 
A kísérleteket 80 cm3 állandósult aktivitású katali-
zátorokon, folyamatos üzemmódban végeztük.  

2.2. Felhasznált anyagok 

A hidroizomerizációs kísérletek alapanyagaként 
magyarországi eredetű napraforgóolaj (palmitinsav 
6,6%, sztearinsav: 3,7%, oleinsav: 26,4%, linolein-
sav: 62,2%, egyéb zsírsavak: 1,1%) katalitikus 
hidrogénezésével előállított paraffin elegyet 
(oxigéntartalom: <0,05%; jódszám: 2 g I2/100g; n-
paraffinok: 98,8%; n-C18: 90,3%; cetánszám: 101; 
CFPP: +23°C) használtunk fel. Katalizátorként 
0,5% Pt/SAPO-11 és 0,5% Pt/Al-MCM-41 mikro- 
és mezopórusos katalizátorokat alkalmaztunk, 
melyek főbb jellemzőit az táblázat tartalmazza.
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Jellemzők SAPO-11 Al-MCM-41 
Platina-tartalom, % 0,5 0,5 
Pt-diszperzitás, % 69 73 
BET fajlagos felület, 
m2/g 105 967 

Átlagos pórusméret, 
nm 0,6 2,57 

Pórustérfogat, cm3/g 0,26 0,7 
Savasság, 
mmol NH3/g 0,13 0,52 

Savasság (fajl.), 
mmol NH3/m2 kat. 0,0012 0,0005 

1. táblázat 
Az alkalmazott katalizátorok főbb jellemzői 

2.3. Műveleti paraméterek 

Vizsgálatainkat a következő – előkísérleteink 
eredményei alapján megválasztott [12, 13], széles 
műveleti paraméter kombinációk mellett végeztük: 
T = 300-380°C, p = 40-80 bar, folyadékterhelés: 
0,5-4,0 h-1, H2/alapanyag térfogatarány: 400 - 800 
Nm3/m3.  
 
2.4. Vizsgálati és számítási módszerek 

Az alapanyag és a gázolaj forráspont-tartományú 
termékek jellemzőit az EN 590:2010 szabványban 
előírt, dízelgázolajokra érvényes szabványos 
vizsgálati módszerekkel határoztuk meg, illetőleg 
szabványos és nem szabványos módszerek szerint 
mértük és számítottuk ki. A termékek összetételét, 
az izo és normál paraffinok koncentrációját DB-
1HT (Agilent) kapilláris kolonnán (30 m x 0,32 mm 
x 0,1 μm) Shimadzu 2010 GC segítségével 
határoztuk meg. A katalizátorok felületi 
tulajdonságait Micromeritics gyártmányú ASAP 
2000 készülékkel és higanypenetrációs módszerrel 
CARLO-ERBA készülékkel vizsgáltuk. A 
katalizátor savasságát ammónia adszorpcióval, míg 
a platina-diszperziót hidrogén kemiszorpcióval 
határoztuk meg. 

3. Kísérleti eredmények és értékelésük 

A kísérletek során a vizsgált katalizátorokon 
jelentős, és tendenciájában hasonló konverziót 
értünk el a SAPO-11 és az Al-MCM-41 eltérő 
tulajdonságai ellenére. A normál paraffinok 
átalakulására a legnagyobb hatása a hőmérséklet 
növelésének és a folyadékterhelés csökkentésének, 
(a kontaktidő növelésének) volt (3. ábra); azt a 

nyomás kisebb mértékben, a hidrogén/szénhidrogén 
arány változtatása pedig - a vizsgált tartományban - 
gyakorlatilag nem befolyásolta.  A hasonló mértékű 
konverzió mellett azonban a termékek hozama és 
összetétele jelentősen eltért. A Pt/Al-MCM-41 
katalizátor nagyobb krakkoló és kisebb izomerizáló 
aktivitással rendelkezett, annak nagyobb savassága 
és nagyobb fajlagos felülete miatt. Ezért jóval 
kisebb volt a gázolaj forráspont-tartományú (180-
360°C) termékek hozama (4. ábra). A főként n-C16 
és n-C18 paraffinokból álló alapanyagból mindkét 
katalizátoron a krakkolódás során nagyrészt 
elágazó, benzin forráspont-tartományú C4 – C10 
szénhidrogének keletkeztek, melyek értékes, jó 
oktánszámú kísérőtermékek, a szintén elágazó C11 – 
C15 gázolaj forráspont-tartományú komponenseken 
kívül, melyek jó folyási tulajdonságúak nagy a 
cetánszámuk.  
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3. ábra 

A konverzió változása a hőmérséklet függvényében 
különböző folyadékterheléseknél (p = 40 bar; 

H2/szénhidrogén arány = 400 Nm3/m3) 
(folyadékterhelés, cm3 alapanyag/cm3 katalizátor·h) 
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4. ábra 

A termékek izomer-tartalmának változása a 
hőmérséklet függvényében különböző 
folyadékterheléseknél (cm3 /cm3·h),  

(p = 40 bar; H2/szénhidrogén arány = 400 Nm3/m3) 
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A nyomás csak kisebb mértékben, a hidrogén/ 
szénhidrogén arány változtatása pedig a vizsgált 
tartományban (400-800 Nm3/m3) gyakorlatilag alig 
befolyásolta a termékek hozamát. A vizsgáltaknál 
kisebbet pedig azért nem választottunk, mert 
előkísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy a kisebb 
hidrogén parciális nyomás, illetve hidrogén/szén-
hidrogén arány jelentősen növeli a krakkolódás 
mértékét, így csökkentve a termékhozamot, illetve 
hozzájárul a kokszképződéshez is, ami pedig 
jelentősen csökkenti a katalizátor élettartamát. 

A termékek izoparaffin tartalma Pt/SAPO-11 és 
Pt/Al-MCM-41 katalizátoron is 340°C-nál nagyobb 
hőmérsékleten és 1,0 folyadékterhelés vagy annál 
kisebb értéknél volt jelentős (52-74%, illetve 44-
58%), azonban 360-370°C felett már csökkeni 
kezdett a fokozódó krakkoló reakciók miatt 
(5. ábra). A krakkolás mértékét a növekvő 
hőmérséklet hatására növekvő reakciósebesség 
mellett az is fokozta, hogy a keletkező elágazó, 
könnyebben krakkolódó izoparaffin molekulák 
könnyebben töredeznek kisebb szénhidrogénekké.  
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5. ábra 

A termékek izomer-tartalmának változása a 
hőmérséklet függvényében különböző 
folyadékterheléseknél (cm3 /cm3·h),  

(p = 40 bar; H2/szénhidrogén arány = 400 Nm3/m3) 
 

A termékek izoparaffin tartalma a Pt/SAPO-11 
katalizátoron a nyomás növelésének hatására a 
vizsgált tartományban csökkent, mert lecsökkent a 
szénhidrogének parciális nyomása, így az 
izomerizációs reakciók háttérbe szorultak. Pt/Al-
MCM-41 katalizátoron viszont a nyomás növelése 
visszaszorította a krakkoló reakciókat, ezáltal - 
néhány esetben - növelve a termékek izoparaffin 
koncentrációját (6. ábra).  

A SAPO-11 katalizátoron kb. 360°C-ig főként 
(>85%) egyszeres elágazású izoparaffinok 
keletkeztek, melyeknek döntő hányada (>98%) 

mono-metil-paraffin volt (7. ábra). Ennek oka az, 
hogy a 10-tagú gyűrűt tartalmazó mikro és 
mezopórusos anyagok esetén sztérikus gátlás miatt 
nagyon kis mennyiségben keletkeznek egy 
szénatomnál hosszabb alkilláncot tartalmazó 
izomerek [14]. 
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6. ábra 

A termékek izomer-tartalmának változása a nyomás 
függvényében különböző hőmérsékleteken, 

(LHSV = 1,0 h-1; H2/HC arány = 400 Nm3/m3) 
 

A nagyobb fajlagos felületű és a nagyobb átlagos 
pórusméretű Pt/Al-MCM-41 katalizátoron 
jelentősen nagyobb mennyiségű többszörös 
elágazású izoparaffin keletkezett (7. ábra), mert a 
nagyobb pórusokban kicsi a sztérikus gátlás 
valószínűsége. Ezek egy része azonban a nagyobb 
savasság miatt elkrakkolódott, ami ezen a 
katalizátoron elért kisebb izoparaffin-hozam egyik 
közvetett oka. 

A nagyobb pórusok, illetve a kisebb platina-
tartalom / fajlagos felület arány hatására kialakult 
kisebb platina részecskék miatt a Pt/Al-MCM-41 
katalizátoron egyértelműen kimutatható volt az 
aromatizáció is, a HPLC eredmények alapján 
számottevő mennyiségű alkil-benzol keletkezett (7. 
ábra).  
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7. ábra 

A termékek összetételének változása a hőmérséklet 
függvényében (p = 40 bar, LHSV = 1,0 h-1; 

H2/szénhidrogén arány = 400 Nm3/m3) 



 

225 

 
Hasonlóan nagy aromatizáló aktivitást 

tapasztaltak Maldonado és társai Pt/Al-MCM-41 
katalizátoron végzett hexán átalakítása során is 
[15]. A platina részecskeméret változásakor 
Maldonado és társai kimutatták, hogy a platina-
szemcsék csak 1,6 nm felett katalizálják az 
izomerizációt, ennél kisebb részecskéknél 
aromatizáló aktivitásuk van [16]. Komatsu és társai 
[17] kimutatták, hogy a platinarészecskék 1,5 nm 
átlagos méretűek az MCM-41 katalizátor 2,6 nm 
átlagos átmérőjű csatornáiban. A Pt/SAPO-11 
katalizátor esetében aromások képződése a mérési 
hibahatár alatt volt. Ennek oka, hogy a 0,6 nm 
átmérőjű csatornáiban ezek a kis átmérőjű 
platinarészecskék nem tudnak kialakulni, a 
felületen lévők pedig ennél nagyobb átmérőjűek, 
így az izomerizáló reakciókat katalizálják. 

A hidrogén/szénhidrogén arány változtatása - a 
vizsgált tartományban – a Pt/SAPO-11 katalizátor 
esetén csak kismértékben befolyásolta a termékek 
izoparaffin tartalmát. A Pt/Al-MCM-41 katalizátor 
esetén azonban a nyomás csökkentéséhez hasonlóan 
a kisebb H2/szénhidrogén arány az 
aromásképződésnek. kedvezett (8. ábra).  
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8. ábra 

A termékek aromástartalmának változása 
Pt/Al-MCM-41 katalizátoron a nyomás és a 

hidrogén/alapanyag arány függvényében 
(T = 380°C; LHSV = 1,0 h-1) 

 
Mindkét katalizátoron előállított nagy 

izoparaffin-tartalmú termékek hidegfolyási 
tulajdonságai jelentősen jobbak voltak az 
alapanyagétól. A CFPP értékek az izoparaffin 
tartalomnak megfelelően alakultak; ennek 
megfelelően SAPO-11 katalizátoron kedvezőbb 
értékeket értünk el. A CFPP értékek a hőmérséklet 
növelésével és a folyadékterhelés csökkentésével 

csökkentek, 360°C-nál azonban elérték a minimális 
értéket (9. ábra).  
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9. ábra 

A termékek CFPP értékének változása a 
hőmérséklet függvényében különböző 
folyadékterheléseknél (cm3 /cm3·h),  

(p = 40 bar; H2/szénhidrogén arány = 400 Nm3/m3) 
 

A nyert termékek cetánszáma az átalakulás 
mértékének függvényében csökkent az 
alapanyagéhoz képest (101). A SAPO-11 
katalizátoron legnagyobb mennyiségben keletkező, 
kedvező folyási tulajdonságokkal rendelkező 
egyszeres elágazású izoparaffinok cetánszáma 
kedvező (60-75 egység), de kisebb (Δ = 25 -30 
egység) a megfelelő szénatomszámú normál 
paraffinokétól [18]. A jelentősen javított folyási 
tulajdonságokkal rendelkező termékek esetén a 
cetánszám értéke így is elérte a 78-86 egységet, 
melyek lényegesen nagyobb, mint az érvényes 
gázolaj szabványban (EN 590:2010) előírt 51 érték. 
A Pt/Al-MCM-41 katalizátoron a termékek 
cetánszáma nagyobb mértékben csökkent, mert 
nagyobb mennyiségben keletkeztek a kisebb 
cetánszámú többszörös elágazású izoparaffinok, 
cetánszáma is kicsi (pl.: 2,2,4,4,6,8,8-
heptamethylnonane: fagyáspont 0°C; cetánszám: 
15). A keletkezett alkil-benzolok cetánszáma 
viszont az egyszeres elágazású izoparaffinokhoz 
hasonló (pl.: n-dodecil-benzol: fagyáspont -7°C; 
cetánszám: 68) [18]. A kedvező paramétereknél a 
cetánszám értéke így 63-78 értékű volt.  

3. Összefoglalás 

Kísérleti eredményeink alapján megállapítottuk, 
hogy a 0,5%Pt/SAPO-11 katalizátoron és a 
0,5%/Al-MCM-41 katalizátorokon a bioeredetű 
normál paraffin elegyek nagyfokú izomerizációja 
érhető el. A Pt/SAPO-11 katalizátoron nagy 
szelektivitással keletkeztek az egy metil-elágazást 
tartalmazó izoparaffinok, így a termékek folyási 
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tulajdonságai (CFPP = -10 és -15°C között) 
lényegesen kedvezőbbek voltak az alapanyagétól és 
cetánszámuk is kellően nagy volt (78-86). Az Al-
MCM-41 katalizátoron a nagyobb pórusméretek és 
nagyobb savasság miatt az egyszeres elágazású 
paraffinok helyett főként többszörös elágazású 
paraffinok keletkeztek, így a termékek szintén 
kedvező folyási tulajdonságúak voltak (CFPP = -5° 
és -10°C között), de cetánszámuk kisebb (73-78) 
volt. Ezen a katalizátoron azonban erőteljesebbek 
voltak a hozamot jelentősen csökkentő krakkoló 
reakciók is. Ezen kívül aromatizációs reakciók is 
lejátszódtak, melyek során szintén kedvezőtlen 
alkil-benzolok keletkeztek. Összefoglalva a 
0,5%Pt-SAPO-11 katalizátoron motorhajtóanyag 
célból előállított izoparaffin elegy tulajdonságai a 
kedvezőbbek, az érvényes dízelgázolaj szabvány 
(MSZ EN 590:2010) előírásait adalékolatlanul is 
szinte minden tekintetben kielégítik. 
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Summary 
Biodegradability and environmentally friendly technologies recently came into prominence, this is why our 
institute deals with this area. Racemic lactic acid (L.A.) mixture produced by chemical industry is hard to handle. 
The product after esterification with low carbon chain alcohols has increased volatility than L.A. itself therefore 
it can more effectively be separated. The reactions carried out with bio-catalysers (enzymes) — some of them 
prefer reactions with L(-)-conformations — results enantioselective esterification. After L(-)-lactic-acid ester 
production the hydrolysis leads to separated L(-)-lactic acid, which is the starting material of biodegradable 
plastics. 
Esterification of lactic acid is an equilibrium reaction, therefore the maximal yield can be influenced using an 
excess of one of the substrates (usually the alcohol) or removing the product ester or the side-product water. 
Water content plays an important role during the reaction. In one hand the enzyme needs a monomolecular water 
layer, in the other hand the lactic acid undergoes selfesterification when there is no enough water present in the 
reaction mixture. 
Ionic liquids (IL) — are widely applied in chemistry from the early 80’s — play main role in several chemical 
processes e.g. in coating, energetics, chemical engineering, biochemistry. ILs are molten salts at ambient 
temperature with a melting point below 100 °C. They usually consisting of a large organic cation and a smaller 
inorganic or organic anion. Compared with conventional organic solvents they have insignificant vapour 
pressure, they are non-flammable and re-usable after a purification process, furthermore can be tailor made for a 
certain application. For these reasons they became important solvents in green chemistry. It is not negligible that 
the structure affects the environmentally features like biodegradability or toxicity. 
Our aim is to advance enantioselectivity in phosphonium-type (Cyphos) ionic liquid solvent by the optimization 
of several parameters, like temperature, substrate molar ratio, amount of IL, water content. Experiments were 
performed with ethanol and lactic acid in an amount of 430 mmol and varied amount of L.A, respectively. 
Reasonable results were measured with three types (Candida antarctica, Candida rugosa, AMANO PS-IM) of 
lipases. 
 

Bevezetés 
 

A poli-L-tejsav (PLLA) egy kristályos 
szerkezetű polimer, melynek mostanában nagy 
figyelmet szentelnek. A polilaktidok és származékai 
hőre lágyuló, biológiailag lebontható és 
biokompatibilis polimerek, melyek tulajdonságai a 
polisztirolhoz (PS) vagy polietilén-tereftaláthoz 
(PET) hasonlóak. Petrolkémiai alapanyag helyett 
biomasszából nyerik, épp ezért vizsgálják őket 
széles körben az elmúlt 20 évben. [1]  

A PLLA kristályossága a polimerben található 
L-laktát egységek optikai tisztaságától függ. Minél 
nagyobb az L-laktát egységek optikai tisztasága, 
annál magasabb a kristályossága, ezért a tiszta 
PLLA előállításához a kezdeti nyersanyag, az L-
tejsav (LLA) magas optikai tisztasága szükséges. 

Az optikailag tiszta LLA egy speciális 
mikroorganizmussal vagy racém tejsav 
rezolválásával állítható elő. [2] 

Zajlottak arra is kísérletek, hogy 
nyersanyagként ételmaradékokat használtak fel a 
tejsav fermentációhoz. Ennek hátulütője, hogy a 
hulladékban élő „vad típusú” tejsav baktérium D-
tejsavat (DLA) állít elő, tehát a hulladékból termelt 
LLA DLA-val szennyezett lesz. [3] 

A PLLA előállítását meg lehet valósítani 
ciklikus dimer tejsavból gyűrűfelnyitásos 
polimerizációval, mely anyag egy kereskedelemben 
kapható vegyület. A különböző molekulatömegű 
PLLA polimerizációját megvalósíthatják szennyező 
szervetlen katalizátorokkal, de az előnyös 
tulajdonságaik miatt használatos 
biokatalizátorokkal is, melyek enyhébb 
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körülmények között funkcionálnak fém- vagy 
toxikus szerves szennyezések nélkül. [1] 

Jól ismert, hogy néhány enzim 
enantioszelektíven katalizálja a reakciókat. Ma már 
a kereskedelemben kedvező áron beszerezhetők 
ilyen immobilizált enzimek, melyek használata 
lehetővé teszi, hogy újra felhasználjuk őket, ezzel 
egyszerűbb folyamatot és alacsonyabb előállítási 
költségeket eredményeznek. Születtek tanulmányok 
optikailag aktív anyagok szeparációjára enzimek 
segítségével. A tejsav optikai elválasztásával ez 
idáig egy cikk foglalkozott, melyben lipáz 
segítségével szelektíven katalizálták a butil-D-laktát 
oligomerizációját, ezzel tisztítva a butil-L-laktátot. 
[2] Vizsgálataink során célunk az volt, hogy a 
tejsav enantioszeparációját enantioszelektív 
észterezéssel valósítsuk meg ionos folyadékos 
közegben. 

