
 

 

Tartalomjegyzék 

A szénhidrogén-korszak alkonya - miként tudunk alkalmazkodni? .............. 1 

Markó László ................................................................................................................................................... 1 

Bioszenzorok, a szelektív kémiai kémiai érzékelık ígéretes csoportja. 
Fejlıdésük, alkalmazásuk lehetıségei és korlátai ............................................. 2 

Nagy Géza ........................................................................................................................................................ 2 

Tejsav alapú biopolimerek .................................................................................. 3 

Majdik Kornélia, Kákes Melinda ................................................................................................................... 3 

A Trichoderma reesei gomba celluláz enzim termelésének biokémiája és 
genetikája .............................................................................................................. 4 

Karaffa Levente ............................................................................................................................................... 4 

Rögzített enzimek alkalmazásának vizsgálata  glicerin – 1,3 propándiol 
biokonverzióban ................................................................................................... 5 

Balássy Andrea, Németh Áron, Sevella Béla ................................................................................................. 5 

PknG kináz inhibitorok kötıdésének vizsgálata fehérjekrisztallográfiás 
módszerrel ............................................................................................................. 6 

Baska Ferenc .................................................................................................................................................... 6 

Multifunkcionális szupramolekuláris enzimkomplexek stabilizálása 
nanoréteggel .......................................................................................................... 7 

Hegedős Imre, Nagy Endre ............................................................................................................................. 7 

Aromás szén-szénkötés kialakítására használt módszerek optimalizálása .. 14 

Kékesi László ................................................................................................................................................. 14 

Tejsav észterek elıállítása ionos folyadékban végzett enzimkatalitikus 
észterezéssel ........................................................................................................ 15 

Andreja Dobaj1, Bányai Tamás2, Major Brigitta2, Gubicza László2 ......................................................... 15 

A víztartalom szerepe a tejsav enzimkatalitikus észterezése során .............. 20 

Major Brigitta, Kelemenné Horváth Ilona, Bélafiné Bakó Katalin,  Gubicza László .............................. 20 

Új eredmények a „Fehér biotechnológia” területén ....................................... 24 

Németh Áron, Nagy Gábor, Sevella Béla ..................................................................................................... 24 

Glikoprotein szacharidok molekuláris szerkezetének meghatározása 
multikapilláris elektroforézissel, LED indukált fluoreszcens detektálással 28 

Olajos Marcell1,2, Hajós Péter1, Günther K. Bonn2, Guttman András2..................................................... 28 

Lúgos elıkezelések hatása a kender (Cannabis sativa) hıbomlására ........... 33 



 

 

Sebestyén Zoltán, Jakab Emma ................................................................................................................... 33 

Szén nanocsı/polimer kompozitok elıállítása és mechanikai tulajdonságai
 .............................................................................................................................. 34 

Szentes Adrienn, Horváth Géza.................................................................................................................... 34 

A szennyvíztisztítás energiahatékonysága ....................................................... 35 

Bányai Zsuzsanna, Fazekas Bence, Pitás Viktória, Kárpáti Árpád, ......................................................... 35 

Szemes termények szárítási folyamatainak energetikai vizsgálata .............. 40 

Göllei Attila1, Vass András2, Pallainé Varsányi Erzsébet2 ......................................................................... 40 

Értéknövelt glicerinszármazékok elıállítása nyers glicerinbıl, a 
biodízelgyártás melléktermékébıl .................................................................... 47 

Herseczki Zsanett, Marton Gyula ................................................................................................................ 47 

Termikus elıkezelések hatása a kukorica csíra és korpa lebonthatóságára 
és a biogáz kihozatal növelésére ....................................................................... 48 

Kondor Anett1, Szigeti Márton1, Szentgyörgyi Eszter2, Dallos András1 ................................................... 48 

Kihívások a gyógyszer hatóanyagok kinyerésében......................................... 49 

Busa Csilla, Dombrády Zsolt, Németh Attila .............................................................................................. 49 

Kristályos hatóanyag amorfizálása és az amorf forma vizsgálata ................ 51 

Jójártné Laczkovich Orsolya, Szabóné Révész Piroska ............................................................................. 51 

Dízelgázolaj-adalékok detergens-diszpergens tulajdonságainak vizsgálata 
motorkísérletekkel ............................................................................................. 52 

Á. Beck*, M. Bubálik**, J. Hancsók* .......................................................................................................... 52 

Közeli infravörös spektroszkópiában (NIR) alkalmazott kalibrációs 
modellek összehasonlítása növényolajok minıségi jellemzıinek 

meghatározására ................................................................................................ 58 

Fülöp András, Hancsók Jenı ........................................................................................................................ 58 

Gumiırlemények összetételének hatása a gumibitumen tulajdonságaira ... 64 

Gergó Péter1, Geiger András2, Bartha László1 ............................................................................................ 64 

Gázolajpárlatok aromáshidrogénezésének kinetikai elemzése ..................... 69 

Nagy Gábor1, Kalló Dénes2, Hancsók Jenı1 ................................................................................................ 69 

Észter alapú hibrid kompozitok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata . 76 

Nagy Péter*, Varga Csilla*, Miskolczi Norbert*, Bartha László*,  Lipóczi Gergely** ........................... 76 

Nagy izoparaffin-tartalmú gázolajok elıállításának vizsgálata .................... 77 

Pölczmann György, Hancsók Jenı ............................................................................................................... 77 



 

 

Motorolaj adalékok kölcsönhatásainak vizsgálata NMR spektroszkópiával
 .............................................................................................................................. 84 

Sági R.1, Bartha L.1, Szalontai G.2 ................................................................................................................ 84 

Cikloparaffin tartalmú könnyőbenzin-frakciók izomerizálásának vizsgálata
 .............................................................................................................................. 85 

Szoboszlai Zsolt, Hancsók Jenı .................................................................................................................... 85 

Polimerek pirolízisolajának módosítására használt zeolitok 
regenerálásának vizsgálata ............................................................................... 90 

Bozi János, Blazsó Marianne ........................................................................................................................ 90 

Városi levegıminıség, különös tekintettel a szállópor jellemzıire ............... 91 

Csom Veronika1, Kovács József1, Szentmarjay Tibor2 ............................................................................... 91 

Kinetikus reszolválás folyamatos üzemő szuperkritikus reaktorban .......... 97 

Monek É., Utczás M., Székely E., Vida L., Benaissi K., Simándi B., ......................................................... 97 

Félvezetı vékonyrétegek kémiai leválasztása vizes oldatból ......................... 98 

Rakovics Vilmos ............................................................................................................................................. 98 

Romlás elırejelzésének lehetısége ipari tárolókban mikrobiális illékony 
komponensek segítségével ............................................................................... 103 

Sági-Kiss Virág, Fodor Péter, Pomázi Andrea, Maráz Anna ................................................................... 103 

A préselési ciklusban kifejtett préserı befolyása a tabletták textúrájára és 
tulajdonságaira ................................................................................................. 105 

Sovány Tamás, ifj. Kása Péter, Hódi Klára ............................................................................................... 105 

A moduláris „gázkondicionáló” üzemesítésének tapasztalatai ................... 109 

Ujhidy, A.,* Bucsky, Gy.,*  Korpics, F.,** Végh, F.,*** Német, S.*** .......................................................... 109 

Üvegszál paplannal erısített észter alapú kompozitok mechanikai 
tulajdonságainak és reprodukálhatóságának vizsgálata ............................. 111 

Varga Csilla*, Miskolczi Norbert*, Bartha László*, Lipóczi Gergely** ................................................ 111 

Az anyagelfogyás valószínőségének és várható idejének meghatározása 
átmeneti tárolók esetében sztochasztikus mőködési feltételek mellett ....... 112 

Mihálykóné Orbán Éva, Lakatos G. Béla, Mihálykó Csaba, Lucz Lóránd ............................................ 112 

Szakaszos gyártócella szimulációja ................................................................ 117 

Balaton Miklós Gábor, Nagy Lajos ............................................................................................................ 117 

Investigation of Non-conventional Batch Distillation Column 
Configurations .................................................................................................. 123 

László Hégely, Péter Láng........................................................................................................................... 123 



 

 

Új kétoszlopos szakaszos nyomásváltó rektifikáló rendszer üzemeltetése és 
szabályzása ........................................................................................................ 129 

Kopasz Á., Modla G., Láng P. .................................................................................................................... 129 

Mathematical modeling of diafiltration ......................................................... 135 

Z. Kovacs1, M. Fikar3, Peter Czermak1, 2 ................................................................................................... 135 

Folyamatmodellek strukturális analízise reprezentációs gráf 
felhasználásával ................................................................................................ 136 

Leitold Adrien,* Gerzson Miklós,** .......................................................................................................... 136 

Terner elegyek szakaszos nyomásváltó desztillációs elválaszthatóságának 
vizsgálata ........................................................................................................... 143 

Modla G., Láng P., Kopasz Á. .................................................................................................................... 143 

Elektroszorpció vizsgálata kaszkád reaktorban ........................................... 150 

Pethı Dóra, Horváth Géza .......................................................................................................................... 150 

Osztott terő rektifikáló kolonna modellezése ................................................ 151 

Szabó László, Németh Sándor, Szeifert Ferenc ......................................................................................... 151 

Multilevel strategy for design of water network in a beverage plant ......... 157 

H. Tokos, Z. Novak-Pintarič ....................................................................................................................... 157 

Gázszeparációs membránok alkalmazása biohidrogén elıállításánál ....... 165 

Bakonyi P., Pientka Z., Nemestóthy N., Lövitusz É., Bélafiné Bakó K. .................................................. 165 

Támasztóréteges ionos folyadék membránok gázpermeációs 
tulajdonságainak vizsgálata ............................................................................ 169 

Cserjési Petra, Nemestóthy Nándor, Bélafiné Bakó Katalin .................................................................... 169 

Butanol kinyerése vizes oldatból laboratóriumi pervaporációs berendezésen
 ............................................................................................................................ 174 

Bartos Emeric, Hornyák László, Márki Edit, Vatai Gyula ...................................................................... 174 

Ionos folyadékok alkalmazása észterezési reakciókban oldószerként és 
katalizátorként.................................................................................................. 178 

Hunorfi Andrea, Kelemenné Horváth Ilona, Major Brigitta,  Gubicza László ...................................... 178 

(L)-tejsav lipáz enzimmel katalizált enantioszelektív transzportja 
membránon ....................................................................................................... 183 

Kulcsár Edina, Nagy Endre ........................................................................................................................ 183 

Membrános gázszeparációs rendszerek fejlesztése, integrálása I............... 187 

Nemestóthy Nándor ..................................................................................................................................... 187 



 

 

Biometán elıállítása membránok segítségével .............................................. 192 

Vajda B., Nemestóthy N., Gubicza L., Bélafiné Bakó K. .......................................................................... 192 

Mezıgazdasági hulladékok anaerob fermentációjának intenzifikálása 
membrános eljárásokkal ................................................................................. 196 

Szentgyörgyi Eszter, Tubik Eszter, Nemestóthy Nándor,  Bélafiné Bakó Katalin ................................. 196 

Fenntarthatósági kritériumok és modellezésük a biomassza-alapú energia-
ellátásban .......................................................................................................... 200 

Kakucs Orsolya, Kun-Szabó Tibor ............................................................................................................ 200 

Szol-gél technikával elıállított ZnO-vékonyrétegek vizsgálata ................... 201 

Baranyai Roland, Hórvölgyi Zoltán ........................................................................................................... 201 

Motorhajtóanyagok elıállítása triglicerid tartalmú gázolajokból .............. 208 

Tóth Csaba, Kasza Tamás, Kovács Sándor, Baladincz Péter, Hancsók Jenı ......................................... 208 

Zárt ırlési folyamat matematikai modelljei .............................................. 215 

Buzáné Kis Piroska1, Mihálykó Csaba2, Lakatos G. Béla2 .................................................................. 215 

Növényolajok motorhajtóanyag célú hidrogénezése NiMo/γγγγ-Al2O3 
katalizátoron ..................................................................................................... 220 

Krár Márton1, Kovács Sándor1, Boda László2,  Leveles László2, Thernesz Artur2, Hancsók Jenı1 ..... 220 

Differences between optimum flow sheet solutions obtained by different 
economic objective functions .......................................................................... 228 

Mihael Kasaš, Zdravko Kravanja, Zorka Novak Pintarič ....................................................................... 228 

Hierachikus modellezés a vegyipari gyakorlatban ....................................... 234 

Rádi György,Varga Tamás, Chován Tibor ............................................................................................... 234 

Lúgos elıkezelések hatása a kender (Cannabis sativa) hıbomlására ......... 239 

Sebestyén Zoltán, Jakab Emma ................................................................................................................. 239 

A szemcsemért hatása a polimorfia meghatározásokra a termikus analízis 
során .................................................................................................................. 240 

Hegedős Adrienna, Novák Csabab, Clementis Györgya ............................................................................ 240 

A szemescirok-mag, mint bioetanol alapanyag ............................................. 241 

Járvás Gábor, Törı Norbert, Dallos András .............................................................................................. 241 

Oligosaccharide synthesis in different continuous membrane reactor 
systems ............................................................................................................... 242 

M. Ebrahimi1, L. Engel1, Z. Kovacs1, Peter Czermak1, 2........................................................................... 242 



 

 

Virus capture, purification and virus clearance by tangential flow 
ultrafiltration and by adsorber membranes .................................................. 243 

T. A. Grein1, R. Michalsky1,2, Z. Kovacs1, Peter Czermak1, 2 ................................................................... 243 

Cukorciroklé felhasználása tejsav termelés céljából .................................... 244 

Hetényi Kata, Gál Kinga, Németh Áron, Sevella Béla .............................................................................. 244 

Development of bioreactor systems for the production of stem based cell 
therapeutic implants ........................................................................................ 245 

C. Weber1, S. Pohl1, R. Poertner2, C. Wallrapp3, P. Geigle3, Z. Kovacs1, P. Czermak1, 4 ....................... 245 

 
 



 

 1

A szénhidrogén-korszak alkonya - miként tudunk alkalmazkodni? 
Twilight of the hydrocarbon-era - how can we conform ourselves to that? 

Markó László 
Pannon Egyetem, Mőszaki Informatika Kar, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet 

Egyetem u. 2. P. O. Box 158, H-8200 Veszprém, Hungary 



 

 2

Bioszenzorok, a szelektív kémiai kémiai érzékelık ígéretes 
csoportja. Fejlıdésük, alkalmazásuk lehetıségei és korlátai 

Nagy Géza 
Pécsi Tudományegyetem, Általános és Fizikai Kémia Tanszék, 

7624 Pécs, Ifjúság u. 6 
 

Összefoglaló 
A kémiai szenzorok az analitikai kémia fontos eszközei. Segítségükkel megmérhetı különbözı anyagok 

koncentrációja. Jelzést adhatnak veszélyes anyagok jelenlétérıl, információt képesek adni különbözı 

közegekben bekövetkezı lokális koncentrációváltozásokról.  

A kémiai szenzorok felismerik a mérendı anyagféleséget, és lehetıleg annak koncentrációjától függı jelet 

képeznek, továbbítanak. Igen fontos tulajdonságuk a szelektivitás. Biokémiai, biológiai jelenségek képesek közel 

azonos anyagféleségek között különbséget tenni, ennek megfelelıen képesek nagymértékő szelektivitást 

biztosítani kémiai szenzorokban történı alkalmazásuk esetében.  

A bioszenzorok  tehát olyan kémiai érzékelık amelyek mőködése szelektív biokémiai, biológiai 

folyamatokon, jelenségeken alapul.   

Az elsı bioszenzort Clark készítette 1962-ben, 47 éve. A tématerületen elért korai eredmények alapján a 

kortársak nagy jövıt, széleskörő elterjedést, alkalmazást jósoltak a bioszenzoroknak. Azóta eltelt idı csak 

részben igazolta a jövendöléseket. Viszonylag kevés bioszenzoros módszert találhatunk a mennyiségi elemzés 

„tőzvonalában”.  

Ugyanakkor a bioszenzorok fejlesztésével nagyszámú kutató iskola foglalkozik napjainkban. A biológiai 

anyagfelismerı lehetıségek és jelképzı technikák kombinálásával rendkívül nagyszámú bioszenzor 

kifejlesztésére került sor.  Az ezekrıl szóló szakirodalom rendkívül szerteágazó.  

Az elıadás rövid áttekintést ad a bioszenzorok fejlıdésének fıbb lépéseirıl. Tárgyalja a szenzorkészítésre 

sikerrel alkalmazott biokémiai folyamatokat.  Szól enzimszenzorokról, bakteriális érzékelıkrıl, immunkémiai 

megoldásokról, DNS fragmentumokon, aptamereken, receptorokon alapuló bioszenzorokról. Bemutatja a 

jelképzés lehetıségeit. Szól egyes bioszenzor típusok szerkezetérıl, a miniatürizálás lehetıségeirıl. 

Elektrokémiai-, optikai jelképzésen alapuló szenzorok mellett felületi plazmon rezonancia (SPR), kvarckristály 

mikromérleg (QCMB) és különbözı hullámvezetıs (ATIR detektorok alkalmazási lehetıségeinek bemutatására 

is sor kerül. 

Saját munkában szerzett tapasztalatokra támaszkodva bemutatunk néhány a bioszenzorok fejlesztése, 

alkalmazása során felmerült problémát és azok megoldására kifejtett erıfeszítéseket és a munka során elért 

eredményeket.  
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Tejsav alapú biopolimerek  
Lactic acid based biopolymers 

Majdik Kornélia, Kákes Melinda  
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki kar 

Románia, Kolozsvár, Arany J. u. 11  
 
___________________________________________________________________________ 
Összegzés 

Napjaink polimer-kutatásainak egyik alapvetı célja olyan új típusú polimerek elıállítása, melyek 
környezetvédelmi szempontból megfelelnek korunk elvárásainak, azaz biológiailag lebonthatóak.  
Jelen elıadás, kutatócsoportunk eredményeit mutatja be a politejsav (PLA) alapú biopolimérek területén, 
különös hangsúlyt fektetve a reakció sztereokémiájára. A polimerizációs reakciókat katalizátorok jelenlétében, 
mikrohullámú szintézis körülményei között illetve enzimkatalizátorok jelenlétében tanulmányoztuk. 

Vizsgáltuk a monomer optikai tisztaságának hatását a polimérlánc képzıdésére, valamint kopolimérek 
szintézisének körülményeit dikarboxil savakkal.  
Részletesen tanulmányoztuk a reakciókörülmények (hımérséklet, reakcióidı, katalizátor, monomerarány) 
hatását a kapott polimérek-kopolimérek átlagos molekulatömegére. 
__________________________________________________________________________________________ 
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A Trichoderma reesei gomba celluláz enzim termelésének 
biokémiája és genetikája 

Biochemistry and genetics of cellulase biosynthesis in the fungus Trichoderma reesei 
Karaffa Levente 

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, 
Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék 

Debrecen, 4010, Egyetem tér 1.Pf. 56. 
 
Összefoglaló 

A fungális celluláz illetve hemicelluláz enzimek fermentációs úton történı elıállítása a mikrobiológia 
tudományosan és gazdaságilag egyaránt fontos folyamatai közé tartozik. A fermentációs ipari gyakorlatban a 
Trichoderma reesei (teleomorf: Hypocrea jecorina) fonalas gombát használják celluláz termelésre. A legjobban 
termelı T. reesei törzsek 35 g/L-t meghaladó koncentrációban képesek extracelluláris fehérjéket kiválasztani, és 
ezt a mennyiséget jórészt (mintegy 90 %-ban) cellulázok illetve hemicellulázok teszik ki. A cellulázokat 
legerısebben indukáló, cellulóz tartalmú, részlegesen vízoldékony hidrolizátumok olyan maradványokat 
tartalmaznak, melyek megnehezítik a keletkezett fehérjék tisztítását. Emiatt jelenleg a lassan hasznosuló laktóz 
az egyetlen szénforrás, mely gyakorlatban is alkalmazható cellulázok, hemicellulázok termeltetésére. 

A T. reesei fonalas gombafaj a laktózt kizárólag extracellulárisan hidrolizálja, vagyis a sejtbe csak a D-
glükóz és a D-galaktóz kerül be. Logikusnak tünne, hogy a celluláz gének induktora a D-galaktóz legyen, 
azonban mégsem ez a helyzet – laktózon több nagyságrenddel erısebb az expresszió, mint D-galaktóz 
szénforráson. A gombatenyészet specifikus növekedési rátája egy bizonyos mértékig befolyásolja a rendszert 
(lassú növekedés mellett a cellulázok jobban kifejezıdnek), de az expresszió mértéke D-galaktózon így is 
messze elmarad a laktózon tapasztalhatótól. Mi lehet ennek az oka? 

A fenti kérdést úgy is fel lehet tenni: mi a különbség a szénforrásként adagolt D-galaktóz és a laktózból 
felszabaduló galaktopiranozil monomer között? A válasz: az elıbbi a mutarotáció miatt az alfa-és beta-anomerek 
elegye, az utóbbi viszont csak beta-anomerbıl áll. Mivel a Leloir-útvonal elsı enzime, a galaktokináz csak az 
alfa-D-galaktózt foszforilezi, a beta-formának elıbb alfává kell alakulnia. A spontán mutarotáció ugyan elıbb-
utóbb egyensúlyi állapotot eredményez, de a citoszol közel semleges kémhatása mellett ez órákig tartó folyamat. 
Más gombafajokban (pl. Aspergillusok) a beta-alfa-anomer átalakulást egy aldóz 1-epimeráz (mutarotáz) 
katalizálja, mely az UDP-glükóz epimeráz enzim egyik doménjeként létezik. A T. reesei esetében azonban nem 
találtuk meg a génszakasz homológjait. Találtunk viszont három olyan lókuszt, mely feltételezett, önálló aldóz-
1-epimerázokat (mutarotázokat) kódol (aep1, aep2 és aep3), de egyikük transzkriptuma sem jelenik meg 
laktózon. T. reesei-ben tehát nincs aldóz-1-epimeráz (mutarotáz) aktivitás laktózon, sem önálló enzimként, sem 
társbérletben. Ezt támasztja alá, hogy in vitro mutarotáz enzimaktivitást sem tudtunk kimutatni. A 
következıkben a sejtbe kívülrıl bevitt mutarotáz aktivitás hatását vizsgáltuk a T. reesei gomba laktóz 
fenotípusára. Ehhez egy olyan T. reesei mutánsokat konstruáltunk, melyekben túltermeltettük a Saccharomyces 
cerevisiae élesztı mutarotáz doménjét. A transzformált szakasz a mutánsokban a kópiaszámnak megfelelı 
mértékben fejezıdött ki, és a kópiaszám-függıen alakultak a mutarotáz aktivitás értékek is. A laktóz fenotípus 
vizsgálata azt mutatta, hogy a laktóz felvétel gyorsabb lett, amihez fokozott biomassza produkció társult. Több 
más szénforráson összehasonlítottuk a fenti paramétereket, de különbségeket nem találtunk. A hatás tehát 
specifikus a laktózra. A celluláz gének (cbh1 és cbh2) kifejezıdése viszont látványosan visszaesett, a hatás újból 
kópiaszám függınek bizonyult. Azt, hogy a hatás specifikus a laktózra, cellulózon nıtt tenyészetek vizsgálatával 
bizonyítottuk: cellulózon a mutánsok és a referencia törzs ugyanolyan mértékben fejezte ki a celluláz géneket. 
Az eredmények egyértelmően mutatják, hogy az aldóz-1 epimeráz aktivitás hiánya kulcsmomentum a celluláz 
gének laktóz általi indukciós mechanizmusában, aminek az ipari törzsfejlesztı programok szempontjából is 
jelentısége lehet. 
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Rögzített enzimek alkalmazásának vizsgálata  
glicerin – 1,3 propándiol biokonverzióban 

Using immobilized  enzymes in glycerol -1,3 propanediol bioconversion 
Balássy Andrea, Németh Áron, Sevella Béla 

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tsz. 
H-1111 Budapest, Budafoki út 6-8. 

 
Összefoglaló 

 

A glicerin annak ellenére, hogy évszázadok óta ismert megújuló nyersanyag, kereskedelmi szempontból az 

utóbbi években vált jelentıssé. Az Egyesült Államokban 2008-ban 740.000 tonna glicerin keletkezett a 

biodízelgyártás melléktermékeként [1]. A glicerinbıl különbözı biológiai transzformációkkal az ipar számára 

értékes termékek állíthatóak elı, mint például a 3-hidroxipropionaldehid (3-HPA), a dihidroxiaceton (DHA) és 

az 1,3- propándiol (PD). 

Az 1,3-propándiolt (1,3-PD) napjainkban több mint 100.000 t/év mennyiségben gyártják szintetikus úton. 

Mint alifás diolt polimerizációs reakciókban használják fel legnagyobb mennyiségben a mőanyag iparban 

(CORTERRA™ Shell) [2]. Számos baktériumcsoport is termel 1,3-PD-t jelentıs mennyiségben. Az eddig 

egyetlen biológiai 1,3-PD elıállítás rekombináns E.coli-val történik glükózból de novo fermentációval 

(SORONA™ DuPont) [3]. A propándiol fermentációs úton történı elıállítása lényegesen környezetbarátabb, 

mint a kémiai szintézis, egy enzimes eljárás azonban még további elınyökkel járna: a hozam és tisztaság 

tekintetében, valamint a költségek terén. 

A kutatócsoportunk szabadalmaztatott egy olyan enzimes eljárást [4], amely során glicerinbıl 1,3-propándiol és 

1,3-dihidroxiaceton képzıdik egyidejőleg. Az PD bioszintézise során anaerob körülmények között három 

kulcsenzim játszik szerepet. A glicerin dehidratáz (GDHt; E.C.4.2.1.30) enzim a glicerin molekuláról egy 

vízmolekula lehasításával 3-hidroxipropion-aldehidet (3-HPA) képez. Általánosan a mikroorganizmusokban 

ehhez a reakcióhoz B12 koenzimre van szükség. Az 1,3-propándiol-oxidoreduktáz (PDOR; E.C.1.1.1.202) enzim 

a 3-HPA-bıl redukcióval és egyidejőleg NADH2 koenzim oxidálásával állít elı PD-t. A glicerin-dehidrogenáz 

(GDH; E.C. 1.1.1.6) katalizálja a glicerinnek dihidroxiacetonná (DHA) történı oxidációját, amihez a PDOR által 

oxidált NAD+ koenzimre van szükség. Így regenerálódik a koenzim. Ez azt teszi lehetıvé, hogy 

koenzimregeneráláson keresztül kapcsolt enzimes biokonverziót végezzünk. 

Az enzimek gazdasági értéke növelhetı az inaktiválódás mértékének csökkentésével, mely az enzimek 

rögzített módon történı felhasználásával érhetı el. Kutató munkánk során vizsgáltuk az enzimek 

immobilizálhatóságának körülményeit (membrán mögé zárás valamint kitozán gyöngyhöz rögzítés), a rögzített 

enzimek aktivitásának mérési lehetıségeit, valamint felhasználhatóságukat a glicerin biokonverziós átalakítására. 
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PknG kináz inhibitorok kötıdésének vizsgálata 
fehérjekrisztallográfiás módszerrel 

Binding studies of PknG kinase inhibitors with protein crystallography 
Baska Ferenc 

Semmelweis Egyetem Kooperációs Kutató Központ 
1085 Budapest Üllıi út 26 

 

Összefoglaló 
A PknG fehérje egy eukariota-szerő szerin/treonin protein kináz, mely kulcsfontosságú szerepet tölt be a 

Mycobacterium tuberculosis sejten belüli túlélésében. Az aktív PknG kináz megakadályozza a makrofágokban a 

lizoszómális enzimek aktiválódását és ez által a baktérium lebontását. Mivel a tuberkulózisnak a fejlıdı 

országokban nagyon gyakori az elıfordulása és évrıl évre nı az új esetek száma, a megelızés mellett kiemelt 

jelentısége van a gyógyszerkutatásnak. A betegség általános gyógyítása gyógyszer kombinációkkal történik és 

10-12 hétig is eltart, ezt azonban nehezíti a rezisztens törzsek kialakulása és elterjedése. Egy új irányt képvisel a 

gyógyszeres kezelésben a kináz gátló vegyületek csoportja. Mivel a kinázok több betegség kialakulásának 

hátterében is állhatnak (daganatok, gyulladások), illetve gátlásukkal fertızı betegségek is gyógyíthatók (AIDS, 

tuberkulózis, Helicobacter pylori fertızés), ezért a jelenlegi a gyógyszerkutatási kiadások 25%-át kinázgátlók 

fejlesztésére fordítják. A PknG kináz az emberi szervezetben nem található meg, ezért kiváló, szelektív célpont 

lehet. 

A Vichem Chemie Kft. által kifejlesztett és szabadalmaztatott PknG gátló vegyületek kináz assay-ben nagyon 

jó  hatást mutattak, ezért munkánk során célul tőztük ki e vegyületek kötıdésének vizsgálatát modellezéssel és 

fehérjekrisztallográfiával. Virtuális screening-gel és modellezéssel próbáltuk meg megbecsülni a kötıdést és a 

kölcsönhatásokat. A becsléseket követıen ki kellett választanunk a megfelelı kristályosítási körülményeket. 

Mivel a szakirodalomban egy korábban megjelent cikk kiemelten foglalkozik egy ígéretes molekula 

fehérjekrisztallográfiás vizsgálatával, ezért validációs célból reprodukáltuk a körülményeket és a 

fehérjekrisztallográfiás eljárást, illetve a kristályosító oldatok koncentrációinak változtatásával próbáltunk 

megfelelıbb körülményeket is létrehozni. Azt tapasztaltuk, hogy a hidrogén-foszfát és a nátrium-klorid 

koncentrációjának növelésével kismértékben növelhetı a kristályosítás eredményessége. A kiválasztott 

vegyületeknél is ezeket a körülményeket használtuk, és a kristályképzıdés ideje csak kis eltérést mutatott a 

referenciaanyagéhoz képest. Festési eljárással különböztettük meg a fehérjekristályokat a sókristályoktól és 

lefagyasztottuk késıbbi röntgen diffrakciós vizsgálatok céljából. 
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Multifunkcionális szupramolekuláris enzimkomplexek 
stabilizálása nanoréteggel 

Stabilization of multifunctional supramolecular enzyme complexes with nano-layer 
Hegedős Imre, Nagy Endre 

Pannon Egyetem, Mőszaki Informatika Kar, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet 
Egyetem u. 2. P. O. Box 158, H-8200 Veszprém, Hungary 

 
Summary 
Single enzyme nanoparticles (SENs) represent a new approach in industrial enzyme research (see Fig. 1) [1, 12]. 
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.  
Previously we have decided to apply this technique for industrial bioethanol synthesis able to comply with the 
requirements of green chemistry. We would like to investigate that how can the SEN-enzymes digest higher-size 
substrates. Cellulose is the one of the most stable biopolymers and the enzymatical fermentation of cellulose to 
glucose under industrial conditions is a crucial point in industrial bioethanol synthesis.  The most interesting step 
of the synthesis is the enzymatic fermentation of cellulose molecules under industrial conditions. Cellulases 
comprise three types of enzymes: endoglucanases, which cleave internal β-1,4-glucosidic bonds; exoglucanases, 
which processively act on the reducing and non-reducing ends of cellulose chains to release short-chain cello-
oligosaccharides; and β-glucosidases, which hydrolyze soluble cellooligosaccharides (e.g. cellobiose) to glucose. 
Plant cell-wall degrading enzymes exist either in complexed or non-complexed systems. The complexed systems 
are known as cellulosomes and tend to be present in anaerobic bacteria and fungi (see Fig. 4B). Cellulosome is  
one type of hyperstructures. A hyperstructure is a large, spatial association of cellular constituents such as 
molecules, macromolecules, and ions that performs a particular function because the constituents are associated 
with one another. A hyperstructure interacts with other hyperstructures at a level of organization intermediate 
between the macromolecule and the bacterial cell. We have tried to prepare single enzyme-complex 
nanoparticles where the functional unit is not only a similar single enzyme, but a multifunctional supramolecular 
enzyme complex which means a hyperstructure. We tried to investigate, that supramolecular hyperstructures as 
single nanoparticles are also as similar performance under extremely conditions as the monomolecular single 
enzyme nanoparticles. 
The detection of the SEN-enzymes is possible using transmission electron microscopy The thickness of the 
polymer layer can be estimated to be about 3-7 nm according to Fig. 2.  
Celluclast BG (by Novozymes) is an enzyme complex from Trichoderma reesei. T. reesei has cellulosome on 
the surface of the fungal cell-wall. Whatman filter paper was used as substrate (filter paper unit, FPU) and total 
cellulase activity was measured using DNS-probe according the exact instructions of Ghose [13].  
Preliminary results show that the size of the cross-linked polymer layer around the enzyme complex can also 
reduce the activity of the single enzyme nanoparticles of Celloclast BG enzyme complexes (SEN-CK). But this 
reducing effect is not dramatically because when the polymer layer around the enzyme complex is 4 times 
higher, the activity of the SEN-CK composite is only about a 70 % lower (about 40% of the activity of the native 
CK ones, see Fig. 5).  
According to our previous investigations [12] it was founded that (SEN-CK) molecules are really more stable - 
at least one order of magnitude - than natural ones (CK) at room temperature (see fig. 6.) and even at more 
extremely conditions (37 oC, 150 rpm, see Fig. 7). In the case of SEN-CK there is no change in the thermal 
stability between 50-80 oC ranges, while CK complex lost the 90% of its activity at 80 oC. 
To compare these results with the most recent publications [2-9] we can see that SEN-enzymes are more stable 
than the most of enzyme nano-biocomposites synthesized in different way. Preliminary results show that SEN-
enzymes are more stable than natural ones in a wide pH range (Fig. 9.) The activity of SEN-CK is the same at 
pH 1.5 than at pH = 4.8 while the natural CK enzyme complexes decrease to 50 % of their activity in pH range 
between 3.0 and 10.0 and at higher and lower pH-ranges the activity natural CK-enzyme complexes is extremely 
low. 
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Bevezetés 
 

Az iparban nagy kereslet mutatkozik olyan 

enzimekre, amelyek nagy stabilitással rendelkeznek 

és szélsıséges körülmények között is – pl. intenzív 

rázatás, magasabb hımérséklet, vagy az 

optimálistól eltérı pH – csak nagyon keveset, vagy 

semmit sem veszítenek aktivitásukból és 

mőködıképesek maradnak. 

Az enzimek behatárolt életideje korlátozza 

alkalmazhatóságukat, ezért az életidı növelése 

alapvetı valamennyi felhasználás számára. 

Hosszabb életidıvel rendelkezı enzimekbıl 

kevesebb mennyiség elegendı, ugyanakkor 

növekedik az enzim reaktorok mőködési ideje és 

kibıvülnek az enzim újrafelhasználás lehetıségei 

is. 

Az elsı technikák az enzimek stabilizálására 

korlátozott hatékonysággal mőködtek (ld. 1/A. 

ábra). Ilyen technika az enzim immobilizáció, 

amely az enzim molekulának nagy szerkezetek 

üregeibe vagy felületére való rögzítését jelenti 

egyszerő adszorpcióval, vagy kovalens kötéssel 

(1/A/1. ábra). Az enzim molekula és a gazda anyag 

közötti több ponton történı kötés csökkenti az 

enzim degradációját, illetve az un. „unfolding” 

mechanizmusait és ilyen módon növeli az enzim 

mőködésének stabilitását. Az enzim módosítás az 

enzim molekula olyan kovalens reakciójával 

definiálható, amely funkciós csoportok vagy 

polimerek felszínhez kötıdésével megváltoztathatja 

a felszíni tulajdonságokat és az enzim stabilabb 

mőködését eredményezheti (1/A/2. ábra) . A fehérje 

mérnökség a fehérje aminosav szekvenciájának 

molekuláris biológiai módszerekkel történı 

megváltoztatását jelenti (pl. irányított evolúció vagy 

helyspecifikus mutagenezis) egy stabilabb belsı 

szerkezet elérése érdekében (1/A/3. ábra). A 

reakció közeg mérnökség ezzel szemben az enzim 
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1. ábra Klasszikus (A) és új (B) technológiák az enzimek ipari felhasználásában stabilitásuk növelésére. [12] 
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körüli közeg változtatásával módosítja az enzim 

szerkezetét (1/A/4. ábra). Alkalmazhatnak nem 

vizes reakció közeget, vagy változtathatják a 

reakcióközeg ionösszetételét. 

Az enzim rögzítése a katalizátor 

újrafelhasználás, a folyamatos mőködés és a termék 

tisztítás szempontjából is jelentıs. A rögzített 

enzimeknek azonban gyakran kicsi az aktivitása. 

Az enzimmőködés hatékonysága javítható a 

hordozó anyag szerkezetének változtatásával, vagy 

a hordozó méretének csökkentésével. A kismérető 

hordozó részecskék nagyobb felületet biztosítanak 

az enzim rögzítéséhez. Mikrométeres és 

nanométeres mérető hordozó részecskék 

alkalmazásával széles körben foglalkoznak. 

Az utóbbi néhány évben egyre több kísérlet 

történik az enzimek stabilitásának 

nanobiokompozitok elıállításával történı 

növelésére (1/B ábra). Az egyik irány nano-mérető 

hordozók felületén történı enzim rögzítés (1/B/1 

ábra). Fém nanorészecskék felületéhez – SdS [2] 

majd arany [3] - kötöttek enzimet (1/B/1/α ábra). 

Az enzim nem csak stabilabbá vált, hanem 

szelektívebb is lett. Poliakrilamid nanogéllel 

beburkolt Fe3O4 mágneses nanorészecskék és 

kimotripszin enzim konjugátumokat állítottak elı 

(1/B/1/β ábra) [5] és az eredeti aktivitás mintegy 80 

%-a megmaradt.  

Egy másik lehetıség enzimek rögzítése nano-

mérető hordozók belsejében (1/B/2. ábra). A 

gyógyszeriparban a fehérje hatóanyagokat un. 

enterikus polimer hordozóba burkolják, hogy ne 

tudjanak olyan könnyen lebomlani a gyomor 

extrém savas körülményei között. Ezt a beburkolást 

sikeresen elvégezték mintegy száznanométeres 

mérettartományban lévı polimer hordozóba is. 

Aromás poliamin hiperelágazásos (hyperbranched) 

polimerekkel burkoltak be lipázt (1/B/2α. ábra) [7], 

a hıstabilitása így 50-80 oC közé kitolódott és a 

stabilitása háromszorosára nıtt. Torma peroxidáz 

enzim felületéhez G 4.0 PAMAM dendrimereket 

kapcsoltak, illetve enzim-dendimer rétegeket 

képeztek (1/B/2β. ábra) [8] és az így elıállított 

kompozitot bioszenzorként alkalmazták. 

Az egyedi enzim nanorészecskék (1/B2. ábra) 

különálló, néhány nanométeres, az enzim méretével 

összevethetı vastagságú burokban tartalmazzák az 

enzim molekulákat, amelyek a burok stabilizáló 

hatása miatt stabilisabbak és aktivitásuk sem 

csökken jelentıs mértékben. Torma peroxidázt 

nanogéllel burkoltak be [6], amelyhez a felszínén 

akrilezéssel módosított enzimet használtak (1/B3α 

ábra).. Egyedi mágneses nanorészecskéket (porózus 

mágneses nanoréteggel beburkolt enzimeket) is 

elıállítottak (1/B3β. ábra) [4], amelyek megırizték 

aktivitásukat széles pH tartományban (pH = 5,5 és 

9,0 között), 4 oC-on történı tárolás után megırizték 

aktivitásuk 85 %-át, ami a szabad enzimek 

aktivitásának négyszerese.  

Az egyedi enzim nanorészecskéket sikerült 

transzmissziós elektronmikroszkóppal kimutatnunk 

kimotripszin enzim esetében (2. ábra) [12]. A 

kisebb mérető részecskék különálló kimotripszin 

enzim molekulák, amelyeket egyenként sikerült 

beburkolni a polimer védı réteggel. A polimer réteg 

vastagságát 3-7 nm-re becsüljük. A nagyobb mérető 

részecskék esetében a preparálás során az enzimek 

összetapadtak, nem váltak szét és így kerültek 

beburkolásra. Véleményünk szerint a szubsztrátum 

diffúziós útjának néhány nanométeres 

megnövekedése az enzim aktív centrumához nem 

okozhat detektálható aktivitás csökkenést. 

2. ábra. Egyedi kimotripszin enzim nanorészecskék 
detektálása transzmissziós elektronmikroszkóppal. 
Az ábrán frissen készített preparátum látható. A 
nagyobb szemcsék esetén az enzimek nem váltak 
szét, úgy kerültek beburkolásra. [12] 
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A biomassza legelterjedtebb molekulája 

cellulóz. A cellulóz a legstabilisabb biopolimer. 

Szerkezete összetett, glükóz építı egységekbıl, 

valamint heterogén alkotó elemekbıl (lignin) áll 

(ld. 3. ábra). 

Ezért a cellulóz bontásához több, különbözı 

enzim együttes mőködése szükséges. A cellulóz 

bontó enzimek (cellulázok) fıbb típusai 1) 

endoglükanáz, amely a cellulóz rost belsı, kevésbé 

kristályos részein a cellulóz láncokat hasítja, ezáltal 

szabad láncevégeket állít elı 2) az exoglükanázok 

az így kialakult szabad láncvégektól kezdve 

lebontják a cellulóz láncokat cellobióz dimer 

egységekké, 3) a béta–glükozidáz enzim a cellubiáz 

egységeket bontja glükózzá. Ezen három fı enzim-

csoportnak további altípusaik lehetnek. A lignin 

bontásához további enzimek szükségesek. 

A cellulóz bontó enzimek (cellulázok) 

mőködhetnek különálló enzimekként, de sok 

esetben az egysejtő organizmus sejtfalának jól 

körülhatárolható részén egy szkaffoldin nevő 

fehérjéhez rögzítettek  (ld. 4 ábra). 

Az említett celluláz enzim komplexek 

mőködéséhez hasonlóan az élı szervezetekben 

mőködı biológiailag aktív makromolekulák un. 

hiperstruktúrákba (hyperstructures) szervezıdnek, 

amelyek multifunkcionális szupramolekuláris 

szervezıdési egységek eggyel magasabb 

szervezıdési szintet  jelentenek, mint a 

makromolekuláris szint (enzimek, nukleinsavak, 

stb.) [10]. 

Ezeknek a hiperstruktúráknak, mint a 

molekuláknál magasabb szintő, összetett 

funkcionális egységeknek a tanulmányozása új 

utakat nyithat a molekuláris biológiában és 

jelentısen szélesítheti az enzimek ipari 

felhasználási lehetıségeit. 

 

Egyedei enzim részecskék celluláz enzim 

komplexekbıl 

 

Kísérleti rész 

 

Korábbi kísérleteinkben [11, 12], valamint az 

irodalomban szereplı vizsgálatokban [1] is csak 

viszonylag kis mérető szubsztrátumot használtak a 

polimer réteggel beburkolt enzimek aktivitásának 

meghatározására. Kérdéses maradt, hogy hogyan 

viselkedik a preparált enzim abban az esetben, ha 

nagymérető, a természetben elıfordulóhoz hasonló 

szubsztrátummal, makromolekulákkal, illetve 

biopolimerekkel találkozik az enzim. Ezért cellulózt 

használtunk szubsztrátumként, méghozzá teljes 

szőrıpapír csíkot, amely a természetben, illetve az 

ipari körülményekhez legjobban hasonlító módon 

van jelen a rendszerben.  

A celluláz-enzim komplex beburkolásához 

Celluklaszt BG multienzim-komplexet használtunk 

(Novozymes). A készítmény alapanyaga 

Trichoderma reesei gomba celluláz enzim 

komplexe. A gomba a cellulázokat celluloszóma 

formájában tartalmazza (4. ábra). A készítmény 

szilárd formában, apró szemcsék formájában 

tartalmazza az enzim-komplexet, amelyet használat 

elıtt 10 percig szonikáltunk.  

A szintézis egyes lépései valamint az egyes 

változtatások részletesen megtalálhatók korábbi 

közleményeinkben [11-12], ettıl annyiban tértünk 

el, hogy a 365 nm-es UV-besugárzást 2 órán át 

alkalmaztuk. 

A celluláz enzim komplex mőködését az un. 

totális celluláz aktivitás mérésével vizsgáltuk 

3. ábra. A cellulóz rost szerkezete. A 
makrofibrillumokat alkotó mikrofibrillumokat nem 
cellulóz típusú lignin szálak kötik össze. A 
mikrofibrillum hemicellulózt, valamint krisztallin és 
parakrisztallin cellulózt tartalmaz. 

Krisztallin domének

(1→4)β-
glükán lánc

(1→4)β-glükozidos kötés

Krisztallin domének

(1→4)β-
glükán lánc

(1→4)β-glükozidos kötés
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(szőrıpapíros vizsgálat) [13]. A módszer lényege 

röviden a következı: szubsztrátumként 6 cm x 1 cm 

mérető szőrıpapír csíkokat használtunk (Whatman-

féle szőrıpapír). A szőrıpapír csíkokat 

összetekerve kémcsıbe helyeztük, amelyhez 1,0 ml 

pH = 4,80 0,05 mM-os citrát puffert és 0,5 ml 

enzim-oldatot adtunk. Az elegyet 50 oC-on 

inkubáltuk 1 órán keresztül. Ezt követıen a celluláz 

enzim komplex aktivitását a glükóz bomlási termék 

mennyiségének detektálásával határoztuk meg. A 

glükóz mennyiség meghatározásához un. DNS-

próbát használtunk [13]. Minden mintához 3,0 ml 

3,5-dinitroszalicilsavat (DNS) tartalmazó reagenst 

adtunk, 5 perc forralás után 540 nm-en néztük az 

oldat elnyelését. Az oldat elnyelése arányos a jelen 

lévı redukáló cukor mennyiségével, ami arányos az 

enzim-rendszer cellulóz-bontó aktivitásával. 