Az első ionos folyadékot 1914-ben állították 
elő, mely az [EtNH3]NO3 volt. [5] Az ionos 
folyadékok, melyek teljes mértékben ionokból 
épülnek fel szobahőmérsékleten vagy jóval alatta is 
folyadék halmazállapotúak. Leginkább a toxikus, 
gyúlékony és erősen illékony szerves oldószerek 
kiváltására használják. Valóban a sok egyedi és 
előnyös fizikai-kémiai tulajdonságuk, mint az 
elhanyagolható illékonyság, sokrétű oldódási 
kölcsönhatás szerves és szervetlen anyagokkal, 
kiváló hő- és kémiai stabilitás, nagy ionvezető 
képesség teszik őket figyelemfelkeltővé. 
Tulajdonságaik, mint viszkozitás, hidrofóbicitás, 
sűrűség és oldhatóság, környezeti veszélyességük a 
kationok és anionok kombinációjának és a csatolt 
szubsztituensek megválasztásával befolyásolhatók.  
Ezért nevezik őket méretre szabható oldószereknek. 
Ezen tulajdonságok kombinálásával nyílik meg az 
út a széleskörű felhasználhatóság felé, mint az 
extrakció, a szerves szintézis és katalízis, 
szeparáció vagy az enzimes reakciók oldószere. [4] 

Habár a poláris szerves oldószerek inaktiválják 
az enzimeket, meglepő módon az ionos folyadékok 
nem. Ez a tulajdonság kiterjeszti az enzimkatalizált 
reakciók oldószer polaritási mezőjét, mely eddig 
elérhetetlen volt. Nagyobb polaritású oldószerek 
használata megnöveli a poláris szubsztrátok 
oldhatóságát, mely gyorsabb reakciókat és változott 
szelektivitást eredményez. [4] 

A hidrolázok és az oxidoreduktázok is 
megtartották aktivitásukat, mikor ionos 
folyadékban szuszpendálták őket. Korábbi és 

későbbi írások összefoglalják, hogy azok az 
enzimek, melyek működnek szerves oldószerekben, 
azok ugyanúgy aktívak ionos folyadékokban is. 
Számos esetben a lipázok és proteázok nagyobb 
enantioszelektivitást mutattak ionos folyadékban, 
mint szerves oldószerben. [4] 

Ezen pozitív tulajdonságok vezéreltek minket, 
hogy ionos folyadékos reakcióközeget válasszunk a 
tejsav észterezéséhez. A tejsav a legkisebb 
aszimmetrikus szénatomot tartalmazó hidroxi-
karbonsav, mely hidroxil és karboxil csoportot is 
tartalmaz. Ez teszi lehetővé a különböző 
reakciókban való részvételét, így a vegyiparban is 
számos komponens kiinduló anyaga. A tejsavnak 
különösen értékes származékai az észterek, 
melyeket kis szénatomszámú alkoholokkal 
szintetizálva környezetbarát oldószereket kapunk, a 
tejsav-etilésztert pedig az élelmiszeripar is nagy 
mennyiségben használja aromaanyagként. 
Hasznossága ellenére a tejsav felhasználása 
korlátozott, mivel nehezen nyerhető ki a kis 
illékonysága miatt. Elválasztásához adszorpció, 
elektrodialízis, extrakció és észterezés használható. 
[7-10]  

Az elmúlt években számos vizsgálat történt az 
L-tejsav észterezésére. A tejsavat a reakciókhoz 
tisztán, lényegében vízmentesen kell alkalmazni, 
hogy az észterezési reakció egyensúlyát ne tolja el a 
nem kívánt irányba. A tömény tejsav viszont 
önmagával is képez észtert dimer vagy oligomer 
formájában, ha kicsi a víztartalma. Egyrészt ezért 
szükséges a reakciók során a víztartalom követése, 
másrészt, hogy az enzim elérje a kívánt aktivitását. 
[11] 

Mivel a tejsav királis vegyület, ezért az 
észterezése során is két azonos összetételű, de 
különböző formációjú, racém vegyület képződik a 
vegyipari előállítás során. Az észterezéskor 
képződött termékben az izomerek aránya erősen 
függ az enzim működésétől. Ezek 
enantioszelektivitását befolyásolják a szubsztrátok, 
és a reakciókörülmények (vízaktivitás, hőmérséklet, 
pH, oldószer, adalékok, stb.) Számos kísérletben kis 
mennyiségű társ-oldószert alkalmazva az enzim 
működése javult, aktivitása, stabilitása és az 
enantiomer felesleg értéke (1. egyenlet) 
nagymértékben növekedett. [12] 

A víztartalom nemcsak az enzim működése 
szempontjából fontos, hanem a tejsav és a reakció 
szempontjából is. Ezen hatások optimalizálásához 
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kb. 3-5 m/m% kezdeti víztartalmat alkalmaztak. 
Mivel a tejsav észterezése egyensúlyra vezető 
folyamat, az elérhető maximális hozam 
befolyásolható valamelyik szubsztrát (általában 
alkohol) feleslegben való alkalmazásával, vagy 
termék elvételével. Nagy enzimdezaktiváló hatásuk 
miatt savakat ritkán használnak feleslegben. 

1. egyenlet: Az enantiomer felesleg képlete: [6] 
 

 
 

ee: enantiomer felesleg értéke 
R és S a megfelelő enantiomerek mennyisége vagy 
hányada a keverékben 
 
Anyagok és módszerek 
 

Enzim: Novozym 435 (immobilizált Candida 
antarctica lipáz B, triacilglicerol hidroláz, E. C. 
3.1.1.3.) Novo Nordisk (Basvaerd, Dánia). 
(1U=11900 μmol propil-laurát/g, 15 min, 1 atm, 
víztartalom: 1-2%). Lipase from Candida rugosa 
(liofilizált, E. C. 3.1.1.3.), Sigma-Aldrich (Buchs, 
Svájc), 700 u/mg, Amano lipase PS-IM (diatóma 
földön immobilizált), Sigma-Aldrich (St. Louis, 
USA) 

Ionos folyadék: trihexil-tetradecil-foszfónium-
bis (2,4,4-trimetil-pentil)-foszfinát (Cyphos 104), 
Sigma-Aldrich, Németország 

tributil-tetradecilfoszfónium-
dodecilbenzolszulfonát (Cyphos 201), IoLiTec 
GmbH, Németország 

Egyéb felhasznált vegyszerek: (DL)-tejsav 
90%-os (Reanal, Magyarország), etanol abszolút 
(Spektrum 3D, Magyarország), hexán, (Scharlau, 
Spanyolország) 

Rázatás, inkubálás: IKA KS 4000i rázó 
inkubátorral. A reakcióelegyeket 150 min-1 rázatási 
sebességgel reagáltattuk 24 órán át. 

Elemzések: Az enantioszelektivitás vizsgálatát 
HP 5890 típusú gázkromatográffal végeztük. A GC 
FID detektorral rendelkezik. A mérésekhez használt 
kolonna LIPODEX-E 30 m x 0,25 mm. A 
fejnyomás 90 kPa, a hőmérséklet 90 °C-os állandó 
értéken tartva. Injektor 150 °C, detektor 250 °C. Az 
injektorbetétbe üvegszál illetve nagy felületű 
megkötő anyagot helyeztünk, hogy az esetleges 
ionos folyadékot megkösse. 

Mintaelőkészítés: 0,1 cm3 mintát 350 µl hexánnal 
extraháltunk, hogy ionos folyadékot és enzimet ne 
injektáljunk a kolonnára. 

 
Eredmények és értékelésük 
A közeg kiválasztása 

A reakcióknak olyan közeget kerestünk, mely 
nem csökkenti az enzimek katalitikus hatását. Ezért 
az enzimes méréseket megelőzően a kiválasztott 
ionos folyadékok katalitikus hatását mértük anélkül, 
hogy enzimet használtunk volna. Régebbi mérési 
adatok szerint [11] a Cyphos 201 és a Cyphos 104 
közegében értek el számottevő észterhozamokat 
enzim használatával, ezért ezeket vizsgáltuk tovább. 
A mérési elegyekbe 43 mmol etanolt és 6 mmol 
monomer tejsavat mértünk, az ionos folyadékból 
pedig 1 cm3-nyit. Az 1. ábrán láthatóak a katalizátor 
hatások eredményei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megfigyelhető, hogy Cyphos 201-gyel 

számottevő konverzió érhető el enzim használata 
nélkül. Ennek értéke megközelítette a 100%-ot 24 
óra reakcióidő után. Cyphos 104-gyel és ionos 
folyadék nélkül mintegy 10% körüli konverziót 
értünk el, az autokatalízishez képest kissé vissza is 
fogja a 104-es ionos folyadék a reakciót. Ezekre a 
mérésekre alapoztuk, hogy az enzimek hatását nem 
nyomja el a Cyphos 104, ezért ez lett a későbbi 
reakciók oldószere. 

A további kísérletek célja az volt, hogy 
meghatározzuk a legjobb paraméterkombinációt a 
legnagyobb enantioszelektivitáshoz az egyes 
enzimek esetében. 
 
Az enzimek enantioszelektivitásának vizsgálata 

Elsőként meghatároztunk két szélső vizsgálandó 
értéket a tejsav: etanol mólarányhoz, az ionos 
folyadék mennyiségéhez és ezek középponti 
értékét. Ezek alapján kaptunk öt mérési pontot. 

1. ábra: Az ionos folyadékok katalitikus hatása 
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Majd a hőmérséklethez és az elegy kezdeti 
víztartalmához is meghatároztuk a pontokat. Az így 
kapott mérési pontokat rendeltük hozzá a három 
enzimhez. A Candida antarcticával kapott 
eredményeket a 2-4. ábra mutatja. 

Az ábrákról leolvasható, hogy a legnagyobb 
enantiomer felesleg értékeket akkor értük el, ha az 
alkohol felesleg nagyobb, az ionos folyadék 
mennyisége magasabb, a víztartalom kisebb, és a 
hőmérséklet is alacsonyabb. A legnagyobb érték 
35% körüli érték. A kisebb víztartalom érthető is, 
mivel több víz visszafogja az észterezési reakciót. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candida rugosá-val végzett mérések 
eredményei az 5-7. ábrán láthatók. Ebben az 
esetben ugyanazok az értékek kedveztek a 
szelektivitásnak, mint az előző esetben, kivételt 
képez a mólarány, mivel itt az alacsonyabb etanol 
feleslegnél figyeltünk meg magasabb értékeket. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: A mólarány és a hőmérséklet hatása 

6. ábra: A mólarány és a kezdeti víztartalom hatása 

4. ábra: A mólarány és az ionos folyadék 
mennyiségének hatása 

5. ábra: A mólarány és az ionos folyadék 
mennyiségének hatása 

7. ábra: A mólarány és a kezdeti víztartalom hatása 

2. ábra: A mólarány és az ionos folyadék 
mennyiségének hatása 
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Összefoglaló 
 

Három fajta enzimmel valósítottuk meg a tejsav 
etanollal történő enantioszelektív észterezésének 
vizsgálatait ionos folyadékos közegben. A három 
enzim közül a Novozym 435 mutatta bizonyos 
körülmények között a legnagyobb enantiomer 
felesleg értéket. Ezektől az értékektől kissé 
elmaradt a Candida rugosa katalizálta reakciósor, 
az Amano PS-IM-mel végzet kísérletek esetében 
pedig nem figyeltünk meg enantioszelektivitást. A 
feltűntetett szelektív értékek az első óra utáni 
időpontra vonatkoznak. Ahol nagy enantiomer 
felesleg értéket figyeltünk meg, ott az idő 
múlásával ezek kiegyenlítődtek a reakció 
előrehaladásával. 
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Kevert reaktorok dinamikai viselkedésének modell alapú 
vizsgálata 

Model based dynamic examination of stirred reactors 
Egedy Attila, Varga Tamás, Chován Tibor 

Pannon Egyetem; Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, 
Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék, 

8200 Veszprém 
 
Summary 
Engineering problem solving such as process design, process optimization, safety analysis, etc.; relies widely on 
mathematical models of the process. To solve various engineering problems different models with different 
complexity are needed. The primary goal of this work is to create mathematical models with different 
complexity, and compare them to find out, how the information can be extracted from these models and be 
applied to solve engineering problems. In preliminary design less complex models can be sufficient to determine 
the size of the unit, however at other levels more complex model can be needed, e.g. to design the start up of a 
reactor, or to support the control of the process. 
One of the most important aspects in a chemical plant is the safety protocols assuring the safety of workers and 
equipment. With the help of Computational Fluid Dynamics (CFD) the engineers can check any part of the 
process system, and find possible sources of danger, such as thermal hot spots, and prevent safety problem. 
Based on the developed detailed hydrodynamic model of a system the critical parameters and operation limits 
can be determined. Because of the detailed examination of the processes better yields can be achieved and higher 
quality products can be produced. 
A stirred tank reactor with a highly exothermic reaction is studied in this work, because in the modern chemical 
technologies mixing is one of the most important operations, and stirred reactors used widely in industrial 
applications. The stirring system of a mixed tank is always an important aspect of the design, because the 
involved processes (such as reactions, heat or component transport) usually require proper contact and 
homogeneity of the existing phases. For the suitable homogeneity the design and the size of the moving parts are 
also important problems. In certain situations attachment of static parts to a stirred tank (such as baffles) may 
have an important effect too. 
The analyzed highly exothermic reaction is the oxidation of sodium thiosulphate with hydrogen peroxide. The 
reaction kinetic parameters of the analyzed reaction were determined in an earlier case-study. For developing 
models of the investigated system with increasing complexity the hierarchical modelling concept is followed. 
Three different types of models have been developed: perfectly mixed reactor model; compartment model; and 
CFD models in different coordinate systems. Since the reaction is highly exothermic the thermal runaway 
problem must have been investigated thoroughly. 
Perfectly mixed reactor model is only capable to describe the reaction in a reactor with hypothetically perfect 
mixing. This can also be used to determine the minimal reaction time. This is the most simple model have been 
discussed in this paper. Perfectly mixed reactor model is a concentrated parameter model, and capable of solving 
various engineering problems. 
The compartment model is more complex; this model can handle hydrodynamics at a certain level. Compartment 
models usually have two or more separate parts, called compartments, and can be used for more effective 
modelling of macro mixing. 
The two dimensional CFD models can be used to examine the mixing time parameter; however these models 
cannot be used to examine runaway situations thoroughly, because these models display the system only in well 
defined slices. Hence, a proper three dimensional model can be used to find hotspots during the operation, and to 
keep the state-variables of the process in safe conditions. The perfectly mixed vessel models and compartment 
models were implemented in MATLAB/SIMULINK program package. The CFD models were implemented in 
COMSOL Multiphysics. 
The primary goal of this study is to create models with different level of complexity and determine which model 
is the best suited for solving different engineering tasks such as process design, scale-up, or optimalisation. etc. 
 
Keywords: computational fluid dynamics, stirred tank, model complexity, reactor runaway 
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Bevezetés 
 

A modern technológiákban a keverés az egyik 
legfontosabb művelet. Egy kevert reaktorban a 
keverőrendszer mindig kritikus lépése a 
tervezésnek, mivel a végbemenő folyamatok (mint 
például reakciók, hő vagy komponenstranszport 
folyamatok) megfelelő érintkeztetést igényelnek, 
valamint a jelenlévő fázisok megfelelő 
homogenitását [1]. 

Manapság egyre szélesebb körben alkalmaznak 
modell bázisú módszereket az ipari gyakorlat során. 
Megfelelően felépített modellel lehetővé válik a 
rendszer dinamikus viselkedésének vizsgálata, a 
tömeg, hő és impulzus transzport folyamatok 
elemzése alapján.  

Ebben a dolgozatban hidrogén–peroxid és 
nátrium – hidroxid reakciójának kinetikai modelljét 
vizsgáltuk egy kevert berendezésben [2]. A 
különböző bonyolultságú modellek fejlesztésénél 
hierarchikus modellezési koncepciót követtünk [3]. 
Három különböző típusú modellt tanulmányoztunk: 
tökéletesen kevert üst modellt; cellás modellt; 
valamint numerikus áramlástani modelleket. Mivel 
a reakció erősen exoterm, ezért lényeges lehet a 
hőmérséklet elfutás jelenségének vizsgálata is. 

Ebben a munkában többféle bonyolultságú 
modellt tanulmányoztunk abból a célból, hogy 
meghatározzuk melyik modell milyen mérnöki 
feladat megoldására alkalmas. A kutatás fő célja, 
hogy feltárja a különböző bonyolultságú modellek 
közötti hasonlóságokat, és különbségeket, és hogy 
megvizsgáljuk a modellek alkalmazhatóságát 
különböző bonyolultságú feladatok megoldásában. 

Különböző célok eléréséhez különböző 
bonyolultságú modellre lehet szükség. Kevert 
rendszerek dinamikus viselkedésének leírására a 
legegyszerűbb és ezért leginkább alkalmazott 
tökéletesen kevert üst modell, vagy ideális cső 
modell használható. A tökéletesen kevert üst 
modell esetében a teljes berendezés homogén, és 
koncentrált paraméterű modell használható. Az 
ideális cső modell esetében számolni kell a 
csőreaktorban fellépő inhomogenitásokkal, és 

elosztott paraméterű modell kidolgozására van 
szükség [4].  

On-line irányítási feladatokhoz, vagy összetett 
problémák megoldásához, mint például tervezési 
specifikációk meghatározásához bonyolultabb 
modellre lehet szükség. A második modellezési 
szint, amiről ebben a dolgozatban szót ejtünk a 
cellás modellek csoportja. Ezek a modellek 
legalább kettő jól definiált cellát tartalmaznak, 
tökéletesen kevert üst, ideális cső, elosztó, illetve 
keverő modellt használva építőkövekként. A 
legfontosabb ezeknek a modelleknek az esetében 
az, hogy meghatározzuk a cellák közötti 
kapcsolatokat leíró paramétereket [5]. Például egy 
kevert üstre felírt cellás modell a legegyszerűbb 
esetben is minimum két cellát tartalmaz, egy 
tökéletesen kevert üst cellát, ami a keverőelem 
környéki régiót írja le, valamint egy másik cellát, 
amit cirkulációs zónának nevezhetünk [6]. Ahhoz 
hogy feltárjuk a kapcsolatokat e cellák között 
mindenképpen meg kell határoznunk a cellák 
térfogatát, a cirkulációs arányokat, valamint más az 
adott rendszerre jellemző paramétereket [7]. Az 
utóbbi években kutatások folynak a hibrid CFD - 
cellás modellek létrehozására, amelyek alkalmasak 
lehetnek akár 100 cella kezelésére is [8]. 

A CFD modellek a legbonyolultabb modellek, 
amikkel ebben a dolgozatban foglalkozunk. A CFD 
modellek alkalmasak lehetnek a rendszer teljes 
hidrodinamikájának vizsgálatára, az áramlási képek 
leírására, a koncentráció eloszlás, valamint a 
hőmérsékleti maximumok feltárására. Megfelelően 
validált CFD modellek felhasználásával egy 
teljesen új szinten tárható fel a rendszer, és a 
mérnökök jobban megismerhetik a berendezés 
viselkedését, akkor is, ha nem normál üzemeltetési 
paraméterek állnak fent, mint például hőmérséklet 
elfutás esetén [9]. Azonban minden esetbe 
szükséges a CFD modellek validálása, ami nem 
egyszerű feladat, mivel több dimenzióban kell 
sebességet, illetve koncentrációt mérni. A 
validálásra lézeres módszerek, vagy keverési idő 
mérési módszerek használatosak leggyakrabban. 
Ezen modellek segítségével lehetővé válik 
veszélyes szituációk megelőzése. Emellett a CFD 
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modellek tervezési eszközökként is kitűnően 
megállják a helyüket [10, 11]. 

A tökéletesen kevert üst modellt és a cellás 
modellt MATLAB/SIMULINK programcsomag 
felhasználásával, míg a CFD modelleket COMSOL 
Multiphysics program segítségével képeztük le. 