A polimer védıréteggel bevont egyedi celluláz 

enzim-komplexek pH-stabilitását a következı 

módon végeztük: a szubsztrátumot és az enzimet 

tartalmazó elegyek pH-ját kb. 1 mólos sósav oldat 3 

cseppjével 1,5-ös pH-ra savanyítottuk, illetve 

NaOH 3 cseppjével pH = 12,0-re lúgosítottuk. 

Hasonlóképpen cc. ecetsav 3 cseppjével pH = 3,5-

re, illetve Na2HPO4 3 cseppjével pH = 9 értékekre 

állítottuk be mind a natív enzim-komplex, mind a 

berurkolt komplex elegyének pH-ját, majd egy órán 

keresztül 50 oC-on inkubáltuk és a felszabadult 

cukortartalmat mértük DNS-próbával. 
 
Kísérleti eredmények értékelésük 
 

Azt tapasztaltuk, hogy a polimer nano-réteggel 

stabilizált enzim-komplex is képes bontani cellulóz 

makromolekulát. 

Vizsgáltuk a polimer réteg vastagságának 

hatását az enzim aktivitására. Igyekeztünk az 

ultraibolya sugárzásnak a korábbi kísérletek során 

kimért károsító hatását csökkenteni azzal, hogy a 

besugárzási idıt csökkentettük két órára. Hasonló 

körülmények között a hexán fázisba oldott 

celluklaszt BG enzim-komplexhez 1, 2, illetve 

négyszeres mennyiségő monomert adtunk, amely 

aztán a kísérlet során feltételezhetısen 1, 2, illetve 

4x hosszúságú polimer-láncokká szervezıdött az 

enzim-komplex molekulák felületén. A különbözı 

vastagságú polimer réteggel beburkolt enzim-

komplexek rendre 60, 50 és 40%-os aktivitást 

mutattak a kiindulási kezeletlen enzim-komplexhez 

cellulóz

Baktérium vagy gomba sejtfal

Kötı egység (szkaffoldin)

enzimek

4. ábra. A baktérium sejtfalán elhelyezkedı celluloszómában az un. szkaffolding kötı fehérjére ülnek ki a 
különbözı specifilkus cellulózbontó enzimek és szupramolekuláris multifunkcionális komplexet (hiperstruktúra) 
alkotnak. A jelen lévı különbözı funkciójú enzimek együttes mőködése vezet a cellulóz bomlásához. 
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5. ábra. Celluclast BG enzim-komplex aktivitásának 
változása a hozzáadott monomer mennyiségével. A 
monmer mennyisége beburkoló polimer réteg 
vastagságával arányos. 
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képest. Ez azt mutatja, hogy a polimer-réteg 

akadályozza az enzim-komplex mőködését, de még 

négyszeres vastagság esetén is jó hatékonysággal 

mőködik az enzim. A polimer réteg vastagságának 

hatása az enzim stabilitására különbözı 

körülmények között további kísérletek tárgya lehet. 

6. ábra. Natív (X) és beburkolt (O) Celluclast BG 
enzim-komplex stabilitása 20 oC-on, rázatás nélkül. 

7. ábra. Natív (X) és beburkolt (O) Celluklaszt BG 
enzim-komplex stabilitása 37 oC-on, 150 rpm-mel 
rázatva. 

Összehasonlítottuk a polimer réteggel borított 

egyedei enzim-komplexek stabilitását 

szobahımérsékleten (20 oC) rázás nélkül. Az 

eredmények azt mutatják, hogy hasonlóan a 

kimotripszin enzim stabilitás vizsgálatainál 

tapasztalt görbe lefutásokhoz, a celluklaszt BG 

enzim-komplex polimer réteggel beburkolt 

kompozitjának stabilitása elıször a natív enzim-

komplexéhez hasonló módon meredeken csökken, 

majd mintegy 40-50 %-os aktivitás csökkenés után 

az enzim-komplex stabilitása enyhén csökkenı 

tendenciájú, viszonylag egyenesként viselkedı 

plató szakaszt mutat. Hasonló lefutás tapasztalható 

intenzívebb körülmények között, 37 oC-on, 150 

rpm-mel történı rázatás során (7. ábra).. A 

különbség itt kevésbé szembetőnı, de ha folytattuk 

volna a kísérletet, elképzelhetı, hogy a preparált 

enzim komplex stabilitása nagyobbnak mutatkozna. 

8. ábra. Natív (X) és beburkolt  (O) Celluclazt BG 
enzim-rendszer mőködésének hımérséklet-függése 

9. ábra. Natív (X) és beburkolt (O) Celluclast BG 
enzim-komplex aktivitásának pH-függése 

Megvizsgáltuk a celluklaszt enzim-rendszer 

mőködésének hımérséklet-fügését is. A vizsgálat 

úgy történt, hogy egy órán át inkubáltuk az enzimet 

és szőrıpapírcsík szubsztrátumot tartalmazó elegyet 

az adott hımérsékleteken, majd mértük a 

keletkezett cukor mennyiségét a DNS-próbával. Az 

eredmények azt mutatják, hogy 80 oC felett a natív 

enzim-komplexnek gyakorlatilag elvész az 

aktivitása, míg a beburkolt enzim aktivitása 

gyakorlatilag nem változik. Az elızetes kísérleti 

eredmények azt mutatják, hogy a vastagabb polimer 

réteget tartalmazó enzim-komplexek aktivitása 

magasabb hımérsékleten ugyancsak változatlan 

marad. 
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Az eredmények nem mutattak változást a 

beburkolt celluláz komplex aktivitásában egyetlen 

pH-értéken sem, míg erıteljes csökkenés 

mutatkozott a natív enzim-komplex mőködésében. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az iparban 

elıforduló makromolekuláris mérető 

szubsztrátumok bontására is alkalmas egyedi enzim 

nanorészecskéket sikerült elıállítani. A 

celluloszóma több, különbözı enzimbıl álló 

funkcionális egység (hiperstruktúra), amelyrıl 

kimutattuk, hogy mőködıképes marad a 

nanoréteggel történı beburkolás során. Míg a natív 

enzim-komplex aktivitása 90%-kal csökken, a 

kompozit változatlan aktivitást mutat magas 

hımérsékleten és extrém pH értékeken egyaránt. 
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Aromás szén-szénkötés kialakítására használt módszerek 
optimalizálása 

Optimization of aromatic carbon/carbon bond formation methods 
Kékesi László 

Semmelweis Egyetem Kooperációs Kutató Központ 
1085 Budapest, Üllıi út 26. 

 
Összefoglaló 

A fehérjék hidroxil-csoportot tartalmazó oldalláncait foszforilezı enzimek, a kinázok hibás mőködése 

számos betegség kiváltó oka lehet. Ezért a kinázok gátlása terápiás lehetıséget kínál. A kismolekulájú kináz 

inhibitorok többsége a heterociklusos vegyületek családjába tartozik. Kutatási területem az AKT kináz 

inhibitorainak elıállítása, a szintetikus utak optimalizálása.  

A kismolekulájú inhibítorok szintézisénél gyakran van szükség aromás szén-szén kötés kialakítására. Erre két 

irodalomból ismert módszert hasonlítottam össze, a Stille-kapcsolást és a Suzki-kapcsolást. Mindkét reakció 

palládium katalizátor jelenlétében játszódik le. A Stille kapcsolás esetében szerves ónvegyület, a Suzuki 

kapcsolás esetében pedig boronsav az egyik reagens.  

A Stille-kapcsolás elsı lépésében egy oxidatív addíció zajlik a vinil-, aromás- vagy halogén csoportra, amely 

intermediert ad a palládiummal. Ezután ez egy transzmetallációs reakcióban reagál a szerves ón-vegyülettel (1. 

ábra, a. reagens). Egy szerves palládium vegyület keletkezik, melyben a komponensek szigma kötéssel 

kapcsolódnak. Ezt egy reduktív eliminációs lépés követi, melyben regenerálódik a palládium(0) katalizátor. 

A Suzuki kapcsolás boronsav és halogénvegyület vagy triflát között zajlik. A Stille-kapcsoláshoz hasonló a 

mechanizmusa. Oxidatív addícióval a vinil-csoport vagy aromás halogén a palládium(0)-hoz kapcsolódik, és 

kialakítja a palládium(II)-komplexet. Ezt követi a transzmetallálás az alkenil-boronáttal (1. ábra, b. reagens), 

amit reduktív eliminálással a termék kilépése és a palládium(0) regenerácója követ. A reakcióban használt bázis 

a borát nukleofilitását, így a komplex kialakulásának sebességét növeli. 

Az elıadásomban szeretném összehasonlítani a két reakció kivitelezését, tisztíthatóságát és kitermelését egy 

ismert kismolekulájú Akt inhibítor szintézisének zárólépésében (1. ábra). Az irodalom szerint a reakciót Stille-

kapcsolással kivitelezték, vizsgálatom tárgya, hogy Suzuki-kapcsolás alkalmazása elınyösebb-e. 

Az összehasonlíthatóság érdekében a két reakció során ugyanakkora mennyiségekbıl indultam ki, és a 

reakciók sajátságainak megfelelıen hasonló körülmények között végeztem. A feldolgozás során ugyanazokat a 

tisztítási módszereket alkalmaztam, melyek mindkét reakció melléktermékeinek az eltávolítására alkalmasak 

voltak. 

Ezen körülmények között a Stille-kapcsolás 31%-al jobb kitermelést adott, mint a Suzki-kapcsolás. 
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Tejsav észterek elıállítása ionos folyadékban végzett 
enzimkatalitikus észterezéssel 

Lactic acid ester production by enzymatic esterification in ionic liquids 
Andreja Dobaj1, Bányai Tamás2, Major Brigitta2, Gubicza László2 

1University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 
Laboratory for separation processes and product design, 

Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenia 
2Pannon Egyetem, Mőszaki Kémiai Kutatóintézet 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10 
 

Summary 
Room temperature ionic liquids have been recognized as possible environmentally benign reaction media which 
will be used in the future as solvent for also biochemical reactions. They have low vapor pressure, good thermal 
stability and the ability to alter many of their properties by changing the anions and cations. They are not 
volatile, inflammable, that is the reason why these media start to replace the traditional organic solvents as 
reaction media. In enzymatic reactions it was established that enzymes can display their effects not only in water 
and organic solvents but in ionic liquids, as well. Activity, stability and enantioselectivity of the enzyme can be 
enhanced by ionic liquids. They can be reused very easily, without purifying the enzyme, because the enzyme 
remains in the ionic liquid phase in case of two phase systems. Lactic acid is a starting compound in many field 
of chemical industry. Environmentally friendly solvents can be produced by esterification of lactic acid, which 
procedure may be used for the separation of the lactic acid from other organic acids, too. Applying microwave 
heating is a new line in different organic synthesis. Ionic liquids can convert the microwave energy to heat with 
very high efficiency. They can be heated with low energy without evaporation or decomposition. Our 
experiments for the enzymatic production of butyl lactate were carried out in ionic liquids with microwave 
heating. It is known from the literature that reaction rates using microwave heating are higher than those with 
conventional heating. In our experiments the effect of reaction temperature on the reaction rate was investigated. 
Increasing the reaction temperature reaction rate increased till 60 °C, but higher temperature did not effected any 
increase in reaction rate. Water content of the reaction mixture was also analyzed. In every case at first the initial 
water amount was enhanced till a maximum level, and after that it started to decrease. The reason of this 
phenomenon may be that at the beginning of the reaction the monomeric acid content of the lactic acid mixture is 
rapidly converted to ester. This part of the reaction was represented by the increasing water content. When the 
free lactic acid content decreased, the conversion of the dimer to monomer became the dominant reaction, which 
reaction is a water reducing process. The monomeric lactic acid produced converts to ester, that is the reason 
why higher than 100% yield was achieved during some reaction.  
 
 
Bevezetés  

 

 Az ionos folyadékok olyan szerves sók, melyek 

alacsony olvadásponttal rendelkeznek. Ez rend-

szerint kevesebb, mint 100 °C, és általában 300-400 

°C-ig folyékony halmazállapotúak maradnak. Csak 

ionokból épülnek fel, semleges molekulákat nem 

tartalmaznak. Jellemzı rájuk, hogy nem illékonyak, 

nem tőzveszélyesek, kiváló a termikus és kémiai 

stabilitásuk. Alkalmazásukkal egyrészt ki-

küszöbölhetı a nagy mennyiségő vegyipari 

szennyvíz keletkezése, kezelése, tisztítása, másrészt 

elkerülhetı a hagyományos szerves oldószerek 

használatakor keletkezı oldószerelegyek re-

generálása, jelentıs mennyiségő hıenergiát igénylı 

desztillálása. 

 A hagyományos oldószerektıl eltérıen, 

amelyek molekuláris folyadékként jellemezhetık, 

az ionos folyadékok ionokból állnak. Jóllehet 

számos ionos folyadék már évtizedek óta ismert, 

csak az elmúlt néhány évben kerültek a figyelem 

középpontjába mint a jövıben alkalmazandó, 

korszerő, környezetbarát reakcióközegek. Ennek a 

legfıbb oka igen kicsi gıznyomásuk, hımérsékleti 

stabilitásuk, valamint az, hogy a kation és az anion 

megfelelı módosításával széles körben 

változtathatók bizonyos tulajdonságaik, mint a 

polaritás, hidrofób jelleg valamint más ol-

dószerekkel való elegyedés. Ezen utóbbi tu-

lajdonságuk alapján az ionos folyadékok 

„tervezhetı oldószerek”, amelyek sok helyen 

kiszoríthatják a „hagyományos” szerves 

oldószereket. Az ionos folyadékokat felépítı 

anionok és kationok száma igen nagy, ráadásul ezek 
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tetszılegesen kombinálhatóak egymással, így szinte 

korlátlan számban állíthatóak elı. Az ionos 

folyadékok alkalmazhatóak szerves szintézisekben, 

biokatalízisben, elektrokémiában, folyadék-

kromatográfiában, gázkromatográfiában, kapilláris 

elektroforézisben, desztillációban és végül, de nem 

utolsó sorban folyadék-folyadék extrakcióknál. 

Mivel az ionos folyadékok száma nagy 

variálhatóságuk miatt óriási, ezért nem egyesével, 

hanem típusokra bontva tanulmányozták a 

szerkezetük és a biológiai hatásuk közötti 

összefüggéseket. Ezen információk alapján 

következtetéseket vontak le arról, hogy az adott 

ion-kombináció milyen hatást fejthet ki az élı 

szervezetekre. 

 Az enzimkatalitikus reakciók területén 

forradalmi változást jelentett az a felismerés, hogy 

az enzimek nem csak vízben, hanem ionos 

folyadékokban is képesek kifejteni hatásukat [1]. 
Az ionos folyadékok növelhetik az enzim 

aktivitását, stabilitását és enantioszelektivitását [2]. 
Nagy elınyük, hogy többszöri alkalommal újra 

felhasználhatók akár az enzim tisztítása nélkül, 

mert az enzim az ionos folyadékos fázisban marad, 

ha kétfázisú rendszerrıl van szó. Ez nagymértékben 

csökkenti relatív költségüket egy folyamat során. A 

termékek kinyerése a hagyományos extrakciós, 

desztillációs technikák mellett szuperkritikus 

folyadékok ill. membránok alkalmazásával is 

lehetséges [3]. 

 Kis molekulasúlyú aroma észterek elıállítására 

széles körben alkalmazza az élelmiszer- gyógyszer- 

és kozmetikaipar a Candida antarctica gombából 

kinyerhetı CALB enzimet [4]. A CALB enzim a 

biokatalitikus reakciókban leggyakrabban alkal-

mazott enzimek, a hidrolázok, azon belül is a 

lipázok családjába tartozik [5]. 

 A tejsav (2-hidroxi-propionsav) megtalálható 

különbözı élelmiszerekben de számos élı szervezet 

anyagcseréjének közti terméke is. Kis mérető 

molekula, két különbözı funkciós csoporttal – 

hidroxil- és karboxilcsoport – ami lehetıvé teszi 

rengeteg különbözı kémiai reakcióban való 

részvételét, ezért a vegyipar számos ágának lehet 

kiinduló komponense. Polimerizációval politejsav 

gyártható belıle, ami egy biológiailag lebomló 

mőanyag, kis szénatomszámú alkoholokkal történı 

észterezésével pedig környezetbarát „zöld” 

oldószereket lehet elıállítani. Etanollal történı 

észterezésekor tejsav-etil-észter képzıdik, mely a 

természetben is megtalálható aromaanyag és az 

élelmiszeripar is nagy mennyiségben használja [6]. 

 A tejsav elıállítását megnehezíti, hogy nem 

illékony és nehezen nyerhetı ki a fermentlébıl a 

többi komponens – szerves savak – mellıl. 

Tisztítási eljárások közül az észterképzés nagy 

elınye, hogy képes a különbözı szerves savakat a 

tejsavtól nagy tisztasággal elválasztani, mivel a 

keletkezı, illékony észterek forráspontja eltér, így 

azok rektifikálással jól szeparálhatók. 

 A szerves szintéziseket jellemzıen valamilyen 

külsı hıforrás használatával végzik, amely elég 

lassú és nem túl hatékony módja a hıközlésnek, 

ugyanis függ az elegy és a reakcióedény hıvezetı 

képességétıl. 

Mikrohullámú hıközlés során az anyag a rá 

jellemzı dielektromos tulajdonságaiból adódóan az 

elektromos energiát hıenergiává alakítja. Az ionos 

folyadékok – szerkezetükbıl adódan – elsıdlegesen 

jelentıs elektromos vezetıképességük miatt – a 

mikrohullámú tér energiáját jó hatásfokkal alakítják 

át hıenergiává, így viszonylag kis energiával magas 

hımérsékletre melegíthetık (100-250 °C), anélkül, 

hogy a bomlanának, vagy párolognának [7]. 

Tejsav-etil-észter esetében már kísérletek 

igazolják, hogy a mikrohullámú besugárzással 

történı észterezés jelentısen csökkenti a 

reakcióidıt és növeli a hozamot. Mikrohullám és 

ionos folyadék reakcióközeg együttes 

alkalmazásával lehetıség nyílik az észterezési 

reakció magasabb hımérsékleten történı 

végrehajtására. 

 Kísérleteinknek több célja is volt. Egyrészt a 

hımérséklet emelése, hogy jobban kihasználhatóvá 

váljanak a mikrohullám adta lehetıségek, illetve 

minél nagyobb legyen a reakciósebesség. A 

hımérséklet emelésének azonban határt szab az 

etanol alacsony forráspontja. Ebbıl kifolyólag 

megvizsgáltuk, hogy nagyobb szénatomszámú 

alkohollal is végbemegy-e a tejsav észterezése, 

illetve hogyan alakul a reakció idıbeli viselkedése 

különbözı hımérsékleteken. Továbbá figyelemmel 

kísértük a víztartalom alakulását a reakció-

elegyben, tekintettel arra, hogy inhibítor hatása van 

az észterképzıdés folyamatára.  
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Anyagok és módszerek 

 

 Enzim: Candida antarctica lipase B, Novozym 

435 Novo Nordisk (Bagsvaerd, Dánia) 

 Ionos folyadékok: trihexil-(tetradecil)-

foszfónium-dodecilbenzol-szulfonát (Cyphos-202), 

tributil-tetradecil-foszfónium-dodecilbenzol-

szulfonát (Cyphos-201), mindkettı IoLiTech 

GmbH, Németország. 

 Egyéb felhasznált anyagok: (D, L) tejsav 90%-

os (Reanal, Magyarország), hexán 96%-os 

(Scharlau, Spanyolország), etanol abszolút 

(Spektrum 3D, Magyarország), n-butil-alkohol 

(Spektrum 3D, Magyarország). 

 GC elemzések: Hewlett Packard 5890 Series II 

típusú gázkromatográf, kolonna: DB FFAP, 

fejnyomás: 140kPa, N2 áramlási sebesség: 12 

cm3/min, FID detektor. A tejsav etil- illetve butil-

észter tartalmú, egyfázisú reakcióelegyek 

elemzésekor 50 µl mintát vettünk, ehhez elıször 

80µl hexánt, majd 5µl vizet adtunk, extraháltuk, 

majd a hexánnal történı extrakciót még négyszer 

megismételtük. Az egyesített extraktumot 600 µl 

térfogatúra hígítottuk hexánnal. 

 Víztartalom mérése: automata Mettler DL 35 

Karl-Fischer titrátorral. 

 Hıközlés: Discover típusú mikrohullámú 

berendezéssel (CEM Corporation, USA), 

folyamatos kevertetés mellett. 

 

Kísérleti módszerek 

 

 A laboratóriumi tejsav-butil-észter elıállítás 

körülményei: 304 mg (250µl) tejsav elegy 

(monomer tejsav 53,2 %) tejsavtartalom 2,1 mmol, 

644 mg, azaz 14,02 mmol etanol illetve butanol 

(feleslegben alkalmaztuk), 25 mg Novozym 435 

lipáz enzim, 600 mg (0,77 mmol) Cyphos 202 

illetve Cyphos 201 ionos folyadék. A 

reakcióelegyet 5 órán keresztül vizsgáltuk a 

kiválasztott hımérsékleten a mikrohullámú 

berendezésben.  

 A szükséges anyagmennyiségek megállapítása: 

A korábban, etanollal végzett mérések alapján 

megállapítottuk, hogy 600 mg ionos folyadék 

használata elegendı, mert az alkoholt nagy, 

hétszeres feleslegben alkalmaztuk. Az ionos 

folyadék így ebben a reakcióban koszolvensként 

szerepel, ami megvédi az enzimet a kis 

szénatomszámú alkoholok inhibiciós hatásától és 

elısegíti az enzim visszanyerését a reakcióelegybıl 

az újrahasznosítási kísérletek során. 

 Az elegy kezdeti víztartalma legnagyobbrészt a 

felhasznált tejsav elegybıl származott (53% 

monomer tejsav, 26% laktilsav, 14% víz, 7% egyéb 

oligomer), de a többi kiindulási anyag is 

tartalmazott kis mennyiségő vizet. Együttes 

víztartalmukat a kiindulási reakcióelegy 

víztartalmának mérésével határoztuk meg. 

 A mikrohullámú készülék ismertetése: 

Az általunk használt CEM Discover berendezés 

„reaktortere” egy henger alakú kezelıtér, melybe 

illeszkedik a reakcióelegyet tartalmazó vastag falú 

üveg mérıedény. Ide a henger palástján lévı 

réseken keresztül jut be a mikrohullámú energia. Ez 

a kialakítás teszi lehetıvé, hogy a közölt energia 

homogén módon oszoljon el, és egyenletesen 

melegítse a mintát. A kezelıtér alján történik a 

hımérséklet mérése egy infravörös hımérı 

rendszerrel, így a mintánk aktuális hımérsékletérıl 

folyamatosan kapunk adatot.  A főtéshez használni 

kívánt mikrohullámú teljesítmény, a hımérséklet, 

az idı az elindított program megszakítása nélkül is 

módosítható. A tapasztalat azt mutatta, hogy 60, de 

különösen 70 ºC-on megnı a rendszer tehetet-

lensége a hirtelen beavatkozásokkal szemben, ezért 

igyekeztünk a főtési teljesítményt minél pon-

tosabban beállítani, fontosnak tartottuk, hogy a 

lehetı legrövidebb idı alatt elérje mintánk a kijelölt 

hımérsékletet. Ügyelni kellett arra, hogy a 

hımérséklet szinten tartásához jelentısen kevesebb 

energia is elegendı volt, mint a felfőtéshez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: A CEM Discover típusú mikrohullámú 

készülék fényképe 
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Eredmények és értékelésük 

 

Elsı lépésben a megfelelı ionos folyadékot, 

mint reakcióközeget kellett kiválasztani. A 

korábban megvizsgált 20 ionos folyadék közül 7 

olyan volt, melyben végbement a tejsav észterezése 

etanollal. Ebbıl ötnél ugyanaz az észterhozam 

képzıdött enzim használatával és anélkül is, egy 

esetben enzim nélkül nem ment végbe a reakció, 

míg a Cyphos 201 csak kismértékben katalizálta a 

folyamatot, így erre esett a választás. 

Az észterhozam alakulásában a következıket 

tapasztaltuk: mikrohullámú hıközlés esetén 

gyorsabban ment végbe az észterképzıdés, mint 

rázatott lombikos kísérlet során azonos 

hımérsékleten [8].  Mikrohullámú kísérleteink 

során a hımérséklet emelésével nıtt a termék-

képzıdés sebessége, ez látható a 2. ábrán be-

mutatott grafikonon. 

 

2. ábra: A tejsav-butil-észter képzıdés sebessége 

különbözı hımérsékleteken 

A 60 és a 70 °C –on végzett kísérlet esetében 

azonban közel azonos eredményt kaptunk, ami azt 

jelzi, hogy 60 °C-nál magasabb hımérséklet már 

nem gyorsítja a reakció lefutását. 

 Megfigyeléseink során megállapítottuk, hogy a 

víztartalom a kezdetihez képest eleinte nıtt, majd 

elért egy maximális értéket, amely után csökkenni 

kezdett.  

 

 

 

 

 

 

3. ábra: A  reakcióelegy víztartalmának változása az 

idı függvényében a 40 °C-on végzett reakció során 

A növekvı vízmennyiség a monomer tejsav 

észterré való átalakulását jelezte, kezdetben ez volt 

a domináns folyamat. Az idı elırehaladtával, ahogy 

fogyott a monomer tejsav, úgy kezdett elıtérbe 

kerülni a lassúbb folyamat, mely során a dimer 

forma alakult át monomerré, mely vízfogyasztó 

reakció, ezt jelezte a víztartalom csökkenése. Ezt a 

folyamatot mutatja be a 4. ábra. A dimer formából 

képzıdött monomer tejsav elreagálva tovább 

növelte az észter mennyiségét, ez magyarázza a 2. 

ábrán látható 100% fölötti hozamot a 60 és 70 °C-

on végzett reakciók esetén.  

 

4. ábra: Az észtrehozam és a víztartalom alakulása 

az idı elırehaladtával 40 °C-on 

A reakcióelegy víztartalmának változása is 

igazodott az észterképzıdés vonatkozásában 

megfigyelt hımérsékletfüggéshez, magasabb 

hımérsékleten hamarabb lezajlott a víztartalom 

növekedése majd csökkenése. 

 

Összefoglalás 

 

 Konklúzióként elmondhatjuk, hogy ionos 

folyadékban mikrohullámú hıközléssel sikeresen 

hajtottunk végre észterezési reakciót, megvizsgálva 
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a hımérséklet emelésének függvényében az 

észterképzıdés sebességét illetve a víztartalom 

alakulását. Megállapítottuk, hogy a hımérséklet 

emelése 60 °C-ig kedvezıen hat a reakciósebesség 

alakulására, ennél magasabb hımérséklet 

alkalmazása azonban nem gyorsítja tovább a 

reakciót. 
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Summary 
2-hydroxypropionic acid or lactic acid is the smallest chiral hydroxycarboxilic acid, which is produced by the 
fermentation of various renewable resources. Among the lactic acid derivatives lactates are really valuable 
products since they are applied by the food, pharmaceutical and cosmetic industry.  
While usually the enzymatic esterification of lactic acid with sort chain alcohols was tested in different organic 
solvents (hexane, toluene), researchers of the Institute of Chemical and Process Engineering use ionic liquid 
media exploiting its benefits like negligible vapour pressure, enzyme stabilizing effect, chemical and thermal 
stability. 
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. In 
the case of enzymatic lactate synthesis the water content has other roles as well: i) The enzyme needs a 
monomolecular water layer to maintain its active conformation. ii) Lactic acid undergoes self esterification 
producing dimers (lactoyllactic acid) or other oligomers as a result of water removal that may decrease the 
obtained yield. 
In the case of ethyl acetate and isoamyl acetate, where the acid does not produce dimers, water removal resulted 
in near 100% yield therefore our aim was to determine the complex effect of water content in the lactate 
production.  
Several phosphonium type ionic liquids were tested as the media of the enzymatic ethyl lactate production and 
Cyphos 104 was found the best because it maintained a proper environment for the enzyme but did not catalysed 
the reaction itself. The ethyl lactate production was optimized and the highest yield was achieved using the 
following parameters: 0.8 mmol ionic liquid, a lactic acid solution containing 2 mmol monomer acid, 7 times 
ethanol excess, 3 w/w% initial water content, 25 mg immobilised Candida antarctica lipase B enzyme, 40°C 
reaction temperature. 
An integrated system was developed for the production of ethyl lactate and separation of water. The reaction was 
carried out in a thermostated, stirred (500 rpm) bioreactor (volume: 50 cm3) on 40°C, 13 h reaction time. Flat 
sheet hydrophilic pervaporation membrane was applied for water removal. Permeate was collected in a cold trap 
using vacuum. Starting the reaction from the same initial concentration the obtained yield was lower (32%) using 
pervaporation than without it (54%). After increasing the amount of the removed water by changing to zeolite 
adsorption the ester yield was even smaller (30%). These results proved our theory that water content influences 
the monomer lactic acid concentration. The explanation of the observed effect can be concluded as follows: 
removing the side-product water hinders the hydrolysis of lactoyllactic acid, furthermore the decreasing water 
content results in the dimerisation of the lactic acid decreasing the available substrate amount.  
 
 
Bevezetés 

 

A 2-hidroxi-propánsav (tejsav) a legkisebb 

aszimmetrikus szénatomot tartalmazó hidroxi-

karbonsav. Kiváló alapanyag, hiszen több megújuló 

forrásból könnyen elıállítható, rendelkezik 

karboxil- és hidroxil-csoporttal is, aminek 

következtében számos különbözı reakció 

lejátszatható vele [1]. 

A tejsavnak különösen értékes származékai az 

észterek. Zsírsavakkal alkotott vegyületeit 

emulgeálószerként használják. Rövid szénláncú 

alkoholokkal alkotott észterei úgynevezett „zöld” 

oldószerek. Optikai aktivitásukat is ki lehet 

használni királis szintéziseknél. A tejsav-etil-észter 

ezen kívül a természetben is elıforduló 

aromaanyag, ezért szívesen alkalmazzák az 

élelmiszer-, a kozmetikai-, és gyógyszeriparban [1].  
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A tejsav kis molekulatömegő alkoholokkal 

történı enzimes észterezésére több példa is 

található az irodalomban. From és munkatársai [2] 

hexán oldószerben immobilizált Candida antarctica 

lipáz B-t használtak, míg Parida és munkatársa [3] 

toluolban Candida cylindracea enzimmel értek el jó 

eredményeket. A Mőszaki Kémiai Kutató 

Intézetben ionos folyadékban vizsgáljuk a reakciót, 

kihasználva ezen új közeg pozitív tulajdonságait, 

úgymint enzimstabilizáló hatás, elhanyagolható 

gıznyomás, nagy kémiai és termikus stabilitás [4]. 

Mivel a tejsav észterezése egyensúlyra vezetı 

folyamat, az elérhetı maximális hozam 

befolyásolható valamelyik szubsztrát – általában az 

alkohol – feleslegben való alkalmazásával. Nagy 

enzimdezaktiváló hatásuk miatt savakat ritkán 

használnak feleslegben [5]. A másik, a reakció 

szempontjából kulcsfontosságú befolyásoló 

paraméter a víztartalom. Ennek három oka is van. i) 

A víz az észterezés mellékterméke, így 

mennyiségének szabályozásával az egyensúly 

eltolható. ii) Az enzim aktív konformációjának 

megırzéséhez szüksége van egy monomolekuláris 

vízrétegre. iii) A tejsav azon tulajdonsága, hogy 

vízelvonás hatására dimereket (pl. laktilsav), illetve 

egyéb oligomereket alkot [6, 7]. Ebbıl is látható, 

hogy a víztartalomnak összetett hatása van a tejsav-

etil-észter szintézisére. 

Intézetünkben korábban már folytak kísérletek, 

melyekben a vízelvétel észterezési reakciókra 

gyakorolt hatását vizsgáltuk. Etil-acetát [8] és i-

amil-acetát [9] szintézisénél azt tapasztaltuk, hogy a 

melléktermék víz elvonása 100% közelébe növelte 

a hozamot. Lényeges különbség volt azonban, hogy 

az ecetsav nem hajlamos dimerizálódásra. A tejsav 

ezen hajlama feltételezésünk szerint 

megakadályozhatja az észter hozam vízelvétellel 

történı növelését, ezért ennek vizsgálatát tőztük ki 

célul. 

 

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%). 

Ionos folyadék: trihexil-tetradecil-foszfónium-

bis (2,4,4-trimetil-pentil)-foszfinát (Cyphos 104), 

(IoLiTec GmbH, Németország) 

Egyéb felhasznált vegyszerek: (L)-tejsav 90 %-

os (Reanal, Magyarország), etanol abszolút 

(Spektrum 3D, Magyarország), acetonitril, hexán, 

aceton (Scharlau, Spanyolország) 

Rázatás, inkubálás: GFL 3031 rázó 

inkubátorral.  

Membrán: Hidrofil pervaporációs lapmembrán 

STANDARD, (Beroplan GmbH, Németország) 

Zeolit: aktivált 4A molekulaszőrı (Zeolyst 

International, USA) 

Reakció rázatott lombikban: A különbözı 

összetételő reakcóelegyeket (össztérfogat 1,5 cm3) 

40 °C hımérsékleten, 150 min-1 rázatási intenzitás 

mellett reagáltattuk 13 órán keresztül.  

Reakció pervaporációs vízelvétellel: A 

reakcióelegyet (össztérfogat: 50 cm3) 

mágneskeverıvel (fordulatszám: 500 min-1), 

termosztáttal, illetve visszacsepegı hőtıvel ellátott 

bioreaktorban reagáltattuk 40 °C-on 13 órán 

keresztül folyamatos vízelvétel mellett. Az elegy 

mozgatását a membránmodul és a bioreaktor között 

perisztaltikus szivattyú végezte (áramlási sebesség: 

30 cm3/min). A permeátumot vákuum (nyomás: 

1 kPa) segítségével, acetonos szárazjéggel hőtött 

csapdában győjtöttük. 

Reakció zeolitos vízelvétellel: A 

pervaporációhoz használt bioreaktort és 

körülményeket használtuk, csupán a víz elvétele 

zeolittal (40 g) töltött oszlopon történt. 

Elemzések: Az elemzések elvégzéséhez 

gázkromatográfot illetve folyadékkromatográfot 

használtuk: HP 5890 A gázkromatográf, FID 

detektor, HP-FFAP kolonna (Macherey-Nagel), 

fejnyomás: 80 kPa, N2 áramlási sebesség: 20 

cm3/min.  

MERCK típusú folyadékkromatográf, Zorbax 

SB-Aq 76 kolonna, L-7450 detektor, detektálás 

hullámhossza: 215 nm. 

Minta elıkészítés: A tejsav-etil-észter 

gázkromatográfiás elemzéséhez az egyfázisú 
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reakcióelegybıl szabályos idıközönként 50 µl 

mintát vettünk, amibıl az észter tartalmat hexánnal 

extraháltuk.  

HPLC méréshez a reakcióelegybıl vett mintából 

20 mg/ml tejsav tartalmú vizes oldatot készítettünk 

Az oldószer 6% acetonitril tartalmú foszfát puffer 

volt (pH: 2,3). 

Víztartalom mérése: automata Mettler 

Toledo DL 35 Karl-Fisher titrátorral. 

 

Eredmények és értékelésük 

 

A tejsav-etil-észter elıállításának lehetıségét 

megvizsgáltuk több foszfónium típusú ionos 

folyadékban, melyek közül a Cyphos 104 kiváló 

környezetet biztosított az enzim számára, de a 

reakciót nem katalizálta.  

Ebben az ionos folyadékban meghatároztuk a 

hozam szempontjából optimális 

reakciókörülményeket rázatott lombikos 

kísérletekben és a következı eredményt kaptuk: 0,8 

mmol ionos folyadék, 2 mmol tejsav tartalmú elegy 

(ami a monomer tejsavon kívül annak dimereit, 

illetve vizet is tartalmazott), hétszeres etil-alkohol 

mólfelesleg, 3 m/m% kezdeti víztartalom. Az enzim 

mennyisége: 25 mg. Az elért maximális hozam 13 h 

reakcióidı után 54% volt. 

A további kísérleteket az optimálisnak ítélt 

összetételő reakcióeleggyel hajtottuk végre. 

Összeállítottunk egy integrált rendszert, mely 

alkalmas volt a reakcióelegy víztartalmának 

szabályozására. A vízelvétel módjának a 

pervaporációt választottuk, mivel elızetes 

tapasztalatok [8], illetve irodalmi adatok [10] 

alapján ez a membrános mővelet kiválóan alkalmas 

a feladat elvégzésére. A felépített rendszert 

szemlélteti a 1. ábra.  

 

1. ábra: A pervaporációs víztartalom szabályozás folyamatábrája 
 

Többféle hidrofil membránt teszteltünk, amik 

közül a Beroplan által gyártott bizonyult a 

legmegfelelıbbnek. A víztartalom 7 óra reakcióidı 

után 3,4 m/m%-on stabilizálódott. A keletkezı 

észter mennyiségének nyomon követésébıl viszont 

azt tapasztaltuk, hogy az elérhetı hozam elmaradt 

az azonos kiindulási összetételő rázatott lombikos 

kísérletek mögött (2. ábra).  

Hogy a feltevésünket igazoljuk, az elvont víz 

mennyiségének változtatására volt szükség. Mivel a 

használható membrán mérete behatárolt volt 

(12 cm2), ezért a vízelvétel növeléséhez másik 

módszert kellett használni. Egyszerő 

kivitelezhetısége és a kezdetekben tapasztalható 

nagy vízelvonó képessége miatt a zeolitos 

adszorpciót választottuk. Az összeállított 

berendezés a pervaporációnál használt 

bioreaktorból és egy termosztált, zeolittal töltött 

oszlopból állt.  

A mérési eredmények alapján, azonos kiindulási 

összetételt alkalmazva a tejsav-etil-észter hozam a 
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pervaporációnál tapasztaltaknál is alacsonyabb lett 

(2. ábra).  
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2. ábra: Tejsav-etil-észter hozam változása 
különbözı víztartalom szabályozások mellett 
 

Megvizsgáltuk a reakció során a tejsav és a 

laktilsav (nyíltláncú dimer) arányának változását 

zeolitos vízelvétel mellett, HPLC segítségével (3. 

ábra).  
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3. ábra: Tejsav és származékai megoszlása a 
reakcióelegyben zeolitos vízelvétel során 
 

Azt tapasztaltuk, hogy a reakcióidı elsı 3 

órájában a tejsav aránya 61%-ról 47%-ra csökkent 

(összesen 14%), bár a 10%-os észter hozam csak 

6,1% növekedésre ad okot (a 61% monomer tejsav 

tartalom 10%-a). Tehát a tejsavat nem csak az 

észterezési reakció fogyasztotta. Ez alátámasztotta 

azt az elméletünket, miszerint a vízelvonás 

befolyásolta a reakcióelegy monomer tejsav 

tartalmát, ezzel hatva a képzıdı észter 

mennyiségére. Megállapítottuk, hogy vízelvétel 

nélkül a reakcióban keletkezı víz elısegíti a 

laktilsav tejsavvá bomlását, ezzel növelve az 

elérhetı észter hozamot. Ezt a vízmennyiséget 

elvéve megakadályozzuk ezt a folyamatot, ezért 

csökken a termék kihozatalt. 

Megvizsgáltuk, mi a hozam szempontjából 

optimális kezdeti víztartalom pervaporációs 

vízelvételt alkalmazása mellett, és azt tapasztaltuk, 

hogy 5%-os kiindulási víztartalomnál már elérhetı 

a rázatott lombikban kapott 58%-os hozam.  
 

Összefoglalás 

 

Összefoglalásként elmondható, hogy tejsav-etil-

észter elıállítását megvalósítottuk rázatott 

lombikban víztartalom szabályozás nélkül, illetve 

bioreaktorban pervaporációs és zeolitos vízelvétel 

mellett. A mérési eredmények alapján 

megállapítottuk, hogy azonos kiindulási 

paraméterek mellett a legnagyobb 

termékkoncentrációt vízelvétel nélkül lehet elérni, 

mivel a keletkezı víz hatására a laktilsav hidrolízise 

részben végbemegy, ezzel növelve a szubsztrát 

tejsav mennyiségét. Az optimális kezdeti 

víztartalom pervaporáció alkalmazása mellett 5%-

nak adódott. 
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New Results on the field of „White biotechnology” 
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Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és 
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Summary 
„White biotechnology” term is used to describe the production of chemical compouds by enzymatic or microbial 
(biotechnological) methods. Our research group focuses on the field of glycerol utilization and lactic acid 
production, and in this work we present a new kinetic model based on our laboratory experiments, and used for 
planning continuos fermentaion with high productivity. 
 
 

Bevezetés 

 

A „Fehér biotechnológiát” Karl-Erich Jaeger [1] 

úgy definiálta, hogy ez a szóösszetétel fejezi ki a 

kemikáliák biotechnológiai elıállítását enzimek 

illetve mikroorganizmusok segítségével. 

Kutató csoportunk munkája is évtizedek óta erre 

a területre fókuszál, amelyen belül az utóbbi idıben 

a glicerin és a tejsav platformok kutatása kapott 

nagyobb hangsúlyt. Ebben a közleményünkben a 

tejsav elıállítás fermentációs technológia 

fejlesztésének újabb eredményeit mutatjuk be. 

A tejsav több mint 100 éve ismert és évtizedek 

óta elsısorban élelmiszeripari célra felhasznált 

királis karbonsav. Az utóbbi évtizedekben 

jelentısen bıvült a felhasználási területe 

(gyógyszeripar, mőanyagipar) és volumene, ezért a 

kutatások középpontjába került. Bár kémiai és 

biológiai úton egyaránt elıállítható, az elıbbi 

esetben racém elegy az utóbbiban –termelı 

mikroorganizmustól függıen- optikailag tiszta L- 

vagy D-tejsav vagy akár racém elegy is elıállítható. 

Nagyrészt ennek köszönhetı, hogy túlnyomórészt 

fermentációs úton állítják elı. 

A tejsav fermentációs elıállítását a 

mikroorganizmusok tejsavas erjesztı képessége 

teszi lehetıvé, amelynek eredményeként glükózon 

egyes mikroorganizmusok tiszta tejsavat állítanak 

elı (homofermentatívak, Embden-Meyerhof-Parnas 

útvonalon), mások pedig egyéb fermentációs 

termékekkel (ecetsav, széndioxid, etanol) együtt 

termelik a tejsavat (heterofermentatívak, pentóz-

foszfát útvonalon). Léteznek olyan 

homofermentatív törzsek is, amelyek C5 cukorból is 

képesek tejsavat erjeszteni melléktermékek 

keletkezése közben, ezeket gyakran fakultatív 

homofermentatív mikobáknak nevezik. Míg a fehér 

biotechnológia szempontjából természetesen a 

homofermentatív törzsek fontosak, az 

élelmiszeripar számára a heterofermentítv törzsek 

értékesek. Elıbbi esetben a nyersanyag minél 

nagyobb arányú termékké alakítása a fontos, az 

utóbbinál pedig a különbözı arányú 

melléktermékek által szolgáltatott íz és aroma. 

A tejsav fermentációk hatékonyságát a 

fermentáció produktivitásával szokás megadni (g 

tejsav/ L fermentlé / óra). E tekintetben igen tág 

tartományban mozognak az irodalmi adatok (1,5-35 

g/(l h), [2]). Mindezek ellenére az ipari eljárás a 

klasszikus szakaszos fermentációs technikán 

alapszik, és 2,5-3 g*L-1*h-1 produktivitással 

üzemel. 

Több ízben bemutattuk már, hogy versenyképes 

tejsav elıállítást tesz lehetıvé [3, 4] egy 

homofermentatív mezofil Lactobacillus 

nemzetségbe tartozó mikroorganizmusunkra építı 

eljárásunk.. Ebben a közleményünkben azt 

mutatjuk be, hogy az elvégzett számos szakaszos 

tejsav fermentációból kinyert adatokra milyen 

kinetikai modellt tudtunk felállítani, majd ennek 

felhasználásával hogyan tudtunk magasabb 

produktivitású folytonos fermentációs rendszert 

megtervezni. 
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Anyagok és Módszerek 

 

A Lactobacillus sp. MKT878 törzset korábbi 

vizsgálataink során választottuk ki [3]. A szakaszos 

tejsav fermentációkat az alábbi, erre a mikrobára 

optimált tápközegen végeztük: 120g/l glükóz, 30 g/l 

kukorica lekvár (Hungrana, Roquette), élesztı 

kivonat 6 g/l, KH2PO4 0,5 g/l, MgSO4*7H2O 0,3 

g/l, FeSO4*7H2O 0,01 g/l, MnSO4 0,01 g/l. A 

fermentációt Biostat Q fermentorban végeztük 

(BBraun), pH=5,8-on (szabályozás 20% NaOH 

illetve 25% H2SO4 segítségével), 37°C-on 700rpm 

keverés mellett. Az oltóanyag 3 db 24h-ás ferdeagar 

tenyészetrıl sterilvízes lemosással készült. A 

folyamatot mintavételezéssel követtük nyomon, 

amely mintákból 600nm-en 20x higítás után 

abszorbanciát mértünk a sejtkoncentráció 

meghatározására (szárazanyag tartalom 

(g/l)=0,5xOD600). A szőrt mintából szintén 20x 

higítás után tejsav és glükóz tartalmat határoztunk 

meg Waters Breeze HPLC-vel (0,5ml/perc 5mM 

H2SO4, BioRad Aminex HPX87H oszlop 65°C-on, 

RI detektálás 40°C-on). 

A mintavételezésbıl nem állt kinetikai 

kiértékeléshez elegendı adat rendelkezésre, ezért a 

folyamatosan mért –és a sejt valamint 

termékkoncentrációval egyenesen arányos – 

lúgfogyasztás alapján számított OD, glükóz és 

tejsav értékeket számoltunk ki, és ezekhez 

illesztettük a kinetikai egyenleteket Berkeley 

Madonna 8 szoftverrel. Mindhárom változóra a 

mérési idıpontokban leolvasott változó értékekbıl 

és lúgfogyási értékekbıl átváltási faktort 

számoltunk, majd ezeket változónként átlagolva 

átlagos átváltási faktort határoztunk meg. Ezek: 

ODszámított=1,26xLúgfogyás, Szaszám.=0,5xODszám. 

Tejsavszám.=0,52xLúgfogyás, 

Glükózszám.=Glükóz0-(Szaszám+Tejsavszám)*1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

Eredmények 

 

Modell-építés 

 

Az 1. ábrán egy szakaszos fermentációt 

mutatunk be, amelynél minden rendelkezésre állt a 

kinetikai modell felállításához. 
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1. ábra: Szakaszos tejsav fermentáció 
 

A kinetikai leíráshoz a Monod-féle fermentációs 

modellt (1. egyenlet) vettük alapul kiegészítve a 

Luedeking-Piret féle termékképzési modellel (2. 

egyenlet). Míg elıbbi a biomassza változását írja le, 

utóbbi a termékkoncentráció növekedését adja meg. 

A szubsztrát fogyasztást az eredı hozam 

segítségével a biomassza változásból számoljuk (3. 

egyenlet. 

                    

 

 

 

 

 

A modellezés során a kezdeti feltételek az 

alábbiak voltak: S0= 105,3 g/l, x0=0,67g/l, és P0=3,3 

g/L. 

Az 1.ábrán látható, hogy a fermentáció során a 

biomassza elıbb éri el a maximális koncentrációját 

(hanyatló fázis, plató), mint a termék görbe. Ezt a 

jelenséget a fenti egyenletrendszer nem tudja leírni, 

mert az eredı biomassza hozamon keresztül a 

szubsztrát koncentráció össze van kapcsolva 

tenyészet növekedésével, így amikor a tenyészet 

eléri a „platót”, a szubsztrát koncentráció is már 

zérusra csökken, pedig a mérések szerint még 
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további termékképzıdésnek kell lennie a szubsztrát 

rovására. Ennek megoldására olyan módon kellett a 

modellt átalakítani, hogy a növekedéshez nem 

kapcsolt termékképzést egy fenntartási taggá kellett 

konvertálni, amely fenntartási tag a szubsztrát 

egyenletében is megjelent (5. egyenlet) 

 

 

 

 

A fajlagos fenntartási koefficiens (’m’) értékét a 

biomassza növekedésének leállása utáni 

szubsztrátfogyasztás meredekségébıl számolhatjuk 

és az 1.ábrán bemutatott fermentáció esetében ez 

0,222 1/h. Végül tehát 3 változót kellett a mért 

értékekhez illeszteni és eközben 3 paramétert 

(eredı hozam, Ks, µmax) meghatározni. A modell 

flexibilis felhasználása érdekében szükséges 

kísérletesen vagy szimulációs úton meghatározni a 

lag fázis idıtartamát és a biomassza növekedés 

leállásának idıpontját (utóbbit a növekedéshez 

kapcsolt termékképzés, és a fenntartás céljából 

„mellékesen” végzett termékképzés közötti ’váltás’-

nak nevezzük). Az 1. ábrán bemutatott fermentáció 

mért  és szimulált eredményei láthatóak a 2. ábrán. 

 

2. ábra: A modell illeszkedése 

 

Az illesztés eredményeként egy adekvát modellt 

kaptunk a következı paraméterekkel: µmax=0,134 

1/h, KS=0,268 g/L, YX/S=0,143 g/g, tlag=0,132 h, 

tváltás=20,22 h, a=YP/YX/S=4,18. 
Bár az illeszkedés kiemelkedıen jó volt, további 

fermentációval is validáltuk a modellt (3. ábra). 
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3. ábra: A modell adekvátságát igazoló 
fermentáció, tlag=26,5 h , tváltás=46 h 

 

Mivel az illeszkedés ez esetben is kielégítı volt 

a megfelelı egyedi változók (lagfázis, váltás) 

beállítása után, a modellel folytonos fermentációt 

terveztünk. 

A kitőzött cél az volt, hogy nagy térfogati 

produktivitást érjünk el magas (iparilag kinyerhetı, 

gazdaságos) termékkoncentráció mellett. A modell 

szerint (4. ábra) D=0,1 1/h-ás higítási sebesség 

mellett 51,6 g/L tejsavat lehet az elvételben mérni, 

ami JP=5,2 g/(l h) volumetrikus produktivitást 

jelent, ami mintegy 2x-ese a szakaszos technikával 

elértnek. 

 

4.ábra: Folytonos technika modellezése 

(1) a biomassza növekedésének vége (’váltás’) 

(2):Sf=80 g/L betáplálás indítása 

 

Mivel az itt bemutatott termékkoncentráció 

meglehetısen magas érték, mielıtt további 

szimulációkat végeznénk még magasabb 

termékkoncentrációkkal, kísérletileg kívánjuk 

igazolni a bemutatott folytonos üzemő, kemosztát 

elvő fermentációt. 
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Összefoglalás 

 

Az egyre perspektivikusabb, platform alkotó 

tejsav fermentációs elıállításának fejlesztése során 

létrehoztunk egy kinetikai modellt, amely képes 

leírni a kétlépcsıs fermentációs folyamatot: 1. 

biomassza képzıdés, 2. termékképzés a fenntartásra 

fordított energiatermelés melléktermékeként. Ez a 

modell kiemelkedıen illeszkedik az elvégzett 

szakaszos fermentációk mért értékeihez, ezért 

folytonos fermentáció tervezésére is felhasználtuk. 
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Bevezetés 

 

A glikoproteinek szénhidrát szerkezeteinek 

biológiai szerepének megismerése napjainkban 

kiemelt jelentıséggel bír. Különösen a 

mikroheterogenitások biológiai felismerésében, 

receptor-ligandum, sejt-sejt kölcsönhatásokban, a 

fehérje magasabb rendő szerkezetének 

kialakulásában, az immunogenitás valamint 

bioaktivitás szabályozásában játszott szerepük 

megértése áll a tudományos érdeklıdés 

középpontjában. A biofarmakológia igényei a 

rekombináns glikoproteinek szénhidrát részeinek 

nagy felbontású, reprodukálható elemzési 

módszerét kívánják meg. A humán 

vérkészítmények glikoproteinjeinek vizsgálata – 

elsısorban a betegségekkel összefüggı és azokra 

jellemzı glikoziláció változások megismerése – 

kiemelt fontosságú a biomarker kutatás területén. 

A glikoprotein szénhidrát szerkezetek nagy 

komplexitása általában számos bioanalitikai 

technika alkalmazását követeli meg, mint az enzim 

reakciók, kromatográfia, tömeg spektrometria 

(MS), magmágneses rezonancia spektroszkópia 

(NMR), poliakrilamid vékonyréteg gél 

elektroforézis (PAGE), nagy hatékonyságú 

folyadékkromatográfiás technikák (HPLC) – 

elsısorban pulzáló amperometriás detektálással 

kapcsolt magas pH-jú anioncserélı kromatográfia 

(HPAEC-PAD) – és kapilláris elektroforézis (CE). 

Ezek csatolt technikái, mint LC-MS vagy CE-MS, 

elınyös lehetıséget kínálnak a szénhidrát analízis 

számára. 

A fehérjékhez kapcsolódó cukorszerkezetek 

(glikánok) hagyományos vizsgálati módszereinek 

többsége enzimatikus vagy kémiai úton szabadítja 

fel a szénhidrát molekulákat a glikoproteinekbıl. 

Mivel a szénhidrátok kromofór vagy fluorofór 

csoportokat csak kivételesen tartalmaznak, a 

bioanalitikában széles körben alkalmazott UV vagy 

fluoreszcens detektálású, nagyfelbontású fordított 

fázisú HPLC (RP-HPLC) és CE bioszeparációs 

technikák az analízist megelızı mintajelölés nélkül 

nem alkalmazhatóak. Kapilláris elektroforézis 

céljára a töltéssel és kiváló fluoreszcenciával 

rendelkezı 8-aminonaftalin-1,3,6-triszulfonsavat 

(ANTS) és 8-aminopirén-1,3,6-triszufonsavat 

(APTS) alkalmazzák általánosan fluoreszcens 

jelölésként. Majd hagyományos kapilláris 

elektroforézis, kapilláris sorozat elektroforézis vagy 

mikrofluidikai platformon kivitelezik a jelölt 

szénhidrátok elektromos tér vezérelt elemzését. A 

jelölés során felmerülı egyik nehézség a reakció 

kiváló kihozatalához szükséges nagy ANTS vagy 

APTS felesleg. Ez a fölös jelölıanyag a kisebb – 

néhány cukor egységbıl álló – oligoszacharidok 

detektálását zavarja, sıt elektrokinetikus injektálás 

alkalmazása esetén további problémát jelent, hogy 

kiszorítja az injektálás során a kisebb 

elektroforetikus mobilitású jelölt cukor 

molekulákat. 

Az elıadás bemutatja az APTS jelölt N-glikán 

struktúrák poszt-derivatizációs tisztításának 

lehetıségeit és ezek összehasonlítását. Szintén 

ismertetésre kerül a vérkészítmények szabad 

monoszacharid tartalmának eltávolítása a jelölést 
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megelızıen, glikoprotein tartalmuk affinitás 

kromatográfiás kinyerése. Továbbá bemutatjuk az 

illékony puffer-rendszeres exoglikozidáz 

enzimemésztésen alapuló szerkezetvizsgálat 

lehetıségeit is. 

 

Anyagok és módszerek 

 

Oligoszacharid minta-elıkészítés 

1µl denaturáló puffer (Endoglycosidase buffer 

pack, New England BioLabs, Ipswich, MA, USA) 

hozzáadása után a glikoproteineket (0,1mg 10µl 

vízben) 95°C-on 10 percig denaturáltuk. Ezt a 

glikánok enzimatikus felszabadítása követte peptid-

N-glikozidáz F (PNGaseF, Sigma-Aldrich St. 

Louis, MO, USA) emésztéssel, 2U enzimmel 37°C-

on 2 óra alatt 25µl térfogatban (2,5-2,5µl G7 és NP-

40 puffer oldatok, Endoglycosidase buffer pack 

New England BioLabs). A deglikozilált fehérjék 

eltávolítása háromszoros térfogatú jéghideg 

etanolos (Sigma-Aldrich) kicsapással és 

centrifugálással (11000rpm 10 perc, Labofuge 

400R, Heraeus, Osterode, Németország) történt. 

Jelölési reakció 

A glikán tartalmú oldatok 200µl-es PCR-

csövekben centrifugális vákuum bepárló (Savant 

Instrumnts Inc., Farmingdale, NY, USA) 

segítségével beszárításra kerültek. Ezt reduktív 

aminálási reakció követte 1µl 0,2M APTS 15% 

ecetsav oldatban és 1µl 1M NaBH3CN 

tetrahidrofuránban hozzáadásával 55°C-on 2 óráig 

inkubálva vagy 37°C-on egész éjszaka sziálsav 

tartalmú szerkezetek esetében. A reakció 100µl víz 

hozzáadásával került leállításra. 

Sziálsav lehasítása 

A sziálsav csoportok eltávolítását neuraminidáz 

(type VI, Clostridiu, perfringens, Sigma-Aldrich) 

emésztéssel végeztem 0,1M koncentrációjú 

illékony karbonát, formiát és acetát pufferben (pH 

5,5-re állítva NH4OH hozzáadásával). Az 

exoglikozidáz reakció elegy magzati szarvasmarha 

fetuin glikánokat és 3,4mU neuraminidázt 

tartalmazott. A reakció 37°C-on egész éjszakán át 

tartó inkubálással játszódott le, és 10-szeres 

térfogatú jéghideg HPLC tisztaságú víz 

hozzáadásával került leállításra, amit centrifugális 

vákuum beszárítás követett az illékony puffer-

komponensek eltávolítására. 

Mintatisztítási lépések 

A reagálatlan APTS feleslegének eltávolítására 

a reakcióelegybıl Sephadex G10 (Sigma-Aldrich) 

méretkizárásos kromatográfiás állófázis került 

alkalmazásra MultiSreen filter plate (Millipore, 

Bedford, USA) segítségével. 100µl Sephadex G10 

került felhasználásra 200µl APTS jelölt mintához. 

A szőrés és méretkizárásos tisztítás 15 perces 

2500rpm centrifugálással (Hettich 30RF centrifuga, 

Tutlingen, Németország) történt. 

A Sephadex G10 gyöngyök kromatográfiás 

pipetta hegy (PhyNexus Inc,San José, CA, USA) 

formában is kipróbálásra kerültek automata, 

programozható 12 csatornás pipetta alkalmazásával. 

A hegyek 160µl G10 állófázist tartalmaztak. A 

kondicionálás és elúció 50% acetonitrillel (Sigma-

Aldrich) történt. 

Ugyancsak kipróbálásra került a normál fázisú 

DPA-6S állófázis is az APTS eltávolítására, szintén 

PhyTip (PhyNexus Inc.) formátumban, 10µl 

kromatográfiás töltet felhasználásával. A megkötési 

lépést három mosólépés (95% acetonitril) követte, 

majd 20% acetonitrillel történt az elúció. 

Fordított fázisú pipetta hegyek (200µl 

össztérfogat, 5µl C-18 állófázis) kerültek 

kipróbálásra humán szérum minták glükóz 

(vércukor) tartalmának eltávolítására. A hegyeket 

acetonitrillel kondícionáltam, LC-MS tisztaságú víz 

került felhasználásra a mosó lépésekhez, az 

elúcióhoz pedig 50% acetonitrilt használtam, az 

oldatok 1-1% trifluor-ecetsavat (TFA) tartalmaztak. 

Ugyancsak a vércukor eltávolítására 3 és 10kDa 

pórusmérető Microcon (Millipore) ultraszőrı 

betétek is kipróbálásra kerültek centrifugális 

szőréssel (Labofuge 400R centrifuga, Hereaus). 

Több mosás és szőrés után nyertem vissza a 

vérszérum makromolekuláit. 

Multikapilláris elektroforézis 

A tízszeres hígítású jelölt, megtisztított glikánok 

CarbCE multikapilláris elektroforézis rendszerrel 

(eGene, Irvine, CA, USA) kerültek analízisre. A 

rendszer kék fényemittáló diódával (LED; 460-
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470nm csúcshullámhossz) lett felszerelve. A 

fluoreszcencia fotodiódákkal kerül detektálásra 

520nm-es szőrı alkalmazásával. Az elválasztások 

10 (12 csatornás) és 30 cm-es (4 csatornás) 

kapillárisokkal lettek kivitelezve (20µm i.d.). A 

kapillárisok Carb Separation Solution (eGene) 

pufferrel voltak töltve, az injektálás 

elektrokinetikusan történt (2kV 20sec). Az 

elválasztások 2-8 kV feszültség mellett történtek. 

 

Eredmények 

 

A jelölıanyag feleslegének eltávolítása 

kapilláris gél elektroforézis elıtt 

Kapilláris gél elektroforézis alapú szénhidrát 

analízis esetén elektrokinetikus injektálással a nagy 

jelölıanyag felesleg zavarja a minták detektálását, 

sıt a kisebb jelölt cukormolekulák elválasztása a 

túltelített APTS csúcstól szintén nehézségeket okoz. 

Így amennyiben nyomással való injektálásra nincs 

lehetıség (ilyen a legtöbb kézi rendszer és több 

kereskedelmi készülék viszkózus gélekkel), a 

minták tisztítása alacsony koncentrációjú minták, 

illetve kismérető cukrok esetén nélkülözhetetlen. 

Kétféle módszer került kipróbálásra Sephadex 

G10 állófázis alkalmazásával, valamint egy normál 

fázisú kromatográfiás módszerrel. Az 1. ábra 

szemlélteti a módszerek összehasonlítását APTS 

jelölt különbözı polimerizáció fokú 

maltooligoszacharid létra jelölés utáni tisztításán. 

 
1. ábra: Jelölıanyag eltávolítási módszerek 

összehasonlítása 

Az ábrán jól látható, hogy mindhárom módszer 

javította a detektálhatóságot a tisztítatlan mintával 

összehasonlítva. Ugyanakkor a normál fázisú DPA-

6S kromatográfiás pipetta hegyek eredményezték a 

legjobb hatékonyságot. Így ez a módszer került a 

továbbiakban alkalmazásra PNGaseF emésztett, 

APTS jelölt glikoprotein minták (immunoglobulin 

G, magzati szarvasmarha fetuin, ribonucleáz B, α-

1-savanyú glikoprotein) elemzés elıtti tisztításához. 

Az elıadás részletesen bemutatja a jelölt glikánok 

analízisének eredményeit összehasonlítva az 

elválasztás hatékonyságát 10 és 30cm effektív 

hosszúságú kapillárisok alkalmazásával. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a 30cm-es 

kapillárisokkal a szerkezeti izomerek (ribonukleáz 

B magasabb rendő mannóz struktúrái, fetuin tri- és 

tetraszializált triantennáris szerkezetei) felbontása 

nagymértékben javítható. 

Biológiai minták szabad cukortartalmának 

eltávolítása 

Könnyen belátható, hogy a komplex biológiai 

minták (vérkészítmények, szövetminták) 

glikozilációjának vizsgálatának során a minta 

mátrix hatásaival is számolni kell. Például a humán 

szérum mintákban jelenlévı relatív magas szabad 

glükóz tartalom a szabad jelölıanyaghoz hasonló 

problémákat eredményez az analízis során, mivel a 

felszabadított glikánokhoz hasonlóan részt vesz a 

reduktív aminálási reakcióban, azokkal analóg 

módon megjelölıdik glikozidos hidroxil csoportján 

keresztül. A jelölt glükóz tartalom nagymértékben 

túltelített csúcsot eredményez, és az injektálás során 

a jelölt glikánokat is kiszoríthatja. Ez szükségessé 

tette a kimutatás hatékonyságának növelése 

érdekében a vércukor eltávolítását még a 

fluoreszcens jelölés elıtt. 

Erre a célra fordított fázisú kromatográfiás 

állófázist (C18 funkcionalizált töltet) tartalmazó 

pipettahegyek kerültek kipróbálásra. Ez a módszer 

a kevésbé hidrofil fehérje jellegő molekulák 

kinyerését célozta a hidrofil szabad cukrokat nagy 

mennyiségben tartalmazó mintákból. Mivel a 

vizsgálni kívánt glikoproteinek relatív kis 

mennyiségben vannak jelen a többi fehérjéhez 

(például az albumin) illetve más fordított fázishoz 

kötıdı molekulához viszonyítva, és az állófázis 
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kapacitása korlátozott, ez a módszer kevéssé 

bizonyult hatékonynak. 

Egy másik eljárás, a 3 és 10 kDa pórusmérető 

ultraszőrı eszközök alkalmazása, is kipróbálásra 

került, melyek kis térfogatú minták kezelését 

könnyedén kivitelezhetıvé teszik. Ez a 

megközelítés a minták molekula méret szerinti 

elválasztását célozza a kismolekulák oldószerrel a 

membránon való átjutásán alapulva. Így a maradék 

glükóz vízzel való kimosása után a 

makromolekulák a membránról visszanyerhetıek. 

Mindkét pórusméret kiváló hatékonyságot 

eredményezett, és a nagyobb pórusmérető szőrıvel 

sem volt jelentıs mintaveszteség kimutatható. 

Ugyanakkor a kisebb pórusmérető betét nagyobb 

ellenállása megnövekedett szőrési idıvel járt. A 2. 

ábra szemlélteti a glükóz eltávolítás szükségességét 

egy kezeletlen és egy ultraszőréssel kezelt minta 

elektroferogramjának bemutatásán keresztül. Jól 

látható glikán csúcsok intenzitásának növekedése, 

és a jel-zaj viszony javulása. 

 
A továbbiakban affinitás kromatográfián 

alapuló glikoprotein dúsítási módszerek is 

kidolgozásra kerültek, boron sav és különbözı 

lektinek, valamint ezek kombinációinak 

alkalmazásával kromatográfiás pipetta hegy 

formátumban (PhyNexus). Az elıadásban e 

kísérletek eredményei is részletesen bemutatásra 

kerülnek. Az affinitás kromatográfiás mintakezelés 

lehetıvé tette a glikoproteinek szelektív kinyerését, 

feldúsítását komplex biológiai mintákból, 

jelentısen növelve vizsgálatok során nyert 

információ mennyiségét (kimutatható glikán 

csúcsok számát). Ugyanakkor, mivel az alkalmazott 

affinitás kromatográfiás állófázisok a 

glikoproteineket a szénhidrát részeiknél kötik meg, 

a glükóz (szintén szénhidrát molekula jó affinitással 

az állófázisokhoz) eltávolítása ezeknél a 

kísérleteknél is szükséges volt. A módszer 

alkalmasnak bizonyult normál vérszérum és 

prosztata karcinómában szenvedı beteg 

szérumának glikozilációs profilja közt különbségek 

kimutatására. 

Exoglikozidáz emésztés illékony puffer-

rendszerrel 

A glikánok szénhidrát szerkezetének és 

kapcsolódásainak feltérképezése specifikus 

exoglikozidáz enzimek emészésével 

megvalósítható. Ez módszer kompatibilis bármilyen 

kapilláris elektroforézises elemzési technikával, 

beleértve a multikapilláris gél elektroforézist is. Így 

gondosan megválasztott exoglikozidáz enzimek 

keverékeivel szénhidrát-szekvenálás valósítható 

meg. Ugyanakkor amennyiben az elektrokinetikus 

injektálás az egyetlen opció, a nagy ionerısségő 

 

2. ábra: Humán vérplazma minta APTS jelölt glikánjainak multikapilláris gél elektroferogramja glükóz 

eltávolítás nélkül (A) és 10kDa pórusmérető ultraszőrés alkalmazásával (B) 
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puffer-komponensek zavaró hatásának 

kiküszöbölése nélkülözhetetlen. Ebben az esetben 

az ultraszőréssel való eltávolításuk nem jöhet 

szóba, mivel a jelölt glikánok jó része a 

pórusméretet nem haladja meg, így jelentıs 

mintaveszteséggel kell számolni. 

A hagyományos foszfát pufferek alkalmazása 

helyett ilyen esetekben illékony puffer-

komponensekkel való helyettesítése kínálkozik 

lehetıségként. Acetát, formiát és karbonát 

pufferekben (0,1M koncentráció, pH 5,5 értékre 

beállítva ammónium hidroxiddal) végezve az enzim 

reakciókat, a reakció lejátszódása után a mintákat 

vákuumban beszárítva az illékony komponensek is 

távoznak. A módszer hatékonysága fetuin glikánok 

sziálsav csoportjainak neuraminidáz enzimmel való 

lehasításán került igazolásra. A 3. ábra mutatja be a 

kísérlet eredményeit, összehasonlítva a 

kereskedelemben beszerezhetı aszialofetuin 

glikánok elemzésével és a hozzárendelhetı kémiai 

struktúrákkal. 
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3. ábra: Fetuin glikánok sziálsav eltávolítása 
neuraminidázzal való emésztéssel ammónium-acetát 
reakció puffer alkalmazásával; felsı elektroferogram: 
APTS jelölt fetuin glikánok, középsı: neuraminidáz 
emésztett APTS jelölt fetuin glikánok, alsó: APTS 
jelölt aszialofetuin glikánok 
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Lúgos elıkezelések hatása a kender (Cannabis sativa) 
hıbomlására 

Effect of alkaline pretreatments on the thermal degradation of hemp (Cannabis sativa) 
Sebestyén Zoltán, Jakab Emma 

MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025-Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 

 
Összefoglaló  

A Cannabis sativa (szó szerinti jelentése: hasznos kender) termesztése szempontjából a meleg és 
mérsékelt égövi területek – így Magyarország is – nagyon jó adottságokkal rendelkeznek. Erıs rostjai 
kifejezetten jól tőrik a nedvességet, ezért évezredek óta termesztik. Napjainkban a legnagyobb mennyiségben a 
textilipar hasznosítja a kendert, mőszaki szöveteket, vitorlavásznat és kötelet elıállítva. Széleskörő kutatások 
folynak a növény további alkalmazására szálerısítéső kompozitokban [1], illetve energetikai hasznosítására. 
A kender magas cellulóztartalmának (45-55 %) köszönhetıen a második generációs bioetanol elıállítás egyik fı 
szubsztrátja lehet [2] [3]. Rostjainak fellazítására különféle lúgos elıkezeléseket alkalmaznak. 

Ebben a munkában az elıkezelések faktorainak (az oldat, illetve annak koncentrációja, az elıkezelés 
hımérséklete és idıtartama) a növény hıstabilitására és összetételére gyakorolt hatásával foglalkoztunk. A 
vizsgált anyagok különbözı lúgos elıkezeléseken átesett (NaOH vagy KOH, 1 illetve 2 %-os töménységő 
oldatával, 120 vagy 140˚C-on, 1 illetve 2 órán át elıkezelve) és kezeletlen kenderminták voltak. 

Inert atmoszférában végeztünk termogravimetria-tömegspektrometria (TG-MS) méréseket a minták illó 
komponenseinek és hımérsékletfüggı tömegcsökkenésének tanulmányozása céljából. Párhuzamosan folytattunk 
analitikai pirolízis (pirolízis-gázkromatográfia-tömegspektrometria, Py-GC-MS) vizsgálatokat gyors felfőtéssel a 
kender hıbomlásának tanulmányozása céljából. 

A TG-MS adatokból megállapítottuk a hemicellulóz bomlásának kezdeti és a cellulóz degradációjának 
végsı hımérsékletét, valamint a TG görbe differenciálásával kapott DTG görbén tanulmányoztuk a DTGmax 
értékeket, a bomlás sebességének maximumát. Mindezek mellett információt kaptunk arról, hogy az elıkezelt 
kenderminták esetében több szenes maradék keletkezett, mint a kezeletlen kender vizsgálatakor. A hıbomlást 
legnagyobb mértékben a lúgoldatok minısége (NaOH, vagy KOH) és koncentrációja befolyásolta. 

Az analitikai pirolízis módszerével egy általános képet kaptunk a kenderbıl inert atmoszférában 
keletkezı bioolaj összetételérıl. A GC-MS által készített kromatogram kiértékelése során közel harminc alkotó 
összehasonlító mennyiségi elemzését végeztük el. A kezelt mintákból lényegesen kevesebb ecetsav keletkezett, 
mint a kezeletlenbıl. Ugyanakkor a szén-dioxid mennyiség 10-20 %-kal nıtt az elıkezelt kenderminták 
vizsgálata során. Az kezelt minták – cellulóz hıbomlásakor keletkezı – levoglükozán tartalma a kezeletlen 
kenderéhez képest átlagosan kevesebb volt. A ligninekbıl keletkezı termékek mennyiségét az esetek nagy 
többségében befolyásolta a lúgos mosás.  
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Szén nanocsı/polimer kompozitok elıállítása és mechanikai 
tulajdonságai 

Synthesis of carbon nanotubes/polypropylene composites and mechanical properties of 
them 

Szentes Adrienn, Horváth Géza 
Pannon Egyetem, Vegyipari Mőveleti Intézeti Tanszék 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
 

Kivonat 

A szén nanocsövek különleges mechanikai, elektromos, mágneses, optikai és felületi tulajdonságokkal 

rendelkeznek, ezért polimer kompozitok ígéretes adaléka is lehetnek. A szén nanocsöveknek különlegesen 

nagyok a szilárdsági mutatói, ezért javíthatják a polimerek mechanikai tulajdonságait. Egyes szén nanocsövek 

elektromosan vezetıvé tehetik a különbözı szigetelı polimereket, ezt az epoxigyanták, polikarbonát, poli(metil-

metakrilát), polisztirol, poli(akril-nitril), poli(vinil-alkohol), polietilén, polipropilén esetén több irodalom is 

igazolta. 

Minden különleges és elınyös tulajdonság mellett, hátráltatja felhasználásukat, hogy a nanocsövek nehezen 

diszpergálhatók a polimer mátrixban. Irodalmak szerint a diszperzitás csökkenése a kompozitok mechanikai 

tulajdonságainak erıteljes gyengüléséhez vezet. A kompozit gyártásának alapfeltétele a könnyen aggregálódó 

nanocsövekbıl homogén szuszpenzió elıállítása. 

A szén nanocsövek erısen apoláros anyagok, felületük nem tartalmaz funkciós csoportokat, amelyek 

reagálhatnának a polimer komponenssel, ezért ahhoz, hogy megfelelı kölcsönhatást érjünk el a szén nanocsı és 

a mátrix anyaga között, különbözı megoldásokat kell keresni. 

A nanocsı felületének megváltoztatására fizikai vagy kémiai felületmódosító eljárások lehetségesek. Kémiai 

módosításnál olyan – különbözı funkciós csoportokkal rendelkezı – vegyületeket használnak, amelyek a 

nanocsı falát alkotó szénatommal erıs kémiai kötést tudnak létrehozni. Az ún. fizikai módosító eljárásoknál az 

alkalmazott anyagok gyengébb kölcsönhatásba lépnek a nanocsıvel, annak felületén megtapadva 

megakadályozzák az agglomerátumok képzıdését. 
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A szennyvíztisztítás energiahatékonysága 
Energy efficiency of the municipal sewage treatment  

Bányai Zsuzsanna, Fazekas Bence, Pitás Viktória, Kárpáti Árpád, 
Környezetmérnöki Intézet 

Pannon Egyetem, 8200 Egyetem u. 10 

 
Summary 
Some Hungarian wastewater treatment plants heaving operational capacities >6000m3/d municipal wastewater 
purification and anaerobic sludge digestion provided the data for the evaluation. The specific electric energy 
consumption of these plants was less than 0,75 kWh/m3 treated wastewater. More than half of this figure (60-
65%) was used of the oxygen supply (fine bubble aeration), thus saving of the aeration can result the highest 
decrease of the electricity demand. The pumping and the mixing requires nearly the same amount of energy 
(0,045-0,14 kWh/m3, 0,04-0,08 kWh/m3) depending on the type if mixers used. The anaerobic excess sludge 
digestion and biogas utilization for electricity generation can improve the energy balance of the plants. In 
average approximately 40-50% of the total energy consumed can be covered from the energy of the biogas. 
Increase of the biogas yield (generated electricity) and the decrease of the energy demand can improve the 
energy balance of the plants. Minimization of the energy input can consequently be met on two ways: mainly 
with digesting more sludge (or other biodegradable wastes), or improving the efficiency of the appliances of 
fluid and air mixing and transport. More efficient aeration/mixing systems can be used for the purpose. Separate 
N removal from sludge liqueur can also decrease oxygen requirement and increase the methane yield. The 
amount of sludge for digestion can be increased either inside the plant or with transportation of raw material for 
that from outside. 
 
Néhány anaerob iszaprothasztóval rendelkezı, >6000 m3/d hidraulikus terheléssel mőködı szennyvíztisztító 
üzemelési tapasztalatait próbálja az anyag összegezni. Az összegyőjtött adatokból a szennyvíztisztítás 
energiafelhasználására vonatkozó információkat nyertünk és rávilágítottunk az üzemen belül a legnagyobb 
fogyasztókra. A tisztítás során alkalmazott rendszerek/technológiák folyamatos fejlıdésének eredményeként 
egyes területeken lehetıség van a felhasznált villamos és a hıenergia csökkentésre. Az újszerő megoldások 
eredményeként mindemellett az iszaprothasztás során nyert biogáz mennyisége is növelhetı. Ez a telepek 
energiamérlegének további javulását eredményezi. Eredményeink szerint a tisztítás villamos energia költségének 
mintegy 60-65%-át a levegıztetés teszi ki, így az itt elért megtakarítások jelentkeznek a legnagyobb hatással a 
tisztítás teljes energiafelhasználásában. Nagy megtakarítást jelentenek a biotechnológiai fejlesztések is, mely 
esetén az anaerob rothasztó iszapvizének szeparált, nitriten keresztül történı kezelése, valamint rothasztásra 
kerülı iszap elızetes ultrahangos kezelése.  
 
 

Bevezetés 

 

Az energiaárak növekedésével és a 

környezetvédelmi célok elıtérbe kerülésével 

párhuzamosan napjaink ipari technológiáiban 

kiemelkedı szerep jut az energiafelhasználás 

csökkentésének, racionalizálásának. Nincs ez 

máshogy az egyik legnagyobb iparosított 

biotechnológiai ágazatban, a szennyvíztisztításban 

sem. 

Cikkünknek egy a szennyvíztisztítók által 

kitöltött kérdıív adott alapot, mely a tisztítók 

energiafelhasználásáról és a biogáz hasznosításának 

lehetıségeirıl kérdezett. A vizsgált telepek 

többsége 6000 – 12000 m3 /nap terhelésőek és 

anaerob iszaprothasztóval is rendelkeznek.  

 

 

 

Szennyvíztelepek energiaigénye 

 

Az üzemi tapasztalat az, hogy a tisztítást 

megvalósító berendezések energiaigénye az év 

teljes idıszakában gyakorlatilag állandó, azonban a 

szociális épületek, illetve a rothasztó főtési igénye 

(ahol van iszaprothasztó) csak a hidegebb 

hónapokban jelentkezik. Ez az energiaigény 

azonban egyáltalán nem hanyagolható el. 

A szennyvíztelepek az energiaigényüket több 

forrásból fedezhetik. A magyarországi 

szennyvíztisztító telepek legnagyobb hányada a 

villamos, illetve gázhálózatra csatlakozva fedezi 

energiaigényét, egyes esetekben pedig megújuló 

energiákat is felhasználnak. 
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Villamos energia 

 

A villamos energiát fıként a szennyvíztelepi 

elektromos berendezések mőködtetéséhez 

használják fel. A legnagyobb felhasználást 

jellemzıen a levegıztetési igény jelenti. A 

levegıigény mértékét legfıképpen a nyers 

szennyvíz paraméterei és a tisztítási technológia, 

valamint az elvárt tisztítási hatásfok befolyásolja. A 

levegıztetı rendszerek általában 1,5-2,5 kg 

O2/kWh fajlagos hatásfokkal képesek az oxigén 

bevitelére, de már léteznek olyan megoldások is 

melyek esetében 5-6 kg O2/kWh-val számolhatunk 

[1, 2]. Egy, a hazai viszonyok között jellemzı 

összetételő szennyvíznél, ha hagyományosan 

tervezett A2/O technológiát alkalmaznak, akkor az 

eleveniszapos rendszer biológiai átalakításainak 

oxigénigénye 0,35-0,45 kWh/m3 nyers szennyvíz 

körül változik. Az oxigénbevitel igényt ugyanakkor 

a levegıztetı rendszer kialakítása, és a levegı 

beoldódásának a hatásfoka is nagyban befolyásolja, 

amiért is a levegıbevitel energiaigénye a tisztításnál 

a legnagyobb részarányú. A levegıztetés villamos 

energia igénye így mintegy 55-65 % között alakul 

az összes villamos energia felhasználáshoz képest. 

Másik nagy energiafogyasztó a keverés. Erre 

fıként az anaerob, anoxikus medencékben, 

valamint az iszaprothasztásnál van szükség. 

Villamos energia fogyasztása a szennyvíz vonalon 

fıleg a kevert reaktortér hányadtól (szennyvíz 

mennyiségétıl függı anaerob és anoxikus 

térfogathányad) és a keverés típusától függ. Az 

utóbbiak 2-8 W/m3 reaktortér elektromos 

áramfelvétel igénnyel mőködnek. Az ebbıl 

származó villamos energiafogyasztás széles 

tartományban mozog, átlagosan mintegy 0,015-0,06 

kWh/m3 szennyvíz értékre adódik (HRTbiol 1 nap, 

30%-os kevert reaktortérfogat-arány). Mindez az 

eleveniszapos terek és az anaerob iszaprothasztás 

összes villamos energia felhasználásnak körülbelül 

2-9%-át jelenti. 

Az anaerob rothasztásnál a keverés további, 

mintegy 0,03-0,08 kWh/m3 nyers szennyvíz 

villamos energia igényt jelent (HRTroth 30 nap). 

Ezzel az értékkel megnövekedett keverés villamos 

energia igénye, így a teljes villamos energia 

igénynek mintegy 5-15%-a. 

Szintén nagy villamos energia fogyasztó csoport 

a telepen belül üzemeltetett szivattyúk és átemelık. 

Ez egy hagyományos kialakítású telep esetén 

mintegy 0,04-0,08 kWh/m3 nyers szennyvíznek 

adódik, amely így mintegy 8-15%-át teszi ki a telep 

teljes villamos energia igényének. 

Az elıbbieken túl az ülepítık, iszapsőrítık, 

víztelenítık üzemeltetése, a szabályzás (mőszerek 

beavatkozók) energia felhasználása, valamint a 

létesítmények világítása során felhasznált energia 

további, igen változó mértékő villamos 

energiaigényt jelent. 

Egy telepen a melegebb hónapokban csak a 

rothasztónak van főtési igénye. Ekkor tehát a többi 

fogyasztó kizárólagosan villamos energiát használ. 

A hidegebb idıszakokban viszont jelentkezik a 

főtési igény, ami a gyakorlatban azt jeleni, hogy 

télen a telep üzemeltetésének a villamos energia 

igénye a telep teljes energiaigényének csak mintegy 

a 60-65%-a. 

Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 

lakossági szennyvíztisztítónak, ahol KOI eltávolítás 

és nitrifikáció/denitrifikáció is történik, az összes 

villamos energia igénye 0,45-0,75 kWh/m3 nyers 

szennyvíz körül alakul. Ennek az energiaigénynek a 

55-65%-a levegıztetésre fordítódik, további 5-15 

%-ot jelent a keverés, valamint hasonló 

nagyságrendet a szivattyúk, átemelık üzemeltetése 

(8-15%) is.  

 

Hıenergia 

 

A legtöbb telepen vezetékes fölgázt használnak 

a hıenergia igény fedezésére. Olyan telepeken, ahol 

anaerob iszaprothasztás nem történik, ott a 

hıenergia igény csak a szociális/ipari épületek 

főtési igényét jelenti Azonban az anaerob 

rothasztóval is rendelkezı telepeken a hidegebb 

hónapokban a rothasztó tornyok főtése is jelentıs 

tétel. A rothasztás során keletkezı biogáz, annak 

kazánokban történı elégetésével, illetve 

gázmotorokban történı hasznosításával és a motor 
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hőtésébıl származó hıvel a hıenergia igény 

csaknem minden esetben 100%-ban kielégíthetı. 

A hıenergia igény fıleg a külsı hımérséklettıl 

függ. Elmondható, hogy többnyire október végétıl 

április elejéig szükséges a szociális/ipari épületek 

főtése, míg a rothasztó is ekkor igényel jelentısebb 

főtést. A többi hónapban főtıhıt csak a rothasztás 

igényel, az is lényegesen kisebb mennyiségben. 

Gyakorlati tapasztalatok szerint, az olyan telepeken, 

ahol iszaprothasztás is történik, a főtési hónapokban 

a hıenergia igény körülbelül 0,47 kWh/m3 tisztított 

szennyvíz, ami az összes energiaigény 35- 42%-a. 

Nyáron értelemszerően ez csaknem nulla, hacsak 

nem használják fel a termelıdı hıenergiát 

iszapszárításra.  

 

Megújuló energia  

 

A hagyományos értelemben vett megújuló 

energia igény a telepek kialakításából adódóan a 

legtöbb esetben közvetlenül nem jelentkezik. 

Ezeket az energiákat arra használhatják fel, hogy 

villamos és/vagy hıenergiát állítsanak belılük elı. 

Megújuló energiaforrás, amely rendelkezésre 

állhat, az iszaprothasztás során keletkezı biogáz. A 

biogáz kazánban történı égetésekor hıenergiát, 

gázmotorban való felhasználásakor, pedig villamos 

valamint a motor hőtésébıl pedig hıenergiát 

nyernek. Mindezek hasznosítása a hıenergiánál a 

már említett vonalakon, a villamos energiánál pedig 

a levegıztetés energiaigényének a kiváltásával a 

külsı energiaigény csökkentése érdekében történik. 

Hazánkban egyetlen olyan szennyvíztisztító 

mőködik, ahol a legnagyobb mennyiségben 

rendelkezésre álló megújuló energiát, a napenergiát 

hasznosítják a víztelenített iszap szárításához 

(szolár-szárítás). Ahol ilyen rendszer üzemel, az 

iszapszárítás technológia tervezésének ez az 

energiaigény a kulcsparamétere. Napenergia 

szárításhoz való használatának legnagyobb 

hátránya, hogy a téli idıszakban segéd hıforrásra 

van szükség. Ezt a hazánkban üzemelı egyetlen 

szolár szárítóban eddig nem oldották meg az 

említett főtıhı hasznosításával. A gyakorlatban a 

felhasznált napenergia mennyisége egy szolár-

szárítóban 0,21-0,34 kWh/m3 tisztítandó szennyvíz 

folyamatos iszapszárítást tervezve. Ekkora 

hımennyiség azonban nyáron csak a Nap 

sugárzásának az energiájából is rendelkezésre áll. 

Ennek megfelelıen jól tervezett szolár–szárítókban 

jó üzemeltetés mellett a nyári idıszakban akár 60-

70 % szárazanyag tartalom is könnyedén elérhetı 

[3]. Más kérdés, hogy a hivatkozott hazai üzemben 

a télen keletkezı iszapmennyiséget is nyáron kell 

leszárítani, ami végül is kisebb átlagos szárazanyag 

tartalom elérését teszi csak lehetıvé. 

 

Szennyvíztelepek energiatermelése 

 

A szennyvíztisztító telepeknek elvben számos 

lehetıségük van energia termelésre, energia 

visszanyerésre a szennyvízben levı szerves anyag 

energiájának a hasznosításával. Ez a gyakorlatban 

az anaerob iszaprothasztás során nyerhetı biogáz 

hasznosítását (villamos és/vagy hıenergia) jelenti.  

A biogáz mennyisége és minısége nagyban 

függ a rothasztásra feladott iszap mennyiségétıl és 

minıségétıl, valamint a rothasztás körülményeitıl, 

szabályozásától. A keletkezı biogáz főtıértéke a 

metántartalomtól függıen (50 - 60 v/v %) 22 – 23 

MJ/m3 körüli. Viszonylagosan nagy főtıértéke 

révén alkalmas kazánokban, gázmotorokban való 

elégetésre, hasznosításra. A szakirodalom szerint 1 

kg rothasztóban eltávolított KOI-ból 0,35-0,38 

Nm3CH4 keletkezik (vegyes szennyvíziszap esetén) 

[4]. A saját gyakorlati tapasztalatainkat is 

figyelembe véve így mintegy 0,65-1,0 kWh/m3 

nyers szennyvíz nyerhetı vissza az iszap 

rothasztásával, ami természetesen átalakítási 

veszteségek nélkül értendı. 

 

Villamos energia 

 

Egy átlagos szennyvízminıséget véve 

példaként, a fentiek alapján kiszámolható, hogy 

0,2-0,4 kWh/m3 tisztított szennyvíz mennyiségő 

energia állítható elı így, ha a rothasztási hatásfokot 

50 %-osnak (az iszap szerves anyag tartalmára 

számolva), a gázmotor villamos hatásfokát pedig 40 

%-osnak tekintjük. Az elméleti számításokkal 
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nyerhetı adatokat a gyakorlati tapasztalataink is 

alátámasztják, melyek szerint 1 m3 szennyvízbıl 

0,3-0,4 kWh állítható elı. Ez azt jelenti, hogy a 

szükséges villamos energia 40-50 %-ának 

elıállítása lehetséges a tisztítás során keletkezı 

szennyvíziszap anaerob rothasztásakor nyert biogáz 

gázmotoron történı hasznosításakor. Ez teljes 

mértékben fedezheti a levegıztetés energiaigényét. 

Az emellett keletkezı hıenergia 100 %-ban fedezi 

a téli idıszakban is az épületek és a rothasztó 

tornyok főtésigényét. 

 

Hıenergia 

 

Főtıhı a biogáz hasznosításával nyerhetı. 

Hıenergia keletkezik a közvetlen elégetéskor, 

valamint a gázmotor hőtésekor is. Az olyan 

gázmotorok, melyekkel villamos energiát állítanak 

elı, és a hőtésük, hőtıvizük győjtése megoldott, 85-

93 %-os energiahatékonysággal is mőködhetnek. 

Ebbıl a villamos energia 40%, a hıenergia pedig 

akár 53% is lehet. Ez azt jelenti, hogy 0,34-0,6 

kWh/m3 szennyvíz hıenergia keletkezik. A 

biogázkazánok hatásfoka ennél nagyobb, elérheti a 

95 %-ot is,. Ez 0,9-0,96 kWh/m3 szennyvíz értéket 

jelent. A hıenergia igény kazán használatakor is 

teljesen fedezhetı, hátránya viszont, hogy az 

villamos energia termeléssel nem jár. Ilyenkor a 

melegebb idıszakokban a felesleges gázmennyiség 

hasznosítás nélkül elfáklyázásra kerül, nagy 

veszteséget okozva ezzel a telepi energiamérlegben. 