 
Modellezési megközelítés 

 
Az egyes modellekben ugyanazt az exoterm 

hőszínezetű reakciót írtuk le, ahol a nátrium – 
tritionát a termék:  

4263222322 242 SONaOSNaOHOSNa +→+  (1) 

A vizsgált kevert berendezés folyamatos 
üzemeltetésű. A kidolgozott modellekben 
természetesen azonos modell paramétereket 
alkalmaztunk a reaktor méreteinek megadásához 
(kivéve a keverőelem paramétereit, mivel a 
keverőelem csak a CFD szimulációknál jelenik 
meg). A reaktor sémáját az 1. ábra, míg 
paramétereit az 1. táblázat tartalmazza: 

B/2, cA,in, Tin B/2, cB,in, Tin

   V, cA cB, cC, T

B, cA, cB, cC, T  
1. ábra: A reaktor sémája 

 
Fordulatszám 20 [1/min] 
Sűrűség 1000 [kg/m3] 
Térfogat 0,375 [m3] 
Betáplálás 2e-4 [m3/s] 
Viszkozitás (dinamikai) 1,00E-03 [Pas] 
Komponens diffúzió 1,00E-05 [m2/s] 

 
5. táblázat: A modell paraméterei 

 

Mivel a reakció erősen exoterm, és a 
reakciósebesség hőmérsékletfüggése is jelentős, 
ezért mindenképpen szükség van a hőmérleg 
felírására is. Minden modellben definiáltunk 
komponens, és hőmérleget: 

Komponensmérleg 
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Emellett a CFD modellek esetében szükséges 
volt az impulzusmérleg definiálása is. 

Impulzusmérleg 
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Eredmények 
 

Tökéletesen kevert üst modell 
 
A tökéletesen kevert üst modell esetében a 

matematikai leképezés a módosított Dahmköhler 
egyenleteken alapul. A modell MATLAB 
programban került leképezésre és megoldásra. Az 
2. ábra a tökéletesen kevert üst modell 
megoldásával kapott állapotváltozó trajektóriákat 
mutatja.  

A tökéletesen kevert üst modell az alábbi 
feladatokban használható fel: 

• maximum produktivitás és konverzió 
számítása; 

• optimalizálás és reaktor tervezési 
feladatok támogatása; 

• irányítási struktúrák tanulmányozása; 
• elfutási körülmények vizsgálata; 
• stb.  
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2. ábra: A tökéletesen kevert üst modell megoldása 

 
Cellás modell 
 
A munka e szintjén négy különböző típusú 

elemi cellát alkalmaztunk a makro keveredési 
viszonyok jobb modellezése céljából. Az 
alkalmazott cellák: 

• tökéletesen kevert üst; 
• keverő; 
• elosztó; 
• holttér. 

Az első cella teljesen egyezik az előzőekben 
tárgyalt tökéletesen kevert üst modellel. A 
keverőnek és az elosztónak nincsen térfogata, és a 
cirkulációs körök modellezésére használhatóak. A 
holttér egy térfogattal rendelkező cellát jelöl, 
azonban áramlás nélkül definiáljuk. A cirkulációs 
arányoknak konstans értékük van, és a keverő zóna 
és a cirkulációs zónák közötti kapcsolatot írja le. A 
3. ábra a vizsgált reaktor felosztását ábrázolja, míg 
a 4. ábra a cellás modell felépítését mutatja.  

 
3. ábra: A vizsgált reaktor cellákra bontása 

Nyolc cellát alkalmaztunk ebben az esetben: 
egy holtteret, három tökéletesen kevert üstöt a 
keverő, valamint az alsó és felső cirkulációs zóna 
leírására, valamint két elosztót és két keverőt. A 
holttér térfogata a teljes térfogat 15 %-a, emellett 
mindhárom reaktor cella azonos térfogatú. 

 
A cellás modell alkalmazható: 

• bonyolultabb irányítási és tervezési 
feladatokra; 

• makro keveredés és komplex 
reakciórendszerek leírására;  

• hőtranszport folyamatok részletesebb 
leírására és tanulmányozására; 

• stb. 
 

Holttér

Felső cirkulációs 
zóna

Keverő zóna

Alsó cirkulációs 
zóna

Keverő

Keverő

Elosztó

Elosztó
 

4. ábra: Cellás modell struktúra a kevert reaktorra 
 
Két és háromdimenziós CFD modellek 
 
CFD környezetben történő modellezéshez a 

COMSOL Multiphysics programcsomagot 
használtuk. A vizsgált keverőelem hatlapú Rushton 
turbina a háromdimenziós esetben, és egy sima 
lapátos keverő a kétdimenziós esetben. A 
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fordulatszám 20 1/min volt. A kétdimenziós modell 
esetén nem írható le folyamatos üzemű rendszer, 
mivel ebben az esetben a geometria egy metszete a 
valós reaktornak. Esetünkben ez a keverőelem 
magasságában lévő metszeti kép. A kétdimenziós 
CFD modell megoldását az 5. ábra, míg a 
háromdimenziós CFD modell megoldását az 6. ábra 
szemlélteti. 

 
5. ábra: A 2D CFD modell megoldása  

(sebességi mező) 
 

 
6. ábra: A 3D CFD modell megoldása  

(sebességi mező) 
 
A két modell megoldása jellegében hasonló, az 

eltérések a keverőelemek alakjából fakadnak. 
Mindkét esetben látható, hogy a 
sebességmaximumok a keverőelemek végénél 
alakulnak ki, majd mind a keverőszár, mind a 
reaktorfal felé közeledve csillapodik a hőmérséklet. 
A háromdimenziós ábrán látható a sebesség z-
irányú változása is. A CFD modellek 
alkalmazhatóak: 

• elfutási reakciók a valós reaktor 
kialakítások mellett történő vizsgálata; 

• különböző keverőgeometriák 
alkalmazásának hatása; 

• új tartályelrendezések tesztelése, 
vizsgálata; 

• többszintű tervezési és optimalizálási 
feladatok megoldása; 

• méretnövelési problémák kezelése; 
• stb. 

 
Értékelés 
 

A kutatás utolsó lépéseként összehasonlítottuk a 
három modellt. Az eredményeket a 7. ábra 
szemlélteti. A koncentráció ebben az esetben a 
termékkoncentrációra utal. A CFD modell 
megoldása eltér a többitől, mivel ebben az esetben 
valós geometriában vizsgáljuk a rendszert, így 
jelentősebbek a kialakuló inhomogenitások. A 
validáció hiányában azonban nem minden esetben 
egyszerű meghatározni, melyik modell megfelelőbb 
az adott problémára.  

 
7. ábra: A modellek alapján számított 

termékkoncentráció trajektóriák összehasonlítása 
 
Következtetések 
 

A kitűzött célt – különböző bonyolultságú 
modellek létrehozását – elértük. A leírt modellek 
széles körben alkalmazhatóak ipari célokra a 
tervezéstől az optimalizáláson keresztül, egészen az 
üzemeltetési problémák megoldásáig. Minden 
modellezési szinten leírásra kerültek lehetséges 
alkalmazási részterületek. A dolgozat fő célja, hogy 
meghatározza, hogy a hierarchikus modellezés 
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melyik szintje szükségeltetik egy adott mérnöki 
probléma megoldásához. Azonban fontos, hogy a 
modell eredményeket validáljuk, ezért egy 
mérőrendszer kialakítása lesz a kutatás következő 
lépése. 
 
Mellékletek 

 

1. melléklet: A reaktor geometriai méretei: 

Keverőhossz 0,6 [m]
Keverőszélesség 0,1 [m]
Keverőmagasság 0,01 [m]
Belső átmérő 1 [m]
Külső átmérő 1,2 [m]
Tartálymagasság 1 [m]
Betáplálás átmérője 0,02 [m]  

Jelölésjegyzék 

Név Meghatározás Mértékegység

cA
hidrogén - peroxid 
koncentráció [kmol/m3]

cB
nátrium-tioszulfát 
koncentráció [kmol/m3]

cC
nátrium-tritionát 
koncentráció [kmol/m3]

B Térfogatáram [m3/h]
k Sebességi állandó 1/s
ρ Sűrűség [kg/m3]
cp Fajhő [J/mol/K]
TIN Belépési hőmérséklet [K]
T Reaktorhőmérséklet [K]
u sebességvektor [rpm]
t idő [s]
τ nyíróerő tenzor
g gavitációs gyorsulás [m/s2]

nabla - differenciáloperátor
F erővektor N
∇

 
 
 
 
 
 

Köszönetnyilvánítás 

 
Köszönetet mondunk a TAMOP-4.2.2-

08/1/2008-0018 (Élhetőbb környezet, 
egészségesebb ember Bioinnováció és 
zöldtechnológiák kutatása a Pannon Egyetemen, 
MK/2) projekt anyagi támogatásáért. 

 
Irodalomjegyzék 

 
[1] Paul E.L., 2004., Handbook of industrial 

mixing science and practice 
[2] Árva P., Havas J., 1974., Folyamatos 

üstreaktor vizsgálata,  
[3] Hangos K, 2001., Process Modelling and 

Analysis 
[4] Perry R.H., 1997., Perry’s Chemichal 

Engineer’s Handbook (7th Edition) 
[5] Vrabel P., 1999., Compartment model 

approach: Mixing in Large Scale Aerated 
Reactors with Multiple Impellers, Trans 
IChemE, 77, Part A, 310-315 

[6] Alexopoulos A.H., 2002., CFD analysis of 
turbulence non homogeneity in mixing 
vessel: A two compartment model, Chemical 
Engineering Science, 57, 1735-1752  

[7] Alves S.S., 1997., Alternative compartment 
models of mixing in tall tanks agitated by 
multi-rushton turbines,IchemE, 335-338  

[8] Delafosse A., 2010., Stochastic modelling of 
a micro-organism displacements in a stirred-
tank bioreactor, Poster  

[9] Milewska A., 2007., CFD simulation of 
accidents in industrial batch stirred tank 
reactors, Chemical Engineering Science, 62,  
920-4925 

[10] COMSOL News 2010. 
[11] Wei H., 2010., Computer-aided design and 

scale up of crystallization processes: 
Integrating approaches and case studies, 
Chemical Engineering Research and Design, 
88, 1377-1380 



 

238 

Biokenőanyagok előállítása ionos folyadékokban 
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Summary 
Ionic liquids are organic salts, which are empirically built up by cations and anions, do not contain neutral 
components. They have good thermal stability and low vapour pressure, different combinations of cations and 
anions can call forth wide scale of properties, therefore they considered as modern, environmentally friendly 
reaction medias. They are non-volatile and flammable, therefore they begun to replace the conventional organic 
solvents as reaction media. Recently was recognized enzymes in organic solvents and ionoc liquids can also 
express the catalytic effect, not only in aqueous media. The ionic liquids can increase the enzyme activity, 
stability and enantioselectivity. In two phase systems the enzyme outstands in the ionic liquid phase, therefore 
the enzyme can reuse without purification. In chemical industry one of the most widely used renewable material 
sources are plant oils. Esterification of the oleic acid with short carbon chain alcohols gives biofules, with long 
chain alcohols biolubricants can produced. Advantage over traditional petroleum-based products is that they do 
not accumulate in nature, they are non-toxic, biodegradable. The applied iso-amylalcohol is the main compound 
of the distillaries byproduct called fusel oil. Previously biolubricant was successfuly produced from fusel oil and 
iso-amylalcohol substrates, but solution of polar substrates was problematic, that was solved by using ionic 
liquids. The optimal reaction parameters in case substrate molar ratios, initial water content, amount of enzyme 
and type of ionic liquid were determinated by experimental design using Statistica software. Some of the ionic 
liquids have catalityc effect without enzyme, therefore controll reactions were necessary to determinate which 
ionic liquid has negligible catalitic effect. In five of the six investigated ionic liquid the yield was the same 
without enzyme, while in case B[mim]PF6, the yield was negligible. In shorter time higher yield was achieved in 
presence of ionic liquid against other methods. Increasing temperature levels made higher yield till a limit, 
higher temperature does not result more product, but thermal desactivaton of the enzyme was not occur. In the 
reaction mixture the water content was increasing to the initial. 
 
Bevezetés 
A közismerten véges mennyiségben kitermelhető 
kőolajból előállított nem környezetbarát 
üzemanyaggal, kenőolajokkal, kenőzsírokkal 
szemben az utóbbi évtizedben egyre nagyobb 
mennyiségben jelennek meg növényi olaj 
alapanyagból készített termékek: biodízel 
(komponensek), biokenőanyagok. Előnyük, hogy 
megújulónak számító természeti erőforrásból 
állíthatók elő, a természetben nem halmozódnak 
föl, nem toxikusak, biológiailag lebonthatóak, 
használatukkal jelentősen csökkenthető a kémiai 
kockázat [1]. Növényi olajok észterezésekor 
elsősorban olajsav illetve más, hosszú szénláncú 
zsírsav (12–20 szénatom) reakciója történik meg. A 
másik szubsztrát, az alkohol szénláncának 
hosszúságától függ a keletkező termék 
felhasználhatósága. Rövid szénláncú (3-5 
szénatom), kis molekulatömegű alkoholokkal: 
biodízel, bioüzemanyag komponens állítható elő 

[2], az üzemanyaggyártás mellett jelentős 
felhasználó az élelmiszer, mosószer, kozmetikai, 
gyógyszeripar [3]. Hosszú láncú alkohollal (5-12 
szénatom): kenőanyagok [4]. Az észter csoport 
fontos fizikai hatása, hogy csökkenti az 
illékonyságot és növeli a lobbanáspontot [5], 
továbbá biztosítja a jó kenőképességet, ugyanis a 
poláros észter csoport segíti a fémfelülethez való 
kötődést. Jellemző tulajdonságuk a jó hőmérséklet-
viszkozitás karakterisztika, illetve a nagy 
molekulatömeg miatti alacsony párolgási veszteség. 
Általános elvárás a kenőanyaggal szemben, hogy a 
fellépő mechanikai hatásokat, igénybevételt jól 
bírja, a biokenőolajok ezeknek a kritériumoknak 
megfelelnek. Hátrányuk alacsony oxidatív 
stabilitásuk, illetve rossz hidegfolyási 
tulajdonságuk [6]. Alkalmazási területük 
széleskörű, gépek mozgó alkatrészeinek  súrlódó 
felületei között, nem túl magas hőmérsékletű 
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helyeken alkalmazhatók, ahol sok a kenőanyag 
veszteség, továbbá olyan területeken, ahol fokozott 
a természettel való érintkezés, az oda történő 
kikerülés. Például katonai gépjárművek erőátviteli 
rendszerében, kültéri tevékenységeknél: 
erdőgazdálkodás munkagépeinél, láncfűrészekben, 
bányászatban, vasúti járművekben és 
létesítményeknél, vízi szállításnál, halászati és 
mezőgazdasági gépekben [7]. 
Kísérleteink során sikeresen állítottunk elő 
kozmaolajból és olajsavból észter keveréket 
oldószeres illetve oldószermentes rendszerben, 
enzimkatalitikusan. Ekkor alacsony konverziót 
sikerült elérni, ezért vált szükségessé jobb módszer 
kidolgozása, mely energiahatékony, nagy 
konverziót sikerül benne elérni és környezetbarát 
eljárásnak tekinthető, azaz nem használ szerves 
oldószert, természetes, esetleg hulladék anyag 
szubsztrátokból indul ki.  
A reakcióközegnek választott ionos folyadékok 
olyan szerves kationokból és anionokból felépülő 
alacsony olvadáspontú sók (semleges molekulákat 
nem tartalmaznak), melyek akár 300-400 °C-ig 
folyékony halmazállapotúak maradnak [8]. Nem 
illékonyak, nem tűzveszélyesek, kiváló a termikus 
és kémiai stabilitásuk [9]. Alacsony olvadáspontjuk 
miatt szobahőmérsékleten általában olvadékok [10]. 
Mivel az ezeket felépítő kationok és anionok szinte 
korlátlanul variálhatóak, lehetőség van egy reakció 
szempontjából legkedvezőbb oldószer elkészítésére, 
mely figyelembe veszi például a szubsztrátok 
oldhatóságát [11]. Az ionos folyadék+enzim 
rendszer alkalmazásának előnye: kíméletesebb, 
alacsonyabb hőmérsékletű reakció, mely kevesebb 
energia befektetéssel megvalósítható, jobban 
kontrollált és kevesebb mellékfolyamat kíséri, 
továbbá a termék könnyebben szeparálható [12]. 
Célunk ezért az ionos folyadékok oldószerként 
történő alkalmazásából eredő előnyöket kihasználva 
annak vizsgálata, hogy milyen reakcióparaméterek 
mellett érhető el optimális észterhozam. 
 
Anyagok és módszerek 

Enzim: triacilglicerol hidroláz, E.C. 3.1.1.3., 
Novozym 435, Novo Nordisk (Bagsvaerd, Dánia). 
1U=7000 μmol PLU/g, 15 min, 1 atm (PLU: propil-
laurát), víztartalom: 1-2%. 

Ionos folyadékok: 1-butil-3-metil-imidazolium-
hexafluoro-foszfát ([bmim]PF6), 1-butil-3-metil-
imidazolium-tetrafluoro-borát ([bmim]BF4), 
tributil-tetradecil-foszfónium-dodecilbenzol-
szulfonát (Cyphos-201), trihexil-tetradecil-
foszfónium-bisz-(2,2,4-trimetilpentil)-foszfát 
(Cyphos-104), trihexil-tetradecil foszfónium 
dekanoát (Cyphos-105) Trihexil-tetradecil-

foszfónium hexafluor-foszfát (Cyphos-110) 
(IoLiTec GmbH, Németország) 

Vegyszerek: olajsav 96%-os (Merck, 
Németország), i-amil alkohol 96%-os (Scharlau 
GmbH), n-hexán (Reanal), etil-alkohol, dietil-éter, 
kálium-hidroxid (Spektrum 3D). 

GC elemzések: GOW-MAC Series 600 
gázkromatográf, HP-FFAP kolonna (Macherey-
Nagel), fejnyomás: 140 kPa, He áramlási sebesség: 
12 cm3/min, H2 áramlási sebesség: 30 cm3/min, 
levegő áramlási sebesség: 300 cm3/min, lefúvatás 
1:6, kiindulási hőmérséklet és idő: 130 °C, 3 min, 
véghőmérséklet és idő: 240 °C, 5 min, fűtési 
sebesség: 10 °C/min, injektálási hőmérséklet: 
250°C, FID detektor. A reakcióelegyből vett 4 μl 
mintát közvetlenül juttattuk a gázkromatográfiás 
oszlopra. Minden mérési pontban három 
párhuzamos mérést végeztünk. 

Savtartalom mérése: A savtartalmat 
hagyományos sav-bázis titrálással határoztuk meg 
0,1 M-os etanolos kálium-hidroxid oldatot 
használva. Ehhez a következőképpen előkezelt 
etanolt alkalmaztunk: 500 cm3 96%-os etanolt 
refluxáltattunk 3 g kálium-hidroxidon, hogy a lúgot 
fogyasztó anyagokat eltávolítsuk, majd az alkoholt 
ledesztilláltuk. 

Rázatás, inkubálás: IKA KS 4000 rázógéppel. 
Reakcióelegy összetétele: az előkísérletek során 

alkalmazott reakcióelegy összetétele a következő: 
6,362 mmol olajsav, 36,95 mmol i-amil-alkohol, 
304,35 mmol n-hexán és 50 mg Novozym 435 lipáz 
enzim, a főkísérletek során: 1,23 mmol ionos 
folyadék, 0,16 mmol olajsav, 1,41 mmol i-amil-
alkohol. A reakcióelegyeket 150 rpm intenzitással 
inkubátorban rázattuk, 40 ºC, 50 ºC és 60 ºC 
hőmérsékleteken, 4 órán keresztül. 
 