 

Energiafelhasználás csökkentése/racionalizálása 

 

Az utóbbi néhány évtizedben az energiaárak 

növekedése arra kényszerítette a 

szennyvíztisztítókat, hogy optimalizálják 

energiafelhasználásukat. Egyik lehetıségük, hogy 

csökkentik a felhasználásokat technológiai 

átalakításokkal. A másik, hogy kiváltják külsı 

energiafogyasztásuk egy részét megújuló energiák 

használatával. A technikai fejlıdésnek 

köszönhetıen valamennyi részmővelet, berendezés 

energiafogyasztása egyre csökken. Mára már 

lehetıség van olyan levegıztetık, szivattyúk és 

keverık beépítésére, melyeknek a fajlagos 

energiafogyasztása a régebbiekénél lényegesen 

kisebb. Ezekkel egy felújítást követıen a telep 

energiafelhasználása is lényegesen csökkenthetı. 

A villamos energia igényt, mint bemutattuk, 

fıként a levegıztetés, a szivattyúk és a keverık 

fogyasztása határozza meg. Egy levegıztetı 

rendszer fogyasztása széles skálán mozoghat. Egy 

1,8 kg O2/kWh fogyasztással rendelkezı 

levegıztetı 0,45 kWh/m3 nyers szennyvíz 

energiafogyasztással rendelkezik, míg egy 4,5 kg 

O2/kWh levegıztetı ezzel szemben 0,17 kWh/m3 

nyers szennyvíz energiafelhasználást jelent [1, 2]. A 

finom buborékos levegıztetés teljesítménye 

mindenképpen kisebb, mint egy durva buborékos 

rendszeré, ezért finom buborékos levegıztetık 

használata mindenképpen csökkenti a villamos 

energia fogyasztást. 

A keverık helyes megválasztása szintén nagy 

energia megtakarítással járhat. A telepeken – fıként 

az áruk miatt – a 8 W/m3 reaktor térfogat 

teljesítménnyel rendelkezı banán-keverık terjedtek 

el. Ma már lehet olyan keverıket is beépíteni, 

melyeknél ez az érték 2 W/m3 reaktor térfogat. 

Ilyen keverıket építettek be a három évvel ezelıtt 

indított, kibıvített bécsi szennyvíztisztító telepen a 

rekonstrukció során. A régi keverıknél 0,06 

kWh/m3 nyers szennyvíz, a másodikban pedig 

0,015 kWh/m3 nyers szennyvíz a fajlagos 

fogyasztás, vagy keverési energiaigény. 

A szivattyúk korszerősítésével szintén jelentıs 

energia megtakarítás érhetı el. A legnagyobb 

fogyasztást a szivattyúzásnál a beérkezett szennyvíz 

felemelése jelenti. Ennél lehet a szivattyú helyes 

megválasztása a legtöbbet megtakarítani. Talán az 

egyik legolcsóbb megoldás ebben az esetben egy 

Archimedesi-csiga (csigás emelı alkalmazása), 

aminek legkisebb a fajlagos energiaigénye. Az 

iszap és belsı recirkuláció tervezésénél törekedni 

kell a minimális emelımagasságok elérésére, ami 

szintén komoly, de az elızınél már csak kisebb 

energia megtakarítást jelenthet. 

Egy telepeken nemcsak a jó energiahasznosítású 

berendezések megválasztása hat pozitívan az 

energiamérlegre. Nemcsak a megtakarítások 
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jelentenek energianyereséget, hanem a termelhetı 

energia mennyisége is meghatározó.  

Hazánkban a szennyvíztisztító telepek esetében 

csak a biogáz termelésérıl beszélhetünk, mint 

energiatermelésrıl. A biogázból nyerhetı energia 

növelésére több lehetıség is van. Egyik lehetıség, 

hogy növeljük a szennyvízmennyiségre számítható 

fajlagos biogáz hozamot. Ezt tehetjük úgy is, hogy 

növeljük a rothasztásra feladott iszap fajlagos 

mennyiségét. Tehetjük ezt belsı forrásból, de 

elérhetjük külsı, fıként élelmiszeriparból származó 

koncentrált technológiai folyadékok, iszapok 

beszállításával is. Az elsı a szerves anyag 

oxidációja mértékének, valamint a denitrifikációra 

felhasznált szerves anyag mennyiségének a 

csökkentésével lehetséges. Mindegyik a szennyvíz 

tisztítási technológiájának a részleges változtatását 

igényli. 

A primer iszapok fajlagos biogáz hozama 

nagyobb mint a szekunder iszapé. Mennyiségét 

tehát növelni célszerő. Korlátot szab azonban ennek 

a fıágon történı denitrifikáció szerves tápanyag 

igénye. Ez a korlát tolható ki jelentısen, ha az 

iszapvíz ammónium tartalmát szeparáltan 

(mellékágon) alakítják nitrogénné. Ilyenkor 

kevesebb szerves tápanyag kell a fıági 

denitrifikációhoz, s kisebb lesz értelemszerően a 

szekunder iszaphozam is. A több primer iszapból 

ezzel növelhetı a rothasztás metántermelése. 

A telepek nitrogén terhelésének a körülbelül 20 

%-át a rothasztott iszap visszavezetett iszapvízének 

a nitrogén tartalma teszi ki. Az iszapvizet az 

SHARON-ANAMOX, illetve DEAMON eljárással 

kezelni lehet, amihez ideális az iszapvíz KOI/TKN 

aránya is. Ezeknél az eljárásoknál a nitrogén 

eltávolítása nitriten keresztül történik ammónium 

elektron akceptorként történı felhasználásával 

(autotrof átalakítás) [5-7]. Ez azt eredményezi, 

hogy nem kell szerves anyag a nitrátból történı 

redukcióhoz, ami így nem csökkenti a szerves 

anyag oxidációját, redukáltságának mértékét. Ez azt 

jelenti, hogy a fıágon eltávolítandó nitrogén 20 %-

ának megfelelı arányban nem rontjuk a szerves 

anyag energiatartalmát. Tehát primer iszapként 

ennyivel több szerves anyag frakció távolítható el a 

szennyvíz tisztításánál. A fıágon a denitrifikáció 

mindig csak 80 % körüli, ami ugyancsak növeli a 

rendszer oxigénigényét a mellékági nitrogén 

eltávolításhoz képest, hiszen sok oxigént visz a 

nitrát magával a tisztított vízbe.  

Lehetıség van a biogáz hozam és így 

közvetetten a belıle nyerhetı energia növelésére a 

rothasztásra feladott iszap ultrahangos kezelésével 

is. Az ultrahanggal a szennyvíziszap sejtfal anyaga 

és sejtközi állománya is egyaránt roncsolható, 

kisebb mérető, könnyebben bontható szerves 

anyagok keletkeznek. A rothasztóra feladott iszap 

ultrahangos kezelése közel 30 %-os biogáz hozam 

növekedést eredményez rövidebb átlagos 

rothasztási idı mellett, csökkentve ezzel a fajlagos 

rothasztó-térfogat igényt is. [8].  
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Szemes termények szárítási folyamatainak energetikai vizsgálata 
Energetical investigation of seed products drying 
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Summary 
Agricultural products, such as seeds, vegetables and fruits are highly perishable, due to the moisture content. Hot 
air drying by itself is relatively efficient at removing free water from surface environment, however, to move 
internal moisture to the surface needs in general a long time. Convective air drying has low energy efficiency 
mainly during the falling rate periods. It is well known that high temperature or long drying times may lead to 
serious damage to flavor, color, nutrients, can cause shrinkage, case hardening, and reduction of dehydration 
capacity of the dried product. 
The major research goal was to eliminate these problems, to improve the product quality and achieve fast and 
effective drying by developed altering methods and/or process conditions. The use of microwave energy to 
moisture removal seemed to be a good solution to overcome some of the problems associated with convective 
drying methods. 
During microwave drying heat is generated throughout the wet material resulting in faster heating rates and 
shorter drying time than in case of convective drying. The unique „pumping action” of microwave energy 
provides an efficient way of removing internal water, as a result the drying is more efficient in the falling rate 
period compared with that of hot air drying. Special characteristics of microwaves are furthermore that they can 
easily penetrate the dry layers of the material to be absorbed directly by the moisture at the water front. 
Microwave processing can be considered as energy efficient system in respect that most of the electromagnetic 
energy is converted into heat when microwaves interact with dielectric material. However, it must be mentioned, 
that only 50-70% of the line power is converted into microwave radiation by magnetrons and only a part of this 
field is absorbed by the material to be dried depending on its dielectric properties, moisture content, etc. The 
microwave drying process can be easy controlled because the heat is transferred into the material without any 
kinetic limitations. Utilizing this feature of microwaves, by adequate temperature control energy efficiency of 
processing can be improved Microwave drying, however, has also some drawbacks, such as physical damage of 
the products as a result of over-heating and uneven temperature distribution, local temperature rising 
continuously with the reduction in moisture content. 
During the last ten years research activities focused on the combination of microwave drying with other 
conventional drying techniques. The goal was to decrease the time and cost of processing, to improve the quality 
of the dried product and to increase the energy efficiency. As already mentioned during microwave processing 
non-uniform heating may cause damage mainly in products with high sugar content. The microwave energy 
averaging can be accomplished by the use of moving bed methods, e.g. of combined microwave/fluidized bed, or 
microwave/spouted bed drying systems. Using such combined dryers the product is in constant movement within 
the microwave cavity, so that different parts of the material to be dried receive a microwave radiation about the 
average of the electromagnetic field intensity over a whole period of time. The combined microwave-spouted 
bed drying methods was used to dry diced apples and blueberries with high sugar content. The finish off drying 
of diced apples (from 24% moisture content to 5%), in combined microwave/spouted bed resulted in improved 
temperature uniformity in diced apples, and the drying time was reduced by more than 80%. Drying experiments 
were carried out by Nindo in combined microwave/spouted bed dryer to evaluate the retention of physical 
quality and antioxidants in sliced asparagus. It was found, that by the use of microwave assisted spouted bed 
drying dried product with good dehydration and color characteristics could be produced. Authors performed 
seven measure series in three sequence to prove efficiency of hybrid (combined) drying. The microwave assisted 
drying procedure combined by temperature control has the least energy consumption. 
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Bevezetés 
 

Mikrohullámmal végzett szárítás esetén számos 
kutatási eredmény és a különbözı iparágakban 
megvalósult alkalmazások tanúsága szerint [1], [2], 
[3], jelentısen lerövidíthetı a száradási idı, 
kiküszöbölhetık a száradási hibák (pl. az anyag 
felületének túlszáradása), lehetıség nyílik továbbá 
új tulajdonságokkal rendelkezı termékek 
elıállítására, a szárítási folyamat egyszerő, 
megbízható szabályzására. A mikrohullámú energia 
alkalmazásával a konvektív a szárítási 
folyamatokban további hátrányok küszöbölhetık ki, 
javítva a szárítandó anyag minıségi jellemzıit [4]. 
Mindezen elınyök fokozottan érvényesülnek a 
„kombinált szárítás” alkalmazásánál, amely esetben 
a mikrohullámú energiaközlést együtt alkalmazzák 
a meleg levegıs, konvektív szárítási móddal. 
Hatásfok tekintetében jelentıs különbség van a 
tisztán meleglevegıvel, illetve mikrohullámmal 
történı hıközlés között. A meleg levegıvel történı 
szárítás esetén a villamos energiával történı főtés a 
legegyszerőbb és legkönnyebben szabályozható 
módja a levegı felmelegítésének, bár ezt a 
módszert a gyakorlatban ritkán használják. A 
fosszilis tüzelıanyagok felhasználása esetén 
hıcserélıt alkalmaznak, de ekkor a hatásfok 
természetesen leromlik. A villamos energiával 
történı főtés hatásfoka megközelítheti a 100%-ot is, 
hiszen a főtıtesteken a villamos energia 
maradéktalanul hıvé alakul, itt semmilyen 
veszteség nem lép fel. A rendszer további 
elemeinek megfelelı hıszigetelésével a 
hıveszteség minimálisra csökkenthetı. Így a bevitt 
villamos energia szinte teljes egészében a 
szárítandó anyag melegítésére fordítódik. 
Ezzel szemben a mikrohullámmal történı melegítés 
energetikai szempontból egészen másként alakul. 
Elıször is a villamos energiát mikrohullámú 
energiává átalakító magnetron hatásfoka kb. 70-75 
%. A magnetron mőködése közben hı szabadul fel, 
így a magnetront hőteni kell. A hőtés általában 
levegı áramoltatásával történik, tehát itt is 
felmelegített levegıt kapunk „melléktermékként”. 
További veszteség, hogy a munkatérbe jutó 
mikrohullámú energia nem nyelıdik el 
maradéktalanul az anyagban, egy része 
visszaverıdik, amit szintén el kell „nyeletni” 
valamilyen közeggel, pl. vízzel. Mindent 
összevetve mondható, hogy a mikrohullámú 
melegítés hatásfoka kb. 50 % körül mozog, ami a 
rendszer optimalizálásával tovább javítható. 
Célunk megvizsgálni hatásfok és energiafelvétel 
szempontjából a mikrohullámú energiával történı 

szárítást, abban az esetben is, ha a szárítandó minta 
melegítésére fordított mikrohullámú energiát 
szabályozzuk. A cél, hogy a szárítandó minta ne 
melegedjen túl és hımérsékletét adott értéken 
tudjuk tartani a szárítási folyamat során. 
 
A mérırendszer ismertetése: 
Tápegység: A készülék tápegységével 0-800W 
közötti teljesítmény állítható be potenciométer 
segítségével. Mőködés közben a tápegység a 
hálózatból 1200-1500W villamos teljesítményt vesz 
fel. 
Generátor egység: Magnetron 2,45GHz fix 
frekvenciával, 4kV anódfeszültségő, 0,25A 
anódáramú egység. Üzemi hımérséklete 70-80°C. 
A magnetron a túlmelegedés elkerülése érdekében 
lég- és vízhőtéssel van ellátva. A generátor egység 
kimenetére egy 38 dB csillapítású iránycsatoló van 
illesztve. Ez a visszavert teljesítmény mérés 
érdekében mérıszonda kimenettel rendelkezik. Ez 
után van beépítve az ötpontos hangoló csonk a 
hullámimpendancia illesztésére λ/8-as 
távolságokkal. A hangoló teflon illesztıékkel 
csatlakozik az alapmódusú kombinált szárítóhoz. 
Visszavert energia detektálása: A mikrohullámú 
melegítés során az anyagban el nem nyelıdött, 
visszavert energiát, egy iránycsatolón és 
csillapításon keresztül egy mikrohullámú 
teljesítménymérı mőszer méri. A jelet egy ME-32 
típusú multiméter illeszti a számítógép RS-232 
bemenetéhez, így lehetıség van a visszavert energia 
regisztrálására. 
Hımérsékletszabályozás: A szárítási folyamat 
során az anyag hımérsékletét egy infra hımérı 
méri, melynek kimenı jelét egy mikroprocesszoros 
szabályozó készülék fogadja. A szabályozó 
kimenete közvetlenül a mikrohullámú generátor 
tápegységét vezéreli. Így lehetıség nyílik a 
szárítandó anyag hımérsékletét állandó értéken 
tartani, illetve a túlmelegedését megakadályozni. 
Nedvességtartalom: A gejzír szárítóból kilépı 
levegı nedvességtartalmát egy relatív 
nedvességtartalom mérı méri. 
Belépı levegı elımelegítése: A gejzír szárítóba 
beáramló levegı mennyisége és hımérséklete egy 
számítógépes szabályozó rendszer segítségével 
beállítható. 
Villamos teljesítmény mérés: A szárítás során a 
levegı elımelegítésére illetve a mikrohullámú 
generátor által felhasznált villamos energia egy 
teljesítmény- és energiamérı és mőszeren mérhetı. 
 



 

 42

INTERFACE INTERFACE

12

2

3

4

7
8

6

5

9

1

10

T (°C)

m (m3/h)

Prefl (W)

T (°C)

11

EPL

EPL

EPL

14

13

 
1. ábra. A mérırendszer összeállítása 

(1) Kombinált csı szárító, (2) Elektromos levegı elımelegítı, (3) Mikrohullámú generátor, (4) Generátor 
tápegysége, (5) Légsebesség mérı, (6) Villamos teljesítmény és fogyasztás mérı, (7) Mikroprocesszoros 
hımérséklet szabályozó egység, (8) infravörös hımérsékletmérı, (9) Mikrohullámú csillapító (FdB=7dB), 

(10)Iránycsatoló (CdB=38dB) és víz terhelés, (11) Visszavert teljesítmény mérı, (12) Nedvességtartalom mérı, 
(13) Légfőtés szabályozó számítógép, (14) Visszavert teljesítményt regisztráló számítógép, (EPL) Villamos 

tápvezeték 

 

A berendezés fı egysége egy fluidizációs 
gejzírszárító, melyben lehetıség van szabályozott 
mennyiségő (tömegáramú) és hımérséklető levegı 
bevezetésére és mikrohullámú energia 
becsatolására. A szárító levegı mennyiségét és 
hımérsékletét számítógép szabályozza. A 
mikrohullámú generátor (magnetron) 2,45 GHz 
frekvencián mőködik, kimenı teljesítménye 0-
800W-ig állítható. A mikrohullámú egységben 
külön mérhetı a reflektált teljesítmény értéke, mely 
azt mutatja, hogy a besugárzott mikrohullámú 
energiából mekkora rész nem nyelıdik el a 
szárítandó mintában. A mintában el nem nyelıdött 
energia egy iránycsatolón keresztül kerül a 
vízterhelésre, amely elnyeli a felesleges energiát, 
megakadályozva, hogy a magnetronba visszajutva 
tönkretegye azt. 

Egy háromfázisú hálózati teljesítménymérı 
egységgel mind a mikrohullámú generátor, mint a 
levegı elımelegítı egység villamos 
teljesítményfelvétele mérhetı. 

Lehetıség van továbbá a magnetron kimenı 
teljesítményének szabályozására is a szárítandó 
minta hımérsékletének infradetektorral történı 
mérésével. A kívánt hımérséklet egy 
mikroprocesszoros szabályozó egységen állítható 

be, mely a mért hımérséklet alapján szabályozza a 
magnetron kimenı teljesítményét. 
 
A magnetron mőködésének energetikai 
vizsgálata 
 
A magnetron által leadott maximális mikrohullámú 
teljesítmény 800W (Pm). Eközben a hálózatból 
1510W (Pf) hatásos teljesítményt vesz fel a 
készülék, ezen felül 900VAr meddı teljesítményt. 
A mőködés közben mért látszólagos teljesítmény 
1720VA. A készülék üresjárásban, tehát amikor 
nincs leadott mikrohullámú teljesítmény, 160 W 
(Pü) villamos teljesítményt vesz fel a hálózatból. 
Ez a tápegység és a hőtıventillátor által felvett 
teljesítmény. 
A mőködés során mértük a visszavert teljesítményt 
is. Ez 300W -nak (Pv) adódott. Ez a teljesítmény az 
amely mikrohullámú energiaként nem nyelıdik el 
az anyagban, hanem a munkatérbıl visszaverıdve, 
a készülék esetében vízben nyelıdik el. Ha nincs az 
elnyeletés a visszavert energia a magnetronba 
visszajutva a magnetront melegíti. A magnetron 
által leadott és a visszavert teljesítmény különbsége 
az anyag által elnyelt hasznos teljesítmény, ami 
esetünkben 500W (Pe). 
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A számítások során csak a hatásos 
teljesítményekkel kell számolnunk, ami azt jeleni, 
hogy az összes hálózatból felvett teljesítmény: 
 

Pf = Pü + Pe + Pv + Ph ahol, Pe + Pv = 
Pm 

500W

Hasznos, elnyelt 

energia; 34,50%

300W

Visszavert teljesítmény; 

20,70%

550W

Magnetron veszteség; 

33,80%

160W

Üresjárási teljesítmény; 

11,00%

2. ábra Mikrohullámú berendezés mért 
energiaviszonyai 

 
Kísérlet sorozatokat végeztünk eltérı körülmények 
között, hogy meghatározzuk a különbözı szárítási 
eljárások energiaigényét, adott nedvességtartalom 
eltávolításához. A táblázatokban és a grafikonokon 
feltüntetett adatok 3 mérés átlageredményét 
tartalmazzák. A kiindulási anyag mindegyik 
esetben azonos körülmények között elınedvesített, 
azonos nedvességtartalmú búzamag. A szárítási 
folyamatokat a táblázatoknál feltüntetett 
végnedvesség elérése után is folytattuk, de a 
számítások során csak a két értékhatár között eltelt 
idıt és energiafelhasználást vettük figyelembe. 

Önmagában, a mikrohullámú szárítási módot 
levegı áramoltatása nélkül nem vizsgálatuk, mert 
ebben az esetben a magokból eltávozó nedvesség 
légáramlás hiányában a magok felületén marad és 
száradás helyett a minta megfı. 

 
1. Mérési Sorozat 

Adott fajlagos mikrohullámú teljesítmény (0,2 W/g) 
mellett különbözı körülmények között vizsgáltuk a 
minták száradásához szükséges idı- és 
energiaszükségletet. A minták melegítéséhez vagy 
mikrohullámú energiát vagy meleg levegıt, vagy 
ezeket együttesen használtuk. 

 

1.1 Mikrohullámú szárítás 

A minta melegítéséhez mikrohullámú energiát 
alkalmazunk, de a mintán átáramló levegıt nem 
melegítjük elı. 22 °C -os szobahımérséklető 
levegıt használunk. A száradási idı ebben az 
esetben viszonylag hosszú és a mikrohullámú 
energiafelhasználás is jelentıs, mivel csak a 

mikrohullám melegíti a szárítandó mintát és a 
levegıáram jelentıs hımennyiséget von el. 

 

1.2 Hibrid szárítás 

A minta melegítéséhez mikrohullámú energiát 
alkalmazunk, a mintán átáramló levegıt 45 °C-ra 
melegítjük elı. A száradási idı ebben az esetben 
lerövidül és vele együtt a mikrohullámú 
energiafelhasználás is csökken. Többlet energiát 
igényel viszont a levegı elımelegítése. A 
lecsökkent száradási idı miatt még e két 
energiafelhasználás összege is kevesebb, mint az 
elızı esetben. Lecsökkent az energiafelhasználás és 
a száradási idı is. 

 

1.3 Konvektív szárítás 

A minta melegítéséhez most nem alkalmazunk 
mikrohullámú energiát, a mintát csak a rajta 
átáramló 45 °C-os levegı melegíti. A száradási idı 
ebben az esetben jelentısen megnı, hiszen nem 
használjuk ki a mikrohullám elınyét, hogy az anyag 
belsejébıl intenzíven kihajtja a nedvességet. A 
magok felületén egy hamar megszáradó kéreg 
képzıdik, amely tovább gátolja a nedvesség 
eltávozását a mélyebb rétegekbıl. A hosszú 
száradási idı miatt viszonylag jelentıs az 
energiafelhasználás is. 
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3. ábra Búza száradási görbéje az elsı mérési 

sorozat esetén 
 

Összefoglalva az elsı sorozat eredményeit, azt 
mondhatjuk, hogy a szárítási folyamat során 
kizárólag mikrohullámú energiát nem célszerő 
alkalmazni, mert a szárítandó mintában a 
mikrohullámú energia csak egy része nyelıdik el és 
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a szárító hővös levegı hı elvonó hatása miatt 
tovább romlik az eljárás hatásfoka. A kizárólag 
meleg levegıt alkalmazó konvektív szárítási eljárás 
során, az energiafelhasználás kedvezıbb, de a már 

fent említett okok miatt a száradási idı hosszú. 
Legkedvezıbb eredményt a mikrohullámú energiát 
és meleglevegıt együttesen használó szárítás során 
kaptunk.  

 

1. táblázat Folyamat paraméterek (1. sorozat) 
Folyamat 

 
Szárító levegı 

 
 

Száradási idı * 
 
 

Energia felhasználás ** 
 
 

Specifikus 
energia 

felhasználás 

 Tömegáram 
(m3/h) 

Hımérséklet 
(°C) 

 
(min) 

Mikrohullám 
(Wh) 

Szárító levegı 
(Wh) 

Eltávolított 
nedvesség 

(Wh/g) 

1.Mikro 
szárítás 

 
30 

 
22 

 
75 

 
1815 

 
- 

 
8,56 

2.Hibrid 
szárítás 

 
30 

 
45 

 
47 

 
1089 

 
248,4 

 
6,3 

3.Konvektiv 
Szárítás 

 
30 

 
45 

 
235 

 
- 

 
1466,4 

 
6,92 

 
 

2. Mérési sorozat 

Az elızı sorozathoz képest megnöveltük a fajlagos 
mikrohullámú teljesítményt (0,4 W/g) és a 
szárításhoz használt levegı hımérsékletét is. Más 
tekintetben azonos körülmények között vizsgáltuk a 
minták száradását. 
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4. ábra Búza száradási görbéi a második mérési 

sorozat esetén 
 

2.4 Hibrid szárítás 

Hibrid szárítási mód. A minta melegítéséhez 
mikrohullámú energiát alkalmazunk, és meleg 
levegıt. A mintán azonban a magnetron hőtésére 
használt levegıt vezetjük keresztül, mely a mérések 
szerint 65°C hımérséklető. Ezért a táblázatban nem 
tüntettük fel a levegı elımelegítésére használt 

energia mennyiségét, hiszen ez a magnetron 
veszteségi hıje, amit most visszanyerünk. A 
megnövelt fajlagos mikrohullámú teljesítmény és a 
magasabb levegı hımérséklet miatt most a 
száradási idı jelentısen lecsökkent. Az 
energiafelhasználás a veszteségi hı visszanyerése 
miatt nagyon alacsony. 

 

2.5 Mikrohullámú szárítás 

Hibrid szárítási mód. A elızı sorozat kontrolálása 
miatt a megváltozott paraméterekkel, de hasonló 
körülmények között újra megmértük a szárítási 
paramétereket. A minta melegítéséhez most 
mikrohullámú energiát alkalmazunk, és 
felmelegítetlen (22°C) levegıt. Az elızı sorozathoz 
hasonlóan most is viszonylagosan sok energiát 
igényel a nedvesség eltávolítása, de a kevesebb 
minta és a nagyobb fajlagos teljesítmény miatt most 
kisebb az energiaigény és rövidebb a száradási idı. 

 

2.6 Konvektív szárítás 

Konvektív szárítási mód. A megnövelt 
hımérséklető szárítólevegı alkalmazásával a 
szárítás hatékonysága megnövekedett az elızı 
sorozathoz képest, de még így is elmarad a 
mikrohullámú energiát és meleglevegıt alkalmazó 
hibrid eljáráshoz képest (2.4 sorozat). A 
szárítólevegı hımérsékletének magas értéke 
viszont károsan befolyásolhatja a szárítandó 
mintaanyag beltartalmi értékét és csíraképességét. 

Összefoglalva a második sorozat eredményeit, azt 
mondhatjuk, hogy a fajlagos mikrohullámú 
teljesítmény és a szárító levegı hımérsékletének 
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növelése javította az energiafelhasználás 
hatékonyságát, de a megnövekedett hımérséklet 
kockázatot jelent a minta minıségére vonatkozóan. 

Magasabb hımérsékleten és nagyobb teljesítmény 
alkalmazásával tönkretehetjük a szárítandó mintát. 

 
 
 

2. Táblázat Folyamat paraméterek (2. sorozat) 
Folyamat Szárító levegı Száradási idı Energia felhasználás ** Specifikus 

energia 
felhasználás 

 Tömegáram 
(m3/h) 

Hımérséklet 
(°C) 

(min) Microhullám 
(Wh) 

Szárító levegı 
(Wh) 

Eltávolított 
nedvesség 

(Wh/g) 

4.Hibrid 
szárítás 

 
30 

 
65 

 
18 

 
454 

 
- 

 
4,28 

5.Mikro 
szárítás 

 
30 

 
22 

 
31 

 
783 

 
- 

 
7,38 

6.Konvektiv 
szárítás 

 
30 

 
65 

 
75 

 
- 

 
601 

 
5,67 

 
3. Mérési sorozat 

Az elızı két mérési sorozat tapasztalatai apján 
megállapíthatjuk, hogy a leghatékonyabb a 
mikrohullámú energiát és meleg szárító levegıt 
együttesen alkalmazó eljárás. A hatékonyságot 
jelentısen növelhetjük az által, ha a szárító levegı 
elımelegítésére a magnetronban reflektálódott 
veszteségi hıenergiáját használjuk fel, így az nem 
megy veszendıbe.  

Ezen tapasztalatok alapján a harmadik sorozatban 
összeállítottunk egy olyan elrendezést amely 
figyelembe veszi az eddig elmondottakat. 

 

3.7 Szabályozott hımérséklető szárítás 

A kifejlesztett eljárás során, mely a 2.4 mérésen 
alapul mikrohullámú energiát és meleg levegıt 
alkalmazunk a minta szárításához. A levegı 
elımelegítéséhez a magnetron veszteségi 
hıenergiáját használjuk fel. A mikrohullámú 
teljesítményt szabályozzuk oly módon, hogy a 
szárítandó minta hımérséklete a száradás folyamán 
ne léphesse túl a 60°C hımérsékletet. Ezt a minta 
felületi hımérsékletének infravörös 
hımérsékletmérési eljárással történı mérésével és 
ezen keresztül a mikrohullámú energia 
szabályozásával valósítottuk meg. Ezáltal a minta 
hımérsékletét állandó és biztonságos értéken 
tartjuk, a magnetron energiaigényét jelentısen 
lecsökkentjük.  

A szabályozott kimeneti teljesítményő magnetron 
vesztesége természetesen a felvett alacsonyabb 
energiával arányosan csökkent, ezért mértük a 
magnetron hőtésére használt levegı kilépı 
hımérsékletét is, amely most csak 48°C-nak 

adódott. A szabályozás miatt a magnetron átlagosan 
fele teljesítménnyel üzemelt, vesztesége tehát 
megközelítıleg 275W értékő. Ekkora teljesítmény a 
30m3/h térfogatáramú 20-22°C-os levegı 
hımérsékletét kb. 27 °C –al emeli, mivel az ekkora 
közegáramú levegı termikus ellenállása (hıfelvételi 
együtthatója) számítások szerint is kb. 10W/K 
értékőre adódik.  
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6. ábra Szabályozott száradási görbék a harmadik 

mérési sorozat esetén 
 

Az elıbb leírt adatokat közelítı számításokkal is 
igazoltuk: 

A teljes teljesítményen üzemelı magnetron 1 óra 
alatt 1513 Wh energiát fogyaszt. 24 perces szárítási 
idıre (3. Táblázat) átszámítva a magnetron 
energiája 605 Wh. Ha mi 305 Wh-t mértünk, akkor 
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a magnetron kb. 50%-os kitöltési tényezıvel 
mőködik. Ekkor a veszteségi teljesítmény is kb. 
50%-os, tehát 550 W helyett 275 W. Ez 27 °C –al 
növeli a hımérsékletet. Így ~48 °C a szárító levegı 
hımérséklete. 
A levegı fajhıje szobahımérsékleten: 1012 
J/Kg*K 
A levegı sőrősége szobahımérsékleten: 1,2 kg/m3 

A szárító levegı közegárama: 
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Ezzel a módszerrel a száradási idı optimálisan 
rövid, a felhasznált energia pedig a legkevesebb az 
eddigi eljárásokkal összehasonlítva.

 
 

3. táblázat Folyamat paraméterek (3. sorozat) 

Folyamat 
 

Szárító levegı 
 
 

Száradási idı* 
 
 

Energia felhasználás ** 
 
 

Fajlagos 
energia 

felhasználás  

 Tömegáram 
(m3/h) 

Hımérséklet 
 

(°C) 

 
(min) 

Mikrohullám 
(Wh) 

Szárító levegı 
(Wh) 

Eltávolított 
nedvesség 

(Wh/g) 

9.Szabályozott 
szárítás 

 
30 

 
46 

 
24 

 
305 

 
- 

 
2,88 

 

 
Összefoglalva, megállapíthatjuk, hogy a konvektív 
szárítási mód önmagában alkalmazva megfelelı 
hatékonyságot biztosít, a száradási idı 
meglehetısen magas. A konvektív eljárást a 
mikrohullámúval kombinálva jelentısen 
csökkenthetı a száradási idı. A mikrohullámú 
eljárás belsı hıkeltésének köszönhetıen a magvak 
belsejében kötött nedvesség hamarabb eltávolítható. 
A hibrid eljárás ezen felül növeli a szárítási eljárás 
hatékonyságát is. A magnetron veszteségi 
energiáját a szárító levegı elımelegítésére 
felhasználva és a szárítandó minta hımérsékletének 
függvényében a mikrohullámú energia 
szabályozásával sikerült egy olyan szárítási eljárást 
kidolgozni, mely során jelentısen lecsökkentettük a 
nedvesség eltávolításához szükséges energia 
felhasználását, emellett a szárítandó minta 
minıségének megırzésére is lehetıség volt. A 
kidolgozott eljárás hatékonyságát mérési 
sorozatokkal igazoltuk, összehasonlítva más 
szárítási eljárásokkal. A szárítási folyamat végén 
ellenıriztük a megszárított minták csíraképességét 
is. A kíméletes eljárás következtében a minta 
csiraképességét 100%-ban megırizte. 
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Értéknövelt glicerinszármazékok elıállítása nyers glicerinbıl, a 
biodízelgyártás melléktermékébıl  

Synthesis of value-added glycerol derivatives from crude glycerol, the by-product of 
biodiesel production 

Herseczki Zsanett, Marton Gyula 
Pannon Egyetem, Környezeti és Informatikai Kooperációs Kutató Központ 

Veszprém, Egyetem u. 10. 8200 

__________________________________________________________________________________________ 
Összefoglaló 

Manapság a biodízel egyre vonzóbbá válik a kedvezı környezetkímélı tulajdonságai miatt, és amiatt, hogy 

megújuló nyersanyagból készül. A biodízel gyártás alapanyaga az olajos magvakból kipréselt növényi olaj, a 

begyőjtött használt sütıolaj és az állati zsiradék lehet. Bár kísérletek történtek arra, hogy a növényi olajokat 

közvetlenül felhasználják motorhajtóanyagként, a jelenlegi dízelmotorok átalakítás nélkül csak rövid ideig 

üzemeltethetık ilyen módon. Megoldás lenne a dízelmotorok átalakítása, ezt azonban az alternatív 

használhatóság megırzése érdekében kizárják. Ezért a nagy viszkozitású, krakkolódásra ill. polimerizációra is 

hajlamos biológiai eredető alapanyagokat alakítják át felhasználás elıtt úgy, hogy a lehetı legnagyobb 

mértékben hasonlítsanak a fosszilis eredető dízelolajhoz. 

A biodízel ára a termék kereskedelmi forgalmazásának fı akadálya. A sütéshez használt olajokat 

alapanyagként felhasználva a folyamatos átészterezési eljárást és a biodízel melléktermékének, a glicerinnek a 

kinyerését is tekintetbe kell venni a biodízel árának csökkentéséhez. Négy alapvetı út létezik a biodízel 

elıállítására: a direkt felhasználás és bekeverés, a mikroemulziók, a termikus krakkolás (pirolízis) és az 

átészterezés [1]. Ezek közül a legnépszerőbb módszer a növényi olajok, állati zsírok átészterezése.  

A biodízel gyártása során a trigliceridek átészterezésének melléktermékeként egy glicerin tartalmú elegy 

keletkezik (3 mol metilészter keletkezése során 1 mol glicerin ~ 10 m/m %!), melyet a zsírsavésztereket 

tartalmazó elegytıl fázisszétválasztással (ülepítéssel, centrifugálással) különítenek el [1]. A fázisszétválasztás 

hatékonyságától függıen a glicerint tartalmazó fázisban a következı komponensek vannak jelen: glicerin, a 

zsírsavészterek maradékai, az észterezı alkohol maradéka, a katalizátorként használt lúg semlegesítésébıl eredı 

sók, az eredeti nyersanyagban lévı szabad zsírsavakból és a mellékreakciókban az észterekbıl keletkezı 

szappanok, víz valamint egyéb szennyezések. 

A biodízel elıállítás és alkalmazás elınye az, hogy megújuló nyersanyagból készül, és kevésbé szennyezi a 

környezetet, mint a gázolaj [2]. A biodízel gyártás gazdaságosságát nagymértékben befolyásolja az, hogy a 

keletkezı melléktermékeket (glicerin, magliszt) hogyan hasznosítják. Mivel a glicerin piaci ára jelenleg 

viszonylag alacsony, ezért a további hasznosítás indokolt a piacilag értékesebb termék elıállításának 

reményében.  
Magyarországon a közel jövıben beinduló biodízel gyártás 2010-ig elıreláthatólag mintegy 15 000 t/év 

glicerin-többlet megjelenését fogja eredményezni. Mivel a hazai glicerinpiac jelenleg kiegyensúlyozott, 

érdemesnek látszik az új, glicerin-alapú finomkémiai termékek kutatásának, fejlesztésének és innovációjának 

hatékony mővelése.  

Kísérleteink során a glicerin ecetsav észterének, (triacetin) nyers glicerinbıl történı elıállítását vizsgáltuk. 
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Termikus elıkezelések hatása a kukorica csíra és korpa 
lebonthatóságára és a biogáz kihozatal növelésére 

Effects of thermal pretreatments on digestibility of corn bran and germs and increasing of 
turnout of biogas 

Kondor Anett1, Szigeti Márton1, Szentgyörgyi Eszter2, Dallos András1 
1Pannon Egyetem, Fizikai Kémiai Intézeti Tanszék 
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Összefoglalás 

 Napjainkban az energiatermelés legfıbb forrásai a fosszilis energiahordózók. A kitermelésük viszont 

egyre drágább, a még meglévı készletek kimerülését jósolják, és környezetszennyezı hatásuk is jelentıs. 

Megoldást az alternatív és az additív megújuló energiaforrások, köztük a bioetanol jelenthetnek. A bioetanol-

gyártás azonban energiaigényes. A földgáz és az elektromos energia költségek csökkentésére a 

melléktermékek hıenergia célú felhasználása jelenthet megoldást, biogáz elıállítása révén. 

 A bioüzem részét képezı, elektromos áram termelésre alkalmas gázturbinás égetımő segítségével a 

biogázt segéd-energiaforrásként (hı és elektromos energia) felhasználhatják. A biogáz elıállítása és 

felhasználása gazdaságilag és környezetvédelmileg is elınyös megoldást jelentene. A biomassza alapú biogáz 

gyártó üzem hatásfoka jelentısen nıhet a fermentáció és a gázképzıdés technológiájának fejlesztésével, a 

nyersanyagok emészthetıségének javításával. Az erjesztendı töltet hulladék-hıvel történı termikus 

elıkezelése roncsolja a növényi rostokat, javítja a biopolimerek hozzáférhetıségét és feltárását, a szerves 

anyagok emészthetıségét, és ezzel elısegíti a lebontó mikrobák tevékenységét.  

A NKTH által támogatott kutatómunkánk (JÁP OMFB-00854/2007) része a kukorica alapú bioetanol 

gyártás nyersanyagának elıkészítésekor keletkezı melléktermékek, a kukorica-csíra, és kukorica-korpa 

termikus elıkezelése. A vizsgálatokat 5 %(m/m) szárazanyag-tartalmú biomassza-víz keverékek 

felhasználásával, 100-150 °C hımérsékleten végeztük egy 2 literes nagynyomású Parr reaktorban. A 

termikus roncsolás eredményességét a biomassza-víz keverékek vizes fázisa kémiai oxigénigény-

változásának (KOI) mérésével követtük. Megvizsgáltuk a kezelési hımérséklet és idı KOI értékre gyakorolt 

hatását és megállapítottuk az optimális mőveleti paramétereket az egyes növényi származékok esetén. 
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Kihívások a gyógyszer hatóanyagok kinyerésében 
Challenges of active pharmaceutical ingredients isolation 

Busa Csilla, Dombrády Zsolt, Németh Attila 
sanofi-aventis Chinoin zRt. 
1045 Budapest, Tó u. 1-5. 

 
Introduction 

 

In the pharmaceutical industry we have continuous 

work during the life time of an API. We have to 

always simplify the technologies to decrease cost 

and increase yield. During simplification of the 

technologies we face different challenges: solvent 

and impurity removal, solid phase transformation 

during drying and to change milling from a very 

expensive cryo milling to wet milling.  

 

  

Experimental work and results 

 

We worked on the optimization of the original 

processes  

 

1. Amino-acid purification 

Currently the purification of this amino-acid is 

made in two steps, the crude API is recrystallized to 

get the good quality. 

When we started the improvement of this process 

we had different objectives: 

Modification of the process: to isolate the pure API 

directly from reaction mixture, with the same 

chemical and physical quality.  

Optimization of the C.O.G., the amount of used 

reagents & solvents, number of unit operations and 

focus on quantity of waste.  

Minimization of industrial investments: to use the 

current equipments.  

The crude material has quality issues, high NMP 

content (solvent of chemical reaction) and 

impurities.  During the new purification technology 

we used the amphoteric property of the API. 

 

1.1. Removal of NMP 

The high solubility of NMP in water is well known, 

it gives the chance to remove NMP with aqueous 

extraction. Water can not be applied directly to the 

reaction mixture because in it the sodium salt of 

amino-acid  can be found, which is very soluble in 

water. We had to find a solvent in which we can 

transform the sodium salt to amino-acid and to 

remove NMP with aqueous extractions. We have 

chosen toluene in which amino-acid is precipitated 

and NMP can be extracted easily. 

 

1.2. Removal of impurities 

Removal of impurities can be done with toluene 

extraction. Amino-acid can be transformed to its 

sodium salt. It is very soluble in water and API can 

be recovered from aqueous phase with the as good 

as quality of current process.  

 

Results and conclusions 

During life cycle management of this API we made 

a new simplified process, we could leave the 

recrystallization of the API.  In order to get the as 

good as quality we applied two new elements into 

the process, two extractions, to remove NMP and 

the impurities.  

The C.O.G . of the process was decreased with 15 

%.  

 

2. Solid phase transformation during drying  

The technology of Form A API work up process 

was changed in the laboratory and scaled up in Pilot 

Plant. Washing liquids were changed in the 

laboratory to get the API in the same physical 

quality as earlier. Water was used as the final 

solvent and the solid had good behavior without 

agglomerates. It was known, the API has the 

capability of solid phase transformation in water at 

pH=2 and the solubility of API is 0,01 g/l on 25oC.  

 Scale up of the new technology was performed in 

pilot scale. The water content was 25 % after 

centrifuging the material. It was dried on 85oC in 

vacuum. The water content was decreased below 5 

% in 10 hours. The batch was dried in 24 hours to 

reach the drying limit. 

Surprisingly we found Form B in the product, 

approximately 50 % of Form A remained. The next 

batch was dried in the same dryer and 

approximately 80 % of Form B was found.  
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Results and conclusions 

An extensive development work started to follow 

solid phase transformation. We found on 85oC, at 

5% water content the Form A transform to Form B 

on neutral pH. Solid phase transformation has a 

high risk in aqueous medium so the washing liquids 

were changed and water content in the wet cake is 

decreased below 1 %. 

 

3. Wet milling of an API 

The API has a bad milling behavior at room 

temperature; it sticks into the milling chamber of 

the jet mill. In this case we have to apply a cryo 

milling which increase the cost because it can not 

be done on our site; material has to be transferred to 

another site.  

We decided to try wet milling in the laboratory in 

order to investigate the feasibility of this technique. 

Wet milling was applied at different stages of 

crystallization to see the most effective application. 

The particle size limit is d90 < 50 µm.  

 

Results and conclusions 

The particle size can be reached with wet milling, 

but filtration test were made to see the effect on the 

filtration 
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Kristályos hatóanyag amorfizálása és az amorf forma vizsgálata 
Amorphization of a crystalline active pharmaceutical ingredient and investigation of 

amorphous form 
Jójártné Laczkovich Orsolya, Szabóné Révész Piroska 

Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszertechnológiai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös utca 6. 

 
Summary 
Nowadays amorphization is an often applied method in pharmaceutical technology. In this field there are three 
different ways for preparation of amorphous form: solvent method, hot-melt technology and milling technology. 
The solvent method is widely used in the industry. The aim of this work was amorphizing of an active 
pharmaceutical ingredient (API) with solvent method and choosing the most suitable solvent from possible ones. 
Investigated API has six different polymorphs but only two forms are used in treatment. To investigate of 
amorphous form Differential Scanning Calorimetry (DSC), X-ray powder diffraction (XRPD) and FT-IR 
analysis were applied. The aim was also to determine of glass transition temperature (Tg) API and classifying of 
API to one of good or poor glass formers groups. 
 
 
Bevezetés 
 

Az amorfizálás az iparban napjainkban egy 

széles körben alkalmazott módszer. Használja 

többek között a mőanyag, a textil, az élelmiszer 

ipar, valamint nagy jelentısége van a 

gyógyszeriparban is. Ennek oka, számos rossz 

vízoldékonyságú hatóanyag megjelenése az új 

gyógyszermolekula fejlesztık részérıl, másrészt a 

polimorfizmus jelensége egyre több hatóanyag 

esetén fölmerülı probléma. Megemlítendı, hogy 

bizonyos esetekben a kristályos forma 

feldolgozhatósága nehézségekbe ütközik, illetve 

gazdasági szempontból is fontossá válhat az amorf 

forma, mint új szabadalmaztatható lehetıség. 

Gyógyszertechnológiai szempontból meg kell 

különböztetnünk kristályos hatóanyag önmagában 

történı amorfizálását, illetve kristályosodást gátló 

segédanyagok alkalmazásával elıállított amorf 

rendszereket. 

A gyógyszertechnológiában az amorfizálás 

három úton valósítható meg: oldószeres úton, 

olvadék-technológia alkalmazásával és az ırlés 

módszerével. 