Eredmények és értékelésük 
Az előkísérletek során korábban már vizsgált 
előállítási körülményeket alkalmazva állítottuk elő 
a célterméket. Ennek során három választott 
hőmérsékleten (40, 50 és 60 oC) végeztünk reakciót 
rázatott lombikos inkubálással. Az elegyből az idő 
előrehaladásával párhuzamosan mintát vettünk 
gázkromatográfiás elemzésre, mellyel a keletkező 
észterek mennyiségi alakulását követtük nyomon, 
illetve ugyanezen időpontokban titrálás céljára is, 
mellyel az elegybeli olajsav (szabad zsírsavak) 
fogyását vizsgáltuk. Ennek menete a következő 
volt: a mintához minden esetben segédanyagként 
1,5 ml etanolt és 1,5 ml dietil-étert adtunk, valamint 
pár csepp fenolftalein indikátort. Mikrobürettából 
0,1 M-os alkoholos KOH oldattal színátcsapásig 
titráltuk. Mivel a mérőoldat a levegő CO2 
tartalmára rendkívül érzékeny, nem titertartó, ezért 
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minden nap, a mérések megkezdése előtt és 
befejezése után 0,1 M-os HCl oldattal való 
faktorozással állapítottuk meg a pontos hatóértéket. 
Minden esetben három párhuzamos minta 
titrálására került sor, melyek eredményét átlagoltuk. 
A gázkromatográfiás elemzés során a közvetlen 
minta beinjektálás alkalmazása mellett döntöttünk, 
annak ellenére, hogy az ígéretesnek tűnő headspace 
eszköz is rendelkezésre állt, de a tesztkísérletek 
során nem kaptunk elfogadható és reprodukálható 
eredményeket. A titrálások eredményeiből 
számított olajsav-tartalom fogyások adatait a 
gázkromatográfhoz tartozó adatgyűjtő és elemző 
szoftverbe táplálva megkaptuk az észter 
koncentráció alakulását az elegyekben. Az 
eredményeket az 1. ábra mutatja be. 
 

 
1.ábra: A reakcióelegyek szabad zsírsav 

tartalmának csökkenése, illetve a belőle képződő 
észterek mennyiségének növekedése a reakció 

előrehaladása során 
 
Az előkísérletek segítségével megtörtént a 
gázkromatográfos rendszer kalibrációja. A 
főkísérletek során a szerves oldószer (n-hexán) 
helyett alkalmaztunk ionos folyadékokat, úgy, hogy 
a komponensek korábbi arányát az elegyben 
lehetőség szerint megtartsuk. Ennek célja, hogy az 
ionos folyadék viselkedését a korábbiakkal 
megegyező feltételek mellett tanulmányozhassuk. 
A kísérletek célja a további vizsgálatok céljára 
leginkább alkalmas ionos folyadék kiválasztása 
volt. Ennek szempontjai: a szubsztrátok oldhatóak 
legyenek benne, önmaga enzim jelenléte nélkül ne 
katalizálja a folyamatot. A vizsgált ionos 
folyadékok közül kettő (Cyphos-105 és Cyphos-
110) nem elegyedett a szubsztrátokkal, így ezeket 
nem vizsgáltuk tovább. A továbbiakban 50 oC -on 
végeztük a reakciókat, és azt vizsgáltuk, hogy 160 
perc elteltével az elegyben keletkezett észter 
mennyisége hogy viszonyul a szerves oldószeres 

elegyben ugyanezen időpontnál mért 
észtermennyiséghez képest. Az eredményeket a 2. 
és 3. ábra szemlélteti. 
 

 
2.ábra: Az keletkező észter mennyisége különböző 

imidazolium-típusú ionos folyadékokban végzett 
kísérletek során 160 perc reakcióidő eleteltével 

 

 
3.ábra: Az keletkező észter mennyisége különböző 

foszfónium-típusú ionos folyadékokban végzett 
kísérletek során 160 perc reakcióidő eleteltével 

 
Látható, hogy a foszfónium-típusú ionos 
folyadékok enzim jelenléte nélkül is nagy 
mértékben katalizálják a folyamatot, míg az 
imidazólium-típusúak közül a B[mim]PF6 
jelenlétében enzim nélkül csak elenyésző mértékű 
termékképződést tapasztaltunk, enzim jelenlétében 
azonban a hexán oldószerben végzett kísérletek 
során kapott értéknél nagyobb koncentrációt 
tapasztaltunk. A további kísérletek elvégzéséhez 
így erre az ionos folyadékra esett a választás. A 
következőkben szoftveres kísérlettervezés 
alkalmazásával állapítjuk meg a szakaszos előállítás 
optimális paramétereit. Ennek során Statistica 8.0 
programot használunk. A gyakorlati munka során a 
korábban kiválasztott vizsgálandó kísérleti 
paraméterek értékeinek különböző, a szoftver által 
meghatározott kombinációit vizsgáljuk. 
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Összefoglalás 
Számos enzim, elsősorban lipázok magasabb 
aktivitást és nagyobb szelektivitást mutattak ionos 
folyadékokban, mint szerves oldószerekben. Az 
elvégzett reakciókat vizsgálva megállapítható, hogy 
az oldószer mérnökség eszközeivel megtalálhatók 
azok a legalkalmasabb, a hagyományos szerves 
oldószereknél jobb reakcióparaméterek, amelyek 
mellett magas észter hozamot produkál a reakció, 
ugyanakkor az enzim megőrzi aktivitását és 
stabilitását, köszönhetően az ionos folyadékok 
nyújtotta kedvező környezetnek. 
 
Köszönetnyilvánítás 
A kutatómunkát a TÁMOP-4.2.1/B 4.8 azonosító 
számú „Mobilitás és környezet: Járműipari, 
energetikai és környezeti kutatások a közép- és 
nyugat-dunántúli régióban” című pályázat 
támogatásával végeztük. 
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Summary 
In our project the dissolution of microcrystalline cellulose in ionic liquid will be investigated. This is an 
alternative pre-treatment method, which enhances enzymatic hydrolysis to obtain D-glucose. 
Cellulose contains β-1,4-linked D-glucopiranose monomers, which are strongly connected by intra- and 
intermolecular hydrogen bonds to form a highly stable structure. This renders cellulose recalcitrant toward 
hydrolysis: neither the water molecules, nor the cellulase enzymes are able to efficiently penetrate the crystalline 
matrix. Hence the pre-treatment (solvatation) of cellulose is needed, which we are to achieve with green 
solvents: ionic liquids.  
Ionic liquids are salts with a melting point below 100 °C composed of a large organic cation and a small organic 
or inorganic anion. They present great thermal and chemical stability. They are non-flammable because they 
have practically no vapour pressure. Ionic liquids can be effectively dissolved in  organic and inorganic solvents 
and have high polarity and low coordinating ability, therefore reactions with higher conversion, selectivity and 
product yield may be delivered in ionic liquids. 
Pre-treatment with ionic liquids is an alternative route, which substitutes the common methods using inorganic 
acids, alkali treatments, organic solvents, ammonia fiber explosion, etc., which sometimes need special 
equipment for high temperature or pressure, can cause degradation of cellulose resulting by-products and mostly 
not „green” since toxic and pollutant components are released. Moreover ionic liquids can be efficiently 
recovered and reused by supernating and removing cellulose with antisolvents like distilled water, methanol, 
ethanol or mixtures of those. 
The enzymatic hydrolysis performed after ionic liquid pre-treatment is effective and gives higher yields of 
products than without the pre-treatment. However the afore-mentioned separating is needed before executing the 
catalytic reaction. Scientists observed that enzymes are active in water media with high residual ionic liquid but 
with lower activity. These studies are aimed at selecting an ionic liquid in which the dissolution and the 
enzymatic hydrolysis are also feasible effectively. 
In this study the common pre-treatment methods and the pre-treatment with ionic liquids are briefly reviewed. 
We mention some former scientific achievements are mentioned and a plan of experiments to efficiently solve 
cellulose in various ionic liquids and hydrolyze the pre-treated cellulose two different ways is presented. The 
first set of experiments is aiming at supernating and removing cellulose from the ionic liquid and enzymatically 
hydrolyze it in aqueous media. In the second set, we are about to observe the effect of the high ionic liquid 
concentration on the enzyme’s hydrolytic activity with varying ionic liquid concentration in the water based 
buffer. With this method we are going to determine which ionic liquid gives the best dissolving capability and 
the least enzyme inhibiting effect. 
Bevezetés 

A biomassza jelentős részét képező 
lignocellulóz a Föld kimeríthetetlen 
újrahasznosítható alapanyagát kínálja, a cellulózt. 
Évente 1,5∙10 12 tonna cellulóz képződik a 
természetben, melynek széleskörű felhasználása 
nemcsak a fosszilis energiahordozók felhasználását 
csökkenti, hanem környezetvédelmi szempontból is 
előnyös: feldolgozásával kémiai és energetikai 
ciklusok(pl. CO2 ciklus) zárhatók be. A cellulózt 

ezért nagyipari méretekben használják szálak, 
filmek, membránok, szivacsok, stb. előállítására. 
Közvetlen acilezésével észterek nyerhetők, 
hidrolízisével D-glükóz szabadítható fel, ami 
fermentációval zsírsavakká vagy etanollá 
alakítható. Így bio-üzemanyag, illetve 
üzemanyagkeverő-komponens nyerhető további 
lépésekkel (bio-éterek előállítása, pl. ETBE) [1,2]. 

A cellulóz természetes állapotban stabil 
kristályos szerkezetű anyag. A polimer szálakat 
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erős hidrogénkötések és Van der Waals kötőerők 
tartják össze.  

Egy cellulóz szál polimerizációs foka 1000-
15000 egységnyi lehet, azaz ennyi anhidroglükanáz 
egységet tartanak össze β-1,4 glikozidos kötések. 
Ez a stabil szerkezet ellenállóvá teszi a cellulózt 
természetes formájában: sem a víz-, sem a 
katalizátor (celluláz enzim) molekulái nem tudják 
hatékonyan áttörni ezt a stabil kristályos mátrixot 
[3,4]. Emellett a természetben fellelhető 
lignocellulózban a cellulóz körül nagy 
mennyiségben D-xilózból álló hemicellulóz és 
lignin (aromás polimer) található, mely még 
körülményesebbé teszi a feldolgozását. Így 
előkezelés nélkül relatíve alacsony a felszabaduló 
redukáló cukor mennyisége, és a reakcióidő is 
nagyon magas. Ezért szükséges előkezelési 
módszereket alkalmazni, melyek megbontják a 
stabil szerkezetet és csökkentik a polimerizációs 
fokot [5]. 

Az alkalmazható előkezelések négy csoportba 
oszthatók: biológiai, kémiai, fizikai és fizikai-
kémiai, attól függően, hogy milyen erők játszanak 
szerepet a szerkezet megbontásában.  

A biológiai előkezelésben speciális gombákat 
használnak, melyek lebontják a hemicellulózt és a 
lignint, de nem tudják hatékonyan befolyásolni a 
cellulóz szerkezetét, így hiába költség- és 
energiatakarékos és környezetkímélő a megoldás, a 
hidrolízis fokát nem növeli jelentősen. 

A fizikai előkezelések célja a részecskeméret és 
polimerizációs fok csökkentése, így az enzim által 
hozzáférhető felület növelése mechanikai úton vagy 
extrudálással. A mechanikai kezelést darálás, 
forgácsolás és megfelelő malmok használatával 
végzik, attól függően, hogy mekkora 
szemcseméretet kívánnak elérni. Ez a módszer 
energiaigényes, így az emelkedő energiaárak 
mellett iparilag nem megvalósítható. 

A fizikai-kémiai kezelések közül a 
legelterjedtebb a SO2-os gőzrobbantás, ami jelenleg 
a leghatékonyabb lignocellulóz előkezelési 
módszernek mutatkozik, de a folyamat során a 
hemicellulóz egy része elbomlik és 
katalizátormérgek keletkeznek, melyek az enzimes 

hidrolízisben az inhibíciót okoznak. A többi fizikai-
kémiai módszernek általános hátránya az előkezelő 
anyag magas ára (ammóniás előkezelések) vagy a 
reakciókörülmények megvalósításának 
költségvonzata, nehézkessége (magas hőmérséklet, 
nyomás). 

A kémiai előkezelések nagy része savakkal, 
lúgokkal, szerves oldószerekkel dolgozik. Ezek 
átfogó hátránya az inhibíciót okozó 
bomlástermékek megjelenése, a magas 
anyagköltségek és a környezetszennyező 
maradékok kezelésének szükségessége [6,7]. 
 
Előkezelés ionos folyadékban 

A kémiai előkezelésekhez tartozik a 
napjainkban kiemelt figyelmet élvező ionos 
folyadékokkal történő előkezelés. 

Az ionos folyadékok olyan sók, melyek 
olvadáspontja 100 °C alatt van. Kizárólag ionokból 
állnak: egy nagyméretű szerves kationból és egy 
kisebb méretű szerves vagy szervetlen anionból 
épülnek fel. Magas hőmérsékleten is stabil, 
elhanyagolható gőznyomású, így nem illékony, 
nem gyúlékony anyagok. Jól elegyednek szerves és 
szervetlen folyadékokkal, erősen poláris és gyenge 
koordinációs képességeik révén a bennük 
lejátszatott reakciók nagyobb konverziót és 
szelektivitást eredményezhetnek [8,9]. 

Sok ionos folyadékot teszteltek az előkezelés 
megvalósítására (1. táblázat). A kezdeti jelentések 
alapján [10] leginkább az imidazólium-
származékokat vizsgálták. A szerkezet apró 
módosításával vizsgálható az előkezelés 
hatékonysága az ionos folyadék felépítésének 
függvényében. Több ilyen vizsgálat eredménye 
alapján megállapították, hogy a gyengén vagy nem 
koordináló anionokat ([BF4]-, [PF6]-) tartalmazó 
ionos folyadékok nem oldják hatékonyan a 
cellulózt. A kationon lévő szénhidrogéncsoportok 
növekedésével is csökken az ionos folyadékban 
feloldható cellulóz mennyisége. A vizsgálatok 
során az 1-butil-3-metil-imidazolium-kloridot 
([BMIM]Cl) találták leghatékonyabbnak, mely több 
mint 10 tömegszázalék mikrokristályos cellulózt 
volt képes feloldani melegítés és keverés mellett.  
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A többi széles körben vizsgált ionos folyadék 
(1-N-allil-3-metil-imidazolium-klorid, 1-etil-3-
metil-imidazolium-acetát, 1,3-dimetil-imidazolium-
dimetilfoszfát) is hasonló mértékben képes oldani a 
cellulózt, de egyéb előnyei vannak, mint 
alacsonyabb olvadáspont, magasabb enzimaktivitás 
az ionos folyadékban, stb.. 

Az előkezelés során feltételezhetően a cellulóz 
feloldódása abból adódik, hogy a nagy anion-
koncentráció miatt a vízmentes közegben a 
hidrogénkötésekben részt vevő hidrogén az 
anionhoz kapcsolódik, míg a szerves kation a 
szabadon maradó oxigénhez kötődik (1. ábra). 
Ezzel megszűnik a stabil, szálakat összetartó kötés, 
és a cellulóz feloldódik [2].  
 

 
 

 
 
 

 
Az oldódás folyamata mikroszkóppal, 

abszorbancia-változással vagy a fényszórás 
mérésével követhető. [11] 

Az előkezelés hatását a cellulóz szerkezetére 
röntgendiffrakcióval [4] vagy Fourier-
transzformációs infravörös spektroszkópiával 
vizsgálják [12].  

Az előbbiben a kristályos szerkezetre jellemző 3 
karakterisztikus csúcs eltűnését figyelték meg, az 
utóbbiban a kötésekre (pl. β-kötések) jellemző 
karakterisztikus csúcsok csökkentek az előkezelés 
időtartamának megfelelő mértékben. 

Az előkezelést legtöbbször magas 
hőmérsékleten (100-150°C) végezték folyamatos 
keverés vagy rázás mellett, így teljes feloldódást 
értek el megfelelő tömegszázalékoknál. A 
klasszikus fűtésen kívül alkalmaztak ultrahangos és 
mikrohullámos besugárzással végzett előkezelést 
is[13,14]. Ez az oldódás hatékonyságának 
növekedését eredményezte, számszerűen az 
[AMIM]Cl-ben konvencionális fűtéssel 1 óra alatt 
feloldódó 5 % (m/m) cellulóz ultrahangos 
besugárzás hatására mindössze 2 perc alatt 
feloldódott. A klasszikus fűtést ismételt 

mikrohullámú energiaközlésre cserélve a 
[BMIM]Cl akár 25% cellulózt is képes volt 
feloldani.  

1. táblázat: Tesztelt ionos folyadékok 

Szisztematikus név Rövidítés Irodalom 

1,3-dimetil-
imidazolium-

dimetil-foszfát 

ECOENG Zavrel, 2009 

1-allil-3-metil-
imidazolium-klorid 

AMIM Cl A.P.Dadi, 
2007 

Yan Cao, 
2009 

 
1-butil-3-metil-

imidazolium-klorid 
BMIM Cl A.P.Dadi, 

2007 
Liu Liying 

2006 
 Sung Ho 
Ha, 2011 

1-butil-3-metil-
imidazolium-bromid 

BMIM Br Yan Cao, 
2009 

1-butil-3-metil-
imidazolium 

hexafluoro-foszfát 

BMIM PF6 Yan Cao, 
2009 

1-butil-3-metil-
imidazolium-

tetrafluoro-borát 

BMIM BF4 Yan Cao, 
2009 

 
1-etil-3-metil-

imidazolium-acetát 
EMIM Ac Sung Ho Ha, 

2011 
1-etil-3-metil-

imidazolium-klorid 
EMIM Cl Yu Su, 2009  

1-etil-3-metil-
imidazolium-

etilszulfát 

EMIM 
C2H5OSO3 

Zavrel, 2009 

1-etil-3-metil-
imidazolium-

tetrafluoro-borát 

EMIM BF4 Zavrel, 2009 

1-metil-3-metil-
imidazolium-
dimetil-foszfit 

MMIM 
DMP 

Qiang Li, 
2010 

Philip Engel 
2010 

1-hexil-3-metil-
imidazolium-klorid 

HMIM Cl Zavrel, 2009 

1-hexil-3-metil-
imidazolium-

tetrafluoro-borát 

HMIM BF4 Zavrel, 2009 

1-metil-3-oktil-
imidazolium-klorid 

OMIM Cl Yan Cao, 
2009 

tetrabutil-
foszfónium-klorid 

TBPM Cl Zavrel, 2009 

1. ábra: A cellulóz oldódása ionos 
folyadékban 
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Az előkezelés a szálak szétválasztásán kívül a 

polimerizációs fok csökkenését és amorfizációt is 
eredményezi. Ehhez a szerkezethez már könnyen 
hozzáfér az enzim és nagyobb hatékonysággal 
végezhető a hidrolízis, mint a nem előkezelt 
cellulóz esetén. 

Az előkezelés után kétféleképpen végezték az 
enzimatikus hidrolízist: vizes közegben, melyet az 
enzim működési paraméterei szerint pufferáltak, és 
ionos folyadékot is tartalmazó vizes közegben, 
hogy modellezzék az esetleges maradék előkezelő 
anyag hatását az enzimaktivitásra. 

A tiszta vizes közegben történő hidrolízis 
megvalósításához a feloldott cellulózt kicsapatják 
az ionos folyadékból ioncserélt desztillált vízzel, 
etanollal vagy a kettő valamilyen arányú elegyével. 
Ez azért lehetséges, mert az ionos folyadék erős 
polaritása miatt erősebben kötődik a poláris 
molekulákhoz, mint a feloldott cellulózhoz, így az 
rögtön kicsapódik. Ezután centrifugálják az oldatot 
és leöntik a csapadékról a folyadékot. Az ionos 
folyadék ezután újra felhasználható egy egyszerű 
vízeltávolító desztillációs lépés után. Az így nyert 
cellulózt megfelelő ideig szárítják és hozzáadják az 
enzimes oldathoz, amiben emelt hőmérsékleten 
lejátszódik a hidrolízis. A hidrolízis hatékonysága 
így 1-1,5 nagyságrenddel növekedett az előkezelést 
nem kapott mintához képest. Az ilyen típusú 
kísérletsorozatok bizonyítják, hogy a [BMIM]Cl 
kiemelkedő hatékonyságú előkezelő ionos folyadék 
[4]. 