 

A munka célja 

 

Ezen munka célja az volt, hogy egy kristályos 

gyógyszervegyület amorf formáját állítsák elı a 

szerzık, oldószeres eljárás segítségével. Továbbá, 

hogy a lehetséges oldószerek közül megjelöljék az 

elsıként választandót. Cél volt továbbá, hogy 

meghatározzák az amorf vegyület üvegesedési 

hımérsékletét (Tg : glass transition temperature) és 

hogy besorolják a hatóanyagot, amorfizálhatóság 

szempontjából, a rosszul vagy a jól amorfizálható 

kristályos vegyületek csoportjába. 

 

Vizsgáló módszerek 

 

Az elıállított amorf formát termoanalitikai 

(DSC), porröntgen diffrakciós (XRPD) és Furier 

transzformációs infravörös spektroszkópiás (FT-IR) 

módszerrel vizsgálták a szerzık. 

 

Eredmények 

 

Az amorf vegyület elıállítására a 96%-os etanol 

és metanol javasolható a vizsgált modellanyag 

esetén. Az amorf forma üvegesedési 

hımérsékletének és a kristályos anyag 

olvadáspontjának hányadosából megállapításra 

került, hogy a modellanyag a könnyen 

amorfizálható vegyületek csoportjába tartozik. Az 

elızetes stabilitásvizsgálat gyors rekrisztallizációt 

mutatott, amely a továbbiakban segédanyagok 

alkalmazásának lehetıségét veti fel. 
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Dízelgázolaj-adalékok detergens-diszpergens tulajdonságainak 
vizsgálata motorkísérletekkel 

Investigation of detergent-dispersant diesel additives by engine tests  
Á. Beck*, M. Bubálik**, J. Hancsók* 
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Summary 
Engine fuels are comprised of high quality blending components and highly efficient additives. Nowadays, 

application of high performance additives is essential to meet the required fuel properties and to protect the 
engine and environment. 

Out of the numerous additive types, Deposit Control Additives (DCAs) are applied in the highest amount. 
Deposits may form in the fuel injector system of the engine. These deposits influence the emission, fuel 
economy, cold start behaviour, driveability and performance, too. DCAs are generally long chain hydrocarbons 
attached to a polar head group. Deposit precursors are attracted to the deposit control molecule, and become 
bounded into the dispersant micelles. At normal operating temperatures the DCA is a liquid that forms a thin 
film on the surface of the inlet system. The thin film is driven forward by air and fuel vapour flow, but forms a 
first line barrier to deposit precursors as well as a dispersant/neutraliser of the precursors protecting the metal 
surface. In the case of deposits on the metal surface, the liquid film slowly removes deposits by a detergent 
action. Diesel fuel detergents are predominantly based on polyisobutylene (PIB-amine, -succinimide, etc.) and 
other ashless polymeric products. 

The aim of our research work was to investigate detergent action of ash-free diesel fuel additives.  That’s 
why Peugeot XUD-9 engine test was carried out in case of two additive types developed by us.  It was 
determined that fuel additives with improved DD efficiency can be produced from reaction of intermediers 
synthesised from polyisobutene (

 nPIBM  ∼ 1000) and maleic anhydride in the presence of radical initiator and 

polyethylene-polyamine according to well known methods in the synthesis of PIB-succinimides. The synthesized 
additive blended in diesel fuel can maintain cleanness of the injector nozzles of diesel engines more efficiently 
than traditional polyisobutene-succinimides which are the most frequently used commercial deposit control 
additives. The additive, which is the reaction product of intermediates containing fatty acid methyl ester as 
molecular-constituent and polyethylene polyamines, was tested in diesel fuel.  Based on the test results it was 
established, that the DD efficiency of traditional succinimides could be achieved, moreover, in some cases 
exceeded.  

 

Bevezetés 
A motorhajtóanyagok jó minıségő, nagy 

energiatartalmú és környezetkímélı 
keverıkomponensekbıl, valamint nagy 
hatékonyságú adalékokból állnak. Az adalékoknak 
a motorhajtóanyagokban való alkalmazása ma már 
feltétlenül szükséges a megkívánt 
alkalmazástechnikai tulajdonságok biztosítására, 
továbbá a motor és a környezet védelme érdekében 
[1,2]. 

Az alkalmazott motorhajtóanyag-adalékok 
legnagyobb részarányát a detergens-diszpergensek 
teszik ki. Általános probléma volt, hogy a 
lerakódások miatt a levegı/hajtóanyag arány a 
befecskendezı rendszerben egyenetlen volt, és a 
szegény keverék negatívan befolyásolta a 
teljesítményt, a menet közbeni viselkedést, a 
gazdaságosságot és az emissziót. Ezek megoldására 
kezdték alkalmazni ezeket az adalékokat [1-4], 
melyek a hajtóanyagrendszer egészét tisztán tartják, 
és eltávolítják a lerakódott anyagokat. 

A detergens adalékok hatásmechanizmusa 
A motorhajtóanyagok szennyezıdései a 

jármővek égés elıtti hajtóanyag rendszerében 
rakódnak le. A lerakódások lehetnek ragadósak, 
puhák vagy kemények, és az állapotukat számos 
tényezı határozza meg. Ezekbe tartozik az 
oxidáció/polimerizáció foka, a tárolási hımérséklet 
és a kipufogógáz-visszavezetés szennyezıdései. A 
lerakódások származhatnak a motorolajokból is. A 
fúvókákon képzıdı lerakódások kialakulásának 
okai a következık [5]: 

− a fúvókatő csúcsának környékén nagy a 
"hajtóanyag részecske" felületének és 
térfogatának aránya, 

− a fémes részeken nagy a hımérséklet (a 
dízelgázolaj oxidációval és hıvel szembeni 
ellenálló képességét csökkentheti), 

− oxigén jelenléte. 

Ezek a feltételek nem stabil hajtóanyagok 
esetén gyanta- és gumiszerő anyagok gyors 
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kialakulásához, továbbá ezt követıen 
üledékképzıdéshez vezethetnek.  

A lerakódásgátló adalékok általában hosszú 
szénláncú vegyületek poláris csoporttal. 
Hatásmechanizmusuk a következı (1. ábra) [1, 2, 
6]: 

− Diszpergálva tartják a hajtóanyagban levı nem 
oldódó komponenseket: a molekulái a poláris 
részükkel a szennyezı-részecskékre 
adszorbeálódnak, és a sztérikus hatás révén 
megakadályozzák a nagyobb agglomerátumok 
létrejöttét. 

− Szuszpendálják a szilárd szennyezıdéseket: a 
motorhajtóanyagban nem oldódó poláris 
jellegő anyagokat nem engedik kiválni, 
kiülepedni ennek oka, hogy az adalékból 
micelláris kolloid szerkezet kialakulása, 
melybe a szennyezı kolloid részecske 
elektrosztatikus-, vagy hidrogénkötéssel 
beépülhet, miközben a micella mérete megnı. 

− Semlegesítés: a felhasználás során keletkezı 
savas anyagokat bázikus csoportjaikkal 
kémiailag semlegesítik, vagy a micellákba 
zárják, és így hatástalanítják. 

− Védıfilm kialakítása: az adalékmolekulák a 
poláris csoportjukkal irányított kemiszorpció 
révén a fémfelülethez kötıdnek; lefedve azt 
megakadályozzák a felszíni depozitumok 
(lerakódások) képzıdését. A kialakult 
lerakódásokat képesek a felületrıl eltávolítani 
(tisztító hatás). 
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Lerakódásgátló adalék

Felületvédelem                  Diszpergencia Detergencia Semlegesítı-

(stabilizáló)                          (tisztító hatás)                  és oldó hatás
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Lerakódás prekurzor
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2. ábra A detergens adalékok mechanizmusa 
 

A detergens-diszpergens adalékok a következı 
elınyöket biztosítják a felhasználók számára [2, 6]: 

− egyenletes hajtóanyag befecskendezés 
(nincsenek a szabad-átfolyást akadályozó 
lerakódások), 

− kevésbé meredek nyomásemelkedés kisebb 
zajjal, 

− gyors égés,  

− nagyobb teljesítmény, 

− kedvezı menettulajdonságok,  

− a gázolaj fogyasztás és a fenntartási költségek 
csökkentése (~5%, a karbantartási intervallum 
növelésével), 

− kevesebb kipufogógáz (fekete és fehér füst),  

− kisebb károsanyag-tartalmú kipufogógáz (2. 
ábra). 
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3. Ábra A detergens-diszpergens adalékok hatása a 
tehergépjármővek emissziójára 

 
A dízelgázolajok adalékai közül kiemelten 

fontosak a detergensek, illetıleg azok fejlesztése, 
mivel a feladatuk egyre összetettebb lesz. Meg kell 
felelniük az EURO 5 motorok követelményeinek és 
a korábban gyártott motorokban is megfelelıen kell 
ellátni feladatukat. Másrészrıl a bio-
motorhajtóanyagok bevezetésével jelentısen 
változhat a motorhajtóanyagok lerakódási hajlama. 
Biodízel-tartalmú, kis kéntartalmú gázolajok 
esetében fontos a hagyományos gázolajokban 
használt detergens adalékok és a bio-
motorhajtóanyagok kölcsönhatásának vizsgálata. 5 
v/v% bio-motorhajtóanyag alkalmazása kielégíti a 
követelményeket (MSZ EN 590:004), azonban 10 
v/v% biodízel kis kéntartalmú gázolajba történı 
bekeverése már nagymértékő lerakódást okozhat 
[7]. Ez is megerısíti, hogy a bio-
motorhajtóanyagok és a felhasznált detergensek 
kölcsönhatása rendkívül bonyolult és összetett. 

A detergens adalékok fıbb típusai 
A dízelgázolajok lerakódásgátló adalékaként 

általában hosszú szénláncú poláris vegyületeket 
alkalmaznak. A DD adalékok kifejlesztési és 
alkalmazásba vételi idırendjét a 3. ábra szemlélteti 
[1, 2]. 
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4. ábra Lerakódásgátló adalékok kifejlesztésének 
és alkalmazásba vételének idırendje 

 
Az alkenil-szukcinimideket diszpergensként elıször 
kenıanyagokban alkalmazták az 1950-es évek 
végén, majd rövid idı múlva ezeket 
motorhajtóanyagokban is elkezdték használni. Ezek 
voltak a lerakódásgátlók második generációi. Az 
1970-es években növekedett a motorhajtóanyagok 
felhasználása, ami nagyobb mennyiségő olefint 
tartalmazó keverıkomponensek felhasználását is 
szükségessé tette. A motorhajtóanyagok minısége, 
és fıleg az olefinek nagy koncentrációja, ami a 
hajtóanyag stabilitásának csökkenéséhez vezethet, 
fontos szerepet játszott az adalékolás igényének 
fokozódásában. Teljesítményproblémák adódtak a 
hajtóanyagokból származó lerakódások miatt, és 
ehhez jöttek még az egyre szigorúbb 
környezetvédelmi elıírások. A poliolefin-aminokat 
ebben az idıben vezették be, mint még 
hatékonyabb lerakódásgátló ágenseket.  

A lerakódásgátló adalékok legnagyobb 
részarányát a különbözı alkilén-, alkil-, polialkilén, 
polialkil-borostyánkısavanhidrid származékok, 
ezen belül is a poliizobutilén-szukcinimidek adják. 
A borostyánkısavanhidrid származékokat általában 
két fı lépésben állítják elı. Elsı lépésben olefinek 
és/vagy poliolefinek és maleinsav-anhidridek 
reakciójával alkenil-borostyánkısav-anhidrid alakul 
ki. Az így szintetizált közbensı termékkel a 
második lépésben aminokat, amino-alkoholokat, 
alkoholokat stb. acileznek. A keletkezı közbensı 
termék, az alkenil-, polialkenil-, alkil-, polialkil-, 
mono- vagy poliborostyánkısav-anhidridek 
szerkezete, tisztasága, az MSA, illetve az olefin 
elért konverziója jelentısen befolyásolja a késıbbi 
reakciólehetıségeket és a keletkezı végtermékek 
tulajdonságait. A fıbb fejlesztési irányok a reakció 
körülményeinek javítására a következık: termikus 
aktiválás, katalitikus szintézis, gyökös iniciálás és 
ezek kombinált változatai [2, 3, 6]. 

Az újabb fejlesztések eredményeképpen a 
Mannich-bázisokat is alkalmazzák lerakódásgátló 
adalékként dízelgázolajokhoz. Az ilyen adalékokat 

lehet elıállítani fenol-formaldehidek, aldehidek, és 
amino-alkoholok reakciójával. Mannich-bázis DD 
hatékonyságának növelésére különbözı oldószer 
jellegő komponensek hozzákeverését is javasolják: 
pl. poli(alfaolefin)oligomereket és polioxi-alkilén-
étereket, poliétereket és poliéter-aminokat [1, 2, 7]. 
Az elızıeken kívül dízelgázolaj detergensként 
javasolják még a következı vegyületeke [1, 2]: 

− aminok és epoxidált poliolefinek reakciójával 
szintetizált hidroxialkil-szubsztituált aminokat 
[81], 

− polialkil-fenoxi-aminoalkánokat 

− alkil-szubsztituált-aril-polioxialkiléneket 

Ahogy a 4. ábra is mutatja, a korszerő motorok 
hajtóanyagaiba napjainkban már nem csak egy DD 
hatású adalékot kevernek be, hanem azok elegyét, 
mert csak így biztosítható a kellı mértékő DD 
hatékonyság, a motorhajtóanyag-takarékosság és a 
csökkentett károsanyag-kibocsátás. Ilyen, 
úgynevezett detergens-diszpergens adalékcsomagot 
több nagy adalékgyártó cég is szabadalmi 
oltalommal védi, ezek közül a legfontosabbak a 
következık [1, 2, 7]:  

− Mannich-bázis + poliéter vagy poliéteramin; 

− poliéter-amin és/vagy Mannich-bázis és/vagy 
szénhidrogén-amin (pl. PIB-amin) és/vagy 
polialkilén-szukcinimid; oldószer 
polioxialkilén-éter; 

− Mannich-bázis, polioxi-alkilén és karbonsav 
[R4(CO2H)1-4, ahol R4: C2-50 

szénhidrogéncsoport] elegye; 

− a már említett alkil-szubsztituált-aril-
polioxialkilének különösen elınyösek más DD 
hatásúakkal együtt alkalmazva; így a PIB-
aminokkal, poliéter-aminokkal, Mannich-
bázisokkal;. 

− diszpergensek, amelyek Mannich adduktok; 
telítetlen karbonsav vegyülettel ojtott etilén-
propilén kopolimer; telítetlen savak és 
poliolefinek kopolimerjei; vagy sav-, vagy 
észter funkciós-csoporttal ellátott szénhidrogén 
polimerek elegyei. 

A detergens adalékok vizsgálati módszerei 
A detergens adalékok laboratóriumi 

vizsgálatára nincs szabványos módszer, azonban a 
kenıolajoknál jól bevált potenciális detergens-
diszpergens hatás vizsgálata alkalmas a 
dízelgázolaj-adalékok elıszelektáló vizsgálatára 
[3]. A befecskendezı kokszolódása csak a henger 
magas hımérsékleti körülményi között történik 
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meg, ezért széles körben használt módszerek a 
detergens hatás megállapítására a motorikus 
vizsgálatok. A legtöbb ipari vizsgálatnak a menete a 
következı: a tiszta fúvóka áramlási 
karakterisztikájának a mérése, a motor járatása 
néhány órán keresztül, majd utána a koszos fúvóka 
áramlási karakterisztikájának mérése. Ezután 
meghatározzák a koksz okozta átlagos áramlási 
veszteséget. 

Számos motorvizsgálatot fejlesztettek ki a 
detergens hatás mérésére (a legfontosabbakat 1. 
táblázat tartalmazza) [2]. Jelenleg Európában a 
Peugeot XUD-9A/L módszer az elfogadott. Ez egy 
tízórás, szigorú teszt (CEC F-23-A-00), amit a 
World Wide Fuel Charter is ajánl [8]. 

 

1. táblázat Dízelgázolajok detergens hatásának 
mérésére a leggyakrabban használt motorikus 

vizsgálatok 
Vizsgálat megnevezése Hivatkozás 

Peugeot XUD9, befecskendezı 
fúvóka tisztaságvizsgálata 

CEC-PF-023 

Renault RVI MIDS motor, 
emissziómérés 

R-49-
88/77/CEE 

Mercedes OM 336LA Euro 1, 
emisszió mérés 

R-49-
88/77/CEE 

Mercedes OM 336LA Euro 2, 
emisszió mérés 

R-49-
88/77/CEE 

Lerakódási hajlam nagy 
sebességő, közvetlen 
befecskendezéső 
dízelmotorokban 

CEC-IF-035 

PSA (Peugeot Société Anonyme) 
DW10 HDI, befecskendezı 
fúvóka tisztaságvizsgálata 

CEC F-98-08 
(S) 

 

Kísérleti rész 
Kutatómunkánk célja olyan deterens-

diszpergens adalékok szintetizálása volt, amelyek 
korszerő dízelgázolajokban alkalmazva képesek a 
motorhajtóanyag rendszer tisztántartására. 

 

Felhasznált anyagok 
A fejlesztések során általunk szintetizált, két 

típusú adalékot vizsgáltunk: egyrészrıl ∼1000 
számátlagos molekulatömegő poliizobutilénbıl, 
maleinsav-anhidridbıl, gyökös iniciálással 
motorhajtóanyag-adalék gyártására alkalmas 
közbensı terméket állítottunk (PIBBAI) elı, majd 
ezekbıl az intermedierekbıl és polietilén-
poliaminokból a hagyományos szukcinimidek 
elıállításánál már megismert mőveleti paraméterek 
között szukcinimid típusú végterméket 
szintetizáltunk. Másrészt zsírsav-metil-észtert 
molekulaalkotóként tartalmazó PIBBAI 
intermedierrel (PZSME) acileztünk polietilén-
poliaminokat, és vizsgáltuk azok detergens 
hatékonyságát. 

A szintetizált adalékok fıbb tulajdonságait a 2. 
táblázatban foglaltuk össze 

 

 

 

 

 

 

. 

 

2. táblázat A szintetizált adalékok fıbb tulajdonságai 

Tulajdonság Vizsgálati módszer S1 S2 S3 S4 Ref. 
Közbensı termék típusa PIB-BAI PIB-BAI PZSME PZSME PIB-BA 

Amin típusa TEPA TEPA DETA TEPA TEPA 

Nitrogén-tartalom, % Módosított Khjeldal 3,1 2,6 2,7 2,67 3,25 

TBN MSZ ISO 3771:1998 99,5 96,6 60,2 60,8 90,0 

Kinematikai viszkozitás 
100 °C-on, mm2/s MSZ EN ISO 3104 85,5 112 251,7 374,8 250 

Oldószer tartalom, %  50 50 25 25 50 

TEPA: tetraetilén-pentaamin 
DETA: dietilén-triamin

 

 
 

 

 

Az elıállított adalék hatásvizsgálatához olyan 
adalékolatlan átmeneti gázolajokat használtunk, 
amelyek megfelelnek az EN590:2004 szabványnak. 
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Vizsgálati módszerek 
A szintetizált adalékok DD teljesítményének 

vizsgálatára a bevezetésben már említett, 
Európában legelterjedtebb vizsgálati módszert, a 
Peugeot XUD-9 (CEC F-23-A-01 eljárás) 
motorvizsgálatot végeztük el a MOL NyRt. DS 
Fejlesztés osztályának alkalmazástechnikai 
laboratóriumában.  

Eredmények és értékelésük 
A motorvizsgálat során az adalékokat 90 ml/m3 

koncentrációban alkalmaztuk. A vizsgálatok után 
meghatározott fúvókatisztaságot az 4. ábra mutatja.  
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5. ábra Az elıállított adalékok Peugeot XUD-9 

típusú motorvizsgálattal meghatározott detergens 
hatékonysága 

 
Az adalékolt gázolajok detergens hatékonysága 

minden esetben jobb volt, mint az adalékolatlan 
gázolajé. Az eredmények egyértelmően tükrözik, 
hogy a gyökös elıállítású közbensı termékekbıl 
szintetizált szukcinimidek hatékonysága volt a 
legjobb; jelentısen meghaladta a referenciaként 
alkalmazott termikus elıállítású adalékét. A legjobb 
fúvóka-tisztaságot (68-69%) azon adalékok 
esetében értünk el, amelyek TBN értéke a 
legnagyobb volt. 

A táblázatból jól látható, hogy a kereskedelmi 
adalék nitrogéntartalma és teljes bázisszáma jóval 
nagyobb volt, mint a növényolaj alapú adalékoké. 
Ennek ellenére zsírsavmetilésztert, mint 
molekulalakotót tartalmazó adalékok hatékonysága 
meghaladta a kereskedelmi adalékét. Ez a tény a 
zsírsav-metilészter poláris végcsoportjának a 
tisztító mechanizmusban való aktív részvételét 
mutatja. Bár ezen adalékok detergens 
hatékonyságai kis mértékben elmaradtak a gyökös 
iniciálással szintetizált szukcinimidekétıl, de ahogy 
már korábban beszámoltunk róla [9, 10] a 
növényolaj származék további kiegészítı hatást 
(korróziógátló és kenıképesség-javító) biztosít az 
újonnan fejlesztett adaléknak. 

Napjainkban a magyar és a nyugat-európai 
motorhajtóanyag piacon is szinte kizárólag biodízel 
tartalmú gázolajokat forgalmaznak, ezért a 
molekulaalkotóként ugyancsak növényolaj-metil-
észtert tartalmazó adalékkal elvégeztünk egy 
kísérletsorozatot a biodízelben kifejtett adalékhatás 
vizsgálatára. A vizsgálatsorozatban alkalmazott 
adalék-koncentrációkat és a vizsgálat eredményeit a 
3. táblázat tartalmazza, míg a vizsgálat során mért 
hajtóanyag-fogyasztást az 5. ábra szemlálteti. Mivel 
a referenciaként használt adalék egy hatékony 
detergens adalékot tartalmazó kereskedelmi 
adalékcsomag egyik komponense volt, így a pontos 
koncentrációját nem tudtuk. Ezért a vizsgálatok 
során a növényolaj-származékot tartalmazó adalék 
koncentrációját növeltük az adalék-package 
koncentrációjáig. A zsírsav-metil-észter tartalmú 
adalék minden esetben növelte a gázolaj detergens 
hatékonyságát, a kereskedelmi adalékcsomaggal 
megegyezı koncentrációban pedig elérte annak 
teljesítményét. 

 

 
3. táblázat Peugeot XUD-9 vizsgálat eredménye B5 gázolaj esetén 

MSZ S-ZSME19 
koncentrációja, 

Ker. adalék cs. 
koncentrációja, Fogyasztás, 

Fogyasz-tás- 
Változás, 

Fúvó-ka- 
Tisztaság, 

ml/m3 ml/m3 kg/h % % 

1. 0 0 5.053 100.00 46.2 
2. 0 540 5.038 99.69 50.7 
3. 100 0 5.032 99.58 46.8 
4. 270 0 5.033 99.61 48.7 
5. 540 0 5.025 99.45 51.4 
6. 90 270 5.043 99.81 50.1 

B5 gázolaj: 5V/V% ZSME tartamú gázolaj 
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6. ábra Az egyes minták esetében mért 

fogyasztásadatok a Peugeot XUD-9 vizsgálat alatt 
A tapasztalatok szerint a dízelgázolaj 

teljesítménynövelı adalékcsomagok minimum 1/3-
ad részben detergens adalékot tartalmaznak. Ebbıl 
a feltételezésbıl kiindulva a vizsgált kereskedelmi 
package 180 ml/m3 detergens adalékot 
tartalmazhatott. Az összehasonlíthatóság kedvéért a 
6. számú mérés esetében megfeleztük az 
adalékcsomag koncentrációját, és helyette 90 ml/m3 
általunk szintetizált adalékot alkalmaztunk. Az így 
elvégzett vizsgálatok során az alap dízelgázolajhoz 
képest ~4,5%-kal nıtt a fúvókatisztaság és kis-
mértékben csökkent a hajtóanyag-fogyasztás is. A 
vizsgálati módszer hibahatárát figyelembe véve 
(1%) a tisztán kereskedelmi adalékcsomagot 
tartalmazó gázolajjal megegyezı detergens 
tulajdonság volt megfigyelhetı. Bár a mindkét 
detergens adalékot tartalmazó minta esetében az 
alapgázolajhoz képest – ha nem is szignifikánsan – 
javult a fogyasztás, de az adalékolt gázolajok közül 
ebben az esetben volt a legkisebb mértékő javulás. 
A kereskedelmi adalékcsomag összetételének 
pontos ismerete nélkül ez azonban nem 
indokolható.   

Összefoglalás 
Kutatómunkánk során a poliizobutilén-

borostyánkısavanhidrid (PIBBAI) közbensı 
termékbıl és acilezhetı vegyületekbıl (fıleg 
polietilén-poliaminokból) a hagyományos 
szukcinimidek elıállításánál már megismert 
mőveleti paraméterek között olyan növelt 
detergens-diszpergens hatékonyságú végterméket 
sikerült szintetizálni, amelyet dízelgázolajba 
keverve hatékonyabban lehet a korszerő Diesel-
motorok befecskendezı fúvókáját tisztán tartani, 
mint a piacot legnagyobb részarányban lefedı 
termikus úton elıállított alkil-szukcinimid típusú 
lerakódásgátló adalékokkal. 

A zsírsav-metil-észtert molekulaalkotóként 
tartalmazó PZSME intermedierrel polietilén-
poliaminokat acileztünk. A Peugeot XUD-9 
motorvizsgálati eredmények alapján 
megállapítottuk, hogy az elıállított adalékok kisebb 

nitrogéntartalma ellenére jobb DD hatással 
rendelkeztek, mint a referenciaként alkalmazott 
kereskedelmi szukcinimid típusú adalék. Ez a 
zsírsav-metilészter poláris végcsoportjának a 
tisztító mechanizmusban való aktív részvételét 
bizonyítja. 
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Közeli infravörös spektroszkópiában (NIR) alkalmazott 
kalibrációs modellek összehasonlítása növényolajok minıségi 

jellemzıinek meghatározására 
Comparison of calibration models based on near infrared spectroscopy data for the 

determination of plant oil properties 
Fülöp András, Hancsók Jenı 

Pannon Egyetem 
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet 

Ásványolaj és Széntechnológia Intézeti Tanszék 
8201 Veszprém, Pf.: 158. 

 
Summary 

The near infrared spectroscopy (NIR) is an analytical method based on the absorption of electromagnetic 

energy in the wavenumber region of 12000-4000 cm-1. The absorption bands in this region are ascribed to the 

overtones and combinations of C-H, N-H, O-H bonds, which exist in most organic compounds. This type of 

technique allows multi-component analysis in a fast and non-destructive way, without requiring complex sample 

pre-treatments. 

In the NIR region a component typically absorbs electromagnetic radiation at more than one wavenumber, 

and the absorbance at a given wavenumber is usually caused by more than one component. That’s why the 

establishment of a suitable mathematical calibration model is very difficult. 

In our research work, four calibration model approaches were compared on the basis of the capability to 

predict the concentration of oleic acid of vegetable oils. These approaches were: partial least squares regression 

(PLS), principal component analysis-multiple linear regression (PCA-MLR), principal component analysis-

artificial neural network (PCA-ANN) and genetic algorithm-artificial neural network (GA-ANN). The PCA and 

GA wavenumber selection methods were applied to extract relevant information from lots of spectral data. In 

order to improve the correlation between the spectral data, and the analytical reference data spectral pre-

processing methods were also applied. 

The best spectra pre-processing method, and the calibration model parameters were found in respect of each 

model type and the prediction efficiencies were compared using external validation. In the course of external 

validation the established calibration models were tested with samples having known oleic acid content and they 

were not included in the calibration set. The comparison of the different calibration models was based on the 

accuracy of the prediction. 

The results of the external validation show that the accuracies of the different models at the optimal 

calibration parameters differ significantly. The best approximation was found using GA-ANN model type, 

however, this approach was very time consuming because of the complexity of the method. 
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Bevezetés 
 

A közeli infravörös spektroszkópia (NIR) egy 

jól kidolgozott analitikai módszer, amely az 

anyagok elektromágneses-sugárzás abszorpcióján 

alapul a 12000-4000 cm-1 hullámszám 

tartományban. Ez a módszer alkalmas összetett, 

többkomponenső rendszerek (motorbenzinek, 

dízelgázolajok, növényolajok, stb.) fizikai és kémiai 

tulajdonságainak gyors, roncsolásmentes 

meghatározására különösebb mintaelıkészítés 

alkalmazása nélkül. 

A módszer nehézségét az okozza, hogy a NIR 

spektrum tartományában egy komponensnek 

jellemzıen több hullámszám értéknél van 

abszorbanciája, valamint egy hullámszám értéknél a 

vizsgált minta több komponensének is van 

elnyelése. Ezért a spektrális adatok 

információtartalmának kinyerése, valamint a 

minták spektrumai és referencia adatai közötti 

korreláció felderítése és modellezése rendkívül 

bonyolult feladat. Az abszorbancia spektrumok 

adatmátrixából a növényolaj tulajdonságokkal 

korrelációban lévı hullámszám régiók 

meghatározását a PCA (fıkomponens analízis) és 

GA (genetikus algoritmus) hullámszám kiválasztási 

módszerek alkalmazásával végeztük. A regressziót, 

a kiválasztott hullámszám régiók alkalmazásával, 

az MLR (lineáris regresszió) és ANN (mesterséges 

neurális hálózat) modell típusokkal végeztük el. 

Ezen kívül a kemometriában legelterjedtebben 

alkalmazott regressziós módszerrel, a PLS 

(részleges legkisebb négyzetek módszere) 

módszerrel is elvégeztük a kísérleteket. 

 

Felhasznált anyagok és módszerek 

 

Növényolaj minták 

A kísérletek során 144 különbözı típusú 

Magyarországról származó repce- és napraforgó- 

olajat vizsgáltunk. A 144 mintából 102 mintát a 

kalibrációhoz, 42 mintát a külsı validáláshoz 

használtunk fel. A minták olajsav-tartalmát az EN 

14103 szabvány szerint határoztuk meg. 

 

 

Spektrumok felvétele 

A NIR méréshez egy, a BRUKER cég által 

gyártott MPA típusú közeli infravörös 

spektrométert használtunk, amely az OPUS vezérlı 

és kiértékelı szoftvert tartalmazza. Minden minta 

abszorbancia spektrumát 12000 - 4000 cm-1 

hullámszám tartományban 2 cm-1-es felbontással 

vettük fel transzmissziós módban (1. Ábra) [6]. Ezt 

követıen a spektrális adatokat egy adatfájlba 

mentettük és ezt használtuk a további kísérletekhez. 

 

 

1. ábra A minták nyers spektrumai 
A modellek optimalizálása során 

megállapítottuk, hogy jobb közelítést érhetünk el, 

ha a teljes tartományt leszőkítjük. Így a 

kísérletekhez a teljes tartománynak csak a 5730 - 

4570 cm-1-es részét használtuk fel. 

 

Alkalmazott szoftverek és programok 

A kísérletekhez a MATLAB 7.0.1 

szoftvercsomag alkalmazásait és általunk írt 

programokat használtunk fel. 

 

Kalibráció 

A kalibrációhoz 102 különbözı olajsav-tartalmú 

növényolaj mintát használtunk. A modellek 

kalibrációját keresztvalidálás alkalmazásával 

végeztük úgy, hogy minden kalibrációs körben egy 

mintát hagytunk ki. Így az adott modell pontossága 

a keresztvalidálás során számított hibanégyzet 

átlagának négyzetgyökével (RMSECV = root mean 

squared error of cross validation) fejezhetı ki. A 

kísérletek során az RMSECV értékek alapján 

határoztuk meg az optimális modellparamétereket 

[1]. 
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Modelloptimalizálás 

Egy adott modelltípus esetében többféle 

paraméter létezik, amelyek nagymértékben 

befolyásolják az adott modell teljesítményét. Az 

optimalizálás során minden modell típusnál 

megkerestük azt a paraméterkombinációt, amely 

alkalmazásával a modell a legjobb közelítést adja. 

Az optimalizálást keresztvalidálás alkalmazásával 

végeztük. Az optimalizálás során az egyes modell 

típusoknál változtatott paraméterek és azok értékei 

az 1. táblázatban láthatók. 

Modelltípus Paraméter Érték 
PCA-MLR Fıkomponensek száma 1-20 
PLS Látens változók száma 1-20 
PCA-ANN Fıkomponensek száma 1-20 

GA-ANN 

Változók száma 1-20 
Az egyedek száma egy 

populáción belül 
1-30 

Generációk száma 1-10 

1. táblázat Az optimalizálás során változtatott 
paraméterek 

Az ANN regressziós módszerek esetében a 

rejtett rétegben 5 neuront használtunk minden 

esetben, és ezt a paramétert a kísérletek során nem 

változtattuk. Ennek oka, hogy a kísérletek során a 

neuronok száma nem befolyásolta jelentısen a 

modellek teljesítményét. 

Az optimalizálás során az egyes modellek 

esetében a fent említett paraméterek mellett 

különbözı típusú spektrumkezelési módszereket is 

változtattuk. Ezek a módszerek a következık 

voltak: átlag-eltolás (mean-centering), skálázás 

(autoscale), elsı derivált (differentiation), második 

derivált (double differentiation) [3]. 

 

Külsı validálás 

A külsı validálás során az optimalizálás után 

kapott kalibrációs modelleket a kalibrációs sorban 

nem szereplı, ismert tulajdonságú növényolaj 

mintákkal teszteltük. Ehhez 42 különbözı olajsav 

tartalmú növényolaj mintát használtunk fel. A 

kísérlet eredményeként a modellel számított és a 

tényleges olajsav-tartalom összehasonlításával 

számítottuk ki az egyes modelleknél a számítás 

hibaértékét (RMSEP= root mean squared error of 

prediction), és ez alapján hasonlítottuk össze az 

egyes modellek hatékonyságát. 

 

Eredmények 

 

PCA-MLR modell 

A PCA-MLR módszer a legegyszerőbb 

kalibrációs modelltípus, amely a PCA hullámszám 

kiválasztási módszer és az MLR regressziós 

módszer kombinációja. A módszert a 

szakirodalomban PCR-nek (principal component 

regression), azaz fıkomponens regressziónak is 

rövidítik. A PCA a mérnöki gyakorlatban is széles 

körben alkalmazott többváltozós statisztikai 

módszer, amely nagymérető adatmátrixokban lévı 

változók számának a csökkentésére alkalmas. A 

közeli infravörös spektroszkópiában a PCA 

algoritmus a spektrális adatmátrixot néhány 

ortogonális vektorral (fıkomponenssel) helyettesíti, 

úgy, hogy az elsı vektor (elsı fıkomponens) 

reprezentálja az eredeti adatmátrix varianciájának a 

legnagyobb százalékát, a második vektor (második 

fıkomponens) reprezentálja az adatmátrix 

varianciájának második legnagyobb százalékát, és 

így tovább. Így a PCA az eredeti spektrális 

adatmátrixból kinyeri azokat a hullámszám 

tartományokat, ahol az adott komponens 

abszorbanciája a legvalószínőbb. A PCR 

módszernél kapott fıkomponenseket használjuk a 

lineáris regresszió (MLR) független változóiként. 

Így a módszer alkalmassá válik az adott komponens 

koncentrációjának becslésére [3]. 

A PCA-MLR optimális modellparaméterei a 2. 

táblázatban láthatók. Az olajsav koncentrációjának 

meghatározásánál a külsı validálás során kapott 

eredményeket a 2. ábra mutatja. Az ábrán a 

koncentráció kalibrációs modell által számított 

értékeket ábrázoltuk a tényleges adatok 

függvényében. A modell jóságát az mutatja, hogy 

számított értékek (pontok) mennyire közelítik a 

tényleges értékeket (egyenes vonal). A kísérlet 

során az optimális modellparaméterek mellett elért 

legkisebb modellhiba értéke 3,89 volt. 
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Paraméter Érték 
Spektrumkezelési módszer átlag-eltolás 
Fıkomponensek száma 16 

2. táblázat A PCA-MLR modell optimális 
paraméterei 

Olajsav tényleges koncentrációja, %

 

2. ábra A külsı validálás eredményei a PCA-MLR 
modell esetében 

 

PLS modell 

A részleges legkisebb négyzetek módszere a 

kemometriában legszélesebb körben alkalmazott 

modelltípus. A PLS regresszió a PCR 

továbbfejlesztett formája, amely a mátrix dimenzió 

csökkentését és a regressziót szimultán hajtja végre. 

A legnagyobb elınye a PCR-el szemben, hogy a 

PLS a látens változók számításánál figyelembe 

veszi a spektrális adatok és a kalibrációs minták 

koncentrációi közötti korrelációt is. Így a látens 

változók közvetlenül a kérdéses komponensre 

utalnak nemcsak annak valószínőségére [3]. 

A PLS modell optimális modellparamétereit a 3. 

táblázat tartalmazza, a külsı validálás eredményét 

pedig a 3. ábra szemlélteti. A PLS modell 

alkalmazásával a külsı validálásnál elérhetı 

legjobb közelítésnél a modellhiba értéke 1,65 volt. 

 

Paraméter Érték 
Spektrumkezelési módszer skálázás 
Látens változók száma 12 

3. táblázat A PLS modell optimális paraméterei 
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3. ábra A külsı validálás eredményei a PLS modell 
esetében 

PCA-ANN modell 

Ez a modelltípus a PCA hullámszám 

kiválasztási módszernek és az ANN (mesterséges 

neurális hálózat) regressziós módszernek a 

kombinációja. A mesterséges neurális hálózatokat 

széles körben használják a mőszaki tudományok 

különbözı területein, de csak az utóbbi idıben 

kezdték alkalmazni a kemometriában. Ez a módszer 

többváltozós lineáris és nemlineáris rendszerek 

modellezésére (interpoláció, extrapoláció) 

alkalmas. 

Kísérleteinkben egy elırecsatolásos MLP 

(Multilayer Perceptron) típusú neurális hálozatot 

használtunk a levenberg-marquard tanulási 

algoritmus alkalmazásával. A hálózat egy rejtett 

rétegbıl állt, amelyben a neuronok számát 5-nek 

választottuk, és a kísérletek során ezt nem is 

változtattuk. A hálózat betanítása során 200 

iterációt alkalmaztunk. Aktiválási függvényként 

lineáris átviteli függvényeket használtunk mind a 

rejtett, mind pedig a kimeneti réteg neuronjainál, 

mert alapvetıen azt feltételeztük, hogy lineáris 

kapcsolat áll fenn a kalibrációs minták koncentráció 

értékei és azok abszorbancia spektrumai között. A 

bemeneti rétegben átviteli függvényt nem 

alkalmaztunk [3, 4]. 

Az optimális PCA-ANN modellparaméterek a 

4. táblázatban láthatók, a külsı validálás során 

nyert eredményeket pedig a 4. ábra mutatja. A 

külsı validálás során a PCA-ANN modell 

modellhiba értéke 1,15 volt. 
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Paraméter Érték 
Spektrumkezelési módszer skálázás 
Látens változók száma 8 

4. táblázat A PCA-ANN modell optimális 
paraméterei 
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4. ábra A külsı validálás eredményei a PCA-ANN 
modell esetében 

GA-ANN modell 

Ez a modelltípus a GA (genetikus algoritmus) 

hullámszám kiválasztási módszert és az ANN 

regressziós modellt alkalmazza. A genetikus 

algoritmus egy többváltozós adaptív szélsıérték 

keresı algoritmus, amelynek mechanizmusa a 

természetes génállomány öröklıdésének és a 

természetes kiválasztódásnak az elvén alapul. Az 

algoritmus egy véletlenszerően összeállított 

populáció generálásával indul. A populáció minden 

egyes egyede az ANN modell egy lehetséges 

megoldását reprezentálja. Esetünkben egy egyed 

annyi hullámszám értékbıl áll, ahány változót 

szeretnénk használni. Az algoritmus a 

megfelelıségi vizsgálat során a populáció minden 

egyes egyedét alkalmazza a modellen, és minden 

egyedre kiszámítja a modellhiba értékét. Ezután a 

legkisebb modellhibát adó egyedek kombinálásával 

genetikus operátorok segítségével létrehozza a 

következı generációt. Ezek a genetikus operátorok 

a szelekció, a keresztezés és a mutáció. Az 

algoritmus elırehaladtával az egyes populációk 

egyedeire kapott modellhiba egyre kisebb lesz, és 

végül a genetikus algoritmus kiválasztja azokat a 

hullámszám értékeket, ahol az ANN modell hibája 

a legkisebb. A külsı validálás során a genetikus 

algoritmus által kiválasztott hullámszám értékeket 

alkalmazzuk az olajsav koncentrációjának 

meghatározására [4, 5]. 

Az optimális GA-ANN modell paramétereit az 

5. táblázatban foglaltam össze, a külsı validálás 

eredményét pedig az 5. ábra mutatja. A vizsgált 

négy modell közül a GA-ANN modell 

alkalmazásával értük el a legkisebb modellhibát, 

amelynek értéke 0,89 volt. 

Paraméter Érték 
Spektrumkezelési módszer 1. derivált 
Változók száma 7 
Az egyedek száma egy 
populációban 

30 

Generációk száma 8 

5. táblázat A GA-ANN modell optimális 
paraméterei 
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5. ábra A külsı validálás eredményei a GA-ANN 
modell esetében 

 
Összefoglalás 
 

Az optimális modell-paraméterek mellett a 

külsı validálás során kapott RMSEP értékek 

alapján összehasonlítva az egyes módszerek 

predikciós hatékonyságát, azt találtuk, hogy a 

legjobb közelítést a GA-ANN modell, a 

legrosszabb közelítést a PCA-MLR modell 

alkalmazásával lehet elérni (6. táblázat). 
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Modell típus RMSEP 
PCA-MLR 3,89 
PLS 1,65 
PCA-ANN 1,15 
GA-ANN 0,89 

6. táblázat Az egyes modelleknél kapott RMSEP 
értékek 

 

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a négy 

vizsgált modelltípus közül a GA-ANN módszer 

algoritmusa volt legösszetettebb és ebbıl adódóan a 

kalibráció és optimalizálás itt volt a 

legidıigényesebb. Ehhez még hozzájárult a modell-

paraméterek nagy száma is, amelyeket az 

optimalizálás során változtatni kellett. 
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Gumiırlemények összetételének hatása a gumibitumen 
tulajdonságaira 

The effect of the contents of crumb rubber to the rubber bitumen properties 
Gergó Péter1, Geiger András2, Bartha László1 

1Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék 
8201 Veszprém, Pf. 158 

2MOL Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. 
2443 Százhalombatta, Pf. 1 

 
Summary 
The growing the traffic load and the new challenges brought the claim of the development of the binding agent 
for the asphalt roads. It is possible to achieve a satisfactory effect with different expensive synthetic polymers. In 
the early 20th century experiments were going on crumb rubber mixing to the asphalt concrete, it was the dry 
process. In the early 60’s Charles McDonald developed a new process called wet process, which improved the 
quality of rubber bitumen product, but it was amenable to settling and insuring the constant quality of products 
was difficult as well. The University of Pannonia developed and patented a new combined method called 
modified wet process resulted in a rubber bitumen product with constant quality and this product was not 
inclined to settling. The key of the insurance of the constant quality of products in the production is the usage of 
a raw material wich has constant quality and suitable contents. In the rubber bitumen production is the crumb 
rubber. In this research the effect of the contents of crumb rubber to the rubber bitumen properties was 
investigated. In the course of the experiments technical rubber waste material (G1), passenger car waste tires 
(G2), truck waste tires (G3), a crumb rubbers mixture (G4) and a sample with high natural rubber content (G5) 
were tested. The analytical tests of the crumb rubber samples were completed according to ASTM-D297-93 
standard. Adherent water content, ash content, acetone and chloroform extract, polyisoprene (NR+IR) content, 
total rubber polymer content and carbon black content were determined. The rubber bitumen samples were 
prepared by the modified wet process (WO/2007/068990) from these crumb rubbers and the bitumen tests were 
carried out according to the standards. According to the test results the higher polyisoprene (NR+IR) content and 
smaller acetone extract and ash content were in the crumb rubber the smaller settling tendency was measured. 
Crumb rubbers were made from different technical rubber waste materials and their composition changed in a 
wide range that was why these crumb rubbers can not be recommended for rubber bitumen production. Opposite 
this result the crumb rubbers made from truck tires were found the most applicable for rubber bitumen 
production. 
 

Bevezetés 

A növekvı közúti forgalom és forgalmi terhelés, 

valamint a klimatikus viszonyok változása az 

aszfaltutak kötıanyagainak fejlesztését teszi 

szükségessé. Különbözı szintetikus polimerekkel 

jelentısen javítható az útépítési bitumenek 

minısége, azonban ezeknek a polimereknek ára az 

elmúlt 1,5-2 évben jelentısen nıtt. A 20. század 

elején kísérletek folytak gumiırlemény kızethez 

adagolására, majd ennek felhasználásával az un. 

száraz eljárással gyártották az aszfaltot, amely 

során a gumiırleményt bitumennel keverve 

gumibitument állítottak elı, majd ezt adagolták a 

kızethez. Ezzel a módszerrel tovább javult az 

aszfalt minısége, azonban a gumibitumen termék 

hajlamos volt a szétülepedésre és az állandó 

termékminıség biztosítása is nehézkes volt. A 

Tanszéken a nedves eljárás továbbfejlesztése történt 

meg a 2000-es években, melynek legfontosabb 

eredménye a lényegesen kisebb szétülepedésre való 

hajlam és az állandó minıség mellett a kisebb 

viszkozitás miatti könnyebb kezelhetıség volt. Az 

állandó termékminıség biztosításának kulcsa a 

megfelelı tulajdonságokkal, összetétellel 

rendelkezı alapanyagok használata a gyártás során. 