Más kísérletsorozatban az enzimaktivitás 
csökkenését vizsgálták a hidrolizáló pufferoldatban 
maradó emelkedő ionos folyadék-koncentráció 
függvényében. Először a különböző ionos 
folyadékok enzimaktivitás csökkentő hatását 
vizsgálták. Ezekben a kísérletekben egyfajta 
enzimet és négy, a cellulózt jól oldó ionos 
folyadékot alkalmaztak. Az eredmények szerint már 
10% (v/v) ionos folyadék jelenlétében az 
enzimaktivitás 15-30%-ra csökken a tiszta 
pufferoldatban kapott enzimaktivitáshoz képest (2. 
ábra). 

A     legmegfelelőbb     ionos    folyadéknak az 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[MMIM]DMP mutatkozott a legmagasabb 30 %-os 
enzimaktivitással. A különböző gyártóktól 
származó ionos folyadékokban lévő különbség a 
különböző előállítási módszerek során maradó 
eltérő szennyeződésekből adódik. Összességében 
látható, hogy az ionos folyadék nagy hatással van 
az enzimaktivitásra, ezért további vizsgálatokat 
végeztek az okokkal kapcsolatban. Az előzőekben 
legjobbnak bizonyult [MMIM]DMP-vel folytatták a 
kutatást. Először a folyadék koncentrációjával 
összefüggő pH-emelkedés hatását vizsgálták. Az 
50%-os (v/v) ionos folyadék jelenlét a pH-t már 1,5 
egységgel az optimális 4,8 pH fölé emelte, így 
minden vizsgálatban odafigyeltek a pH állandó 
értéken tartására. Az ionerősség és viszkozitás 
hatásának vizsgálatához ki kellett venniük a 
rendszerből az ionos folyadékot, hogy kizárólag az 
előző tényezők hatását vizsgálhassák.  

Ionerősség-függés vizsgálatához NaCl-ot, 
viszkozitásfüggés mérésére PEG 2000-t használtak. 
Külön a két tényezőt beállítva a 30 %-os (v/v) 
[MMIM]DMP-nek megfelelőre, a viszkozitás 
hatásának vizsgálata esetén 60 %-os csökkenést 
találtak az enzimaktivitásban, míg a beállított 
ionerősség hatására csak 40 %-al csökkent az 
enzimaktivitás. Ezzel szemben ilyen ionos folyadék 
koncentráció esetén az enzimaktivitás közel 0 % 
volt. Az együttes hatás vizsgálatakor a hatások 

2. ábra: Enzimaktivitás csökkenése a 
minőségben és gyártóban különböző 
jelenlévő ionos folyadékok esetében 

(koncentráció:10 % (v/v)) 
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összeadódtak, így nagyobb enzimaktivitás-
csökkenés volt tapasztalható, de nem akkora, mint 
ionos folyadék esetében. Ebből következik, hogy 
molekuláris hatások is fellépnek ionos folyadék 
jelenlétében, valószínűleg az erős polaritása az 
anyagnak szerkezeti változást idéz elő az enzimben, 
ami aktivitás csökkenést okoz. Ezt feltételezve 
vizsgálták, hogy az enzim szerkezetének változása 
reverzibilis vagy irreverzibilis. Ennek 
meghatározására egy kiindulási koncentrációról (30 
% (v/v)) felhígították az oldatot, hogy az ionos 
folyadék mennyisége 10-20% (v/v) legyen, és 
ezután mérték az enzimaktivitást. Az eredmények 
azt mutatták, hogy az enzim visszanyerte az ezeken 
a koncentrációkon tapasztalható aktivitását, így a 
szerkezetváltoztató hatást reverzibilisnek találták 
(3. ábra).  

Mindezek ismeretében újra összevetették a 
kezeletlen és kezelt cellulóz hidrolízisének 
hatékonyságát: a kezdeti reakciósebesség még 30% 
(v/v) ionos folyadék jelenlétében is nagyobb volt, 
mint a kezeletlen cellulóz esetében ionos folyadék 
nélkül [13]. 

A hidrolízis hatékonyságát és előrehaladtát a 
képződő redukáló cukrok mennyiségének 
mérésével jellemzik legtöbbször DNS-módszerrel 
D-glükóz referenciával szemben, a glükózt pedig 
külön HPLC módszerrel határozzák meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kísérleti terv 
A kísérleteket kezdetben mikrokristályos 

cellulózzal kívánjuk végezni, később tervezzük a 
klasszikus biomassza alapanyagok használatát 
(búzaszalma, kukoricacsutka). 

Az ionos folyadékok közül [BMIM]Cl, 
[MMIM]DMP és [EMIM]DEP alkalmazását 
tervezzük az előkezelés megvalósítására. 

Az előkezelt cellulóz hidrolízisére Novozyme 
Celluclast celluláz enzimet tervezünk használni. 

Az előkezelést 80-120°C között, 0,5-2 órán 
keresztül tervezzük végezni alkalmazott ionos 
folyadéktól függően olajfürdőben, folyamatos 
mágneses keverés mellett. 

Az oldódás folyamatát lehetőség szerint 
spektroszkópiai módszerekkel (abszorbancia, 
fényszórás) kívánjuk követni. 

Az előkezelés hatását a cellulóz szerkezetére 
röntgendiffrakcióval fogjuk vizsgálni. 

Antiszolvensként ioncserélt desztillált vizet 
fogunk használni az oldott cellulóz kicsapatására, 
majd enyhe centrifugálás után az ionos folyadékot 
leöntjük a kiváló csapadékról és a csapadékot 
meleg levegővel szárítjuk 

Az enzimes hidrolízis 50 °C-on, fűthető 
rázószekrényben 4,8 pH-jú citromsavas 
pufferoldatban fog lejátszatni kezdetben nyomnyi 
ionos folyadék jelenlétében, majd az ionos folyadék 
koncentrációjának növelésével az enzimaktivitásra 
gyakorolt hatás megfigyelése céljából. 

A hidrolízist a felszabaduló redukáló cukrok 
mennyiségének mérésével fogjuk követni DNS 
módszerrel D-glükóz etalon felhasználásával. 
 
Összefoglalás 

A rendelkezésre álló irodalom, mint kiindulási 
információ alapján kísérletet tervezünk a biomassza 
kézenfekvő alapanyaga, a cellulóz feloldására, ezzel 
előkezelésére. A korábban irodalomban szereplő 
kiemelt figyelemnek örvendő ionos folyadékokkal 
kívánunk kutatást folytatni. Az előkezelés 
hatásának vizsgálata után célunk az előkezelt 
cellulóz hidrolízisének megvalósítása, D-glükóz 
kinyerése. A továbbiakban a D-glükóz hasznos 
termékké alakítására, illetve a cellulóz közvetlen 

3. ábra: A paraméterek változtatásának és 
az ionos folyadék visszahígításának hatása 

az enzimaktivitásra 
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előkezelés utáni észterezésére teszünk kísérletet. 
Végül célunk egy versenyképes ipari technológia 
megalkotása cellulóz előkezelésére ionos 
folyadékban. 
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Ureáz enzim kinyerése Lactobacillus fermentumból 
Recovery of acid urease from Lactobacillus fermentum 

Varga Zsanett, Lövitusz Éva, Bélafiné Bakó Katalin 
Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
 
Summary  
Ethyl carbamate can be found in fermented foods and alcoholic beverages, such as sake, beer and wine. It is 
considered a carcinogenic compound for some animals, and probably carcinogenic to humans, as well. Ethyl 
carbamate is formed by a chemical reaction of ethanol and urea. The urea content should be reduced to less than 
1 mg/l to prevent the formation of ethyl carbamate. 
 
Urease is an enzyme, which hydrolyzes urea into ammonia and carbon-dioxide: 
 

CO(NH2)2 + 2 H2O → 2 NH3 + H2CO3 
H2CO3 → CO2 + H2O 

 
The acidic condition of fermented beverages is optimal for these types of ureases, which show high activity at 
low pH. Acid urease is an intracellular enzyme produced by Gram positive bacteria like Lactobacillus 
fermentum. It is commercially not available, hence it has to be produced by fermentation, extracted from the 
bacteria and purified properly. 
In this work the aim is to determine the optimal conditions (temperature, pH, etc.) for the fermentation carried 
out for acid urease production. 
 

1. Bevezetés 
 
A mai világban kulcsfontosságú a fogyasztók 

egészségének megőrzése. Ennek érdekében olyan 
jogszabályok születnek, amelyekkel védeni tudják 
az emberi egészséget. A gyártók igyekeznek ezeket 
betartani, hogy megfelelő minőségű termékekkel 
léphessenek a piacra, és minél nagyobb teret 
birtokolhassanak belőle külföldön is.  

A magyar gyümölcspárlatok világszerte híresek. 
Ahhoz azonban, hogy a jó hírnevet meg is tudjuk 
őrizni, oda kell figyelnünk egy összetevőre, az etil-
karbamátra, mely alkoholos italokban fordul elő. 
Állatkísérletes toxikológiai vizsgálatokban 
megállapították, hogy karcinogén vegyület, 
valószínűleg rákkeltő az emberre nézve is. A világ 
több országában (Kanada, USA) már szabályozták 
az etil-karbamát megengedhető maximális 
határértékét, míg az Európai Unióban egy eljárási 
szabályzat készült azzal a céllal, hogy a 
fogyasztásra kész párlatok etil-karbamát szintje 
legfeljebb 1 mg/l legyen[1]. 

2. Etil-karbamát 
 

Az etil-karbamát keletkezésének két útja van. 
Egyrészt a gyümölcsökben előforduló egyik 
leggyakoribb aminosavból, az argininből 
keletkezik, melyet az alkoholos erjesztés során 
alkalmazott élesztő tápanyagként felvesz, majd 
anyagcseréje során karbamiddá alakít. A karbamid 
egy bizonyos töménységig az élesztősejtben gyűlik 
fel, majd ezután az alkoholos oldatba kerül, ahol 
reakcióba lép az etil-alkohollal és etil-karbamáttá 
alakul. Másrészt az erjedési folyamat során 
keletkezik, leginkább a csonthéjas gyümölcsök 
sérült magjából indul a kedvezőtlen kémiai reakció. 
A magbélben lévő amigdalin nevű vegyület enzim 
hatására elbomlik, és hidrogén-cianid keletkezik 
belőle, ami koncentrációjától függően erősen 
mérgező. A hidrogén-cianid oxidálódik, melynek 
eredményeként hidrogén-cianát keletkezik, melyből 
alkoholos környezetben létrejön az etil-
karbamát[2]. 
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1. ábra: Az etil-karbamát keletkezési útjai 

 
A vegyület keletkezésének megelőzésére több 

lehetőségünk is van: savas ureáz alkalmazása 
karbamid eltávolítására, törésmentes magozás, 
rövid idejű cefretárolás, réz felület biztosítása a 
lepárláskor, kíméletes fűtés, utópárlat nélküli 
késztermék készítése, illetve annak fénymentes 
helyen való tárolása[3].  

Kutatásunk végső célja az etil-karbamát 
keletkezésének megelőzésére irányuló módszer 
kidolgozása, a karbamidot ureáz enzim segítségével 
kívánjuk eltávolítani. 

3. Savas ureáz enzim 
 

Az ureáz összetett enzim, a hidrolázok 
csoportjába tartozik. A karbamid C-N kötésének 
hidrolízisét teszi lehetővé.  

Az ureáz víz felvétele mellett alakítja át a 
karbamidot ammóniává és szén-dioxiddá: 
 

CO(NH2)2 + 2 H2O → 2 NH3 + H2CO3 
H2CO3 → CO2 + H2O 

 
A karbamid eltávolítását alkoholos italokból 

először az ismert „jack bean ureázzal” próbálták 
meg, sikertelenül. Az enzim pH=6,5-7,5 értékeknél 
mutatja a legnagyobb aktivitást, de az alkoholos 
italok pH értéke savas. Így olyan ureáz enzimmel 
érdemes dolgozni, amely alacsony pH értéken a 
legaktívabb. Ilyen a savas ureáz, ami kereskedelmi 
forgalomban nem kapható, így a munka első 
fázisaként az előállításával foglalkozunk.  

A savas ureáz többféle baktériumból is 
kinyerhető: Lactobacillus fermentum, L. reuterii, 
Rhizopus oryzae, Lactobacillus sp., Lactobacillus 
animalis, L. ruminis, Streptococcus mitior, S. 
salivarius, Staphylococcus, Morganella, 
Bifidobacterium, Arthrobacter mobilis és Zoogloea 
sp. Az enzimet termelő élő szervezettől függően 
egyfajta enzim többféle formában is előfordulhat. A 
különböző élőlények által termelt ureáz paraméterei 
nem azonosak[4].  

 

 
2. ábra: Ureáz enzim szerkezete 

 
Kutatásunk során a savas ureáz előállítását 

Lactobacillus fermentum baktérium segítségével 
kívánjuk megoldani, fermentálás útján.  
 

4. Lactobacillus fermentum 
 

A Lactobacillus fermentum Gram-pozitív 
baktérium, sejtfala vastag, sok peptidoglikán- és 
lipoteichnoinsav-réteget tartalmaz. Az általa termelt 
ureáz enzim intracelluláris, sejtfeltárással juthatunk 
hozzá. 

A Lactobacillus fermentum felnövesztéséhez a 
következő táptalaj összetételt alkalmazzuk: 2% 
glükóz, 0,5% élesztőkivonat, 1% húskivonat, 1% 
pepton (pepszinnel emésztett), 0,1% TWEEN 80, 
0,5% nátrium-acetát, 0,2% tri-nátrium-citrát, 0,2% 
dikálium-hidrogén-foszfát, 0,02% magnézium-
szulfát-7-víz, 0,005% mangán-szulfát-7-víz. 
 

4.1. Sejtfeltárási módszerek 
 

A sejtfeltárás különböző módszerekkel 
történhet, melyeket a 3. ábra szemléltet. 
 

 
3. ábra: A sejtfeltárás módszerei 

 
Az általunk feltárni kívánt sejt tulajdonságai és 

irodalmi adatok alapján mi a mechanikai módszerek 
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közül az ultrahangos feltárást, a nem-mechanikai, 
kémiai eljárások közül pedig a kisózással és 
detergensek használatával kívánjuk elvégezni a 
műveletet[5]. 
 

5. Karbamid koncentráció mérés lehetőségei 
 

Az enzim működéséről aktivitásának mérésével 
tudunk meggyőződni. A karbamid fogyását 
különböző analitikai módszerek - GC, 
spektrofotometria, HPLC - segítségével tudjuk 
nyomon követni. 

Spektrofotometriás eljárásnál a minta karbamid 
koncentrációjának meghatározását a mintával 
színreakciót előidéző reagens hozzáadásával 
végezhetjük el. Alkalmazható reagensek: p-dimetil-
amino-benzaldehid, butane-2,3-dione, 1-phenyl-
1,2-propanedione-2-oxime[6]. 

Gázkromatográfia alkalmazása esetén 0,2 mg/l 
koncentrácónál alacsonyabb értékek esetében is 
megbízható pontossággal (±20 %) végezhetünk 
méréseket kapilláris kolonna használatával[7].  

A nagynyomású folyadékkromatográfiás 
módszernél fluoreszcenciás detektor használatával 
akár 0,05 mg/l karbamid koncentráció mérésére is 
lehetőségünk van[6]. 

 
6. Elérendő célok 

 
A végső cél eléréséhez, vagyis, hogy 

megelőzzük az etil-karbamát keletkezését alkoholos 
italokban a karbamid koncentrációját a 
határértékeknek megfelelő mértékben 
csökkentenünk kell. Ehhez Lactobacillus 
fermentumból fermentáció során kívánjuk kinyerni 
a savas ureáz enzimet sejtfeltárással. Ezt követően 
az enzim katalitikus reakció optimális körülményeit 
(pH, hőmérséklet, sejttömeg stb.) fogjuk 
meghatározni. 
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Citromsavval módosított repce pellet adszorpciós hatékonysága a 
kémiai előkezelések tükrében 

Investigation of the sorption characteristics of citric acid modified rapeseed pellet 
considering the chemical pre-treatment processes 
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Abstract 
The ground rapeseed pellet was pre-treated then reacted with citric acid which resulted in a rapeseed citrate 
having ion exchange capacity. The effects of pre-treatment steps (including extraction of fatty substances by 
organic solvent, moreover acidic and alkali washing of the rape seed pellet) on the ion binding capacity of the 
materials were investigated. The capacity was determined for three cations (copper, zinc and nickel) separately, 
from aqueous solutions in batch mode of operation. 
 
Based on the experimental results it was found that the highest ion exchange capacity for all the cations was 
obtained by the process involved the pre-treatment combining of extraction and alkali washing followed by the 
reaction with the citric acid. 
Bevezetés 
 

Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak a 
környezetbarát megoldások, a megújuló források 
hasznosítási lehetőségei, akár energetikai célra, 
akár alapanyagként, mivel egyre szembetűnőbbek a 
környezet túlterhelésének jelei. 

Számos mezőgazdasági hulladék természetes 
ioncserélő tulajdonsággal rendelkezik [1]. A 
növényi hulladékokból nyert alacsony költségű 
adszorbensek előállításának lehetősége több kutató 
érdeklődését is felkeltette. Az elmúlt években 
számos agráreredetű anyagból készült ioncserélő 
tulajdonságokkal rendelkező termék. Ilyen anyagok 
például: a fűrészpor [2], a cukornád bagasz [3], a 
búzahéj [4], a kukoricacsutka [5], a rizshéj [2], a 
szójahéj [6], a dohány [7], a mogyoróhéj pellet [8], 
a narancs hulladék [9], a banánhéj [10], stb. Ezek a 
kutatások azt mutatták, hogy a biológiai polimerek -
mint keményítőt vagy cellulózt tartalmazó rostok- 
kémiai tulajdonságainak vagy szorpciós 
kapacitásának javítására különböző kémiai 
kezelések eredményesen alkalmazhatóak. A 

különböző eredetű hulladékok összetételbeli 
különbségéből adódóan az optimális előállítási 
módszerek és termékjellemzők (kapacitás, 
szelektivitás, stabilitás, stb.) azonban jelentősen 
eltérhetnek. Alkalmazhatóságuknak többek között 
ez az információhiány szab gátat. A víztisztításban 
elterjedten alkalmazott petrolkémiai eredetű 
ioncserélő műgyantákkal szemben ezek biológiailag 
lebomlóak, és áruk is kedvezőbb. 

A lehetséges alapanyagok felkutatása, 
értéknövelt termékké alakítása és a 
termékjellemzők tanulmányozása napjaink egyik 
jelentős kutatási területe.  

Ebben a munkában a repce pelletet használtuk 
fel, mint új, lehetséges adszorbens alapanyagot. A 
repce pellet a biodízelgyártás során keletkező 
sajtolási hulladék. A gyártáshoz felhasznált 
repcemag 65%-ából keletkezik ilyen lignocellulóz 
alapú maradék. Jelenleg energetikai és 
takarmányozási célokra hasznosítják. 

Az őrölt repce pelletet kombinált előkezelést és 
citromsavas módosítást tartalmazó előállítási 
eljárásnak vetettük alá, melynek eredményeképp  
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ioncserélő tulajdonságokkal rendelkező repce 
citrátot kaptunk. Tanulmányoztuk a citromsavval 
módosított repce adszorpciós hatékonyságának 
alakulását az oldószeres extrakció, a savas, illetve a 
lúgos előkezelések hatására. A különböző 
kombinációban előállított adszorbenseket három a 
szennyvizekben jellemzően előforduló fémionnal 
(réz, cink, nikkel) szemben mutatott adszorpciós 
hatékonysága alapján minősítettük. 
 