A gumibitumenek esetében a termékminıséget 

leginkább befolyásoló tényezı maga a 

gumiırlemény. 
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Kísérletek 

Munkánk során kísérleteket végeztünk annak 

feltárására, hogy a gumiırlemény összetétele 

milyen hatással van a felhasználásával elıállított 

gumibitumen tulajdonságaira. A kísérletekben hazai 

és külföldi gumiırlı üzem számos termékét 

használtuk fel, mely gumiırleményeket a HUREC 

Kft bocsátotta rendelkezésünkre. A kísérletek során 

vizsgáltunk mőszaki gumihulladék (G1), személy- 

(G2) és teherautó-gumiabroncs (G3), valamint ezek 

keverékébıl készült ırleteket (G4), továbbá egy 

nagy természetes izoprén (NR) tartalmú ırleményt 

(G5) is. Az ırlemények szemcsemérete és 

elıállítási eljárása az eredmények 

összehasonlíthatóságának érdekében azonos volt. A 

gumianalitikai mérések az ASTM-D297-93 

szabvány alapján történtek [1], amely során 

meghatároztuk az acetonban és kloroformban 

oldható rész mennyiségét, az ırlemény korom és 

hamutartalmát, továbbá a teljes kaucsuk tartalmát, 

valamint a természetes és mesterséges poliizoprén 

(NR+IR) mennyiségét (1. ábra). 

 

7. ábra A gumianalitikai vizsgálatok sémája 

A gumibitumen minták elıállítása a Tanszéken 

kifejlesztett módosított nedves eljárás 

alkalmazásával, gumiırlemények és ülepedésgátló 

adalék és a MOL Nyrt. által forgalmazott 

alapbitumenek felhasználásával történt [2]. 

 

Eredmények 

A gumivizsgálatok nagy mintaszámára való 

tekintettel ez a cikk csak a minıségileg szélsı 

értéket mutató ırlemények és felhasználásukkal 

elıállított gumibitumenek eredményeit mutatja be 

(1-2. táblázat). 

Gumiırlemény G1 G2 
Tapadó nedvesség, m/m% 0,7 0,4 
Hamutartalom, m/m% 15,3 12 
Aceton extrakt, m/m% 26,1 14 
Kloroform extrakt, m/m% 0,8 0,2 
Koromtartalom, m/m% 23,4 22,7 
Összes kaucsuk, m/m% 33,7 50,7 
Poliizoprén tartalom 
(NR+IR), m/m% 

6,7 11,6 

Kompatibilitási hányados* 0,16 0,44 
 *(NR+IR)/(aceton extrakt+hamutartalom) 

2. táblázat A gumianalitikai vizsgálatok 
eredményei I. 

 
Gumiırlemény G3 G4 G5 
Tapadó nedvesség, 
m/m% 

0,6 0,4 0,3 

Hamutartalom, m/m% 5 6,2 3 
Aceton extrakt, m/m% 6,6 8,1 9,4 
Kloroform extrakt, m/m% 0,1 1,5 0,2 
Koromtartalom, m/m% 27,8 28 32,9 
Összes kaucsuk, m/m% 59,9 55,9 54,2 
Poliizoprén tartalom 
(NR+IR), m/m% 

42 33,9 46,1 

Kompatibilitási 
hányados* 3,62 2,37 3,71 

 *(NR+IR)/(aceton extrakt+hamutartalom) 

3. táblázat A gumianalitikai vizsgálatok 

eredményei II. 

A gumivizsgálatokat követıen a 

gumiırlemények felhasználásával gumibitumen 

mintákat állítottunk elı és szabványos 

vizsgálatokkal vizsgáltuk a tulajdonságaikat (3-4. 

táblázat). 

Gumibitumen minta GB1 GB2 
Lágyuláspont, °C 53,5 55 
Penetráció 25°C-on, 0,1mm 66 63 
Din. viszk.* 135°C-on, mPas 1550 2400 
Din. viszk.* 180°C-on, mPas 225 350 
Tárolási stabilitás, ∆T,°C 12 9,5 

 *dinamikai viszkozitás 

4. táblázat A gumibitumen minták tulajdonságai I. 
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Gumibitumen minta GB3 GB4 GB5 
Lágyuláspont, °C 61 60,5 58,5 
Penetráció 25°C-on, 
0,1mm 

55 50 52 

Din. viszk.* 135°C-on, 
mPas 

2850 3150 3400 

Din. viszk.* 180°C-on, 
mPas 

500 490 570 

Tárolási stabilitás, 
∆T,°C 

2 3,5 1 

 *dinamikai viszkozitás 

5. táblázat A gumibitumen minták tulajdonságai II. 

A gumivizsgálatok során a legnagyobb 

acetonban oldható részt tartalmazó minta a G1 jelő 

mőszaki gumihulladékból gyártott ırlemény volt. 

Az acetonban oldható rész a gumiırlemény 

lágyítóolaj tartalmáról ad felvilágosítást, amely 

nagy mennyiség esetén jelentısen csökkentheti a 

gumibitumen lágyuláspontját és dinamikai 

viszkozitását (2. ábra). A gumibitumen minták 

vizsgálata során megállapítottuk, hogy a legkisebb 

lágyulásponttal és viszkozitással rendelkezı minta a 

nagy acetonban oldható részt, így több lágyítóolajat 

tartalmazó mőszaki gumihulladék ırletébıl (G1) 

készült (3. táblázat). 

 

8. ábra Az acetonnal kioldható rész hatása a 
gumibitumen lágyuláspontjára 

A minták hamutartalmát tekintve a legnagyobb 

értékkel szintén a mőszaki gumihulladék ırlete 

rendelkezett, a legkisebb értéket a kizárólag 

teherautók gumiabroncsának ırletet tartalmazó 

minta (G4) esetén mértük. A hamutartalom a gumi 

elıállítására felhasznált szervetlen töltıanyagának 

mennyiségérıl ad információt, mely anyagok, ha 

nagy mennyiségben találhatók az ırletben a 

gumibitumen gyártás során felszabadulva 

nagymértékő szétülepedést okozhatnak, így 

ronthatják a termék minıségét. Az ırlet 

hamutartalma a gumibitumen termék 

lágyuláspontját és dinamikai viszkozitását is 

befolyásolhatja kis mértékben. 

 

9. ábra A gumiırlemény hamutartalmának hatása a 
gumibitumen stabilitására 

A gumibitumenek rugalmas tulajdonságát a 

felhasznált gumiırlemény természetes és 

mesterséges izoprén (NR+IR) tartalma döntıen 

befolyásolja, a nagyobb NR+IR tartalommal 

rendelkezı ırletekbıl gyártott gumibitumen 

kedvezıbb tulajdonságokkal rendelkezik. A 

legnagyobb NR+IR tartalma a nagy NR tartalmú 

ırleménynek (G5), míg a legkisebb a mőszaki 

gumihulladéknak volt (G1) (1-2. táblázat). 

Kísérleteink során megállapítottuk, hogy a nagy 

NR+IR tartalmú gumiırleménnyel készített minták 

lágyuláspontja és dinamikai viszkozitása is – a jobb 

beoldódás miatt kedvezıbb volt (4. ábra). Továbbá 

a gumibitumenek egyik legfontosabb minıségi 

paraméterét a tárolási stabilitást is kedvezıen 

befolyásolja, a nagyobb izopréntartalom jobb 

beoldódást eredményez, ezáltal csökken a 

szétülepedési hajlam (5. ábra). 
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10. ábra A gumiırlemények poliizoprén (NR+IR) 
tartalmának hatása a gumibitumen lágyuláspontjára 

 

11. ábra A gumiırlemények poliizoprén (NR+IR) 
tartalmának hatása a gumibitumen stabilitására 

Az ırlemények koromtartalma és a 

gumibitumenek alaptulajdonságai között nem 

találtunk határozott összefüggést, azzal az 

észrevétellel, hogy a vizsgált ırlemények 

koromtartalma között szignifikáns különbséget nem 

tapasztaltunk. Azonban irodalmi források alapján, 

ha az ırlemény koromtartalma nem haladja meg a 

28m/m%-ot megfelelı tulajdonságokkal rendelkezı 

gumibitumen állítható elı [3]. Hasonló összefüggés 

állapítható meg a gumiırlemények kloroformmal 

kioldható része és a gumibitumen tulajdonságok 

között, mivel a gumiırlemény minták kloroformmal 

kioldható része szők tartományon belül változott. A 

gumiırlemények összes kaucsuk tartalma (melybe 

beletartozik az NR+IR is több más polimerrel 

együtt, pl.: SBR, NBR, stb. [4]), az ırlet 

poliizoprén tartalmához (NR+IR) hasonlóan 

befolyásolta a gumibitumen tulajdonságait (6. 

ábra). 

 

12. ábra A gumiırlemények összes 
kaucsuktartalmának hatása a gumibitumen 

viszkozitására 

A kísérletek eredményei alapján a 

gumibitumenek tulajdonságát a gumiırlemények 

acetonban oldható részének, ezáltal a lágyítóolaj 

mennyisége, az ırlet hamutartalma, valamint a 

természetes és mesterséges izoprén (NR+IR) 

tartalma befolyásolja leginkább. Ezen értékeket egy 

hányadosba rendezve (kompatibilitási index – 

(NR+IR)/(acetonban oldható rész+hamutartalom)) 

megállapítható az adott gumiırlemény alkalmas-e 

gumibitumen gyártásra. Az eredmények vizsgálata 

során megállapítottuk, hogy minél nagyobb a 

kompatibilitási index értéke annál kedvezıbb 

tulajdonságokkal rendelkezı gumibitumen állítható 

elı, tehát a nagy természetes és mesterséges izoprén 

(NR+IR) tartalmú, valamint a kevés hamut- 

(szervetlen töltıanyagot) és kevés acetonban 

oldható részt (kis lágyítóolaj tartalom) tartalmazó 

gumiırlemény alkalmas alapanyagnak. Magas 

kompatibilitás indexő gumiırlemény 

alkalmazásával, megfelelı lágyuláspont és 

dinamikai viszkozitás érhetı el, mind 135, mind 

180°C-on. Továbbá szétülepedésre kevésbé 

hajlamos, megfelelıen stabil termék nyerhetı (7. 

ábra). 
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13. ábra A kompatibilitási index vs. a tárolási 
stabilitás (lágyuláspont különbség) 

A gumibitumenek tárolási stabilitása kifejezhetı 

a lágyuláspont különbség meghatározásán kívül a 

dinamikai viszkozitás különbség értékével is. Ez az 

érték szigorúbb felhasználási elıírást tehet lehetıvé, 

mert a lágyuláspont különbség értéknél jobban 

közelíti a valóságban lejátszódó folyamatokat. A 

kísérletek során kapott eredmények a lágyuláspont 

különbséghez hasonlóan alakultak, tehát ülepedésre 

kevésbé hajlamos, ezáltal a felhasználásra nagyobb 

mértékben alkalmas gumibitumen termék 1,5-nél 

nagyobb kompatibilitási indexő gumiırlemény 

segítségével állítható elı (8. ábra). 

 

 

14. ábra A kompatibilitási index vs. a tárolási 
stabilitás (dinamikai viszkozitás különbség) 

 

 

 

Összefoglalás 

A gumianalitikai vizsgálatok során 

megállapítottuk, hogy a gumibitumen 

tulajdonságait leginkább a gumiırlemény acetonban 

oldható része, hamutartalma, valamint természetes 

és mesterséges poliizoprén (NR+IR) tartalma 

befolyásolja. Az eredmények értékelése után 

készítettünk egy minıségi elıírást, melyet, ha az 

adott gumiırlemény teljesít, alkalmas lehet 

gumibitumen gyártásra (5. táblázat). 

 
Gumiırlemény Elıírás 
Szemcseméret (mm) max. 2mm 
Összetétel  
Tapadó nedvesség (m/m%) max. 0,7 
Hamutartalom (m/m%) max. 8 
Acetonban oldható rész (m/m%) max. 12 
Koromtartalom (m/m%) max. 35 
Összes kaucsuk tartalom (m/m%) min. 50 
NR+IR tartalom (m/m%) min. 22 
Kompatibilitási hányados* min. 1,5 

*(NR+IR)/(acetonban oldható rész+hamutartalom) 

6. táblázat A gumiırleményekkel szemben 
támasztott követelmények 
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Gázolajpárlatok aromáshidrogénezésének kinetikai elemzése 
Kinetic analysis of hydrodearomatization of gas oil fractions 
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1Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki- és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és 
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Summary 

In the last coupled of years the demand of diesel fuels have been increased and the specification of diesel 

fuels have been tightened. Therefore the significance of deep hydrodesulphurization and deep 

hydrodearomatization have been grown, which is one of the most important key processes for production of 

modern diesel fuels. In the second step of these processes the deep hydrodearomatization and further deep 

hydrodesulphurization is performed on noble metal/support catalysts. In recent years the examination and 

growing of heteroatom tolerance of these catalysts are in the focus of development, as well as the aromatic 

hydrogenation reactions o these noble metal catalysts also investigated. In the literature there are several 

publications about the investigation of mechanism and kinetic properties of hydrodaromatization of model 

compounds but a few information are available in the aspect of real gas oil feeds.  

The aim of our experimental work was to investigation of hydrodearomatization of aromatic hydrocarbons 

and study the pseudo kinetic parameters (pseudo reaction rate, pseudo activation energy) on PtPd/USY zeolite 

catalysts in case of real gas oil as feedstock.  

It was concluded that on the investigated catalyst the optimal temperature of the saturation of aromatics was 

310°C The hydrodearomatization activity of catalysts was about 70% at the following process parameters: P = 

60 bar, LHSV = 1.0 h-1, T = 310°C and H2/HC = 600 Nm3/m3 (at this process parameters the total aromatic 

content of product was 9.8%). The pseudo kinetic parameters of aromatic hydrogenation on investigated catalyst 

were determined. It was concluded that the hydrodearomatization on the investigated catalyst could be featured 

by the pseudo first order reaction rate constant. The activation energy of hydrogenation of aromatic 

hydrocarbons was 58.7 kJ/mol, which is in the range of investigated activation energies of hydrogenation of 

aromatic hydrocarbons according to other studies.  

 



 

 70

1. Bevezetés 

Az elmúlt évtizedekben a Diesel-üzemő 

személy- és haszongépjármővek számának 

ugrásszerő növekedése a dízelgázolajok felhasznált 

mennyiségének nagymértékő növekedését okozta 

[1], de ezek mellett a minıségi követelmények is 

jelentıs mértékben szigorodtak (1. táblázat) [2]. 

2009. január 1-tıl a dízelgázolajok legfeljebb 

megengedett kéntartalmát 10 mgS/kg értékben 

határozták meg, és csökkentették 11,0%-ról 8,0%-

ra (késıbbiekben 2-4%) a többgyőrős 

aromástartalmat is, amely minıségi jellemzı 

tekintetében további szigorítás várható a 

közeljövıben. Mindezek mellett a dízelgázolajok 

összes aromástartalmát is elı fogják írni (kb. 15-

20%) [3].  

A minıségi követelmények és mennyiségi 

igények változása miatt a mély kén- és nagyfokú 

aromástartalom-csökkentés jelentısége is nıtt, 

amely a korszerő dízelgázolaj-keverıkomponens 

elıállításának egyik kulcsfontosságú technológiája. 

Ennek elsı lépésében a nagy heteroatom- és 

aromástartalmú alapanyag mély 

heteroatomeltávolítását és részleges 

aromástartalom-csökkentését végzik 

átmenetifém/hordozó katalizátoro(ko)n (pl.: 

CoMo/Al2O3, NiMo/Al2O3) [4,5]. A második 

lépésben pedig a már elıhidrogénezett alapanyag 

nagyfokú aromástartalom-csökkentését és további 

mély kéntelenítése történik nemesfém/hordozó 

katalizátorokon.  

Napjainkban a kutató-fejlesztı tevékenység 

középpontjában ezen második lépésben alkalmazott 

nemesfém/hordozó katalizátorok 

heteroatomtőrésének vizsgálata, illetıleg növelése 

áll [6,7,8]. Ezzel párhuzamosan vizsgálják ezen 

katalizátorokon az aromások hidrogénezésekor 

lejátszódó reakciók részlépéseit is [9]. A reakciók 

mechanizmusát és kinetikai jellemzıit azonban 

csak modellvegyületekkel tanulmányozták, reális 

ipari alapanyagokkal végzett kísérletekrıl eddig 

csak nagyon kevés információ áll rendelkezésre.  

Kísérleti tevékenységünk fı célja ezért az 

aromás szénhidrogének hidrogénezésének 

vizsgálata és látszólagos kinetikai paramétereinek 

(látszólagos reakciósebességi állandó, látszólagos 

aktiválási energia) meghatározása volt PtPd/USY 

zeolit katalizátoron reális gázolajpárlatok 

felhasználásával. 

 

2. Kísérleti rész 

2.1. Kísérleti berendezés 

A kísérleteket egy 100 cm3 hasznos térfogatú, 

visszakeveredésmentes csıreaktort tartalmazó 

nagynyomású reaktor-rendszerben végeztük, amely 

tartalmazott minden olyan fıbb készüléket és 

gépegységet, amelyek egy kıolajipari hidrogénezı 

üzemben is megtalálható. 
 

1. táblázat Dízelgázolajok minıségi követelményeinek változása 

Tulajdonság 
MSZ 
1627 

(1973) 

MSZ 
1627 

(1974) 

MSZ 
1627 

(1986) 

MSZ 
1627 

(1993) 

MSZ 
1627 

(1997) 

MSZ 
EN 
590 

(1999) 

MSZ 
EN 
590 

(2000) 

MSZ 
EN 
590 

(2004) 

MSZ 
EN 
590 

(2010) 
Cetánszám, legalább 48/451 48/451 42 48 48 49 51 51 ? 
Összes aromástartalom, 
%, legfeljebb 

- - - - - - - - 
15-
20* 

Többgyőrős 
aromástartalom, %, 
legfeljebb 

- - - - - - 11,0 11,0 8,0 

Kéntartalom, mg/kg, 
legfeljebb 

10000 
/5000/ 
2000 

10000 
/5000/ 
2000 

5000/ 
2000 

2000/ 
500/ 
100 

500/ 
100 

500 350 
50/ 

102 
10 

* Elıírás várható bevezetése 2011,  
1 nyár/téli elıírás (1973), illetıleg „Általános-0/Általános-10” elıírás (1974) 
2 regionálisan biztosítani kell a legfeljebb 10 mgS/kg kéntartalmú dízelgázolajokat is 

? Döntés 2009-ben várható, - Nincs elıírás 
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2.2. Mőveleti paraméterek 

Az alkalmazott mőveleti paraméterek tartományai – 

elıkísérleti eredményeink alapján – a következık 

voltak: hımérséklet: 240-340°C, össznyomás: 35-

80 bar, folyadékterhelés (késıbbiekben LHSV): 

0,75-3,0 h-1, H2/szénhidrogén térfogatarány 

(késıbbiekben H2/HC) = 600 Nm3/m3. 

 

2.3. Alapanyag 

A kísérletek során elıhidrogénezett, orosz 

eredető kıolajból elıállított gázolajpárlatot 

használtunk fel (2. táblázat).  

 
2. táblázat A felhasznált alapanyag tulajdonságai 

Tulajdonság “A” 

Sőrőség 15,6°C-on, g/cm3 0,8364 

Kéntartalom, mgS/kg 8 

Nitrogéntartalom, mgN/kg 30 

Aromástartalom, %  

összes  32,7 

egy-győrős  29,5 

két- és többgyőrős  3,2 

Szerkezeti csoportösszetétel, %  

CA 28,9 

CP 60,6 

CN 10,5 

Cetánszám 50 

Forrásponttartomány, °C 176-361 

 

2.4. Katalizátor 

Az aromáshidrogénezı kísérleteinket az általunk 

elıállított PtPd/USY zeolit (SiO2/Al2O3 arány: 33,6, 

összes és mezopórusos fajlagos felület 650 m2/g és 

51 m2/g, összes fémtartalom: 0,9%, Pd/Pt 

tömegarány: 2:1, Pd/Pt atomarány: 3,7:1, 

diszperzió: 0,55, savasság: 0,20 mmol NH3/g) 

katalizátoron [6] folyamatos üzemmódban 

végeztük. 

 

2.5. Kísérleti módszerek 

Az alapanyagok és termékek tulajdonságait 

szabványos vizsgálati módszerekkel határoztuk 

meg, illetıleg számítottuk ki. Ezeket a 3. 

táblázatban foglaltuk össze. A katalizátorok 

aromástelítı hatékonyságát az 1. egyenlettel 

határoztuk meg. 

 

 
 
 

3. táblázat Vizsgálati és számítási módszerek 

Tulajdonság Vizsgálati módszer 

Sőrőség  EN ISO 3675 

Kéntartalom EN ISO 20846 

Nitrogéntartalom ASTM D 6366 

Aromástartalom EN 12916 

Desztillációs jellemzık EN ISO 3405 

Cetánszám EN ISO 5165 

 

HDA, % = 100(Aa-At)/Aa  (1) 

ahol: 

 HDA: aromástelítı hatékonyság, %, 

Aa: alapanyag aromástartalma, %, 

 At: termék aromástartalma, %, 

A cseppfolyós termékeket egy <200°C (könnyő-

termék) és egy >200°C (gázolaj, vagy fıtermék) 

forráspont-tartományú frakcióra választottuk szét, 

majd vizsgáltuk ez utóbbi gázolajtermék 

hozamának és minıségének változását a mőveleti 

paraméterkombinációk függvényében.  

 

3. Kísérleti eredmények és értékelésük 

A katalizátor hidrokrakkoló aktivitásának 

vizsgálatakor megállapítottuk, hogy a cseppfolyós 

termékek hozama minden mőveleti 

paraméterkombináció mellett 98% felett volt. Tehát 

a gázhalmazállapotú termékeket eredményezı 

hidrokrakkoló reakciók csak kismértékben 

játszódtak le. Az 1. és 2. ábrán a gázolajhozam 

(forráspont-tartomány: >200°C) változását mutatjuk 

be. Ez a vártnak megfelelıen a hımérséklet és a 

nyomás csökkentésével valamint a folyadékterhelés 

növelésével nıtt, a teljes mőveleti 

paramétertartományt tekintve 84-98% között 

változott.  

A katalizátor nagy aromáshidrogénezı aktivitása 

miatt a termékek többgyőrős aromástartalma a 

legenyhébb mőveleti paraméterkombináció 

(T=240°C, P=35 bar, LHSV=3,0 h-1, H2/HC=600 

m3/m3) mellett sem haladta meg a 0,4% értéket; 

ennél szigorúbb körülményeknél még ennél is 

kisebb volt. Ezek az értékek megközelítették a 

szabványban elıírt vizsgálati módszer 

ismételhetıségi határértékét. Ezért a termékek 

összes aromástartalma gyakorlatilag az egygyőrős 

aromástartalommal egyezett meg. 
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1. ábra A gázolajhozam változása a hımérséklet és 
az össznyomás függvényében (LHSV = 1,0 h-1, 
H2/HC = 600 Nm3/m3) 
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2. ábra A gázolajhozam változása a 
folyadékterhelés és a hımérséklet függvényében (P 
= 45 bar, H2/HC = 600 Nm3/m3) 
 

A 3. és 4. ábrán az összes aromástartalom 

változását mutatjuk be az össznyomás, a 

hımérséklet és a folyadékterhelés függvényében. A 

termékek összes aromástartalma a hımérséklet 

függvényében minimum görbe szerint változott. Az 

aromástelítı hatékonyság (legkisebb termék 

aromástartalom) 310-320°C hımérsékleten volt 

legnagyobb. Ennél kisebb hımérsékleteken a 

katalizátorok aktivitása nem volt elegendı az 

aromás szénhidrogének nagyfokú telítésére 

(kinetikai gátlás tartománya), nagyobb 

hımérsékleteken pedig az aromás szénhidrogének 

telítése az exoterm hıszínezető reakciók miatt 

visszaszorult (termodinamikai gátlás). A 

hımérséklet növelése tehát mindaddig elınyös 

(240-310°C hımérséklettartomány) az 

aromástelítés szempontjából, míg a 

reakciósebességre gyakorolt kedvezı hatása a 

termodinamikai egyensúly változásából adódó 

kedvezıtlen hatásokat (320-340°C 

hımérséklettartomány) kompenzálni tudja. A 

nyomás növelésével és a folyadékterhelés 

csökkentésével a katalizátor aromáshidrogénezı 

hatékonysága nıtt. Megállapítottuk, hogy a 

legenyhébb mőveleti paraméterkombinációk (T = 

240-260°C, P = 35 bar, LHSV = 2,0-3,0 h-1) mellett 

elıállított termékek egy-győrős aromástartalma 

nagyobb volt, mint az alapanyagé. Ennek oka az 

volt, hogy a többgyőrős aromások konszekutív 

győrőhidrogénezéssel alakulnak át elıször két-, 

majd egy-győrős aromás szénhidrogénekké. A 

győrőhidrogénezés sebessége az aromásgyőrők 

számának csökkenésével kisebb lett, azaz a 

leglassabban az utolsó győrő hidrogénezıdik (a 

legnehezebben az egy-győrős aromások telíthetık).  
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3. ábra Az összes aromástartalom változása a 
hımérséklet és a folyadékterhelés függvényében (P 
= 45 bar, H2/HC = 600 Nm3/m3) 
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4. ábra Az összes aromástartalom változása a 
hımérséklet és a folyadékterhelés függvényében (P 
= 60 bar, H2/HC = 600 Nm3/m3) 

 

A vizsgált katalizátor viszonylag nagy 

aromástelítı aktivitású volt. Ez megmutatkozott 

abban is, hogy már 60 bar össznyomáson, 1,0 h-1 

folyadékterhelés és 310°C hımérséklet mellett az 

elıállított termék összes aromástartalma csak 9,8% 

volt (aromástelítı hatékonyság kb. 70%). 

Az infravörös spektroszkópiával végzett 

szerkezetcsoport-összetétel elemzés a termékekben 

a szénatomok paraffin, naftén és aromás kötésben 

lévı részarányáról nyújt felvilágosítást. Ebbıl 

következtetni lehet arra, hogy milyen mértékben 

játszódik le az aromás szénhidrogének telítése 

nafténekké, majd pedig azok további átalakulása 
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(győrőnyitása) paraffinokká. Az aromás-, nafténes 

és paraffinos kötésben levı szénatomok 

részarányának változását a hımérséklet 

függvényében 60 bar össznyomáson és 1,0 h-1 

folyadékterhelés mellett az 5. ábrán mutatjuk be.  
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5. ábra A termékek szerkezeti csoport-
összetételének változása a hımérséklet 
függvényében (P=60 bar, LHSV= 1,0 h-1; 
alapanyag: Ca:28,9%, Cp:60,6%, Cn:10,5%) 

 

A paraffinos kötésben lévı szénatomok 

részaránya a nyert termékekben nagyobb volt, mint 

az alapanyagban (60,6%) és a hımérséklet 

növelésének hatására ennek értéke közel lineárisan 

nıtt. A nafténes kötésben lévı szénatomok 

részaránya meredekebben növekedett, mint a 

paraffinos kötésben lévıké. 45 bar össznyomáson a 

paraffinos kötésben lévı szénatomok részarány 

csak minimális mértékben nıtt, azaz ezen a 

nyomáson az aromás szénhidrogénekbıl fıleg 

naftének keletkeztek, vagyis ilyen körülmények 

között a katalizátornak még kicsi volt győrőnyitó 

hidrokrakkoló aktivitása. Ezt az eredményt a 

gázolajhozam változása is alátámasztotta.  

A folyadékterhelés növelésével a vártnak 

megfelelıen a nafténes kötésben lévı szénatomok 

részaránya kisebb mértékben növekedett az 

alapanyagéhoz képest, míg az aromások részaránya 

ellentétes értelemben változott (6. ábra). 

A felhasznált alapanyag kén- és nitrogéntartalma 

8 mgS/kg, illetıleg 30 mgN/kg volt. Ezért 

vizsgáltuk a termékek heteroatomtartalmának 

változását is a mőveleti paraméterkombinációk 

függvényében. Megállapítottuk, hogy a legenyhébb 

mőveleti paraméterkombináció mellett elıállított 

termék (P = 35 bar, T = 240°C, LHSV = 3,0 h-1, 

H2/HC arány = 600 Nm3/m3) kén- és 

nitrogéntartalma 1 mg/kg alatt volt, azaz a termékek 

gyakorlatilag heteroatommentesek voltak.  

Reális gázolajpárlatokban az aromás 

szénhidrogének hidrogénezésének látszólagos 

kinetikai paramétereit Wilson és mtsai. által 

felállított egyenlet felhasználásával határoztuk meg 

a vizsgált katalizátoron [10]. A kinetikai 

paraméterek meghatározását mi is a következı 

alapreakcióból vezettők le: 

aromás + nH2 ↔ naftén 
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6. ábra A termékek szerkezeti csoport-
összetételének változása a folyadékterhelés 
függvényében (P=45 bar, T = 320°C; alapanyag: 
ca:28,9%, cp:60,6%, cn:10,5%) 

 

Ez a reakció nagy hidrogénfelesleg (nagy 

hidrogén parciális nyomás) esetén elsırendő a 

termékre nézve (naftén). Ezért az aromás 

szénhidrogének koncentrációjának változását az 

idıben a következı összefüggéssel lehet leírni: 

Nr
n
HAf

A CkPCk
dt

dC
−=−

2

, 
ahol: CA – a termék aromástartalma, CN – a frakció 

nafténtartalma, t – reakcióidı (h), kf – termékké 

alakulás reakciójának látszólagos reakciósebességi 

állandója (h-1MPa-1), kr – visszaalakulás 

reakciójának látszólagos reakciósebességi állandója 

(h-1), PH2 – hidrogén parciális nyomása (MPa), n – 

reakció rendősége a hidrogénre nézve. 

 

Az egyenlet integrálása után a következı 

kifejezést kapjuk: 

tk
CC

CC
r

AeA

AeA −=
−

−

0

ln
, 

ahol: CA0 – az alapanyag aromástartalma, CAe – 

egyensúlyi aromáskoncentráció, t – reakcióidı (h), 

kr – visszaalakulás reakciójának látszólagos 

reakciósebességi állandója, amely a következı 

egyenlettel írható le:  









+=

Ne

Ae
fr C

C
kk 1

. 
Kis hımérsékleten az egyensúlyi hatás 

elhanyagolható, vagyis egyszerő, elsırendő 

reakcióként kezelhetı a hidrogénezés. Ennek 

következtében a hidrogénezés látszólagos 
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reakciósebességi állandója (kf) a következı 

egyenlettel jellemezhetı: 

LHSV

k
tk

C

C
ln f

f
A

0A ==
. 

45 és 60 bar össznyomáson nyert aromástelítési 

eredmények felhasználásával ábrázolva az elızı 

kifejezést (7. és 8. ábra) meghatároztuk a vizsgált 

mőveleti paraméterekre jellemzı aromástelítı 

reakciók látszólagos sebességi állandóit (4. 

táblázat). Ezek 45 bar össznyomás esetén 0,2273 és 

0,7799 h-1 értékek, míg 60 bar össznyomáson 

0,4819 és 1,3057 h-1 értékek között változtak.   

A hidrogénezés látszólagos reakciósebességi 

állandóiból az adott katalizátoron az 

aromáshidrogénezés látszólagos aktiválási energiája 

a következı egyenlettel számítható ki: 
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7. ábra Az aromáshidrogénezés látszólagos 
sebességének változása a reakcióidı és a 
hımérséklet függvényében (P = 45 bar, H2/HC = 
600 Nm3/m3) 
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8. ábra Az aromáshidrogénezés látszólagos 
sebességének változása a reakcióidı és a 
hımérséklet függvényében (P = 60 bar, H2/HC = 
600 Nm3/m3) 

 
 
 
 

4. táblázat Az aromáshidrogénezés látszólagos 
reakciósebességi állandójának változása a 
hımérséklet és az össznyomás függvényében 

Hımérséklet, °C 
Reakciósebességi állandó, h-1 

P = 45 bar P = 60 bar 

240 0,2273 0,4819 

260 0,4478 0,7707 

280 0,6472 1,0485 

310 0,7597 1,2671 

300 0,7799 1,3057 

320 0,7109 1,1845 

340 0,6741 1,1285 

 

A látszólagos sebességi állandók ismeretében 

meghatároztuk az aromás szénhidrogének 

hidrogénezésének látszólagos aktiválási energiáját 

is. Már említettük, hogy a Wilson és mtsai. által 

kidolgozott sebességi egyenlet csak a kis 

konverziók tartományában (ahol a visszaalakulás 

sebességi állandója elhanyagolható) alkalmazható. 

Ezért a látszólagos aktiválási energiák értékeit az 

aromás szénhidrogének hidrogénezésének optimális 

hımérsékleténél (310-320°C) kisebb hımérsékleten 

meghatározott látszólagos sebességi állandók 

felhasználásával határoztuk meg. Ehhez a 

látszólagos sebességi állandók logaritmusát 

ábrázoltuk a hımérséklet reciprokának (1000/T, K) 

függvényében (9. ábra). A nyert egyenes 

meredekségébıl számítottuk ki a vizsgált 

katalizátorra az aromás szénhidrogének 

hidrogénezésének látszólagos aktiválási energiáját, 

amely P = 45 bar össznyomás mellett 58,7 kJ/mol-

nak adódott. Ez az érték megfelel a 

középdesztillátumok aromástelítése során tapasztalt 

látszólagos aktiválási energiák értékeinek 

[11,12,13,14]. 

y = -5,9131x + 10,16
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9. ábra Az aromáshidrogénezés látszólagos 
kinetikai paraméterei (P = 45, H2/HC = 600 
Nm3/m3) 
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Az elızıket összefoglalva az aromások 

hidrogénezésének kinetikájával kapcsolatban 

általánosságban a következıket állapítottuk meg: 

• többgyőrős kondenzált aromásoknál az egyensúly 

bonyolult, mert a hidrogénezés több egymás utáni 

lépésben játszódik le, amelyek külön-külön is 

mind egyensúlyi reakciók, 

• az aromás szénhidrogének közül az egy-győrős 

aromások hidrogénezési sebessége a legkisebb, 

• a többgyőrős vegyületek elsı lépésben annál 

könnyebben hidrogénezıdnek, minél több győrőt 

tartalmaznak, 

• a hidrogénezés annál nehezebben megy végbe, 

minél telítettebbé válnak a molekulák, azaz 

termodinamikailag és kinetikailag a hidrogénezés 

elsı lépcsıje a legkedvezıbb, 

• reális gázolajokban az aromáshidrogénezés 

optimális hımérsékleténél kisebb hımérsékleten 

(240-330°C, ahol a visszaalakulás sebességi 

állandója elhanyagolható) az aromás 

szénhidrogének hidrogénezése elsırendő 

sebességi állandóval jellemezhetı, 

• a Wilson és mtsai. által kidolgozott egyenlettel a 

vizsgált katalizátor esetében is meghatározhatók 

a látszólagos kinetikai paraméterek ezen 

hımérséklettartományban, 

• a vizsgált katalizátoron az aromás 

szénhidrogének hidrogénezésének látszólagos 

aktiválási energiája 58,7 kJ/mol érték volt. 

 

3. Összefoglalás 

Kísérleti tevékenységünk fı célja az aromás 

szénhidrogének hidrogénezésének vizsgálata és 

látszólagos kinetikai paramétereinek (látszólagos 

reakciósebességi állandó, látszólagos aktiválási 

energia) meghatározása volt egy általunk 

kifejlesztett PtPd/USY zeolit katalizátoron reális 

kıolajfinomítói gázolajpárlatok felhasználásával. 

Megállapítottuk, hogy a vizsgált katalizátoron 

az aromás szénhidrogének kedvezı aromástelítı 

hımérséklete 310°C volt. P = 60 bar, LHSV = 1,0 

h-1, T = 310°C és H2/HC = 600 Nm3/m3 mőveleti 

paraméterek esetén a katalizátor aromástelítı 

aktivitása 70% volt. Ezen mőveleti paramétereknél 

elıállított termék összes aromástartalma 9,8% volt. 

A Wilson és mtsai. által felállított sebességi 

egyenlet felhasználásával meghatároztuk az aromás 

szénhidrogének hidrogénezésének látszólagos 

kinetikai paramétereit. Megállapítottuk, hogy az 

aromástelítés látszólagos elsırendő sebességi 

állandóval jellemezhetı. 

Az aromás szénhidrogének hidrogénezésének 

aktiválási energiája 58,7 kJ/mol volt. Ez az érték 

megfelelt a középdesztillátumok más 

katalizátorokra vonatkozó aromástelítése során 

eddig meghatározott látszólagos aktiválási energiák 

értékeinek. 
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Észter alapú hibrid kompozitok mechanikai tulajdonságainak 
vizsgálata 

Investigation of mechanical properties of ester based hybrid composites 
Nagy Péter*, Varga Csilla*, Miskolczi Norbert*, Bartha László*,  

Lipóczi Gergely** 
*Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és 

Széntechnológiai Intézeti Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

**Balatonplast Kft.  
8227 Felsıörs, Petıfi u. 26. 

 

Summary 

Kutatásunk célja szálerısítéső hıre keményedı mőanyag kompozitok mechanikai tulajdonságainak javítása 

volt. A kompozitokban mátrixként poliészter gyantát, míg erısítıanyagként E-típusú üvegszál szövetet, illetve 

szénszál szövetet használtunk. Az erısítı szálak közül az üvegszál olcsó és nagy az ütéssel szembeni ellenálló 

képessége, míg a szénszál kiváló húzó- és hajlító- jellemzıkkel rendelkezik, de meglehetısen drága. A két 

erısítıszál együttes alkalmazásával lehetıség nyílhat arra, hogy azok elınyös tulajdonságainak ötvözésével jó 

mechanikai tulajdonságokkal jellemezhetı kompozitot állítsunk elı. 

Az elıállított tisztán üvegszállal, tisztán szénszállal, illetve üveg- és szénszállal erısített kompozitok 

mechanikai tulajdonságai alapján megállapítható, hogy az alkalmazott adalékok a szénszálak esetében 

hatékonyan mőködnek, üvegszálak kezelésére viszont nem alkalmasak, mert lerontják a kompozitok mechanikai 

tulajdonságait. Ezt a jelenséget a próbatestek szakítási felületérıl készített pásztázó elektronmikroszkópos 

felvételek is alátámasztják. Azokban a kompozitokban ugyanis, ahol a mechanikai tulajdonságok javultak, a 

mátrix szorosan körbevette a szálat, azokban a kompozitokban viszont, amelyekben romlottak a mechanikai 

jellemzık, a szál-mátrix kölcsönhatás romlását tapasztaltuk. 

Tekintettel arra, hogy a kompozit gyártása során a gyanta térhálósításához jelentıs, mintegy 40m/m% sztirolt 

alkalmazunk, és egyre szigorúbbak a környezetvédelmi elıírások, vizsgáltuk, hogyan változnak a kompozit 

jellemzıi, ha a szálak kezeléséhez alkalmazott benzin helyett sztirolt alkalmazunk. A vizsgálatok alapján 

megállapítottuk, hogy a két oldószer hatása között nincs szignifikáns különbség.  
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Nagy izoparaffin-tartalmú gázolajok elıállításának vizsgálata 
Investigation of production of gas oils with high isoparaffin content 

Pölczmann György, Hancsók Jenı 
Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és 

Széntechnológiai Intézeti Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Pf.: 158. 

 
Summary 

Nowadays the crude oil based gas oils with practically zero sulphur-, nitrogen- and reduced aromatic content 

and having high normal- and isoparaffin content are fulfilling with the highest degree the requirements of the 

modern fuels of vehicles with Diesel engine. The normal paraffins present in the gas oil have high cetane 

number, but the too high n-paraffin content is unfavourable from the aspect of cold flow properties. These 

compounds have adverse effect on pour point, cloud point and cold filter plugging point (CFPP). So to enhance 

these properties the n-paraffins have to be recovered from the gas oil distillates or have to be transformated into 

hydrocarbons which have good cold flow properties. The usual processes are the following:  
a) solvent dewaxing, 

b) extractive crystallization, 

c) adsorption dewaxing, 

d) microbiological dewaxing, 

e) catalytic dewaxing (mild hydrocracking and hydroisomerization). 

Because of the disadvantages of the first four processes, in the refining industry the catalytic dewaxing 

(mainly n-paraffin conversion) is wide-spread to enhance the cold flow properties of gas oils. 

 

In the experimental section we present our hydroisomerization experiments with gas oils having low sulphur 

and high n-paraffin content. The main goal of our experiments were to determine the advantageous process 

parameters to produce gas oil products with high isoparaffin content on a novel Pt/SAPO-11/Al2O3 catalyst. We 

investigated the effect of the operating conditions to the yield and quality of the products. 
Based on our experiments we established that high quality gas oils (high cetane number, good cold flow 
properties) can be produced on the investigated catalyst (advantageous parameter range: T=320-330°C; P=50-60 
bar; LHSV=2,0-3,0 h-1, H2/HC: 300 Nm3/m3). The products are high-value blending components to obtain 
environmentally friendly Diesel fuels. 
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Bevezetés 

 

A dízelüzemő gépjármővek korszerő 

motorhajtóanyagaival szemben támasztott 

követelményeket jelenleg a kıolaj eredető, 

gyakorlatilag kén- és nitrogénmentes, csökkentett 

aromástartalmú, ugyanakkor nagy n- és i-paraffin 

tartalmú dízelgázolajok elégítik ki a legnagyobb 

mértékben. A gázolajokban található n-paraffinok 

cetánszáma nagy, ugyanakkor a nagy normál-

paraffin tartalom kedvezıtlen a hidegfolyási 

tulajdonságok szempontjából. Ezek a vegyületek a 

dermedéspontra, zavarosodáspontra és a 

hidegszőrhetıségi határhımérsékletre (CFPP) 

hatnak kedvezıtlenül. A 15. ábra az i- és n-paraffin 

szénhidrogének olvadáspontját mutatja a forráspont 

(szénatomszám) függvényében. Látható, hogy a 

dízelgázolajok dermedéspontjának csökkentése 

érdekében jelentısen csökkenteni kell az n-

paraffintartalmat, különösen a nagyobb 

molekulatömegőekét. A paraffinok dermedéspontja 

azonban nem csak a szénatomszámtól függ, hanem 

ezt jelentısen befolyásolja a molekulaszerkezet is 

(16. ábra). Ennek következtében ezen molekulák 

krakkolása mellett az izomerizáció is javítja a 

folyási tulajdonságokat. Ugyanis a hımérséklet 

csökkenésének hatására az n-paraffin 

szénhidrogének az egyenes láncszerkezet miatt 

kristályokat képeznek, míg az i-paraffinok az 

elágazó szerkezet miatt nem férnek egymáshoz 

olyan közel. Ennek következtében csak kisebb 

hımérsékleten képeznek kristályokat [1,2,3,4]. 

Az említett hidegfolyási tulajdonságok 

nagyfokú javítására az n-paraffinokat a 

gázolajpárlatokból ki kell nyerni, vagy pedig át kell 

alakítani olyan szénhidrogénekké, amelyeknek 

kishımérsékleti tulajdonságai megfelelıek. Ez 

általánosságban a következı technológiákkal 

lehetséges: 

a) oldószeres paraffinmentesítés, 

b) extraktív kristályosítás (karbamiddal), 

c) adszorpciós paraffinmentesítés, 

d) mikrobiológiai paraffinmentesítés, 

e) katalitikus paraffinmentesítés (enyhe 

hidrokrakkolás és hidroizomerizálás). 

Az elsı négy technológia hátrányai miatt a 

kıolajiparban a gázolajok kishımérsékleti folyási 

tulajdonságainak javítására a katalitikus 

paraffinmentesítés (fıleg n-paraffin átalakítás) 

terjedt el [5]. 
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15. ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés 
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16. ábra Paraffinok szénatomszáma, molekulaszerkezete 
és az olvadáspont közötti összefüggés 

17. ábra Egy gázolajpárlat hidroizomerizációjával és szelektív 
hidrokrakkolásával elért termékhozamainak változása a CFPP 
csökkenés függvényében 

 
 Külsı hidrogén 

Lefúvatott gáz 

Főtıgáz 

Nem stabilizált 
benzin 

Desztilláló  
kolonna 

Kén és paraffinmentesített  
gázolaj 

Szeparátor 

Szeparátor R1 

R2 R3 

Csıkemence 

Alapanyag 
(kénmentesítés) 

Alapanyag 
(katalitikus paraffin- 
mentesítés 

R1: katalitikus paraffinmentesítı reaktor 
R2, R3: kénmentesítı reaktorok 

 
 

18. ábra A katalitikus paraffinmentesítés és kénmentesítés összekapcsolásának egyik lehetséges változata 
 

 

Középpárlatok katalitikus paraffinátalakítása 

 

Középpárlatok katalitikus n-paraffin 

tartalmának átalakítására szolgáló eljárások 

kezdetben szelektív hidrokrakkolásra alkalmas 

katalizátorokon alakították át az n-paraffinokat. 

Ennek során jelentıs mennyiségő gáztermék és 

benzin is keletkezett. Az utóbbi 10-15 évben 

azonban olyan katalizátorokat és eljárásokat 

fejlesztettek ki, amelyek az n-paraffinokat fıleg 

izomerizálják (izomerizáló katalitikus n-

paraffinátalakítás). Ennek következtében 

gázállapotú termékek csak kismértékben 
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keletkeznek (<1-3%) és a nagy i-paraffintartalmú 

benzin hozama is alacsony (legfeljebb 3-8%).  

Mindkét katalitikus technológia segítségével 

hasonló mértékő CFPP csökkentéssel lehet 

elıállítani a termékeket (17. ábra), azonban a 

paraffin izomerizáció során lényegesen nagyobb 

termékhozam érhetı el. A katalizátor és a 

reakciókörülmények változtatásával lehet 

szabályozni, hogy melyik reakció milyen 

mértékben menjen végbe. A két fıreakció aránya 

alapvetıen az alapanyag forrásponttartományától 

függ. Ha fıreakció csak az izomerizáció egy 

technológiában, akkor elızetesen az alapanyag 

forrásponttartományát megfelelıen be kell állítani. 

Ennek oka, hogy izomerizálás során csak 

kismértékben változik meg az alapanyag 

forrásponttartománya. 

 

A két fı reakció során bekövetkezı 

vázátrendezıdés és krakkolódás a katalizátor savas 

centrumain, a hidrogénezés és dehidrogénezés 

pedig a fémes aktív centrumain játszódik le. 

A napjainkban alkalmazott kétfunkciós 

katalizátorok két fı komponensbıl állnak: egy 

savas karakterő, a krakkolódást és a 

vázátrendezıdést biztosító katalizátorhordozóból 

(pl.: zeolitok, alumino-foszfátok, szilikátok, amorf 

SiO2-Al2O3) és egy hidrogénezı - dehidrogénezı 

funkciót ellátó fémbıl (vagy ritkábban annak 

oxidjából, szulfidjából; általában a periódusos 

rendszer VIB, VIIB, VIIIB oszlop fémei) [6,7].  

 

Mind a hagyományos, mind pedig az 

izomerizáló katalitikus paraffinmentesítési 

technológiák többféleképpen integrálhatók a 

kıolajfinomítás folyamatába. Önmagában, 

különálló üzemként általában ritkán, inkább a 

hidrogénezı kéntelenítı reaktor(ok) elıtt (18. ábra) 

vagy után alkalmaznak egy katalitikus n-

paraffinátalakító reaktort [5]. 

A katalitikus paraffinmentesítéskor a 

hidegszőrhetıségi határhımérséklet csökkentésének 

mértéke függ az alapanyag minıségétıl, az 

alkalmazott katalizátoroktól és technológiai 

paraméterkombinációktól.  

 

 

 

 

 
 

19. ábra A nagynyomású reaktorrendszer 
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Jelölés Feladat Jelölés Feladat 

V-1, V-3, V-7, V-8, 

V-9, V-10, V-15, V-16, V-18 
elzárószelepek 5 betápláló büretta 

V-2, V-4, V-5, V-6, V-13, V-

14, V-17, V-19 
szabályozó szelepek P-1 szivattyú 

PI1, PI2, PI3, PI4 nyomásmérık 6 elımelegítı 

1 oxigénmentesítı 7 reaktor 

2 gázszárítók 8, 10 hőtık 

3, 11 gázszőrık 9 szeparátor 

FIC-1 gázáramlás szabályzó PIR-1 nyomás regisztráló egység 

V-11, V-12 visszacsapó szelepek FI-1 gázáramlás-mérı 

4 alapanyag tároló büretta PIC-1 nyomásszabályzó 

7. táblázat Az 19. ábra jelöléseinek jegyzéke 

 
 
Kísérleti rész 

 

A kísérleti részben egy csökkentett kéntartalmú 

és nagy n-paraffin tartalmú gázolaj 

hidroizomerizálási kísérleteit mutatjuk be. Kísérleti 

munkánk fı célja nagy izoparaffin-tartalmú 

gázolajtermékek elıállítási reakciófeltételeinek 

meghatározása volt egy új fejlesztéső Pt/SAPO-

11/Al2O3 katalizátoron. Vizsgáltuk a mőveleti 

paraméterek hatását a termékek hozamára és 

minıségére. 

 

Kísérleti berendezés 

A kísérleteket egy 100 cm3 hasznos térfogatú, 

visszakeveredésmentes csıreaktort tartalmazó 

berendezésben végeztük, amely tartalmazta az 

összes olyan fıbb készüléket és gépegységet, 

amelyek az ipari üzemekben is megtalálhatók (19. 

ábra). A kísérleteket folyamatos üzemmódban 

végeztük. 

 

Katalizátor 

A kísérleteket egy új összetételő Pt/SAPO-

11/Al2O3 katalizátoron végeztük. A katalizátor 

fémes és savas helyeit úgy választottuk meg, hogy a 

gáz- és benzintermékek csak kis mennyiségben 

keletkezzenek. A kísérletek megkezdése elıtt a 

katalizátort megfelelıen szárítottuk és aktiváltuk. 

 

 

Alapanyag 

Az alapanyag fıbb tulajdonságait a 8. táblázat 

tartalmazza. 

 

Tulajdonság Érték 

Sőrőség, g/cm3 0,875 

Forráspont-tartomány, °C 230-378 

I-/n-paraffinok tömegaránya 0,23 

CFPP , °C +26 

Kéntartalom, mg/kg 8 

Cetánszám 56 

8. Táblázat Az alapanyag fıbb tulajdonságai 

 

Mőveleti paraméterek 

A kísérletsorozat során a következı mőveleti 

paramétereket alkalmaztuk: 

 

Hımérséklet: 280-380 °C 

Nyomás: 3,0-8,0 MPa 

Folyadékterhelés: 1,0-4,0 cm3/cm3
cath 

Hidrogén/szénhidrogén arány: 150-400 Nm3/m3 

 

Vizsgálati módszerek 

Az alapanyag és a termékek minıségi jellemzıit 

szabványos vizsgálati módszerekkel határoztuk 

meg (9. táblázat). A kísérleteket állandósult 

aktivitású katalizátoron végeztük. 
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Tulajdonság Szabvány 

Sőrőség, 15°C-on EN ISO 12185 

Cetánszám ASTM D-6890-03a 

Kéntartalom, ppm  EN ISO 20846 

Nitrogéntartalom, ppm  ASTM D 5762 

Aromástartalom, %  EN 12916 

Desztillációs adatok, °C  EN ISO 3405 

CFPP, °C EN 116 

9. táblázat Szabványos vizsgálati módszerek 

 

Eredmények és következtetések 
 

A kísérleti eredmények alapján megállapítottuk, 

hogy a Pt/SAPO-11/Al2O3 katalizátor alkalmas 

nagy n-paraffin tartalmú gázolaj n-paraffin 

tartalmának hidroizomerizálására. A reakciók 

lejátszódásának mértéke a mőveleti paraméterektıl 

függött. 

A folyadéktermékek hozama (C5+) a legenyhébb 

körülmények között 99,8%, míg a legszigorúbb 

körülmények között csak 64,2% volt. A 

cseppfolyós termékek hozamának változását 

néhány kiválasztott mőveleti paraméter 

függvényében a 20. ábrán mutatjuk be. 

Az ábrán látható, hogy a hımérséklet 

növelésével – állandó egyéb paraméterek mellett – 

a hozamadatok közel exponenciálisan csökkennek. 

A folyadékterhelés növelése növelte a a 

cseppfolyós termékek hozamát, a nyomás 

növelésével pedig elıtérbe kerültek a hidrokrakkoló 

reakciók. 

 

A 21. ábra az n-paraffin konverzió változását 

mutatja be a hımérséklet függvényében. Látható, 

hogy a hımérséklet növelése és a folyadékterhelés 

csökkentése elısegítette az n-paraffinok 

átalakulását, ugyanakkor magasabb hımérsékleten 

több gáztermék keletkezik (20. ábra). 

 

Példaként egy kedvezı paraméterkombinációnál  

az új összetételő Pt/SAPO-11/Al2O3 katalizátoron 

elıállított gázolajtermék fıbb tulajdonságait a 10. 

táblázatban mutatjuk be. Látható, hogy a mőveleti 

paraméterek körültekintı megválasztásával nagy 

izoparaffintartalmú, és kiváló minıségő gázolajat 

lehet elıállítani a vizsgált katalizátoron.  
 

Tulajdonságok Érték 

Sőrőség, g/cm3 0,839 

Forráspont-tartomány, °C 225-362 

CFPP, °C -7 

Kéntartalom, mg/kg 4 

Izo-/n-paraffinok tömegaránya 3,2 

Cetánszám 55 

10. táblázat Az új összetételő Pt/SAPO-11/Al2O3 

katalizátoron, kedvezı paraméterkombinációnál 

elıállított gázolajtermék tulajdonságai 

 

Összefoglalás 

 
A gázolajokban található n-paraffinok 

cetánszáma nagy, viszont téli idıszakban a nagy 

nagy szénatomszámú normál-paraffin tartalom 

kedvezıtlen a hidegfolyási tulajdonságok 

szempontjából. A gázolajok n-paraffin tartalmát 

korszerő eljárásokkal kisebb fagyáspontú 

izoparafinokká kell átalakítani. 

A kísérleti részben egy nehézgázolajjal 

Pt/SAPO-11/Al2O3 katalizátoron végzett 

hidroizomerizálási kísérletek eredményei alapján 

megállapítottuk, hogy kiváló minıségő gázolajok 

(nagy cetánszám, jó hidegfolyási tulajdonságok) 

állíthatók elı a vizsgált katalizátoron (kedvezı 

paramétertartományok: T=320-330°C; P=50-60 bar; 

LHSV=2,0-3,0 h-1, H2/CH: 300 Nm3/m3). A nyert 

termékek kiváló keverıkomponensek 

környezetbarát dízelgázolajok elıállításakor. 
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20. ábra A cseppfolyós termékhozam alakulása a hımérséklet függvényében 
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21. ábra A n-paraffinok konverziója a hımérséklet függvényében 
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Motorolaj adalékok kölcsönhatásainak 
vizsgálata NMR spektroszkópiával 

NMR Spectroscopic Studies of Interactions of Engine Oil Additives 
Sági R.1, Bartha L.1, Szalontai G.2 

1Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, Veszprém 
2Anyagmérnöki Intézet, NMR Laboratórium, Veszprém 

 

Kivonat 

Különbözı poliizobutilén-poliszukcinimid típusú diszpergensek, valamint hagyományos és hamumentes 

kopásgátló adalékok között kialakuló kölcsönhatásokat tanulmányoztuk NMR spektroszkópiával. Vizsgáltuk az 

adalékok elegyítésekor végbemenı szerkezeti változásokat és a keletkezı új vegyületek szerkezetét. A 

különbözı típusú diszpergensek és kopásgátló adalékok között eltérı kölcsönhatások alakultak ki, amelynek 

következtében a kopásgátló adalékokból különbözı reakciótermékek képzıdtek. Ezek minısége és mennyisége 

szoros összefüggésben állt a vizsgált adalékkombinációkat tartalmazó motorolaj formulák fluoroelasztomer 

típusú tömítıanyag összeférhetıségi tulajdonságaival. Az eredmények alapján feltártuk a fluoroelasztomer 

tömítıanyag bomlási mechanizmusát.  

 

Summary 

Interactions between different type of polyisobutylene-polysuccinimide dispersants, conventional and ashless 

antiwear additives were studied by NMR spectroscopy. The structural changes and the formation of new 

compounds taking place at blending of additives were investigated. Between different type of dispersants and 

antiwear additives various interactions took place, in consequence different reaction products were formed. The 

quality and quantity of these products were strongly related to the fluoroelastomer seal compatibility of the 

additive combinations in engine oils. Based on the results the degradation mechanism of fluoroelastomer seal 

was demonstrated. 
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Cikloparaffin tartalmú könnyőbenzin-frakciók izomerizálásának 
vizsgálata 

Investigation of isomerization of high cycloparaffin containing light naphtha fractions 
Szoboszlai Zsolt, Hancsók Jenı 

Pannon Egyetem, Ásványolaj- És Széntechnológia Intézeti Tanszék 
Veszprém-8200, Egyetem u.10 

 

Summary 
The most valuable components of gasoline are iso- and cycloparaffins, because their utilization leads to lower 

environmental and human biological risk, than aromatic and olefin hydrocarbons. Therefore the amount of the 
cyclo- and isoparaffin components is strongly limited in naphtha fractions by the different type of crudes, applied 
separation and conversion technologies and required quantity and quality of the products. Parallel the previous 
requirements of engine gasoline are getting more and more stringent all over the world. Both of these 
requirements and automotive development are contributing to the cleaner environment [1, 8].  

Nowadays only the cyclo- and isoparaffin hydrocarbons are not limited, because they have high octane 
number, low sensibility and better burning properties, than olefin and aromatic hydrocarbons. Hence the 
demands of these components are increasing constantly. On highly acidic catalysts in case of similar carbon 
number the energy of adsorption of aromatic and naphthenic components is significantly higher than that of 
paraffin components [2, 3]. After the approach of the equilibrium concentration the absorption of cycloparaffins 
are stronger to the active sites of the catalyst than that of paraffin components, so undesirable reactions are 
enacted like hydrocracking and ring opening. Thereby these effects are decreasing the yield and octane number 
of liquid product and increasing the hydrogen and energy consumption of the process.  

Principal aim of our research and experimental work was to investigate how the cycloparaffins 
(methylcyclopentane, cyclohexane) and n-paraffin (n-hexane) influence each others isomerization. The 
experiments were investigated in tubular flow large scale reactor system that is contains all the major accessories 
and equipments like commercial scale isomerization plants. The investigated catalyst was Pt/sulfated-zirconia [5, 
7, 8]. The long term experiments (>250h) were carried out in continuous operation on stable activity catalyst 
similar to industrial parameters (temp.:160-200 °C, press.:20-30 bar, LHSV:1,0-4,0 h-1 and H2/hydrocarbon 
ratio: 1,0:1,0-2,0:1,0), because the publicized results and experiences are narrow and few. Based on our results 
were determined the favorable parameter combinations of the isomerization in case of several different 
cycloparaffin containing hexane feeds. 

We confirmed that the investigated catalyst is suitable for the isomerization of relatively high cycloparaffin 
containing hexane feeds, though the methylcyclopentane concentration of the feed was have to be kept low, 
because this component has high octane number on the other hand it is unbeneficial for the isomerization. The 
concentration range of iso- and cycloparffins in the gained liquid products were broad (~38-80%) and it 
depended on the cycloparaffin content of applied feed. Octane numbers of the liquid products were 78-86 which 
are significant. We determined that in case of feeds with high cycloparaffin concentration milder conditions 
(180°C, LHSV:1h-1/190°C, LHSV:4h-1) have to be applied, because the ring opening and hydrocracking of 
cycloparaffins drive to lower octane number and lower yield of liquid products and parallel to higher hydrogen 
consumption. All the previous mentioned effects caused lower effectiveness. 
 

Bevezetés 

 

A motorbenzinek legértékesebb 

keverıkomponensei az izo- és cikloparaffinok, mert 

felhasználásuk kisebb környezeti és humánbiológiai 

kockázatokat rejt magában, mint az aromás vagy 

olefin szénhidrogéneké. Azonban az izo- és 

cikloparaffinok rendelkezésre állása korlátozott. A 

különbözı típusú kıolajok könnyőbenzin hozamai 

eltérıek, valamint ezek a frakciók (C5-C7) mind-

mind eltérı mennyiségben tartalmaznak normál-, 

izo- és cikloparaffinokat, valamint benzolt.  

A korszerő motorbenzinek minıségi 

követelményei világszerte szigorodnak. Ezek az 

elıírások a gépjármőfejlesztésekkel együtt 

hozzájárulnak a tisztább környezethez. Jelenleg 
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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 nı [1, 8].  

A könnyőbenzinekben lévı cikloparaffinok 

adszorpciós energiái többszöröse az erısen savas 

katalizátorokon az ugyanolyan szénatomszámú izo- 

és n-paraffinokéhoz képest. Egyensúlyi 

koncentrációjuk elérése után is jobban kötıdnek a 

katalizátor aktív helyeihez és így nem kívánt 

reakciók is lejátszódnak (győrőnyitás, krakkolódás) 

azon kívül, hogy a katalizátor aktív helyeinek a 

számát is csökkentik, így kevesebb n-paraffin 

alakulhat izoparaffinná [2, 3].  

 

Kísérleti rész 

 

A kísérleti munkánk fı célja tehát különbözı 

cikloparaffin- tartalmú n-hexán frakciók 

izomerizálásának vizsgálata [3, 4, 6] 

nagylaboratóriumi berendezésben, folyamatos 

üzemben, állandósult aktivitású Pt/szulfátozott 

cirkónium-oxid katalizátoron. Ennek oka az is volt, 

hogy ezen a katalizátoron a reális (ipari) 

alapanyagok esetében kevés eredményt közöltek, 

illetve azok megbízhatósága is kétséges. A kísérleti 

eredmények alapján meghatároztuk a különbözı 

összetételő kvázi két- vagy többkomponenső 

elegyek izomerizálásának a legkedvezıbb 

paraméterkombinációit. 

Kísérleti berendezés 

A kísérletekhez egy 200 cm3 szabad térfogatú 

csıreaktort alkalmaztunk, amely tartalmazott 

minden olyan gépegységet és gépelemet, amelyek 

megtalálhatók egy izomerizáló üzemben [4]. A 

kísérleti berendezéshez tartozik még egy 

gázelıkészítı és szabályozó rendszer, valamint egy 

on-line reaktorhoz kötött gázkromatográf. 

Felhasznált anyagok 

A reaktorba betöltött katalizátor térfogata 60 

cm3 volt, a reaktor többi szabad részét inert 

anyaggal (raschig győrő) töltöttük ki. Analitikai 

tisztaságú (96%+) benzolt, n-hexánt, ciklohexánt 

valamint metil-ciklopentánt használtunk. Az 

alapanyagok tulajdonságait a 1. és 2. táblázat 

tartalmazza. Az alapanyagok vízmentességét Linde 

4A molekulaszitával biztosítottuk. 

Katalizátor 

Tulajdonság Érték 

Pt-tartalom, % 0,35 

Pt diszperzió 0,97 

Savasság, mmolNH3/g 0,56 

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 tf.-i hányad 63,9 

Átlagos pórusméret, nm(A) 8,5(85) 

11. táblázat  

Pt/SO4
2-/ZrO2 katalizátor fontosabb tulajdonságai 

Vizsgálati és számítási módszerek 

A vizsgálatokhoz szabványos módszereket 

alkalmaztunk. Az alapanyagok és a termékek 

összetételét ASTM D5134-98 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. 

A nagyszámú mérési eredmény miatt csak a 

legfontosabb terméktulajdonságokat és az elért 

legjobb eredményeket mutatjuk be. 

Az izomerizáció hatékonyságának 

szemléltetésére a 2,2-dimetil-bután  termodinamikai 

koncentrációjának megközelítési mértékét 

használtuk (TEKMM), mert ez a legkisebb 

sebességgel keletkezı komponens, és egyensúlyi 

koncentrációja a vizsgált tartományban közel 

exponenciálisan változik [3, 4], tehát jól követhetı. 

T.eq;DMB2,2

DMB2,2
T,DMB2,2 C

C
TEKMM

−
− =  

Ahol, 
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Jellemzı Alapanyagok 

Ciklohexán (MCP) tartalom, % 11,23 14,32 (13,92) 25,44 50,38 

Ö
ss

ze
té

te
l, 

%
 

ΣΣΣΣC5- <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

2,2-DMB <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

2,3-DMB <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

2-MP 0,90 0,54 0,65 0,95 

3-MP 1,95 2,52 1,73 1,19 

n-C6 85,55 68,71 70,77 47,40 

Me-c-C5 <0,05 13,92 <0,05 <0,05 

Benzol <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

c-C6 11,23 14,32 25,44 50,38 

C7+ <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Kéntartalom, mg/kg <1 <1 <1 <1 

Víztartalom, mg/kg <1 <1 <1 <1 

KOSZ 37,4 47,4 44,2 56,6 

MOSZ 35,9 44,4 41,9 52,9 

12. táblázat  

Cikloparaffin tartalmú alapanyagok fıbb tulajdonságai 
 

TEKMM2,2-DMB, T = a 2,2-dimetil-bután 

termodinamikai egyensúlyi koncentrációjának 

megközelítési mértéke T hımérsékleten 

C2,2-DMB= a 2,2-DMB koncentrációja a hexán 

frakcióban, % 

C2,2-DMB;eq.T= a 2,2-DMB termodinamikai 

egyensúlyi koncentrációja (%) T hımérsékleten 

Mőveleti paraméterek 

A kísérleteket állandósult aktivitású 

katalizátoron végeztük. Az elıkísérleteink 

eredményei alapján a vizsgálatokat 160-200 °C 

hımérséklet tartományban, 20-30 bar 

össznyomáson, 1,0-4,0 h-1 folyadékterhelésekkel 

(egységenként változtatva), valamint 1,0:1,0-2,0:1,0 

H2:szénhidrogén mólarány mellett végeztük. A 

paraméterek szisztematikus változtatásával 

igyekeztünk megtalálni azokat a kombinációkat, 

ahol a különbözı összetételő alapanyagok 

izomerizációja a legnagyobb mértékben és jó 

szelektivitással játszódik le. 

Eredmények és értékelésük 

 

Az n-hexánhoz célirányos mennyiségben 

hozzákevert cikloparaffinok jelentıs mértékben 

módosították az izomerizáló reakciókat és ez által 

az izomerizáció hatékonyságát (3. táblázat). A 

cikloparafinok az erısen savas katalizátor felületén 

jóval erısebben adszorbeálódtak, mint a hasonló 

szénatomszámú normál- és izoparaffinok.  

A ciklo- és izoparaffin szénhidrogének 

mennyisége a folyadéktermékekben 40-80% között 

változott, ennek értéke jelenısen függött az 

alapanyagok cikloparaffin tartalmától. A nagy 

cikloparaffin tartalmú n-hexán frakciók esetében az 

enyhébb mőveleti paraméterek kedveztek a nagy 

izo- és cikloparaffin hozamnak (3. táblázat). A 2,2-

DMB koncentrációja minden esetben az elvártnál 

kisebb volt, mint a termodinamikai egyensúlyi 

koncentráció értéke (3. táblázat).  
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Alapanyagok, % 

(Metil-ciklopentán) 

tiszta n- hexán 

0,0 
11,23 

14,32 

(13,92) 
25,44 50,38 

Mőveleti paraméterek  
Hımérséklet, °C 195 190 195 190 180 190 180 
Nyomás, bar 20 20 20 20 20 20 20 
H2/szénhidrogén mólarány 1,0:1,0 1,0:1,0 1,0:1,0 1,0:1,0 1,0:1,0 1,0:1,0 1,0:1,0 
Folyadékterhelés, h-1 3,0 4,0 4,0 1,0 1,0 4,0 1,0 

Termékjellemzık 
Gázhozam, % 

 
6,9 

 
7,3 

 
6,8 

 
5,3 

 
7,6 

 
7,2 

 
7,7 

Izobután mennyisége a 

gázfázisban, % 
38,2 68,4 63,6 46,2 71,9 71,1 74,2 

Folyadék hozam, % 93,1 92,7 93,2 94,7 92,4 92,8 92,3 

TEKMM2,2-DMB, % 79,1 18,5 20,1 18,2 26,8 19,0 13,7 

Izo- és cikloparaffin hozam, % 68,9 55,4 65,2 66,6 69,2 62,9 79,9 
Oktánszámok (C5+) 

KOSZ 
 

72,3 
 

61,8 
 

66,7 
 

67,4 
 

70,4 
 

66,3 
 

79,5 
MOSZ 72,6 61,0 66,2 66,1 68,8 64,9 75,0 
∆KOSZ 40,0 24,4 29,3 20,0 26,2 22,1 22,9 
∆MOSZ 41,3 25,1 30,3 21,7 26,9 23,0 22,1 
KOSZ 100%-os  
n-C6-elválasztás 

82,8 82,7 82,1 83,0 84,0 83,4 86,3 

MOSZ 100%-os  
n-C6-elválasztás 

83,5 82,1 81,7 81,6 82,1 81,8 81,4 

13. táblázat  

Különbözı cikloparaffin tartalmú hexánfraciók esetében nyert termékek fontosabb tulajdonságai az általunk 

legkedvezıbbnek talált mőveleti paraméterek mellett 
 

A ciklo- és izoparaffin elegyek kísérleti 

oktánszáma 78-86 egység között változott. Az 

oktánszámváltozásoknak fıleg két oka van: 

- a ciklohexán és metil-ciklopentán jelentısen 

csökkenti a többszörösen elágazó paraffinok 

mennyiségét fıleg a 2,2-DMB koncentrációját, 

- a ciklohexánból és metil-ciklopentánból 

győrőnyitással keletkezı metil-pentánok és n-hexán 

kisebb oktánszámai.  

Ezek a hatások is igen bonyolulttá teszik az 

izomerizációt, hiszen a cikloparaffinok egyensúlyi 

koncentrációja erısebb adszorpciójuk miatt hamar 

kialakul, majd bekövetkezik a győrőnyitás, ami a 

metil-pentánok gyors egyensúlyi koncentrációjának 

kialakulását teszi lehetıvé, ezek után pedig 

képzıdnek a többszörösen elágazó izomerek 

(dimetil-butánok).  

A reakcióelegyben még mindig jelenlévı 

cikloparaffinok azonban erısen gátolják ezt, és a 

folyadékfázis összetétele, már csak lassan változik, 

ezért elıtérbe kerülnek a cikloparaffinok 

krakkreakciói. 

Az elızı megfontolások alapján belátható, hogy 

a ciklohexán izomerizációja nagyobb oktánszámú 

metil-ciklopentánná elınyös, míg a metil-

ciklopentán győrőfelhasadása elınytelen, hiszen a 

keletkezı metil-pentánok és n-hexán oktánszáma 

már jóval kisebb, továbbá nagyobb 

hidrogénfogyasztást eredményez. Tehát az 

izomerizálás alapanyagában az egyensúlyi 

koncentrációnál nagyobb mennyiségben jelenlevı 

ciklohexán elınyös, míg a metil-ciklopentán 

esetében ez oktánszámcsökkenést eredményez.  

A 3. táblázat hozamadatai alapján kitőnik, hogy 

szigorúbb paraméterek esetében a nem kívánt 

gázhozamok rohamosan növekedtek. A gáz 

halmazállapotú termékek összetétele alapján 

megállapítottuk, hogy azok izobután tartalma igen 
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jelentıs, mintegy ~40-70% között változott. Annak 

ellenére, hogy az izobután csak melléktermék és 

rontja a hozamot, valamint keletkezése során 

jelentıs mennyiségő hidrogén fogy, igen értékes 

alapanyag alkiláló üzemek számára. 

Megállapítottuk továbbá, hogy a vizsgált 

Pt/szulfátozott cirkónium-oxid alkalmas 

cikloparaffin tartalmú hexán frakciók 

izomerizálására, viszont az alapanyag metil-

ciklopentán koncentrációját a lehetı legkisebb 

értéken kell tartani, mert nagy oktánszámú 

benzinkeverı komponens, másrészt pedig 

kedvezıtlenül befolyásolja az izomerizáló 

reakciókat. 

 

Következtetések 

 

A vizsgált Pt/szulfátozott cirkónium-oxid 

katalizátor alkalmas a nagy cikloparaffin tartalmú 

n-hexán frakciók izomerizálására. A 

nagylaboratóriumi berendezés valamint a vizsgált 

alapanyagok megnövelt cikloparaffin 

koncentrációjú vegyületek alkalmazása lehetıvé 

tette, az ipari körülményeket jól megközelítı 

feltételek mellett lejátszódó reakciók vizsgálatát és 

ezen vegyületeknek az izomerizáció 

eredményességét befolyásoló hatásának 

tanulmányozását. Az ilyen irányú kutatások és 

eredmények lehetıvé tehetik a meglévı eljárások - 

az esetlegesen bekövetkezı alapanyag minıségi 

változásokhoz jobban illeszkedı, szélesebb 

tartományban mőködtethetı katalizátorok - 

gazdaságosabb és biztonságosabb üzemeltetését. A 

folyadéktermékek hozama és oktánszáma 

jelentısen eltért attól függıen, hogy milyen 

alapanyagot alkalmaztunk. Az izo- és 

cikloparaffinok koncentrációja is széles 

tartományban változott ~38-80%, az oktánszámuk 

78-86 egység között volt, ami igen jelentısnek 

mondható. Az alapanyagban levı a n-hexánnál 

nagyobb forráspontú vegyületek, úgymint a metil-

ciklopentán, ciklohexán, esetleg benzol és a heptán 

izomerek nagyobb adszorpciós erısségük miatt, 

jobban kötıdnek a katalizátor felületéhez, ezáltal 

átalakulásuk gyorsabb. Nagyobb koncentrációjuk 

esetén izomerizációt gátló hatásuk olyan nagy, 

hogy az alapanyag fı komponensének (n-hexán) 

vázátrendezıdését jelentıs mértékben gátolják. 
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Polimerek pirolízisolajának módosítására használt zeolitok 
regenerálásának vizsgálata 

Studies on the regeneration of zeolites used for upgrading polymer pyrolysis oil  
Bozi János, Blazsó Marianne 

MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. 

 

Summary 

A faujasite típusú zeolitok kereskedelemben könnyen hozzáférhetıek, viszonylag olcsóak és jó a hıstabilitásuk, 

ezért a mőanyag hulladékok pirolitikus újrahasznosításában is fontos szerepet kaphatnak a pirolízisolaj 

módosítása, krakkolása révén. Segítségükkel lehetıség nyílik értékes anyagok kinyerésére és a környezetre káros 

bomlástermékek átalakítására. 

Az elektromos és elektronikai hulladék mőanyagok pirolízise során számos olyan nitrogén- és halogéntartlmú 

vegyület is képzıdik, amelyek a környezetre és az egészségre ártalmasak. Ezek eltávolítása vagy átalakítása sok 

esetben megvalósítható zeolitok közremőködésével. 

A mőanyagok pirolízise általában 400-800 oC tartományban történik. A pirolizistermékek közvetlen katalitikus 

átalakítása úgy valósítható meg optimálisan, ha a zeolitágy hımérséklete nem kisebb jelentısen a reaktorénál. A 

magas hımérséklet és a többszöri használat következtében a zeolitok rácsszerkezete részleges vagy teljes 

összeomlást szenvedhet, amely gátat szabhat a többszöri felhasználásuknak. Emellett a pórusok felületét befedı 

szenes lerakódás következtében bekövetkezı dezaktiválódással is számolni kell.  

Ebben a munkában nitrogéntartalmú polimerek pirolízisolajának módosítására alkalmazott NaY és 

ultrastabilizált HY (HUSY) zeolitok regenerálását végeztük el, és vizsgáltuk azok aktivitásának változását 

pirolízis-katalízis-gázkromatográfia-tömegspektrometria (Py-GC/MS) módszerrel. A katalizátorok felületén lévı 

szenes lerakódás mértékét termogravimetria-tömegspektrometria (TG-MS) módszerrel, a szerkezetében 

bekövetkezı változásokat pedig röntgendiffrakció (XRD) és BET módszerrel vizsgáltuk. 

A poliamid-6,6, az akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer és egy poliuretán keverékének pirolizisolaj 

módosítására használt zeolitok regenerálhatóságát vizsgáltuk. A dezaktiválálódott katalizátorokat 500oC-os 

kemencében, levegıáramban hevítettük 8 órán át. A regenerálált katalizátorokat újból felhasználtuk a pirolízis 

olaj módosítására, majd ismét regeneráltuk azokat. Az újrafelhasználást követı regenerálást a HUSY esetében 

kétszer, a NaY esetében pedig háromszor ismételtük meg. 

A használt és regenerált zeolitok aktivitását Py-GC/MS módszerrel teszteltük. A használat során befeketedett 

zeolitok esetében azt tapasztaltuk, hogy nem, vagy alig változtatják meg a pirolízisolaj termékösszetételét, a 

regenerált katalizátorok hatása pedig az eredetihez hasonló. 

Az oxidatív atmoszférában végzett TG-MS mérések alapján megállapítottuk, hogy a kormos zeolitokon lévı 

szénlerakódás mennyisége a teljes tömeg mintegy 20%-a. 

Az XRD mérések egyértelmően mutatják, hogy a NaY rácsszerkezetében nem történik változás, a HUSY 

azonban részleges rácsösszeomlást szenved mind a magas hımérsékleten inert atmoszférában történı használat 

mind a regenerálás következtében. Ezt a BET mérések eredményei is alátámasztják. 
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Városi levegıminıség, különös tekintettel a szállópor jellemzıire  
Urban air quality, in view of the characteristics of suspended particulate matter 

Csom Veronika1, Kovács József1, Szentmarjay Tibor2 
1Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet 

Veszprém 8200, Egyetem utca 10. 
2KDT-KTVF Levegıtisztaság-védelmi Vizsgálólaboratórium 

Veszprém 8200, Patak tér 4. 
 
Summary 
Continuous measurements of suspended particulate matter were carried out at four sampling points in Veszprém 
with two high volume samplers. The overall purpose of this study was to determine the ratio of PM2.5 in PM10. 
The primary point of view in choosing the site of samplings was the investigation of the effect of the road traffic 
on the PM2.5 and PM10 concentrations. 
Results show that the PM2.5/PM10 mass fraction mainly depends on the effect of vehicular traffic. In the areas 
where the traffic is not determined this ratio is about 70%. In contrast to the previous places, where the effect of 
traffic is remarkable however, the PM2.5 ratio goes up until 80-90%. 
Furthermore it was found that the daytime concentrations differ from the overnight ones. 
Taking the PM2.5/PM10 ratios and calculating the PM2.5 concentrations from the PM10 data measured by the 
Hungarian Air Quality Network it can be concluded that many measures must be taken by the local governments 
all over the whole country to fulfil the limits and target values for PM2.5 laid down in the directive 2008/50/EC 
of the European Parliament. 
 
 
Bevezetés 

 

 Az Európai Tanács a 96/62/EK irányelvében 

foglalkozik a környezeti levegı minıségének 

szabályozásával. Azóta számos származtatott 

irányelv jelent meg, amelyek részletesen 

foglalkoznak az egyes légszennyezı anyagokkal. 

Kiemelten kezelik a legutóbbi tervezetek a szálló 

por PM10 és PM2,5 frakcióját, mivel széleskörő 

orvosi vizsgálatok igazolták, hogy a légúti és 

egyéb megbetegedések kialakulásában a szálló por, 

jelentıs szerepet játszik.  

 Ezt felismerve soron kívül új programot 

dolgoztak ki a légszennyezı anyagok, így a szálló 

por koncentrációjának a csökkentésére és ennek 

eredményeként 2008. május 21-én kibocsátották a 

2008/50/EK irányelvet, a Környezeti levegı 

minıségérıl és a tisztább levegıt Európának címő 

programot. [1] 

 Az irányelvben a PM2,5-re célértéket állapítottak 

meg, aminek az elérésére a tagállamok türelmi idıt 

kaptak. Ez idı alatt azokat az intézkedési terveket 

kell kidolgozni, amelyek bevezetésével az elıírt 

értékek tarthatóak lesznek. 

 Hazánkban a PM2,5-re vonatkozóan csak nagyon 

kevés mérési adat áll rendelkezésre, így az 

intézkedési tervek elkészítéséhez csupán a PM10-es 

adatokat tudják felhasználni.  

Méréseink során fı cél volt, hogy a korábban 

végzett PM10 koncentráció mérések eredményei 

alapján a PM2,5 becsléséhez alapadatokat 

szolgáltassunk. 

 

Szálló por okozta egészségügyi hatások 

 

 Az Európai Unióban közel 300 ezer ember hal 

meg évente a 2,5 mikrométernél kisebb szennyezı 

részecskék (PM2,5) miatt. Magyarország e 

tekintetben a harmadik legrosszabb helyen áll 

Európában. 

 Az egészségre gyakorolt hatásuk függ szálló por 

méretétıl, ugyanis a nagyobb mérető szemcsék 

megakadnak a felsı légutakban, míg az egészen 

kicsik (PM1, PM2,5) lejutnak a tüdı mélyére. 

További súlyos veszélyt jelent, hogy ezek a kis 

részecskék, a legkülönbözıbb szennyezıanyagokat 

tartalmazzák (pl.: kormot, káros szerves anyagokat, 

nehézfémeket, azbesztet). Egy részük rákkeltı.  
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 Nem csak a tüdınek árt: növeli a szívroham és 

az agyi katasztrófa esélyét azzal, hogy a vér alvadó 

képességét fokozza, sőrőbbé teszi a vért és 

gyulladást vált ki az érintett szervekben. [2] 

 
Szilárd anyag kibocsátás megoszlása 
Magyarországon 
 Szakirodalmi adatok alapján [3], Magyarország 

Európa közepes mértékben szennyezett területei 

közé tartozik. A hazai terhelés jelentıs hányadát a 

határokon át érkezı szennyezettség adja. Néhány 

jelentısen és számos mérsékelten szennyezett 

levegıjő településünk mellett, az ország nagy 

részén a levegı megfelelı minıségő, kiterjedt 

erdıségeink, természetvédelmi területeink levegıje 

kifogástalan. A nemzetközi egyezmények, a hazai 

levegıtisztaság-védelmi jogszabályok, és 

környezetvédelmi intézkedések hatására a 

szennyezıanyag-kibocsátások koncentrációja, 

valamint a szennyezett területek kiterjedése az 

utóbbi évtizedben, kontinensünkön és hazánkban is 

csökkent.  

 

Kísérleti rész 

 

 A méréseket az Európai Szabványügyi 

Bizottság (CEN) által elfogadott szálló por PM10 és 

PM2,5 frakciójának meghatározására jóváhagyott 

MSZ EN 12341:2000 és MSZ EN 14907:2006 

számú hazánkban is bevezetett mérési szabványok 

elıírásainak megfelelıen végeztük. 

Mérés során egyidejőleg kettı azonos típusú 

mintavevı berendezést használtunk, az egyiket 

PM2,5-es a másikat PM10-es leválasztó fejjel. 

  

Típus: Nagytérfogatáramú pormintavevı 

DHA-80 

Gyártó: Digitel Elektronik AG (Svájc) 

230 V AC /50-60Hz 

Max 10A /1500W 

Széria szám: 963 és 861 

 

Az általában használt nagytérfogatáramú 

pormintavevık olyan rendszerek, melyekkel por és 

aeroszol részecskék győjthetıek késıbbi kiértékelés 

és analízis céljából, általános elnevezésük „High 

Volume Samplers". A készülékek megfelelnek a 

fenti szabványokban elıírt referencia 

követelményeknek. 

 

1. ábra: Berendezés elrendezési rajza [4] 

 

A berendezés vázlata az 1. ábrán látható. A levegıt 

az alul elhelyezett ventilátor szívja be (1), az elı 

leválasztón keresztül, függılegesen fentrıl lefelé a 

szőrın át (3), mely egy kiszélesedı kamrában van 

elhelyezve (2). A szőrıcsere automatikusan 

történik. A szőrı után az átszívott levegı 

mennyiségét egy rotaméter méri (5). Az úszó 

pozícióját egy kettıs foto szenzor (5a) érzékeli. A 

ventilátort meghajtó motor teljesítményét (6) a 

vezérlı elektronikával összekapcsolva (5b, 5c) a 

fordulatszámmal szabályozzák, így a levegı 

mennyisége a beállított értéken marad.  

A levegı nyomását és hımérsékletét a készülék az 

áramlásmérı elıtt folyamatosan méri és rögzíti. A 

mérés befejeztével a beépített szoftver a mintavételi 

idı és a szabályozott térfogat alapján a levegı 

hımérséklete és nyomása ismeretében kiszámítja a 
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szőrın átszívott levegı térfogatát és átszámítja az 

elıre beprogramozott hımérséklet és nyomás 

értékére. A készülék a levegıt egy zajcsökkentın 

keresztül engedi a szabadba.  

 A mintavétel idıtartama alatt a készüléken 

átszívott levegı portartalmát egy 150 mm átmérıjő, 

körben 5 mm-es befogási felülettel csökkentett 140 

mm hasznos átmérıjő szőrı fogta fel, amelynek 

tömegét gravimetriás analízissel határoztuk meg.   

 A folyamat fontos része volt a mintavétel elıtt 

és azt követıen a szőrık elıírt körülmények 

(t=20oC, ϕ=50±5%) közötti kondicionálása.  

 A mérések során alkalmazott szőrıpapír típusa: 

 

Munktell Filter AB 

Üvegszálas mikro szőrı 

MG 227/1/60 

∆p 260 cm/s Pa 

Szőrési hatásfok: 99,9% 

 

Mintavételi helyszínek 

 

 A mintavételeket több helyszínen végeztük (ld. 

1. táblázat), elsıdlegesen olyan meggondolásból, 

hogy a különféle jellegő helyszíneken mért 

eredmények mennyire különböznek egymástól. Így 

megtalálhatóak közöttük a közlekedési hatásoktól 

kevésbé, vagy részben befolyásolt terültetek, illetve 

olyan helyszínek ahol elızetes becslések szerint a 

jármőforgalom hatása számottevı a környezeti 

levegı szempontjából. 

Helyszín 
EOV 

koordináták 
KDT-KTVF 

Levegıtisztaság-védelmi 
Vizsgálólaboratórium 
Veszprém, Patak tér 4. 

563035K 
195511É 

Bárczi Gusztáv Általános 
Iskola és Speciális Szakiskola 

Veszprém, Batthyány u. 12. 

564798K 
196206É 

Kórház 
Veszprém, Mártírok útja 5. 

563771K 
194645É 

Balaton Pláza 
Veszprém, Budapest utca 20-

28. 

564298K 
195187É 

1. táblázat: Mintavételi helyszínek 

 

Mérési eredmények 

 

A mérési sorozatok megkezdése elıtt a két 

mintavevıvel párhuzamos méréseket végeztünk 

(azonos elıleválasztó fejeket használva), annak 

megállapítására, hogy a mérések során kapott 

eredmények mennyiben felelnek meg a pontossági 

kritériumoknak. Elvégeztük a 95%-os 

megbízhatósági szinthez tartozó statisztikai 

vizsgálatokat (2. táblázat), a számítási eredmények 

alapján pedig megállapítható volt, hogy a két féle 

elıleválasztó fejjel végzett párhuzamos 

összemérésekre kiszámolt K95 konfidencia 

intervallumok teljesítik a mérések pontosságával 

kapcsolatos elıírásokat, azaz K95 ≤ 5 µg/m3. 

 
Di 

(µg/m3

) 

Di
2 

(µg/m3)
2 

Di
2 

/2n 

∑Di
2 

/2n 
Sa K95 

0,7 0,49 0,082 PM10 

0,7 0,49 0,082 
0,223 

0,4

7 

2,0

3 0,6 0,36 0,060 

0,6 0,36 0,060 PM2,5 

0,1 0,01 0,002 
0,077 

0,2

8 

1,2

0 0,3 0,09 0,015 

2. táblázat: Statisztikai vizsgálat eredményei 

A mérések során két teljes napon 12-12 órás (két fél 

napból a 24 órás értékek meghatározhatók), három 

alkalommal pedig 24 órás mintavételeket 

végeztünk. A 12 órás méréseket 1800 illetve 

0600-kor indítottuk, ennek célja elsısorban a 

közlekedés nappali és éjszakai szennyezı hatásának 

vizsgálata volt. 

 A Patak téren a mintavételi hely jellegébıl 

adódóan nem tartottuk szükségesnek a mintavételt 

12 órás szakaszokra bontani (3. táblázat). 
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Mintavétel 
idıtartama 

PM10 
[µg/m3] 

PM2,5 
[µg/m3] 

PM2,5/PM10 
[%] 

szept.11. 
1600 

szept.12. 
1600 

27,9 20,1 72,0 

okt.14. 1500 

okt.15. 1500 
34,6 22,9 66,2 

okt.15. 1500 
okt.16. 1500 

45,3 28,0 61,8 

Átlag (24h) 66,7 

3. táblázat: PM2,5 frakció aránya PM10 frakcióban 

(%) Patak tér 

A többi helyszínen mért eredményeket a 4-6 számú 

táblázatok tartalmazzák: 

4. táblázat: PM2,5 frakció aránya PM10 frakcióban 

(%) Bárczi Gusztáv Ált. Isk., Batthyány utca 

Mintavétel 
idıtartama 

PM10 
[µg/m3] 

PM2,5 
[µg/m3] 

PM2,5/PM1

0 
[%] 

szept.29. 
1800 

szept.30. 
0600 

18,2 13,1 72,0 

szept.30. 
0600 

szept.30. 
1800 

24,3 16,7 68,7 

szept.29. 
1800 

szept.30. 
1800 

21,3 14,9 70,0 

szept.30. 
1800 okt.01. 
0600 

22,2 15,9 71,6 

okt.01. 0600 
okt.01. 1800 

26,3 16,5 62,7 

szept.30. 
1800 okt.01. 