Anyagok és módszerek 
 
Anyagok 
 

A repce pelletet az Öko-Line Hungary Kft –től, 
(Magyarország) szereztük be. A repce pellet 
összetételét az 1. táblázat tartalmazza. A pelletet  
0-1 mm szemcseméretűre őröltük. Az alapanyag 
nedvességtartalma átlagosan 7 (m/m)% volt. A 
citromsav és a többi vegyszer a Spektrum 3D Kft-
től, és a Scharlab Magyarország Kft-től származott.  

 
1. táblázat: A repce pellet összetétele a száraz 

anyag tömegére vonatkoztatva 
 
Előkezelések 
 
Oldószeres extrakció 
 

Az oldószeres extrakciót hexánnal végeztük, 
Soxhlet extraktorban. 21,5 ml/g-os hexán:száraz 
repce arányt megtartva az extrakciós filtert 
megtöltöttük repcével, illetve bemértük a szükséges 
mennyiségű hexánt az extraktor lombikjába. 

Felhelyeztünk egy golyóshűtöt, és elindítottuk a 
melegítést. Az extrakciós kezelést egy órán 
keresztül végeztük, ennyi idő alatt teljesen 
lejátszódott az extrakció. A kivonatolt rostot 
szobahőmérsékleten szárítottuk, hogy a maradék 
hexán is elillanjon, majd 105°C-on 
tömegállandóságig szárítottuk. A száraz rostot 
10%-os szárazanyagtartalmat beállítva fél óráig 
szuszpendáltuk desztillált vízben (cukrok), szűrtük, 
és háromszoros mennyiségű vízzel mostuk. 
Tömegállandóságig szárítottuk, exszikkátorban 
tároltuk. 
 
Savas és lúgos mosás 
 

Egy csavaros tetejű üvegbe 10%-os 
szárazanyagtartalmat beállítva 1 (m/m)%-os NaOH, 
illetve H2SO4 oldatba tettük a száraz anyagot és egy 
hétig szobahőmérsékleten tartottuk. Naponta 
összeráztuk. A kezelési idő lejártával az anyagot 
szűrtük, majd desztillált vízzel sav, illetve 
lúgmentesre mostuk. Az így kapott rostot 105°C-on 
szárítottuk, és exszikkátorban tartottuk. 
 
Citromsavas módosítás 
 

1M-os citromsav oldatot összekevertünk 
megfelelően előkezelt vagy kezeletlen őrölt 
repcével 10 ml/g citromsav oldat/száraz anyag 
arányt megtartva. A mintákat szárítószekrénybe 
helyeztük, és tömegállandóságig szárítottuk 60°C-
on gyakori keverés mellett. A repce szemcséken 
kialakult a citromsav bevonat A szárított anyagot 
aprítottuk, hogy biztosítsuk a nagyobb érintkezési 
felületet a termikus reakcióhoz. Ezt követően ismét 
60°C szárítottuk, ilyen módon a teljes felületi 
nedvességtartalmat eltávolítottuk. A hőmérsékletet 
ezt követően 120°C-ig emeltük, melyet 120 percig 
tartottunk, ez alatt játszódott le a termokémiai 
reakció (1. ábra) [12-13]. Végül mosással 
eltávolítottuk az el nem reagált citromsavat a 
szemcsék felületéről, és megszárítottuk.  

Összetevők (m/m)% 

glükán 6,0 
xilán 3,4 

arabinán, galaktán, mannán 4,4 
cellulóz 6,0 

hemicellulóz 7,8 
lignin 9,7 
fehérje 32,5 
hamu 5,8 

extraktum (olaj) 17,2 
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1. ábra: Poliszacharid és citromsav termikus 
reakciói 

 
Az alkalmazott reakcióparamétereket az 

előzetes vizsgálataink során 2p típusú 
kísérlettervezési módszerrel határoztuk meg. 
 
Adszorpciós hatékonyság meghatározása 
 

Az előállított mintákat Cu2+, Zn2+, Ni2+ 
megkötésük alapján minősítettük. 1g (200μ -400μm) 
szilárd anyagot 100 ml 35 mM-os ecetsav és 
nátrium-acetát pufferrel pH=4,5-re beállított 
CuSO4, vagy ZnSO4, vagy NiCl2 oldatba tettünk és 
24 óráig 130 fordulat/perc intenzitással rázógéppel 
rázattuk, 25±3°C-on, hogy elérjük az adszorpciós 
egyensúlyt. Az érintkezetési idő lejártakor a szilárd 
anyagot szűrtük, a szűrlet ion tartalmának 
meghatározása ICP-vel történt. Minden mintával 
két párhuzamos kísérletet végeztünk. 

A szorpciós kapacitást a következő egyenlet 
alapján határoztuk meg: 

 

 

ahol: 
V – oldat térfogata (l) 
M – vizsgált minta tömege (g) 
C0 – oldat kezdeti koncentrációja (mg/l) 
Ce – oldat koncentrációja a 24 órás vizsgálat után 
(mg/l) 
q – megkötött mennyiség, mg Cu2+ vagy Zn2+ vagy 
Ni2+/g szilárd anyag 
A megkötött fémion mennyiség százalékosan 
kifejezve (q %): 

 

Eredmények 
 
A 2. ábrán látható, hogy a kezeletlen repce 
citromsavas módosítása egyértelműen pozitív 
hatással volt a fémionok megkötésére. 

2. ábra: Kezeletlen (RP) és citromsavval 
módosított repce (RP/M) adszorpciós hatékonysága 

a vizsgált fémionok esetén 
 

A 3. ábrán a citromsavas módosítás nélküli, 
előkezelt minták réz, cink, és nikkel ionokkal 
szemben mutatott affinititása látható. 

3. ábra: Az előkezelt repce adszorpciós 
hatékonysága a vizsgált fémionok esetén 

(RP – előkezelés nélküli repce; RPE – extrahált 
repce; RPE/S – extrahált és savasan mosott repce; 

RPE/L - extrahált és lúgosan mosott repce) 
 
Az oldószeres extrakció jelentősen megnövelte 

a rost megkötőképességet réz és nikkel ionok 
esetén, cinknél nem tapasztaltunk jelentős változást. 
A biodízelgyártás során végzett sajtolás után még 
marad triglicerid a pelletben (1. táblázat). Ez az 
anyag (1. táblázat) „idegen” alkotónak számít 
ebben a poliszacharid keverékben. Extrahálásával 
növelhető az aktív felület. 

Az extrakcióval elért szignifikáns 
minőségjavulás miatt, a savas illetve a lúgos mosást 
nem különálló kezelésként végeztük el, hanem az 
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előzővel összekapcsolva. Ezek a mosások azonban 
csak rontották a hexános kivonással elért 
eredményeinket. Megjegyzendő azonban, hogy a 
savval mosott mintákkal elért adszorpciós értékek is 
magasabbak voltak, mint a kezeletlen repce esetén 
tapasztaltak. Az extrakció-lúgos kezelés 
kombinálása sikertelennek minősíthető, mert 
eredményei még a digerálatlan alapanyag értékeit 
sem érték el. 

Ezeket az eredményeket összegezve 
megállapítható, hogy az általunk végzett 
előkezelések közül a hexánnal végzett extrakciónak 
volt jelentős szerepe, míg a mosások elvégzése 
feleslegesen bővítette az adszorbens előállításának 
folyamatát és idejét. 

Az így előállított anyagokat tovább 
módosítottuk citromsavval. Tehát az előzőekben 
előállított anyagok tekinthetőek az ioncserélő anyag 
vázának, amelyre ioncserélő funkciós csoportot 
építettünk. Mivel ezeknek a vázaknak már volt 
adszorpciós kapacitása, és ezek jelentősen eltértek, 
ezért a megtévesztés elkerülése érdekében a 4. ábra 
kizárólag a citromsavas reakcióval elért fémion 
megkötőképességet mutatja. 
 

 
4. ábra: Citromsavas módosítás hatása a 
megfelelően előkezelt repce adszorpciós 

hatékonyságára réz, cink és nikkel ionok esetén 
(RP/M – citromsavval módosított repce; RPE/M – 

extrahált és citromsavval módosított repce; 
RPE/SM – extrahált, savazott, citromsavval 

módosított repce; RPE/LM - extrahált, lúgozott, 
citromsavval módosított repce) 

 
Mindhárom vizsgált ion esetén azt tapasztaltuk, 

hogy az extrahált (RPE/M), és az extrahált-savazott 
(RPE/SM) mintáknál a módosítás hatása közel 
azonos volt a csak citromsavval módosított 
mintáéval (RP/M). Ez az extrahált anyagra nézve 

érdekes igazán, hiszen ennek váza korábban 
lényegesen jobb eredményeket mutatott, mint a 
kezeletlen. Ezen vizsgálatok alapján, azonban a 
citromsavas reakció már kevésbé hatékonyan 
játszódik le az extrahált vázzal, mint a kezeletlen 
repcével. Feltehetően az extrakcióval nő a fajlagos 
felület, de csökken a reakcióképes csoportok száma. 
A savas előkezelés és módosítás sikertelensége 
azzal magyarázható, hogy sav jelenlétében 
jelentősen csökkent a negatív töltésű helyek száma 
[2]. Ez korlátozta a természetes szorpciós 
tulajdonságokat és a reakcióképes, az észterkötés 
kialakítására képes helyek mennyiségét is.  

A lúgosan mosott mintáknál azonban a 
módosítás számottevően hatékony volt (~50% Cu).  
Az előző vizsgálatnál (3.ábra) még ennek a váza 
hozta a leggyengébb eredményt. Ezek alapján az 
extrahált és lúgos mosással előkészített váz 
reakciókészsége volt a legnagyobb. A módosítás 
által elért fémmegkötése rendre nagyobb volt, mint 
a digerálatlan váz esetén, így réz ionok esetén 
~23%-kal, cink ionok esetén 14%-kal, nikkel ionok 
esetén pedig ~11%-kal. Az extrakció és a NaOH-os 
kezelés hozzájárult a reakcióképes szerkezet 
kialakulásához, így a citromsavas módosítással 
nagyszámú karboxil-csoportot sikerült beépíteni. 

Az előkezelések és a módosítás eredményeit 
összegezve az extrahált, lúgosan előkezelt 
citromsavval módosított repcével érhetőek el a 
legjobb fémion megkötési értékek az adott 
vizsgálati körülmények között (2. táblázat). Az 5. 
ábrán valamennyi módosítás eredménye együtt 
látható.  
 
2. táblázat: Extrahált, lúggal mosott, citromsavval 

módosított repce által megkötött fémionok 
mennyisége az adott vizsgálati körülmények között 

RPE/LM q q % 

Cu2+ 101,9 mg/g 53,9% 

Zn2+ 42,3 mg/g 20,0% 

Ni2+ 47,5 mg/g 27,1% 
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19. ábra: Az előkezelt és módosított repce 
adszorpciós hatékonyságának alakulása réz, cink és 

nikkel ionok esetén  
(Jelölések magyarázatát lsd.: 4. táblázat) 

A NaOH-os kezelés hatásosságát már több 
irodalom is tárgyalta [2] [5-6] [10-11]. A 
tapasztalatok a különböző alapanyagok és a 
kezelési körülményektől függően eléggé eltérőek. 
Kismértékű kapacitás növekedés esetén az 
előkezelések alkalmazását nem javasolják, mert 
növeli az előállítási időt, és a költségeket. A 
mennyiségi adatokon túl azonban minőségi 
változásokat is érdemes figyelembe venni. Így 
például, a kivonatolás nélküli rostok barna 
pigmentet engedtek az oldatokba a 24 órás 
megkötés alatt, amely jelentősen megváltoztatta az 
oldatok színét. Szójahéjak kezelésénél szintén ilyen 
probléma lépett fel [6]. Tehát a nem kívánatos 
ionok kivonása megtörtént, ugyanakkor azonban 
egyéb organikus szennyezés került az oldatba. Ez a 
kezelt rostok esetében nem fordult elő.  

Összegzés 
Az őrölt repce pelletet hexánnal végzett 

extrakciónak és H2SO4-val, illetve NaOH-dal 
végzett előkezelésnek vetettük alá, hogy javítsuk a 
repce természetes adszorpciós tulajdonságait. Ezek 
közül az extrahált repcével értük el a legjobb 
fémion megkötést. 

Az előkezelt anyagok citromsavas módosítása 
esetén minden esetben nőtt a szorbensen 
megkötődött fémion mennyisége, tekintet nélkül az 
előkezelés típusára. A módosítás hatásfoka az 
extrahált, lúggal mosott váz citromsavas 
kezelésénél volt a legnagyobb. 

Az előkezelések és a módosítás eredményeit 
összegezve az extrahált, lúgosan előkezelt 

citromsavval módosított repcével érhetőek el a 
legjobb fémion megkötési értékek az adott 
vizsgálati körülmények között. 
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Kerámia membránszűrő tulajdonságai 
Filtering properties of ceramic membrane 

Gál Jenő 
HQ Pharma kft., 1097 Budapest, Kén u. 5., www.hqpharma.hu 

 

Összefoglaló 
 

- Cross Flow kerámia membrán szűrők felépítése.  
- A mikro és ultraszűrők felépítése 
- A kerámia szűrők előnyös tulajdonságainak összefoglalása. 
- Szűrőrendszerek összeállításának „építőkövei” 
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Kerámia membránszűrő alkalmazások 
Applications of ceramic filtering membrane 

Gál Jenő 
HQ Pharma kft., 1097 Budapest, Kén u. 5., www.hqpharma.hu 

 

Összefoglaló 
 

Alkalmazási csoportok felsorolása. 
Környezetvédelem, szennyvízkezelés 
Biotechnológia és gyógyszeripar 
Élelmiszer és italgyártás 
Vegyipar 
Vizkezelés 
Újszerű anyagok visszanyerése 
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Fermentáció feldolgozás 
Fermentation processing 

Gál Jenő 
HQ Pharma kft., 1097 Budapest, Kén u. 5., www.hqpharma.hu 

 

Összefoglaló 
 

Gyógyszeripari fermentáció lépései képekben 
Kerámia membrán szűrés 
Nano membrán szűrés 
pilot rendszer  
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Távfelügyeleti mérőberendezés gázmotor kenőolajok valósidejű 
vizsgálatára 

Measurement system for the real-time remote monitoring of gas engine oils 
Horváth Barnabása, Molnár Gergelya, Szalai Istvána, Nagymányai Antalb, 

Takács Jánosb 
aPannon Egyetem Fizika és Mechatronika Intézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

bEni Hungaria Zrt., 2040 Budaörs, Agip u. 4. 
 

Összefoglaló 
A távfelügyeleti rendszer a gázmotor kenését biztosító olaj fizikai paramétereinek változása alapján 

információt szolgáltat a kenőolaj üzem közbeni elhasználódásáról. Gázmotorokból származó olajminták 
laboratóriumi vizsgálata alapján az olaj fizikai és kémiai tulajdonságai közül a dinamikai viszkozitás és a relatív 
permittivitás bizonyult megfelelőnek az olaj öregedésének követésére. A rendszer a gázmotorokhoz mint 
mérőhelyekhez telepített adatgyűjtő egységekből és egy központi számítógéphez kapcsolódó GSM 
kommunikációs modulból épül fel. Az adatgyűjtő egységek tartalmazzák a kenőolaj viszkozitásának és relatív 
permittivitásának méréséért felelős szenzor együttest (szenzor-klaszter). A különböző mérőhelyekről származó 
adatok GSM hálózaton keresztül, SMS-ben jutnak el a központi egységhez, amely feldolgozza és megjeleníti a 
mérési adatokat. 

A mérésekhez szükséges olaj minta a gázmotor olajteknőjéből jut a szenzorokat tartalmazó saválló acélból 
készült cellába. A mérések végeztével a felszívott minta visszakerül az olajteknőbe. A mintavételezés feladatát 
membránszivattyú látja el. A kenőolaj üzemi hőmérséklete 80-90 °C, a mérések viszont állandó hőmérsékleten 
történnek, így a cellába felszívott olajat addig hagyjuk hűlni, amíg a hőmérséklete el nem éri az előre beállított 
hőmérsékletet (T = 50 °C). A mérőcella és a szivattyú a vezérlő elektronikától elkülönítve került elhelyezésre, 
egy-egy villamossági elosztószekrényben. 

A szenzor klasztert a relatív permittivitást és a viszkozitást mérő érzékelő és egy hőmérő szenzor alkotja. A 
permittivitást mérő szenzor két koaxiális elrendezésű, saválló acél csőből áll. A kenőolaj a szenzoron keresztül 
lép be a cellába, így megelőzhető az érzékelő szennyeződése. A minta a koaxiális külső és a belső henger közötti 
teret tölti ki mint dielektrikum. Az ilyen elrendezésű hengeres kondenzátor komplex impedanciáját adott 
frekvencián mérve meghatározható a kondenzátor kapacitása, amiből számolható az olaj relatív permittivitása. 

A viszkozitás meghatározása egy, az olajba merülő mérőtestet forgató DC motor áramfelvételének mérésén 
alapul. Az olaj viszkozitása egyenesen arányos a motor által felvett áram nagyságával. A vizsgálandó olaj 
viszkozitásának megfelelő méréstartományban ismert viszkozitású olajjal elvégzett kalibráció után, a mért 
áramfelvétel átszámolható viszkozitás értékké. 

Az adatgyűjtő egység elektronikája Basic Stamp típusú mikrovezérlő köré épül. A relatív permittivitást mérő 
szenzor komplex impedanciájának meghatározásáért AD5934 típusú impedancia konverter IC felel. A mért 
adatokat a vezérlő elektronika mellé beépített GSM modem SMS-ben küldi tovább a fogadó egység felé. Az 
eredmények USB háttértárra is mentésre kerülnek, mint biztonsági másolat. Továbbá a legutolsó mérés adatai 
egy LCD panelen is megjelennek. 

A központi adatgyűjtő egység tartalmazza a fogadó GSM modemet, amely USB porton keresztül 
számítógéphez csatlakoztatható. A fogadó modul által begyűjtött adatok feldolgozásához és grafikus felületen 
történő ábrázolásához LabVIEW programozási környezetben szoftvert fejlesztettünk. A gázmotorból származó 
használt kenőolaj mintákkal elvégzett laboratóriumi tesztek során a mérőrendszer által szolgáltatott adatokat 
műszeres mérések eredményeivel hasonlítottuk össze. A mérőberendezést tesztüzem céljából az Eni Hungaria 
által biztosított üzemi helyszínen telepítettük. 
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Bor besűrítésének vizsgálata 
Investigation of the concentration of wine 

Szép Angéla, Gáspár Kata, Kertész Szabolcs, Hodúr Cecilia, Szabó Gábor 
Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet 

6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7. 
 
Summary 
The aim of this study was to concentrate the valuable component of red wine by reverse osmosis (RO). Red wine 
contains many compounds which have a beneficial effect on human health. The RO measurements were carried 
out on laboratory-size equipment with AFC99 tubular membrane. The concentration of compounds was analyzed 
in the permeate and retention including sugar, alcohol, acid content and the conductivity. We determined the 
permeate fluxes, the retentions, and the color intensity of the red wine. The membrane retention of the valuable 
component was above 90%, but the membrane selectivity for the alcohol was smaller (57%). The antocian and 
polifenol content increased in the concentrate, which have beneficial effects to human health. It can be 
concluded that reverse osmosis is available method for concentration of red wine. 
 
Összefoglaló 
A mai, korszerű élelmiszeripari technológia megköveteli a termékek kíméletes és környezet barát feldolgozását, 
kezelését. Ez az elvárás érvényes a borászati technológia egészére, valamint az alkalmazott eljárásokra és 
kezelőanyagokra. Az élelmiszeriparban alkalmazott különböző besűrítési módszerek közül a 
nyomáskülönbségen alapuló membrános eljárásokhoz tartozó reverz ozmózist (RO) választottuk ki munkánk 
alapjául. A membrános eljárások előnye, hogy viszonylag kis energia felhasználással járnak, tehát 
környezetkímélőbbek a hagyományos eljárásokhoz képest, mert kevesebb vizet és energiát igényelnek (Bélafiné, 
2002). A méréseket vörösborral (Szekszárdi Bikavérrel) végeztük. A kísérlet alapvető célja a 
membrántechnikával történő besűrítés volt, mellyel borból alkoholszegény, ásványi anyagokban gazdag, az 
egészségre pozitív hatású sűrítményeket lehet előállítani. 
Az RO eljárás alkalmas a csökkentett alkoholtartalmú borsűrítmények készítésére. A membrán az értékes 
anyagokat 90% -ban tartja vissza, míg az alkoholra a szelektivitása kisebb volt, 57%. Emellett megállapítottuk, 
hogy a bor színanyagai is nagymértékben visszatarthatóak, tehát a készített borsűrítményekben az egészségre 
pozitív hatással bíró polifenolok és antociánok földúsulnak, így a kapott sűrítmény egészségesebb összetevőjű, 
mint a kiindulási alapanyag. Az eredmények alapján a költséges klasszikus eljárások helyett érdemes alkalmazni 
a membrántechnikán alapuló eljárásokat. 
 
 
Köszönetnyilvánítás 
A kutatási munka a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 azonosító számú, „Kutatóegyetemi Kiválósági 
Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen” című projekt keretében az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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Polimerizációra képes flagellin-GFP fúziós fehérje előállítása 
Creation of a polymerizable flagellin-GFP fusion protein 

Klein Ágnes1, Muskotál Adél1, Tóth Balázs1,2, Vonderviszt Ferenc1 
1Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet, Bio-Nanorendszerek Laboratórium 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
2MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, Növényi Molekuláris Biológia Osztály  

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. 
 

Összefoglaló 

 
Számos baktérium flagellumok segítségével úszik, melyek helikális filamentumai a flagellin fehérje több ezer 
kópiájából épülnek fel. A filamentáris szerkezet kialakításában a fehérje terminális régiói vesznek részt. A 
flagellin molekula középső része (D3), mely a filamentum felületén található rekombináns DNS technika 
alkalmazásával átalakítható anélkül, hogy a molekula polimerizációs, önszerveződő képessége megváltozna. 
Jelen munkánk célja, hogy létrehozzunk egy olyan fúziós fehérjét, melyben a flagellin molekula D3 doménjének 
helyére a zöld fluoreszcens fehérjét (GFP) ültessük be. Kísérleteinkben a GFP szuperstabil variánsát (sfGFP) 
használtuk, mely különösen előnyös feltekeredési képességgel rendelkezik.  
Először elkészítettük a GFP fehérje és a flagellin fehérje (FliC) fúziós konstrukcióját. A fúziós fehérjét kódoló 
génkonstrukció előállításához az sfGFP nukleotidszekvenciáját pET23b(+) plazmidba illesztettük be oly módon, 
hogy a megfelelő primerekkel az sfGFP-hez kapcsoltuk a flagellin N- és C-terminálisát kódoló génszakaszokat. 
Ezt követően restrikciós enzim párossal hasítottuk a FliC-sfGFP tartalmú és a pET23b(+) lineáris DNS 
szekvenciákat, majd a ragadós végeket összeillesztve megkaptuk a kívánt konstrukciót. A FliC-sfGFP fehérjét 
E.coli baktériumokban termeltettük. A fúziós fehérje tisztítását megkönnyíti, hogy a C-terminálison 6 
aminosavnyi hisztidin toldalék található, mely reverzibilisen kötődik a Ni-affinitás oszlophoz. Az előállított 
FliC-sfGFP fehérje spektrális és polimerizációs tulajdonságait jellemeztük. 
Kísérleteink során bebizonyítottuk, hogy a létrehozott fúziós fehérje monomerjei képesek önmagukban polimert 
képezni megfelelő körülmények között. A fluoreszcens tulajdonságok vizsgálata megmutatta, hogy a sfGFP 
fehérje a flagellinbe illesztve fel tudja venni natív szerkezetét. Sikerült tehát létrehoznunk egy polimerizációra 
képes fúziós fehérjét, amelyben a GFP fluoreszcens tulajdonságait ötvöztük a flagellin molekula önszerveződő 
képességével. Az intenzív fluoreszcenciát mutató FliC-sfGFP fúziós fehérjét filamentáris nanostruktúráinkba 
építve lehetőség nyílik azok egyszerű nyomon követhetőségére és detektálásra.  
Ez a munka az NKTH-OTKA CK77819 projekt támogatásával valósult meg. 
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A must sűrítése során alkalmazott membránszűrési eljárások 
optimális megvalósításának tervezése 

Kőszegi Lászlóné, Fogarassy Eszter, Békássy-Molnár Erika, Vatai Gyula 
Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar 

Élelmiszeripari műveletek és Gépek Tanszék 
1118 Budapest, Ménesi út 44., tel: (06-1) 372 6232 

 
Összefoglaló 
A must sűrítésének korszerű módszere a víztartalom membránszűréssel történő eltávolítása. A módszer előnyei a 
hagyományos bepárlási eljárással szemben, hogy alacsony hőmérsékleten történik a víz eltávolítása, ezért anyag- 
és környezetkímélő, hosszú távon pedig gazdaságosabb.  
 
Ennek a tanulmánynak kettős célja van. 

1. Megkeresni a választ arra, hogy egy háromelemű membránszűrő rendszer (mikroszűrő (MF), fordított 
ozmózis (RO) és nanoszűrő (NF) berendezés) esetén milyen koncentrációértékig érdemes fordított 
ozmózis berendezéssel besűríteni a mustot ahhoz, hogy a háromelemű rendszer összköltsége minimális 
legyen.  

2. A megállapított optimális koncentráció eléréséhez milyen nyomásértéket kell beállítani a RO és a NF 
berendezéseknél.  

 
A feladatot a dinamikus programozás módszerével valósítottuk meg, melynek lépései:  

1. Matematikai modelleket állítottunk fel a szűrőrendezésekre a mérési adatok alapján. 
2. A hőmérsékletet a must értékes komponenseinek megóvása érdekében a kísérletileg legelőnyösebb 24 oC-ra 

állítottuk be.  
3. Méréseink szerint a mikroszűrő gyakorlatilag nem csökkentette a nyers must koncentrációját, csak 

tükrösítési és hideg sterilizálási folyamatot látott el. Ezért költségeit állandónak tekintettük, így nem 
befolyásolta az optimum számítását.  

4. Naprakész gazdasági adatok segítségével meghatároztuk a készülékek beruházási és működési költségeit 
(nem zöldmezős beruházás esetére), változtatva az RO és az NF membránon a transzmembrán 
nyomáskülönbséget, mint irányító változókat. A nyomáskülönbségek változtatása módosította mind a 
költségeket, mind az RO és NF közötti koncentrációt.  

5. A nagyszámú számítás-sorozatból kiválasztottuk az összetett membránszűrő rendszer összköltségének 
minimumát és a minimumhoz tartozó irányító változókat. A bemenő koncentrációkat 9-15 Brix között 
változtattuk, a rendszer kimenő koncentrációját 44-es Brix értéken tartottuk. A különböző bemenő 
koncentrációk esetén különböző értékeknél adódott a rendszer összköltségének optimuma, ezáltal pedig a 
fordított ozmózis berendezésből kilépő must koncentrációja. Ha a mustot például 10,5 Brix kiindulási 
koncentrációról sűrítjük be, akkor a rendszer összköltsége abban az esetben lesz minimális, ha a RO 
berendezéssel 25,5 Brix sűrítési koncentrációt érünk el.  
Ehhez az RO berendezésben 93 bar transzmembrán nyomáskülönbséget, míg az NF berendezésnél 88 bar 
transzmembrán nyomáskülönbséget kell beállítani.  

6. A számításokat több energiaárra is elvégeztük, figyelembe véve az árak emelkedését, és azt tapasztaltuk, 
hogy az energiaárak növekedése a beruházási/üzemeltetési költségek arányát kissé növeli, az RO által 
végzett sűrítés mértéke csökken, a sűrítés nagyobb részét az energetikailag kedvezőbb NF végzi. 

 
 
A szerzők köszönetet mondanak a TAMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 pályázatnak, ill. OTKA (K68596) és 
az OTKA (CK 81011) pályázatnak a kutatáshoz nyújtott támogatásáért. 
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D,L-tejsav enantioszelektiv elválasztása Au nanorészecskéket 
tartalmazó membránon 

D,L-lactic acid enantioselective separation on Au nanoparticles inculded membrane 
Kulcsár Edina, Kelemenné Horváth Ilona, Nagy Endre 

Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar, Műszaki Kémiai Kutatóintézet 
H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

 
Összefoglaló 
 
Az arany nanorészecskéket széles körben alkalmazzák a nanotechnológiában és egyre gyakrabban merül fel 
kutatási témaként az interdiszciplináris tudományágak területeken is. Számos publikáció jelent meg, amely az 
arany nanorészecskék alapvető fizikai, kémiai és optikai tulajdonságaival foglalkozik, valamint elsősorban 
egészségügyi alkalmazhatóságukat kutatja. 
Új lehetőséget jelent a királis fém nanorészecskék alkalmazása az enantioszelekiv reakcióknál.  
Méréseim során arany nanorészecskéket állítottam elő és módosítottam a felszínét ciszteinnel. 
20 ml 2,50 x 10-4 mol/dm3 arany-klórhidrát vizes oldatát és 20 ml 2,50 x 10-4 mol/dm3 nátrium-citrát oldatot 
főzőpohárban kevertettem. Majd 0,6 ml 1,0 x 10-1 mol/dm3 jéghideg nátrium-borohidrid oldatát lassan 
hozzáadva 2 órán át szobahőmérsékleten kevertettem, míg az oldat színe vörösről mély lilává változott. 
Éjszakára alufóliával bevont lombikban tároltam az oldatot, hogy megelőzzem a fény általi bomlást. Az oldatot 
higítottam (1 ml oldat 5ml desztillált víz) és hozzáadtam annyi ciszteint, hogy a végső koncentráció 2,5 x 10-2 
mol/dm3 legyen. Az így kapott oldatot fél órára ultraszonikus fürdőbe helyezetem, amely szétválasztotta az 
összeállt molekulákat és eltávolította a levegő buborékokat. 
Ezek a királis nanorészecskék enantiospecifikus kölcsönhatásba lépnek az optikai izomerekkel amely 
enantioszelektiv katalízist és elválasztást eredményez. 
A királis arany nanorészecskéket tartalmazó oldatot megkötöttem különböző porozitású támasztóréteges 
folyadék membrán pórusaiban 1 bar nyomás alatt.  

Membránok tesztelésére a kutatóintézetben készített 50 ml térfogatú műanyag cella szolgált. Membránok 
átmérője 47 mm, 25 ml, 12,0 g/l D,L-tejsav vizes oldata a betáplálási fázis. Membrán mindkét oldalán lévő 
fázist állandó nyomáson, 37oC-on szivattyúval folyamatosan kevertettem 4 napig és meghatározott 
időközönként mintát vettem  
Minták elemzésére nagy teljesítményű folyadék kromatográfia szolgált. 
Legnagyobb tejsav enantiomer felesleg értéket 23 %-ot, a 3 kDa-os pórus méretű Sterlitech kerámia membránnal 
kaptam. 
Királis arany nanorészecskéket tartalmazó támasztóréteges folyadék membrán, alkalmas a racém tejsav 
enantioszelektív elválasztására, valamint más optikai izomerek enantioszelektív szeparációjára is. 
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Aflatoxin-extrakciós eljárások összehasonlítása 
Comparison of Aflatoxin Extraction Methods 

Prettl Zsolt, Kelemenné Horváth Ilona, Tóth Éva, Lepossa Anita,  
Nagy Endre 

Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar, Műszaki Kémiai Kutatóintézet 
H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

 
Összefoglaló 
 
A világ fokozódó energiafogyasztásának köszönhetően a bioetanol-előállítás egyre nagyobb jelentőségű. E 
folyamat leggyakrabban felhasznált alapanyaga a kukorica, amelynek a mikotoxinokkal való szennyezettsége 
világszerte problémát jelent. A kiindulási alapanyag toxintartalmának kimutatásával számos irodalom 
foglalkozik, vizsgálatuk napjainkban rutinszerűen, szabványmódszerek alapján történik. Ugyanakkor a 
fermentáció egyik végtermékeként keletkező, takarmányként hasznosítható nedves (WDGS) és száraz (DDGS) 
szeszmoslékban esetlegesen visszamaradó mikotoxinok vizsgálatáról már jóval kevesebb információ áll 
rendelkezésre. E mátrixok mintafeltárása és analízise során sokkal több zavaró komponenssel kell számolni. 
Munkánk során az aflatoxin B1 vizsgálatára folytattunk kísérleteket természetes úton szennyezett kukoricából 
előállított WDGS és DDGS mátrixokból. Az extrakciókat négy lépcsőben, kétfajta oldószerkeverékkel végeztük. 
A nedves minták esetében – azok nedvességtartalmát kompenzálandó – vizes komponens hozzáadása nélkül 
történt az extrakció első két lépése. A toxinmeghatározás C18 oszlopon HPLC-FL csatolt technika segítségével 
történt. 
Mivel természetesen kontaminált alapanyaggal dolgoztunk, a minta pontos toxintartalmát nem ismerhetjük, ezért 
a vizsgálatok során a legnagyobb toxinkoncentrációt mutató módszert tekintettük a leghatékonyabbnak. 
Eredményeinket összehasonlítottuk az azonos mintából MSZ EN 12955:2000 minta-előkészítéssel és az AOAC 
990.33:1994 vizsgálati módszerrel meghatározott toxinkoncentrációval, ami csupán 60%-a volt a kísérleteinkben 
legkevésbé hatékonynak bizonyuló módszerrel kapott értéknek 
 
Kulcsszavak: aflatoxin B1, WDGS, DDGS, extrakció, toxinmeghatározás 
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Enzymatic reactions in solid-gas phase 
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Summary 
 

During the last years much attention has been paid to the development of new, environmentally friendly 
biocatalytic processes. Solid-gas phase biocatalysis offers a clean technology compared to the organic solvent 
systems and has several advantages over solid-liquid systems: 

• the biocatalyst thermo-denaturation is limited since it is (partially) dehydrated, 
• mass transfer of components is more efficient in gas phase and diffusion limitation is reduced due to the 

low gas viscosity,  
• production of by-products is reduced or avoided and very high conversion yields can be achieved, 
• products and unconverted substrates can be easily recovered with condensation, 
• therefore the risk of microbial contamination is lower, 
• stability of biocatalyst is higher. 

Gas-solid phase biocatalytic reactions offer economic and environmentally sound ways to produce ester 
compounds, which can be used as natural flavour components, and other types of value-added products. 
In this work the aim was first to construct a solid-gas phase laboratory scale experimental set-up and then to 
carry out experiments on the continuous esterification of ethyl-acetate from acetic acid and ethanol applying 
Candida antarctica lipase B enzyme in this bioreactor and to determine the effects of initial substrate 
composition, applied temperature and amount of used enzyme on the esterification reaction.  

It was found that there was a well-defined correlation between the yield of the ethyl-acetate product and the 
temperature and the amount of used enzyme, while the correlation between the initial substrate composition and 
the product yield could not be described so easily. 

The activation energy of the esterification was found to be much lower in our system than that of the same 
enzymatic reaction carried out in other reaction media, such as organic solvent system, ionic liquid, etc. 
 
Bevezetés 
 

Az utóbbi időben megnövekedett érdeklődés 
tapasztalható a nem-hagyományos közegben 
lejátszódó enzimatikus reakciók tanulmányozása 
iránt, hiszen bebizonyosodott, hogy az enzimek 
képesek megőrizni aktivitásukat a hagyományos, 
természetes vizes közegüktől eltérő környezetben is 
[1]. Nem-konvencionális közegként alkalmazhatóak 
szerves oldószerek, az egyik szubsztrát feleslegében 
lejátszódó oldószermentes rendszerek, ionos 
folyadékok, szuperkritikus állapotú fluidumok, ezek 
mellett pedig az elmúlt években a szilárd-gáz 

fázisok határfelületén lejátszódó enzimatikus 
reakciók vizsgálata is előtérbe került [2]. Az ilyen 
rendszerekben a biokatalizátor szilárd formában, 
valamilyen hordozóhoz rögzítetten van jelen, míg a 
kiindulási anyagok, valamint a keletkező termékek 
gáz fázisban találhatók meg. Ezáltal a 
hagyományos reakcióközegekhez viszonyítottan 
lényegesen előnyösebb anyagátadási viszonyok 
kialakítása válik lehetővé [3]. A kutatás témája 
meglehetősen új, ezt jól mutatja a viszonylagosan 
kis számú rendelkezésre álló szakirodalmi 
eredmény. A ’80-as évek végéről származik az első 
vizsgálat, melyben szilárd-gáz fázisok 
határfelületén sikerrel tesztelték enzimek 
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működését [4]. Bebizonyosodott, hogy nyers és 
tisztított enzimek egyaránt képesek működni ezen 
reakcióközeg alkalmazása esetén. Hatékonysági 
oldalról megközelítve az ilyen rendszerekről 
elmondható, hogy kis üzemi méretükhöz 
viszonyítottan nagy produktivitással rendelkeznek. 

Emellett a szilárd-gáz fázisú biokatalízis 
megvalósításának számos előnye lehetséges 
összehasonlítva a hagyományos reakcióközegben 
lejátszódó folyamatokkal szemben. Ezek a 
következők [5,6,7]: 

• az alkalmazott biokatalizátor hőmérséklet-
denaturációja csökkentett, 

• a komponensek áramlása és az 
anyagátadás sokkal hatékonyabb a gáz 
fázisban, 

• a diffúziós limitáció következtében a gáz 
viszkozitása kisebb lesz, 

• magas konverzió elérése válik lehetővé, 
• a keletkező termék(ek) és az át nem alakult 

szubsztrát(ok) könnyen visszanyerhetővé 
válnak kondenzáció révén, 

• a biokatalitikus reakciók, illetve 
biorektorok működtetése során reális 
hátráltató tényezőként fellépő mikrobiális 
szennyeződés kockázata alacsonyabb 
szilárd-gáz fázisban, 

• az alkalmazott biokatalizátor és esetleges 
ko-faktorainak stabilitása várhatóan 
magasabb ezen reakcióközeg esetében. 

A felsorolt előnyök kihasználásának érdekében 
jelen munkánk során célkitűzésünk volt egy szilárd-
gáz fázisú enzimes reakciók végrehajtására és 
vizsgálatára alkalmazható kísérleti berendezés 
összeállítása és működésének tesztelése. Egy 
kiválasztott lipázos észterezési reakció nyomon 
követése mellett célul tűztük ki az optimális 
működési paraméterek meghatározását, a rendszer 
működésének tanulmányozását. 
 
 
 
 

Anyagok és módszerek 
 

Biokatalizátorként Novozym 435 
enzimkészítményt, azaz immobilizált Candida 
antarctica lipáz B-t használtunk (Novozymes). 

Egyéb felhasznált vegyszerek: ecetsav 99-
100%), etanol (96%), etil-acetát (Reanal). 

A minták elemzése gázkromatográf segítségével 
történt. Az analízist HP 5890A típusú 
gázkromatográffal, HP-FFAP kolonna és FID 
detektor segítségével hajtottuk végre. 

 
Eredmények 
 

Kísérleteink során egy egyedi konstrukciójú, 
szilárd-gáz fázisú enzimes reakciók kivitelezésére 
alkalmas kísérleti berendezést állítottunk össze, 
melyben az alkalmazott enzimet, mint szilárd fázist 
rögzített formában helyeztük el. A kiindulási 
szubsztrátokat, illetve a biokatalitikus reakció során 
keletkező termék(ek)et gőz fázisban érintkeztettük 
az enzimmel. A kiindulási anyagokat első lépésben 
elpárologtattuk, majd folyamatos és egyenletes 
sebességű N2-gáz, mint vivőgáz áramoltatása 
mellett juttattuk a biokatalizátorral töltött reaktorba. 
Az anyagmérleg nyomonkövetése érdekében az át 
nem alakult szubsztrátokat és a keletkező terméket 
kondenzáltattuk. A kísérleti berendezés az 1. ábrán 
látható. 

A kialakított rendszer működésének vizsgálata 
érdekében kiválasztottunk egy lipázos észterezési 
modell-reakciót, melynek segítségével egyszerűen 
követhetjük nyomon a berendezés működését: 
etanol és ecetsav reakciójában etil-acetát 
keletkezését vizsgáltuk. 

A folyamat nyomon követésére az egyik 
szubsztrát, az ecetsav, illetve a keletkező termék, az 
etil-acetát mennyiségének meghatározását végeztük 
el gáz, illetve folyadék fázisú minták elemzése 
révén. 

Kísérleteink során célunk volt az optimális 
működési paraméterek megállapítása. 
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1. ábra: Szilárd- gáz fázisú kísérleti berendezés 

 
A vivőgáz áramlási sebességének hatása 

 
A vivőgáz áramlási sebessége hatással van a 

reaktorban kialakuló tartózkodási időre és a 
produktivitásra, ezért érdemes vizsgálatával 
foglalkozni. A gáz áramlási sebességét az alábbi 
értékekre állítottuk be: 2, 3, 4, 5 dm3 h-1. A 
kiindulási szubsztrát arány folyadékfázisban 80:20 
cm3 cm-3 volt, mindemellett 11 g enzimkészítményt 
alkalmaztunk a reaktorban, 50°C hőmérsékleten. A 
konverzió alakulását a 2. ábrán tüntettük fel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ábra: A vivőgáz áramlási sebességének a 
konverzióra gyakorolt hatása 

 
Az alkalmazott hőmérséklet hatása 
 

A reaktorban alkalmazott hőmérséklet a 
lejátszódó reakció sebességére gyakorol hatást. A 
szilárd biokatalizátor felületén esetlegesen 
kialakuló kondenzáció elkerülése érdekében értéke 

nem lehet alacsonyabb a szubsztrátok 
elpárologtatásának hőmérsékleténél. Az alkalmazott 
hőmérséklet a következőképp alakultak: 30°C, 
40°C, 50°C, 60°C). A kapott konverzió értékeit a 3. 
ábrán láthatjuk. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ábra: Az alkalmazott hőmérséklet hatása a 
konverzióra 

 
A kiindulási szubsztrátösszetétel hatása  
  

A kiindulási szubsztrátösszetétel esetében  
fontos megjegyeznünk, hogy a folyadékfázisban, 
illetve az elpárologtatás után a gőzfázisban 
tapasztalható szubsztrátösszetétel az eltérő 
forráspontnak köszönhetően változó. A közöttük 
lévő összefüggés bemutatására szolgál az 1. 
táblázat. 
 

1. táblázat: Szubsztrátösszetétel összefüggései 
 

Szubsztrátösszetétel 
a folyadékfázisban 

AcAc:EtOH 
(cm 3 cm-3) 

Szubsztrátösszetétel 
a gázfázisban 
EtOH:AcAc 

(g g-1) 
80:20 2,0 ± 0,04 
75:25 3,5 ± 0,05 
65:35 1,0 ± 0,03 
50:50 0,9 ± 0,05 
25:75 0,2 ± 0,06 

 
A kapott eredmények a 4. ábrán láthatóak. A 

kiindulási szubsztrátarány értékei a 
folyadékfázisban kialakított értékeket jelölik. 
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4. ábra: Kiindulási szubsztrátarány hatása 
 

Az aktiválási energia meghatározása 
 
Kísérleteink során meghatároztuk a vizsgált 

rendszerben mérhető aktiválási energia értékét, 
melyet összehasonlítva korábbi, egyéb nem-
konvencionális közegekben szintén lipázos 
észeterzési folyamat során megállapított aktiválási 
energia értékeivel, lényegesen jobb eredményt 
tapasztaltunk (2. táblázat). 
 

2. táblázat: Az aktiválási energia értékének 
alakulása eltérő reakcióközegek alkalmazása esetén 
 

Reakcióközeg Aktiválási energia 
(kJ mol-1) 

szilárd-gáz fázis 9,2 
[bmim][PF6] típusú 
ionos folyadék [8] 

21,7 

n-hexán [9] 30,6 
oldószermentes 

közeg [9] 
52,9 

 
Összefoglalás 

 
Munkánk során ecetsav és etanol észterezési 

reakciójában kialakuló etil-acetát előállítását, az 
alkalmazott paraméterek hatásait vizsgáltuk egy 
saját konstrukciójú szilárd-gáz fázisú enzimes 
reakciók kivitelezésére alkalmazható bioreaktorban. 
Az alkalmazott enzimkészítmény egy kereskedelmi 
forgalomból származó Candida antarctica lipáz B 
(NOVOZYM 435) termék volt. Kísérleteinkben 

vizsgáltuk a kiindulási szubsztrát összetételének, az 
alkalmazott hőmérsékletnek és a vivőgáz áramlási 
sebességének hatását a reakció során kialakuló 
konverzióra. A megállapított optimális paraméterek 
a következők voltak: 2 dm3 h-1 N2 vivőgáz áramlási 
sebesség, 50°C hőmérséklet, 75:25 ml ml-1 
kiindulási szubsztrátarány. Emellett meghatároztuk 
a reakció aktiválási energiáját, melynek értéke 9,2 
kJ mol-1 értéknek adódott. Ez lényegesen 
alacsonyabb érték az egyéb reakcióközegekben 
tapasztalt értéknél. 

További terveink között szerepel a reaktor 
konstrukciójának átalakítása a kedvezőbb 
fázisérintkeztetés érdekében, illetve egyéb, illékony 
aromakomponensek előállításának vizsgálata szilár-
gáz fázisú enzimes észterezési reakciók során. 
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1600-1610 S Z Ü N E T  
 

1. Solymosi Péter, Ludányi András, Hancsók Jenő: Biogázolaj előállításának vizsgálata nem 
étkezési célú növényolajból 

2. Lázár Ildikó, Borsodi Nikolett, Miskolczi Norbert, Angyal András, Gerencsér Anita, 
Bartha László: Szénhidrogénfrakciók előállítása szennyezett műanyaghulladékok 
krakkolásával 

3. Fodor Zsófia, Paul Krajnik, Petar S. Varbanov, Jiří J. Klemeš: Improving Energy 
Efficiency of a Developing Country’s Dyes Synthesis Plant. A Specific Case Study 

4. Tóth Csaba, Baladincz Péter, Hancsók Jenő: Az alapanyag aromástartalmának hatása 
növényolaj-gázolaj elegyek együttes feldolgozására 

5. Nemet Andreja, Jiří J. Klemeš: Determination of optimal temperature for solar 
capture and storage – Captured Solar Energy Curve and Minimal Capture 
Temperature Curve 

 
 
2011. április 27. szerda 
1400 VEAB Székház Kisterem 
 
 
REAKTORTECHNIKA Elnökök: Dr. Horváth Géza 
   Dr. Szeifert Ferenc 
 

1. Bárkányi Ágnes, Lakatos G. Béla, Németh Sándor: A mikrokeveredés hatása autokatalitikus 
reakciórendszer viselkedésére 

2. Borsos Ákos, Lakatos G. Béla: Hűtési profil hatása a hűtéses kristályosítók termékminőségére 
3. Bothné Fehér Kinga, Örvös Mária: Fizikai és kémiai abszorpció vizsgálata kén-dioxid 

leválasztásnál 
4. Kriván Eszter, Marsi Gábor, Hancsók Jenő: Izoolefin elegyek előállítása 

 
 
1520-1540 S Z Ü N E T  
 

5. Pölczmann György, Valyon József, Hancsók Jenő: Fischer-Tropsch paraffinok katalitikus 
átalakíthatóságának vizsgálata Pt/AlSBA-15 és Pt/β zeolit katalizátorokon 

6. Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba, Papp Anita, Lakatos G. Béla: Haszon 
maximalizálás átmeneti tartályokkal csatolt termelési rendszerek esetén 

7. Buza Orsolya Piroska, Tábi Tamás: Környezetbarát terméktervezés lebomló polimer 
használatával 
 
 

 
1900   FO GA D ÁS :  VEAB Székház Pince 



 

 

2011. április 28. csütörtök 
0900 VEAB Székház Nagyterem 
 
REAKTORTECHNIKA Elnökök: Dr. Gyenis János 
  Dr. Chován Tibor 

1. Modla Gábor: Kloroform - Aceton - Toluol elegy szétválasztása nyomásváltó szakaszos 
desztillációval egy új kolonna konfigurációban  

2. Szoboszlai Zsolt, Hancsók Jenő: C5/C6 paraffinok és biner elegyeik hidroizomerizálásának 
kinetikai vizsgálata 

3. Ujhidy Aurél, Szabóné Bárdos Erzsébet, Horváth Ottó, Horváth Attila, Schmidt Kristóf: 
Szerves szennyezők lebontása fotokatalitikus reaktorokban 

4. Ötvös Zsolt, Filipcsei Genovéva, Heltovics Gábor, Darvas Ferenc: Áramlásos kémiai 
technológia - A gyógyszeripar új formulációs eszköze 

5. Tóth András József: Gyógyszergyári hulladékvizek fiziko-kémiai kezelése 
6. Eller Zoltán, Hancsók Jenő: Csökkentett aromástartalmú sugárhajtómű üzemanyagok 

 
1100-1110 S Z Ü N E T  
 

8. Modla Gábor: Etil-acetát gyártása nyomásváltó szakaszos reaktív desztillációval egy új, két-
kolonnás rendszerben 

9. Rippelné Pethő Dóra, Horváth Géza, Oláh Károly, Tóth Imre, Vágó Árpád: Földgázok 
kénhidrogén tartalmának szelektív eltávolítása 

10. Modla Gábor, Láng Péter: A szakaszos extraktív és nyomásváltó desztilláció 
összehasonlítása az aceton-metanol szétválasztásra 

11. Lévai György, Berta Márton, Király Csilla, Falus György, Gresits Iván, Székely Edit, Szabó 
Csaba: A szuperkritikus szén-dioxid hatása potenciális szén-dioxid tároló kőzetekre 

12. Gál Jenő: Crossflow kerámia membránszűrés fermentációnál a gyógyszeriparban 
 
1230-1345 E B É D S Z Ü N E T   
 
 
1400 VEAB Székház Nagyterem 
 
NANOTECHNOLÓGIA 
 Elnökök: Dr. Vonderviszt Ferenc
  Dr. Feczkó Tivadar 
 

1. Vonderviszt Ferenc, Klein Ágnes, Szabó Veronika, Meiczinger Mónika, Jankovics Hajnalka, 
Muskotál Adél, Tóth Balázs: Filamentáris nanoszerkezetek építőelemeinek létrehozása 

2. Fülöp Eszter, Nagy Norbert, Deák András, Hórvölgyi Zoltán, Bársony István: Ionos folyadék 
alkalmazása cellulóz előkezelésére: Vékonyrétegek mezopórusos szilikával bevont arany 
nanorudakból 

3. Kaknics Judit, Detrich Ádám, Hórvölgyi Zoltán: Vízlepergető bevonatok szilika szolokból 
4. Hegedűs Imre, Nagy Endre: Akrilamid réteggel stabilizált egyedi enzim nanorészecskék 

aktivitásának vizsgálata 
5. Kerekes Nóra, Volentiru Emőke, Takács Máté, Hórvölgyi Zoltán: Pórusos SnO2 és TiO2 

bevonatok előállítása szol-gél technikával 
 
1540-1600 S Z Ü N E T



 

 

 
6. Zámbó Dániel, Volentiru Emőke, Hórvölgyi Zoltán: Mezopórusos SiO2 szol-gél bevonatok 

előállítása és jellemzése 
7. Balázs Dániel, Detrich Ádám, Hórvölgyi Zoltán: Langmuir-Blodgett technika 

továbbfejlesztése nanostrukturált szervetlen bevonatok előállítására 
8. Szabó Veronika, Muskotál Adél, Tóth Balázs, Vonderviszt Ferenc: Az 1,4-β-xilanáz A enzim 

flagellinnel való fúziós konstrukciójának előállítása 
 
2011. április 28. csütörtök 

0900 VEAB Székház Kisterem 
 
MEMBRÁNSZEPARÁCIÓS ELJÁRÁSOK Elnökök: Bélafiné Dr. Bakó Katalin 
  Dr. Nemestóthy Nándor 
 

1. Nemestóthy Nándor: A membrános gázszeparáció szerepe a membrános műveleteknél 
2. Bakonyi Péter, Nemestóthy Nándor, Lövitusz Éva, Pientka Zbyňek, Bélafiné Bakó Katalin: 

Az E. coli (XL1-BLUE)-val megvalósított biohidrogén fermentáció műveleti paramétereinek 
vizsgálata és optimalizálása 

3. Beszédes Sándor, Ábel Marietta, László Zsuzsanna, Szabó Gábor, Hodúr Cecilia: Húsipari 
szennyvizek membrános koncentrálási eljárásainak vizsgálata biogáz fermentáció 
hatékonyságának növelése céljából 

4. Boór András, Bélafiné Bakó Katalin: Gyümölcslevek kezelése membránszeparációs 
műveletekkel 

5. Rácz Gábor, Fogarassy Eszter, Vatai Gyula, Mehmet Torun, Cüneyt Dinçer, Hilal Şahin, 
Feramuz Özdemir: Zsályakivonat koncentrálása többlépcsős membrántechnológiai eljárással  

6. Gáspár Igor, Koris András, Vatai Gyula: Stabil olaj-víz emulzió bontása kerámia 
kapillárcsöves membránnal  

 
1100-1110 S Z Ü N E T  
 

7. Nagy Renáta, Cséfalvay Edit, Mizsey Péter: Cukorcirok préslé cukortartalmának 
betöményítése membránszeparációval  

8. Vajda Balázs, Nemestóthy Nándor, Bélafiné Bakó Katalin: Mono és kevert kultúrájú 
mikrobiális üzemanyagcellák 

9. Szép Angéla, Kertész Szabolcs, László Zsuzsanna, Hodúr Cecilia, Szabó Gábor: Ózonos 
előkezelés hatása a húsipari szennyvíz ultraszűrésére 

10. Tóth Gábor, Nemestóthy Nándor: Fotoakusztikus mérőműszer alkalmazása a gázszeparáció 
jellemzésére 

11. Pauer Viktor, Cséfalvay Edit, Mizsey Péter: Szója főzőlé környezetbarát eljárásokkal való 
feldolgozhatóságának vizsgálata 
 

1250-1345 E B É D S Z Ü N E T   
 
1400 VEAB Székház Kisterem 
 
A Magyar Kémikusok Egyesülete Membrántechnikai Szakosztályának tisztújító közgyűlése  

Program:  1. Elnöki beszámoló 
2. Új elnökség megválasztása 
3. PhD házivédés 
4. Vegyes ügyek 



 

 

1500-1700 VEAB Székház  
 
 
POSZTER SZEKCIÓ  Elnök: Dr. Nagy Endre 
 
1700-1730 A poszter szekció rövid értékelése 3-4 perces beszámolókkal a nagyteremben. 
 

1. Gál Jenő: Kerámia membránszűrő tulajdonságai 
2. Gál Jenő: Kerámia membránszűrő alkalmazások 
3. Gál Jenő: Fermentáció feldolgozás 
4. Horváth Barnabás, Molnár Gergely, Szalai István, Nagymányai Antal, Takács János: 

Távfelügyeleti mérőberendezés gázmotor kenőolajok valósidejű vizsgálatára 
5. Kertész Szabolcs, Szép Angéla, Gáspár Kata, Hodúr Cecilia, Szabó Gábor: Bor besűrítésének 

vizsgálata 
6. Klein Ágnes, Muskotál Adél, Tóth Balázs, Vonderviszt Ferenc: Polimerizációra képes 

flagellin-GFP fúziós fehérje előállítása 
7. Kőszegi Lászlóné, Fogarassy Eszter, Békássy-Molnár Erika, Vatai Gyula: A must sűrítése 

során alkalmazott membránszűrési eljárások optimális megvalósításának tervezése 
8. Kulcsár Edina, Kelemenné Horváth Ilona, Nagy Endre: D,L-tejsav enantioszelektív 

elválasztása Au nanorészecskéket tartalmazó membránon 
9. Prettl Zsolt, Kelemenné Horváth Ilona, Tóth Éva, Lepossa Anita, Nagy Endre: Aflatoxin-

extrakciós eljárások összehasonlítása 
10. Vozik Dávid, Csanádi Zsófia, Gubicza Krisztina, Zvjezdana Findrik Blazevic, Bélafiné Bakó 

Katalin: Szilárd-gáz fázisú enzimkatalitikus reakciók 



 

 

2011. április 29. péntek 

0900 VEAB Székház Nagyterem 
 
BIOTECHNOLÓGIA Elnökök: Dr. Nagy Endre 
  Dr. Németh Áron 
 

1. Németh Áron, Kiss Ádám, Sevella Béla: Kísérletek D-tejsav fermentációs előállítására 
2. Bocsi Róbert, Horváth Géza, Hanák László, Hodai Zoltán: Lipidtermelésre termesztett 

mikroalgák szaporodásának vizsgálata természtes fényben 
3. Borsodi Nikolett, Miskolczi N., Mudri M., Angyal A., Bartha L.: „Biológiai úton lebomló 

műanyaghulladékok” krakkolása szakaszos reaktorban 
4. Hodai Zoltán, Horváth Géza, Hanák László, Bocsi Róbert: Olajtermelésre szaporított 

mikroalgák szeparációja a tenyészközegtől 
5. Kasza Tamás, Hancsók Jenő: Bioparaffinok izomerizációja platina-tartalmú SAPO-11 és Al-

MCM-41 katalizátorokon 
6. Németh Gergely, Bélafiné Bakó Katalin, Maja Habulin, Nemestóthy Nándor, Gubicza 

László: Aszimmetrikus tejsav észterezés ionos folyadékban 
 
 

1100-1110 S Z Ü N E T  
 

1. Egedy Attila, Varga Tamás, Chován Tibor: Kevert reaktorok dinamikai viselkedésének 
modell alapú vizsgálata 

2. Bányai Tamás, Gubicza László, Zvjezdana Findrik Blažević: Biokenőanyagok előállítása 
ionos folyadékokban 

3. Szentgyörgyi Csanád, Bélafiné Bakó Katalin, Nemestóthy Nándor, Bakonyi Péter, Gubicza 
László: Ionos folyadék alkalmazása cellulóz előkezelésére 

4. Varga Zsanett, Lövitusz Éva, Bélafiné Bakó Katalin: Ureáz enzim kinyerése Lactobacillus 
fermentumból 

 
 
1230-1345 E B É D S Z Ü N E T   
 
2011. április 29. péntek 

1400 VEAB Székház Kisterem 
MTA Vegyipari Műveleti Munkabizottság ülése és 
MKE Műszaki Kémiai Szakosztályának összevont ülése 
 

1. Szentes Adrienn: Szén nanocső kompozitok előállítása és vizsgálata 
2. Varga Tamás: CFD szimulátorok alkalmazása a vegyészmérnöki gyakorlatban  
3. Németh Dóra: Citromsavval módosított repcepellet adszorpciós hatékonysága a kémiai előkezelések 

tükrében 
4. Szilágyi Nikolett: Biofilmes szennyvíztisztító rendszer matematikai modelljének 

paraméterérzékenységi vizsgálata 
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