1800 
24,3 16,2 66,7 

okt.01. 1800 
okt.02. 1800 

22,1 15,1 68,3 

okt.02. 1800 
okt.03. 1800 

19,2 12,5 65,1 

okt.03. 1800 
okt.04. 1800 

9,0 6,2 68,8 

Átlag (24h) 67,8 

5. táblázat: PM2,5 frakció aránya PM10 frakcióban 

(%) Csolnoky Ferenc Kórház, Mártírok útja  

 

Mintavétel 
idıtartama 

PM10 
[µg/m3] 

PM2,5 
[µg/m3] 

PM2,5/PM1

0 
[%] 

szept.16. 
1800 
szept.17. 
0600 

18,1 17,1 94,5 

szept.17. 
0600 
szept.17. 
1800 

25,1 22,7 90,4 

szept.16. 
1800 

szept.17. 
1800 

22,3 19,9 89,2 

szept.17. 
1800 

szept.18. 
0600 

26,6 24,0 90,2 

szept.18. 
0600 
szept.18. 
1800 

38,3 31,8 83,0 

szept.17. 
1800 

szept.18. 
32,4 27,9 86,1 

Mintavétel 
idıtartama 

PM10 
[µg/m3] 

PM2,5 
[µg/m3] 

PM2,5/PM10 
[%] 

okt.06. 1800 
okt.07. 0600 

16,8 11,8 70,2 

okt.07. 0600 
okt.07. 1800 

5,9 2,8 47,5 

okt.06. 1800 
okt.07. 1800 

11,4 7,3 64,0 

okt.07. 1800 
okt.08. 0600 

19,7 14,4 73,1 

okt.08. 0600 
okt.08. 1800 

28,3 15,3 54,1 

okt.07. 1800 
okt.08. 1800 

23,9 14,8 61,9 

okt.09. 1800 
okt.10. 1800 

39,6 28,9 73,0 

okt.10. 1800 
okt.11. 1800 

37,7 29,3 77,7 

okt.11. 1800 
okt.12. 1800 

34,9 29,5 84,5 

Átlag (24h) 77,2 
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1800 

szept.18. 
1800 

szept.19. 
1800 

34,4 27,3 79,4 

szept.19. 
1800 

szept.20. 
1800 

24,1 20,4 84,7 

szept.20. 
1800 

szept.21. 
1800 

16,9 14,1 83,4 

Átlag (24h) 84,6 

6. táblázat: PM2,5 frakció aránya PM10 frakcióban 

(%) Balaton Pláza, Budapest utca  

 

Értékelés 

 

Az alábbi 7. számú táblázatban látható, hogy a 

jármőforgalommal különbözıféleképpen terhelt 

területeken a PM10-ben milyen arányt képvisel a 

PM2,5 frakció.  

 

Helyszín/ 
m/m% 

Azonos jellegő helyszínek átlaga 
 

Patak tér, 
Bárczi Gusztáv Ált. 

Isk., 
Kórház 

Balaton 
Pláza 

PM2,5/PM10 

[m/m%] 
68,9 84,6 

Szórás 
[m/m%] 

6,4 3,6 

K95 ±3,9 ±4,5 

Konfidencia 
intervallum 

[m/m%] 
68,9 ± 3,9 

84,6 ± 
4,5 

7. táblázat: PM2,5/PM10 értékek szórása alapján 

meghatározott konfidencia intervallum 

 

A mérési eredmények azt mutatják, hogy azokon a 

helyszíneken, ahol a közlekedés hatása közvetlenül 

nem érvényesül, ott a PM2,5 tömegaránya közel 

azonosnak tekinthetı. A PM2,5 arány átlagának és 

szórásának ismeretében kiszámoltam a PM2,5/PM10 

arányok konfidencia intervallumát az elsı három 

helyszínre együttesen és külön a Balaton Plázánál 

végzett mérésekre. Ezt a 2. ábrán grafikusan is 

ábrázoltam. 

 
 

2. ábra: PM2,5/PM10 értékek szórása alapján 
meghatározott konfidencia intervallum [µg/m3] 

 

 A helyszínektıl függetlenül az is megállítható 

volt, hogy az éjszakai (1800-0600) idıszakokban a 

PM2,5 arány minden esetben magasabb volt a 

napközben (0600-1800) mért értékeknél, ami a 

nagyobb szemcsefrakciók éjszakai gyorsabb 

kiülepedésének a következménye.  

 2005-ben és 2008-ban a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium a környezetvédelmi 

felügyelıségek bevonásával egy évre kiterjedı 

országos felmérést végzett a PM10 szálló por 

koncentráció meghatározására, amelynek helyszínei 

a Budapest utca (Hungaropharma) illetve a 

Cholnoky lakótelep (Aprófalvi Bölcsıde) voltak. A 

2005. évi mérési eredmények átlaga 37,8 µg/m3, a 

2008-as pedig 21,0 µg/m3 volt. 

 Ha az általunk megállapított arányokat 

irányadónak tekintjük, akkor ezeken a helyszíneken 

a PM2,5 éves átlaga 32,0 µg/m3 illetve 14,0 µg/m3 

körül várható. 

 Ebbıl látható, hogy Veszprémben a közlekedés 

által terhelt helyszínek közelében (Budapest utca, 

Brusznyai utca, Óvári Ferenc utca, belsı útgyőrő, 

stb.) a PM2,5 koncentrációk minden bizonnyal 

magasabbak az uniós direktívában megfogalmazott 

25 µg/m3 célértéknél. Ennek az értéknek a kitőzött 

idıpontra történı teljesítésére az önkormányzatnak 

és a hasonló jellegő helyszíneken más 

önkormányzatoknak komoly intézkedéseket kell 

tennie. 
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Kinetikus reszolválás folyamatos üzemő szuperkritikus 
reaktorban 

Kinetic resolution in supercritical carbondioxide continu flow system 
Monek É., Utczás M., Székely E., Vida L., Benaissi K., Simándi B., 

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 

1111 Budapest, Budafoki út 8. 
Összefoglalás  

Az enantiomertiszta vegyületek már évtizedek óta folyamatosan a kutatások középpontjában vannak, mivel 

megnıtt az igény irántuk a gyógyszeriparban, a növényvédıszerek elıállításánál, az aroma- és illatanyagok 

gyártásánál, valamint az élelmiszeriparban is. 

Az optikailag aktív vegyületek elıállítására leginkább a kémiai módszerekkel végzett reszolválást 

alkalmazzák, de a racém vegyületek enzimes reszolválása is egyre nagyobb figyelmet kap. A lipázok a 

legelterjedtebben használt enzimek közé tartoznak, mert stabilak széles hımérséklet és pH tartományban, 

továbbá a reakciók katalizálásához nem igényelnek kofaktort [1]. Az enzimes reszolválás során fontos szempont 

az oldószer kiválasztása. Az 1980-as évek közepén fedezték fel, hogy az enzimek aktívak maradnak 

szuperkritikus közegben is [2]. Napjainkban egyre gyakrabban használnak szuperkritikus fluidumokat 

oldószerként, legelterjedtebb a szuperkritikus szén-dioxid (scCO2) [3]. Számos elınnyel rendelkezik: nem 

toxikus apoláris oldószer; viszonylag olcsó; egyszerő nyomáscsökkentés után oldószermentes terméket kapunk. 

Kísérleteink során szekunder alkoholok reszolválását vizsgáltuk racém 1-feniletanol modellvegyülettel, vinil-

acetát acildonor jelenlétében. Kétféle immobilizált lipáz enzimmel (Amano lipase PSCI (PSCI), Candida 

antarctica lipase B (CALB)) végeztünk kísérleteket folytonos rendszerben azonos körülmények között: 40 °C 

hımérsékleten és 10 MPa nyomáson. Az össz térfogatáramot (0,42-0,6 ml/min), valamint azonos térfogatáram 

mellett a scCO2/szubsztrát térfogatáramának arányát változtattuk. Ezen változó paraméterek hatását vizsgáltuk a 

szelektivitás (termék enantiomer tisztasága), és a konverzió (a kiindulási anyag hány százaléka alakult át) 

mérésével. A minták elemzése királis oszlopon, gázkromatográffal történt. 

A 4-8 órás reakció során az enzim aktivitás vesztése maximum 25 %. Az aktivitás csökkenés mértéke a 

kísérlet elején gyorsabb, idıvel lassul. Azonos áramlási sebesség fenntartása mellett a scCO2 és a szubsztrát 

(racém 1-feniletanol és vinil-acetát 1:1 arányú elegye) mennyiségének arányát változtatva azt tapasztaltuk, hogy 

nagyobb aránynál a konverzió nı mindkét enzim esetén. CALB alkalmazásával 0,42 ml/min térfogatáram és 7,6 

scCO2/szubsztrát arány esetén, míg PSCI alkalmazásával 0,6 ml/min térfogatáram és 11 scCO2/szubsztrát arány 

esetén kaptuk a legjobb eredményt. Az áramlási sebesség változtatása a konverziót befolyásolja. CALB esetén 

nagyobb konverziót tapasztaltunk minden kísérleti beállításnál. A legjobb eredményt 0,42 ml/min térfogatáram 

és 7,6 scCO2/szubsztrát arány esetén értük el, ahol a konverzió > 49% és a szelektivitás > 99%. A szelektivitást a 

változtatott paraméterek csak kis mértékben befolyásolják, 98,1 – 99,8% között mozog mindegyik kísérletben.  

A kutatási munkát az OTKA támogatta (K42805). 
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[3] Mamata M.: J. Chem. Technol. Biotechnol, 84, 6-14 (2009)  
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Félvezetı vékonyrétegek kémiai leválasztása vizes oldatból 
Chemical bath deposition of semiconductor thin films 

Rakovics Vilmos 
Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Technical Physics and Materials 

Science 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33 

 

Summary 

Chemical bath deposition is a technique in which thin semiconductor films are deposited on substrates immersed 

in dilute solutions containing metal ions and a source of hydroxide, sulfide or selenide ions. Metal chalcogenide 

thin films, preparation by chemical methods, are currently attracting considerable attention as it is relatively 

inexpensive, simple and convenient for large area deposition. A variety of substrates such as insulators, 

semiconductors or metals can be used since these are low temperature processes which avoid oxidation and 

corrosion of substrate. These are slow processes which facilitates better orientation of crystallites with improved 

grain structure. Depending upon deposition conditions, film growth can take place by ion by ion condensation of 

the materials on the substrates or by adsorption of colloidal particles from the solution on the substrate. Using 

these methods, thin films of group II-VI, IV-VI, III-VI etc. have been deposited. Solar selective coatings, solar 

control, photoconductors, solid state and photo-electrochemical solar cells, optical imaging, hologram recording, 

optical mass memories etc. are some of the applications of metal chalcogenide films. In the present review 

article, we have described in detail, chemical bath deposition method of metal chalcogenide thin films, it is 

capable of yielding good quality thin films. Their preparative parameters, structural, optical, electrical properties 

etc. are described.  

In this paper we present the basic concepts underlying the chemical bath deposition technique and the recipes 

used in our laboratory during the past ten years for the deposition of good-quality thin films of CdS and, PbS,  

etc. Typical optical and electrical properties of these films are presented. The effect of annealing the films in air 

on their structure and composition and on the electrical properties is notable: CdS and ZnS films become 

conductive through a partial conversion to oxide phase; CdSe becomes photosensitive, SnS converts to SnO2, 

etc. Some examples of the application of the films in visible and infrared detectors and solar energy related work 

are also presented.  
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Bevezetés 

A félvezetı rétegek vizes oldatokból történı 

kémiai leválasztását elterjedten használják 

napelemek és fotoellenállások elıállítására, 

valamint tükrök és antireflexiós rétegek készítésére. 

A kémiai leválasztással olcsón és gyorsan 

készíthetık nagy és összefüggı homogén rétegek 

szinte bármilyen típusú és alakú hordozón. A vizes 

oldatból leválasztott félvezetık amorf, nano- vagy 

mikrokristályos szerkezetőek, és nagy tisztaságúak. 

Egy leválasztással legtöbbször maximum néhány 

tized mikrométer vastagságú réteg keletkezik. A 

leválasztás ismétlésével a rétegvastagság növelhetı, 

de a rétegek tisztasága és homogenitása rosszabb 

lesz, mint a vékony rétegeké. 

A módszer használható elemi félvezetık (Se) 

leválasztására, de legelterjedtebben vegyület 

félvezetık (szulfidok [1-8], szelenidek [9-11], 

hidroxidok valamint oxidok) elıállítására 

használják. A vizes oldatból leválasztott 

polikristályos rétegek nagyon tiszták, ezért 

többnyire nagy elektromos ellenállásuk van. Kis 

ellenállású félvezetı rétegek elıállítására az 

adalékanyagot a leválasztó fürdıbe teszik. A 

leválasztott félvezetı rétegek jellemzıi oldatból 

történı ioncserével vagy hıkezeléssel is jelentısen 

módosíthatók. Rokon félvezetık elegyítve, vagy 

egymást követı rétegben is leválaszthatók egyetlen 

mővelet során. A háromkomponenső félvezetık 

összetételének módosításával a tiltott sáv szélessége 

az adott feladatnak megfelelıen optimalizálható. 

Napjainkban a Si alapú eszközök mellett az 

olcsó polikristályos napelemeket (CdTe/CdS és 

CuIn(Ga)Se/CdS/ZnO) állítják elı legnagyobb 

mennyiségben. Mindkét napelem esetén a legjobb 

hatásfok akkor érhetı el, ha a CdS réteget vizes 

oldatból választják le. A CuInSe abszorber rétegek 

elıállítását szintén meg lehet valósítani kémiai 

leválasztással, de ez a technológia még nem terjedt 

el. 

A nanokristályos anyagok tiltott sávja a 

szemcseméret függvénye. A leválasztási 

paraméterek módosításával a szemcseméret 

könnyen befolyásolható. A nanokristályos 

félvezetıkben elnyelıdı nagy energiájú foton 

egyszerre több töltéshordozót képes létrehozni. 

Nanokristályos PbS rétegekben sikerült kimutatni a 

többszörös töltéshordozó gerjesztés jelenségét. Ez a 

felfedezés jelentısen megnövelheti a jövıben 

kifejlesztett napelemek hatásfokát. 

A félvezetı rétegek nedveskémiai 

leválasztásáról több átfogó cikk készült korábban. 

Nair és munkatársai [12] a napenergia 

hasznosításával összefüggı anyagokra fókuszáltak, 

Mane és Lokhande munkája[13] pedig, teljes 

áttekintést ad a fém-kalkogenidek kémiai 

leválasztásáról. 

Ebben a cikkben a saját munkánk során is 

használt legfontosabb anyagokat, és a kémiai 

leválasztással készült optoelektronikai eszközöket 

tekintem át.  

A legrégebben felfedezett PbS és PbSe 

infravörös fotoellenállásokat napjainkban is kémiai 

leválasztással készítik, és elterjedten alkalmazzák a 

2-5 mikrométeres hullámhossz tartományban 

mőködı reflexiós spektrométerek detektoraként. 

Biólógiai minták, fıleg élelmiszerek és 

mezıgazdasági termények vizsgálatára alkalmas 

spektrométer mérıfejét fejlesztettük ki nagy 

felülető PbS infravörös detektor alkalmazásával. 

A kémiai leválasztással készült CdS és CdSe 

rétegek ellenállása megvilágítás hatására akár 6-9 

nagyságrenddel is csökkenhet, ezért ezeket az 

anyagokat elterjedten alkalmazzák automatikus 

világítás kapcsolóként, és más fénnyel történı 

szabályozási feladatok megoldására. A kis 

keresztmetszető mikro-csatornában áramló 

folyadék sebessége megvilágítás hatására jelentısen 

lecsökkent, ha az egyik falára CdS réteget 

választottunk le. 

Az intézetünkben folyó napelem kutatásban 

szintén alkalmaztuk a kémiai leválasztás módszerét 

CdS és ZnS rétegek elıállítására. Mindkét anyag 

elınyösen használható heteroszerkezető napelemek 

ablakrétegeként. A ZnS tiltott sávja nagyobb, mint 

a CdS tiltott sávja, és kevésbé mérgezı, de 

rácsállandója kevésbé illeszkedik a napelem 

fényelnyelı rétegét alkotó legjobb anyagok 

(CuInSe, InP, CdTe) rácsállandójához.
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A kémiai leválasztás alapjai 

Szigetelı és félvezetı hordozóra választottunk 

le vékony félvezetı rétegeket fém- és kalkogenid 

ionokat tartalmazó vizes oldatokból. Összefüggı, 

jól tapadó réteget akkor kapunk, ha a hordozó 

felületén a reakció sebessége gyorsabb, mint az 

oldat belsejében. A rétegnövekedés mechanizmusa 

szerint kétféle növekedési típust figyelhetünk meg. 

Az egyik szerint a réteget alkotó anyag ionjai a 

felületen lépnek reakcióba, a másik szerint az oldat 

belsejében képzıdı kolloid részecskék tapadnak a 

felületre. Az elsı folyamat tömör jó minıségő 

rétegeket eredményez. A reakciósebesség 

csökkentésére a fémionokat komplex formában 

alkalmazzuk. Hidroxid, ammónia és citrát 

komplexképzıket használtunk a fémionok 

koncentrációjának csökkentésére. A szulfid ionok 

tiourea lúgos hidrolízisével keletkeznek, a szelenid 

ionok forrásaként pedig, Na2SeSO3-t használtunk. 

A reakció sebesség meghatározó lépése a 

kalkogenid ionok keletkezése. A rétegnövekedés 

egy rövid inkubációs idı elteltével indul meg, és 

hamar eléri a maximális értéket, majd az oldatban 

lejátszódó homogén nukleáció megjelenésével 

csökkenni kezd. A maximális rétegvastagság az 

oldat koncentrációjával nı, de a rétegnövesztés 

hatásfoka rohamosan csökken. 
 

PbS leválasztás 

Az ólom-szulfid rétegek leválasztásához ólom-

acetát, tiokarbamid és kálium-hidroxid vizes oldatát 

használtuk. A kálium hidroxid oldathoz lassan 

adtuk hozzá az ólóm-acetát oldatot, majd legvégül a 

tiokarbamid oldatot. A bruttó reakció a következı 

egyenlettel írható le: 

 
Pb(Ac)2 + CS(NH2) 2 + 2KOH = PbS + CO(NH2) 2 
+ 2K Ac + H2O 
 

A leválasztás szobahımérsékleten történik. A 

hordozót vízszintesen helyezzük el a leválasztó 

fürdıben úgy, hogy a bevonni kívánt felület lefelé 

nézzen. Az oldat belsejében keletkezı csapadék így 

nem tud rárakódni a bevonandó felületre. A 

kristályméretet adalékok (oxidáló szerek) 

hozzáadásával változtattuk. Az 1. ábrán egy csiszolt 

üvegre leválasztott PbS réteg elektronmikroszkópos 

képe látható.  

 

 
1. ábra Kémiai leválasztással készült PbS réteg 

elektronmikroszkópos képe 

 

A leválasztott rétegekre vákuumban 

párologtattunk Au kontaktusokat. A rétegek foto-

érzékenységét kis vákuumban történı 90 oC-os 

hıkezeléssel növeltük. 

 

CdS leválasztása 
A CdS leválasztási reakció egyszerősítve a 

következı egyenlettel írható le: 
 
CdSO4 + CS(NH2)2 + 2NH4OH = CdS + CO(NH2)2 
+ (NH4)2SO4 + H2O 
 

A fenti bruttó egyenlet bonyolultabb 

mechanizmust takar. A Cd2+ ionok az ammóniával 

nagy stabilitású komplexet képeznek (Cd(NH3) 4
2+), 

ezért a reakció lassan játszódik le az oldat 

belsejében. A CdS leválasztásához szükséges S2- 

ionok lúgos közegben képzıdnek a tiokarbamidból. 

A leválási sebességet az ammónia koncentráció és 

az oldat lúgosságának mértéke erısen befolyásolja. 

Ammónium-hidroxid használatával kb. 100 nm 

vastag réteg vihetı fel egy lépésben. A leváló CdS 

réteg már nagyon kis vastagságban is folytonosan 

befedi a hordozót (2. ábra). Ammónium-sók és lúg 

együttes alkalmazásával a reakciósebesség 

pontosabban beállítható, és vastagabb rétegek 

készíthetık (250 nm). 

A vékony puffer rétegek leválasztására mind a 

csak ammóniát, mind pedig, az ammóniát és 

ammónium-sót  egyaránt tartalmazó oldatok 
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alkalmasak. Az optimális paraméterek 

kiválasztására minkét módszerrel választottunk le 

CdS rétegeket. 

 

 
 

2.ábra Üvegre leválasztott CdS réteg 
elektronmikroszkópos képe 

 

Az ammónium-szulfátot is tartalmazó 

oldatokból a CdS csak magas hımérsékleten vált le 

megfelelı sebességgel. A leválasztott rétegek 

tapadása és optikai átlátszósága megfelelı volt 

minden kísérletben. A harmadik ábrán látható, hogy 

a rövid hullámhosszú sugárzást a CdS réteg elnyeli. 

 

 
3. ábra A kémiai leválasztással készült CdS rétegek 

abszorpciós spektruma (folytonos vonal-60 nm 
vastag, szaggatott vonal 120 nm vastag réteg) 

 

A rétegvastagság pontos beállítása nehéz 

feladat, mert az ammónia kipárolgásával változik a 

leválasztási sebesség is. Cu2+ ionok hozzáadásával a 

leválasztott rétegek ellenállása és fényérzékenysége 

megnıtt. Az optimális érzékenységet 200 oC-on 

történı hıkezeléssel értük el. A CdS fotodetektorok 

válasza lassú, és nagyon függ az elızı megvilágítás 

intenzitásától és idejétıl.  

 

 
4. ábra A fotoáram idıfüggése tipikus CdS 

rétegek esetén 

 

A fotoáram dinamikai tulajdonságai alapján 

megállapítható, hogy a leválasztott CdS olyan 

csapdaszinteket tartalmaz, amely perzisztens 

fotovezetést okoz. Ez a jelenség összefüggésbe 

hozható a napelemek mőködésében tapasztalható 

hiszterézissel. Napelem készítésre alkalmas diódát 

nyertünk egykristályos p-InP és n-CdS 

alkalmazásával. A napsugárzás döntı része az InP-

ban nyelıdik el, amelynek a tiltott sávja 1,34 eV. 

Az ideális érték napelemekre 1,54 eV. Az InP és a 

CdS rácsállandója nagyon jól illeszkedik, ezért a 

leválasztott rétegekben a kristályszemcsék még 

tömörebben illeszkednek. 
 

 
 

5. ábra CdS/InP átmenet keresztmetszetének 
képe (transzmissziós elektronmikroszkópos 

felvétel) 
 
A diódát alkotó félvezetık határán vékony 

egykristályos β-In2S3 képzıdését mutattuk ki. Az 6. 
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ábrán látható röntgen diffrakciós görbén 

egyértelmően látszanak a határfelületi réteg csúcsai. 
 

 
6. ábra CdS/InP heteroszerkezet röntgen-

diffrakciós görbéje (a csillaggal jelzett csúcsok β-
In2S3 képzıdését jelzik)  

 

Alkalmazások 

Gabonák és gabona ırlemények összetételének 

meghatározására alkalmas infravörös spektrométer 

mérıfejét fejlesztettük ki nagy felülető PbS 

detektorok alkalmazásával. A mérıfej négy 1 cm2 

felülető fotoellenállást tartalmaz. A detektorok 

érzékenységi határhullámhossza 3000 nm. A 

mérıfej a 7. ábrán látható. 

 

 
 
7. ábra Reflexiós mérıfej PbS fotoellenállások 

alkalmazásával 
 

A CdS rétegek relatív ellenállás változása fény 

hatására a legnagyobb, ezért fénnyel történı 

szabályozási feladatok megoldására rendkívül 

alkalmas. Az elektroozmózis fénnyel történı 

vezérlését fotoérzékeny vékonyrétegekkel is meg 

lehet valósítani. A kis keresztmetszető mikro-

csatornában áramló folyadék sebessége 

megvilágítás hatására jelentısen lecsökkent, ha az 

egyik falára CdS réteget választottunk le. 

Az n-CdS réteg és a p-CuInGaSe (CIGS) 

abszorber réteg alkalmazásával olcsó 19,7% 

hatásfokú napelem állítható elı. Nagy felülető 

modulok hatásfoka is megközelíti a 12%-os értéket. 

Környezetvédelmi okok miatt a CdS réteg helyett 

alternatív anyagokat keresünk. A kevésbé mérgezı 

ZnS és In2S3 szintén alkalmas ablakrétegként és 

hasonló módon leválasztható vizes oldatból. Az 

olcsó és hatékony napelem gyártási technológiák 

kutatása napjainkban egyre intenzívebben folyik, 

mert a megújuló energiák alkalmazásával lassítható 

a globális felmelegedés. 
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Romlás elırejelzésének lehetısége ipari tárolókban mikrobiális 
illékony komponensek segítségével 

Predicting spoilage in storehouses based on microbial metabolic profiling 
Sági-Kiss Virág, Fodor Péter, Pomázi Andrea, Maráz Anna 

Budapesti Corvinus Egyetem, Alkalmazott Kémia tanszék 
1113, Budapest, Villányi út 29-43 

Budapesti Corvinus Egyetem, Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék 
1113, Budapest, Somlói út 14-16 

 

 

Summary 

The objective of our project is to find the microbial patterns, which can predict the spoilage during storage of 

fruits. As a model system plum (Prunus Salicina) inoculated with Penicillium species was chosen. There are 

several studies on the detection of microbial volatile organic compounds (MVOCs) considered as indicators of 

fungal contamination [1]. Fruits supply a wide range and a large amount of nutrients for the growth of moulds. 

One goal is to investigate whether there is a common pattern in produced compounds on different fruits. The 

great diversity of microbial volatile production, which has been reported in the literature, makes the selection of 

fungal indicators quasi-impossible. The selection becomes especially difficult by the fact that no compound was 

found to be produced by every species in any conditions. Beside the development of the model system and 

analytical process the novelty of this project is following the growing of microbes. One of our goals is to 

differentiate the different spoilage stages. There are just several successful reported experiments in literature in 

connection with following the growing. We have generated samples from inoculated plums and control plums 

over the course of 7 day period. Plums were sterilized, than inoculated with Penicillium Expansum and stored in 

room temperature in battle jars. These samples will allow us to investigate: Spoilage related patterns in agar 

media and in plums. Results shows that inoculates and control plum can differentiate based on the produced 

MVOCs. In the future we try to compare how similar the produced MVOCs in agar, plum and other reported 

studies. 
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Összefoglalás 

 

A világ növekvı élelmiszerigényének tükrében 

a mezıgazdaság egyik kulcskérdése a tárolási 

veszteségek csökkentése. Az élelmiszeripari 

alapanyagok szabályozott légterő tárolása 

megoldással szolgált néhány gyümölcs és zöldség 

eltarthatóságának növelésére azonban ez a tárolási 

mód nem ad lehetıséget az termények ellenırzésére 

a tárolási idı alatt. Célunk olyan módszer 

kialakítása, mellyel a penészgombás romlási 

folyamatokat gyorsan, olcsón, és hatékonyan elıre 

jelezhetnénk ipari méretekben. Romlás során a 

mikrobiális folyamatok illékony metabolitokat is 

eredményeznek. Az egyes mikroorganizmusok által 

kibocsátott illékony szerves komponensek 

megfelelı mérési körülmények között alkalmasak 

lehetnek az adott faj azonosítására [2,3,4]. A 

kutatás célja a megfelelı modellrendszer 

kifejlesztése és az analitikai módszer kidolgozása 

mellett annak vizsgálata hogy a kapott eredmények 

alkalmasak-e romlási folyamatok elırejelzésére.  

Modellgyümölcs a japán szilva (Prunus 

Salicina), Autumn Sweet fajta. A piacról vásárolt 

szilvákat enyhe sterilezés után a kiválasztott 

mikroorganizmusokkal beoltják. Modell 

mikroorganizmus a Penicillium Expansum, mivel 

ennek kiterjedt az irodalma és gyakran megjelenik a 

tárolás során. A penészgombát a korábbi 

kísérletekben szelektív táptalajok segítségével 

izolálták japán szilváról. A szilvákról vett minták 

alapján a Penicillium Expansum domináns fajnak 

mutatkozott. Az elıkísérletek és az irodalom 

áttekintése alapján a modellrendszernek szabványos 

600 ml-es befıttesüveget választottuk, melyeket 

inkubátorba helyeztünk. Saját készítéső 

keverıszállal biztosítottuk a légmozgást, 

vattadugóval a szellızést és egy szeptummal elzárt 

üvegcsonkkal a mintavétel helyét. 

Az illékony komponensek összegyőjtéséhez 

gyors és egyszerő mintavételezésre van szükségünk 

melynek a választott szilárd fázisú mikroextrakciós 

(SPME) eljárást tökéletesen megfelel. A módszer 

további elınye hogy a minta közvetlenül 

felhasználható gázkromatográfiás mérésben. SPME 

technikát sikeresen alkalmazták már Penicillium 

fajok által termelt illékony metabolitok 

kimutatására [3,4]. Illékony komponensek 

szétválasztására és detektálására GC-MS kapcsolt 

rendszert alkalmaztunk. A metabolikus 

ujjlenyomatok felvétele GCQ Finnigan 

gázkromatográfiás készülékkel és Finnigan GCQ 

ioncsapdás tömegspektrometriás detektorral történt. 

Az eredmények azt mutatják, hogy találhatunk 

olyan csúcsokat, amelyek konzisztensen 

jelentkeznek az egyes típusú mintákban. Egyes 

komponensek megjelennek vagy eltőnnek az idı 

elırehaladtával. A mennyiségi információk nélkül, 

az alapján hogy ezek a komponensek 

megtalálhatok-e egy rendszerben vagy nem, meg 

lehet különböztetni, hogy kontroll vagy oltott 

mintáról beszélünk-e. Annak megállapítása, hogy 

milyen állapotban van a romlás a mennyiségi 

információkat is felhasználva jelenlegi munkánkhoz 

tartozik. Úgyszintén a csúcsok pontos 

meghatározása és biológiai interpretációja is. 

További feladataink közé tartozik a modellrendszer 

eredményeinek kiterjesztése a már jól mőködı 

mérırendszerrel. Penicillium Expansum 

ujjlenyomatának felvétele másik gyümölcsön, 

annak megállapítására, hogy létezik-e 

általánosítható mintázat. Továbbá a hőtıtárolás 

hımérsékletén történı mérések annak 

megállapítására, hogy kell-e változtatni az analitikai 

módszeren. 
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A préselési ciklusban kifejtett préserı befolyása a tabletták 
textúrájára és tulajdonságaira 

The effect of the applied compression force during the compression cycle to the texture and 
properties of tablets 

Sovány Tamás, ifj. Kása Péter, Hódi Klára 
Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszertechnológiai Intézet 

6720 Szeged, Eötvös u. 6. 

 
Summary 
Tablets are the most common dosage forms in the pharmaceutical industry. It is very important to know the 
processes and deformation of the materials during compression, to produce tablets with acceptable properties. 
These processes can be well studied with eccentric tablet presses. The advantage of this presses the easy 
instrumentation, but because of their low productivity they are not in use in the industry. The rotary presses 
which are used by the industry are expensive, their instrumentation is more difficult, so they are rarely used by 
the academy.  
There are some differences between the compression cycles of the eccentric and rotary tablet presses, which 
makes the data transfer difficult between the different machines. The aim of the study was to investigate the 
applicability of some mathematical equations, described by Heckel, Walker or Kawakita, in the modeling of the 
processes during compression.  
Binary mixtures of microcrystalline cellulose and spray dried mannitol in five different ratios were compressed 
both on eccentric and rotary press. The results were evaluated with the equations discussed above. The results 
Kawakita eq. suggests that the arrangement of the particles in the die is closely the same on the both machines 
and depends on the properties of the materials. In contrast the energy demand of the compression showed 
optimum point at the ratio 50:50. These observation is also supported by the coefficients calculated from the 
Walker equation. The better energy utilization can be due to the small adhesion of the material which results 
lower friction to the die wall. This results that less energy is necessary to given volume reduction, and stronger 
bonding are forming already at lower pressures. Moreover, the values of constants shows two or three times 
difference between the two tablet presses. This observation suggests that the eccentric press causes bigger stress 
on the powders as the rotary one. The constants calculated from the Heckel equation also reflects to these 
phenomenon, as they suggests bigger particle fragmentation at eccentric press. 
These phenomena have a great influence to the texture and properties of the compressed tablets. The porosity 
increases and the tablet hardness decreases with increasing amount of mannitol, due the small cohesivity of this 
material. Also lower hardness and bigger porosity is observable at the tablets prepared with rotary tablet press 
with the same parameters. This results a worse mechanical properties especially in friability and subdivision 
tests. The texture of the tablets was studied with a computer microtomograph, and the observations are 
supporting the results of porosity measurements. Moreover, a difference can be seen also in the arrangement of 
the lines of force within the tablets, which reflects the difference in the behavior of the tablets during subdivision 
tests. 
Overall, it can be stated that the properties and the densification behavior of the powders strongly influence the 
postcompressional properties of tablets. The relationships between the densification behavior of powders and the 
applied compression force can be characterized well with the use of the equations of Heckel, Walker and 
Kawakita. They also can give useful information to the comparison of the behavior of materials on different 
tablet presses, and can help the data transfer between them. Comparing these results, with the properties of 
compressed tablets, conclusions can be drawn about the probable postcompressional properties. 
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Bevezetés 

 

A gyógyszeripar által gyártott termékek mintegy 

90%-át a szilárd gyógyszerformák teszik ki, 

melynek a legnagyobb hányadát a tabletták 

alkotják. A megfelelı tulajdonságokkal rendelkezı 

tabletták elıállításához elengedhetetlenül fontos a 

kiindulási anyagok fizikai kémiai és préselhetıségi 

tulajdonságainak ismerete. 

A préselés során lejátszódó folyamatok és a 

préserı hatására bekövetkezı deformáció kiválóan 

tanulmányozható excenteres tablettázógépek 

segítségével. Ezen gépek nagy elınye a könnyő 

felmőszerezhetıség, azonban alacsony 

termelékenységük miatt az ipari gyártásból már 

hosszú ideje kiszorultak.  

Az iparban használt rotációs tablettázógépek 

viszont drágák, felmőszerezésük nehézkesebb, 

valamint teljesítményük is nagy, így az 

alapkutatásokban kevésbé használják ezeket a 

típusú gépeket.  

A két különbözı típusú tablettázógép mőködése 

között azonban van néhány alapvetı különbség, 

ami jelentısen megnehezíti a kutatási eredmények 

átvitelét egyik berendezésrıl a másikra.  

A kutatás célja az volt, hogy néhány, az 

anyagok préselés közben mutatott viselkedését leíró 

matematikai összefüggés segítségével (Heckel, 

Walker, Kawakita) modellezzük a préselési 

folyamatot excenteres ill. rotációs tablettázógépen 

[1-4]. 

 

Anyagok és módszerek 

 

Mikrokristályos cellulóz (Vivapur 102, J. 

Rettenmeier & Söhne Németország) és porlasztva 

szárított mannit (Pearlitol SD 200, Roquette 

Pharma, Franciaország) binér keverékeit préseltük, 

lubrikánsként 1% magnézium sztearát 

hozzáadásával (1. táblázat). 

 

1. táblázat: A porkeverékek összetétele 

Minta 
Vivapur 

102 
Pearlitol 
SD 200 

Magnézium 
sztearát 

S1 90 g 10 g 1 g 
S2 70 g 30 g 1 g 

S3 50 g 50 g 1 g 
S4 30 g 70 g 1 g 
S5 10 g 90 g 1 g 

 

A porok és keverékek porreológiai 

tulajdonságait PharmaTest PTG-1 (PharmaTest 

Apparatebau Gmbh., Németország) vizsgáló 

berendezéssel, tömöríthetıségüket Engelsmann-féle 

Stampfvolumeterrel (JRS Pharma, Németország) 

végeztük. 

A porok homogenizálását Turbula keverıvel 

(Willy A. Bachofen Maschienenfabrik, Svájc) 

végeztük 50-es fordulaton, 8 percig, majd 2 percig a 

lubrikáns hozzáadása után. 

A tabletták préselése felmőszerezett Korsch 

EK0 excenteres (E. Korsch Maschienenfabrik, 

Németország) és Ronchi AM8S (Officile 

Mecchanice flli. Ronchi, Olaszország) rotációs 

tablettázógéppel történt, 8 mm átmérıjő, lapos, 

peremes, a felsı bélyegzın felezıvonallal ellátott 

présszerszámok alkalmazásával. 

A tabletták szilárdság vizsgálatánál Heberlein 

szilárdságvizsgáló készüléket (Heberlein & Co. 

AG, Svájc) használtunk. A felezéshez szükséges 

erı meghatározásához egy az intézetben fejlesztett 

szilárdságvizsgálót alkalmaztunk (1. ábra). 

 

 

1 ábra: A szilárdságvizsgáló sematikus ábrája 

 

A tabletták és porok valódi sőrőségének 

meghatározását QuantaChrome multipiknométerrel 

(QuantaChrome Corp., USA) végeztük. 
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A tabletták belsı szerkezetének vizsgálatához 

SkyScan 1072 (SkyScan, Belgium) mikro CT 

készüléket használtunk. 

 

Eredmények és diszkusszió 

 

A preformulációs eredmények azt mutatták, 

hogy a porlasztva szárított mannitol kiválóan 

alkalmas a mikrokristályos cellulóz kissé rosszabb 

folyási és tömörödési tulajdonságainak javítására. 

Mindazonáltal az alacsony kohezivitási értékei 

viszonylagosan gyenge interpartikuláris kötıerıkre 

utalnak. 

A Kawakita és Lüdde által leírt összefüggés  

P/C = [P/a + 1/ab]  

(P: az alkalmazott présnyomás, C: az adott 

nyomás hatására bekövetkezı térfogat redukció, „a” 

és „1/b”: konstansok)  

alapján számolt a csökkenı értéke azt mutatja, 

hogy a porok elrendezıdése a matricaüregben a 

várakozásoknak megfelelıen a mannitol 

mennyiségének növekedésével javul, és mivel fıleg 

az anyagi tulajdonságok határozzák meg, közel 

azonos a két gép esetében (2. táblázat).  

 

2. táblázat: A Kawakita konstansok értékei 
Excenteres 

tablettázógép 
a 1/b 

S1 0,731689 6,906783 
S2 0,70922 6,08766 
S3 0,696767 6,267419 
S4 0,688848 6,86347 
S5 0,665115 7,649485 

Rotációs 
tablettázógép 

 

S1 0,727431 15,834 
S2 0,700722 15,68496 
S3 0,687002 10,54617 
S4 0,691037 19,53148 
S5 0,671321 17,87191 

 

Az 1/b érték ezzel szemben minimumot mutat 

az 1:1 arányú keverékek esetében, ami arra utal, 

hogy ez esetben szükséges a legkisebb energia 

befektetés a por térfogatának felére csökkentéséhez. 

Ez valószínőleg a porkeverék matricafalhoz való 

kis mértékő adhéziójának, és ez által, a kisebb 

súrlódási munkából adódó jobb energia 

kihasználásnak tudható be. 

Ez utóbbi megfigyelést támasztják alá a Walker 

és mtasi által leírt egyenletek alapján számolt 

koefficiensek is.  

LogP = -L V + C1 

100V = -W LogP + C 

(P: présnyomás, V=V/V0 az adott nyomáson 

mérhetı és a kiindulási térfogat arányaként 

számolható térfogat redukció, C és C1 konstansok) 

Az L az úgynevezett nyomási modulusz, 

melynek a fent említett aránynál mutatott 

maximuma az adott nyomásra bekövetkezı 

legkisebb térfogat redukcióra reflektál (3. táblázat). 

 

3. táblázat: A Walker koefficiensek értékei 
Excenteres 

tablettázógép 
W L 

S1 6,4086 15,549 
S2 5,4681 17,517 
S3 5,3631 18,447 
S4 5,8767 17,016 
S5 6,2179 15,176 

Rotációs 
tablettázógép 

 

S1 14,098 6,5343 
S2 13,776 7,116 
S3 9,5961 10,364 
S4 14,164 7,0354 
S5 14,394 6,2777 

 

Ez a jelenség arra utal, hogy a jó energia 

kihasználás miatt már kis présnyomás alkalmazása 

esetén is kialakulnak a részecskék közötti 

kötıdések, és szilárd komprimátum keletkezik. 

Ennek következményeként a nyomás növelésével 

ennél az összetételnél érthetjük el a legkisebb 

további térfogat redukciót, amit a W koefficiens 

minimum értéke is mutat. 

Az utolsó, Heckel által leírt egyenletbıl számolt 

paraméterek nem adtak az elızıekhez hasonlóan 

egyértelmő eredményt, de ezt az összefüggést már 

érték kritikák az irodalomban [5].  

ln(1/1-D) = KP + A 

(D: a tabletta relatív sőrősége (a tabletta 

látszólagos és a kiindulási porkeverék valódi 
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sőrőségének aránya), P: présnyomás, K és A 

konstansok) 

A K koefficiens reciprokaként számolható 

átlagos hasznos nyomás (Py) a plasztikus 

deformáció kezdeti nyomásértékére utal, ez a 

mikrokristályos cellulózt és mannitot 70:30 

arányban tartalmazó keveréknél mutatott minimum 

értéket, míg a tablettázógépek között nem volt 

szignifikáns különbség (4. táblázat). 

Az A koefficiensbıl az alábbi összefüggések 

alapján számolt konstansok az összetétel 

függvényében nem mutattak szignifikáns változást.  

Da = 1 – e-A 

Db = Da – D0 

Az fentiekkel ellentétben az egyes 

tablettázógépek esetében számolt Da és Db értékek 

különböztek egymástól. Az excenteres gépek 

esetében tapasztalt nagyobb értékek a részecskék 

nagyobb arányú fragmentációjára utalnak.  

4.táblázat: A Heckel konstansok értékei 
Excenteres 

tablettázógép 
Py Da Db 

S1 217,3913 0,775145 0,505519 
S2 196,0784 0,78155 0,48862 
S3 217,3913 0,77546 0,465385 
S4 256,4103 0,785254 0,450285 
S5 312,5 0,779002 0,417213 

Rotációs 
tablettázógép 

 

S1 232,5581 0,617949 0,348322 
S2 212,766 0,615265 0,322334 
S3 263,1579 0,633443 0,323368 
S4 270,2703 0,6573 0,322331 
S5 277,7778 0,66469 0,302901 

 

A fenti jelenségbıl arra következtethetünk, 

hogy az excenteres gépek esetében nagyobb 

terhelés éri a tablettázandó porkeveréket, mint 

rotációs berendezés esetében. Ezt alátámasztja az is, 

hogy a többi egyenlet esetében is két- háromszoros 

különbség mutatkozott a két géptípussal kapott 

értékekben.  

Minden fent említett paraméter befolyással van 

a tabletták posztkompressziós tulajdonságaira és 

szerkezetére. A préselt tabletták szilárdsága 

tendenciózusan csökkent a mannitol 

mennyiségének növelésével. Ez az anyag alacsony 

kohezivitásából adódó kis kötıerıknek tudható be. 

Az alkalmazott préserı és a tablettázógép típusa 

szintén jelentısen befolyásolja a szilárdságot, 

ezáltal a kopást és a tabletták oszthatóságát is. A 

tabletták belsı szerkezetét megvizsgálva jól látható 

a kisebb préserı vagy a rotációs gép esetében a 

préselési fázis rövidebb ideje által okozott kisebb 

terhelésbıl következı nagyobb porozitás. 

Ezenkívül, különbség mutatkozik a különbözı 

gépeken préselt tabletták esetében az erıvonalak 

elrendezıdésében is, ami szintén mechanikai 

problémákhoz vezethet.  

 

Összefoglalás 

 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a 

porkeverékek préselés közbeni viselkedése 

nagymértékben befolyásolja a tabletták 

tulajdonságait. Ez a viselkedés jól leírható az 

alkalmazott matematikai összefüggésekkel, melyek 

alkalmazása megkönnyítheti az adatok átvitelét 

különbözı tablettázógépek között. 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

A munka Sanofi-Aventis ösztöndíj 

támogatásával készült. Szeretnénk köszönetet 

mondani a SkyScan cégnek a mikro CT-s felvételek 

elkészítéséért, valamint Vakli Katalinnak a 

közvetítésért. 
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A moduláris „gázkondicionáló” üzemesítésének tapasztalatai  
Experience of the Operation of Modulating Offgases Conditioning equipment  
Ujhidy, A.,* Bucsky, Gy.,*  Korpics, F.,** Végh, F.,*** Német, S.*** 

*PE Mőszaki Informatikai Kar Mőszaki Kémiai Kutató Intézet, Veszprém 
** CONTRORG Kft., Veszprém 

*** Richter Gedeon NyRt., Budapest 
 
 
 

A gyógyszergyártási technológiákból a 

levegıbe távozó szerves oldószer tartalmú 

véggázok katalitikus degradációjával kapcsolatos 

egyes problémák megoldására, a RG és a MÜKKI 

évekkel ezelıtt kezdett közös kutató-fejlesztı 

munkába, amirıl a MKN rendezvényein 

rendszeresen beszámoltunk: 

MKN’04: Véggázokban megjelenı oldószergız 

koncentráció ugrások technológiai kiegyenlítése. 

Konf. Kiadvány p. 233-235 

MKN’05: Pilot plant gázkondicionáló 

tesztelése. Konf. Kiadvány p. 30-31 

MKN’07: Oldószer abszorpciós berendezés 

technológiai irányító rendszere. Konf. Kiadvány p. 

31-35 

 

Jelen elıadásunkban, az e kutatások alapján – a 

RG Dorogi Fióktelepen – üzemesített megoldással 

szerzett tapasztalatainkról számolunk be. 

Ismeretes, hogy a szokásos vegyipari 

technológiáknál csak elvétve fordul elı, hogy a 

távozó gáz csak egyetlen oldószer gızét 

tartalmazza, méghozzá egy úgynevezett gazdasági 

küszöbérték feletti koncentrációban, amikor még 

kifizetıdı lehet az oldószer visszanyerése. Az 

esetek többségében gız-elegyek szennyezik a 

gázáramot, amikor a környezetvédelemnek 

megfelelı mőveleti cél csak valamilyen 

megsemmisítési eljárás lehet. Az erre használható 

módszerek bármelyikével is állunk szemben, 

mindig felvetıdik az a probléma, hogy az oldószer 

gız koncentrációja lökésszerően ingadozik az idı 

függvényében, ami kedvezıtlenül hat a választott 

megsemmisítési mővelet mőködtetési 

körülményeire, hatásosságára. Erre üzemi 

tapasztalatokkal, mind a katalitikus égetés, mind a 

biofilterek területén a Richter Gedeon Rt. 

rendelkezik.  

 

A szakirodalomban jól ismert az az eljárás, 

amikor egy abszorbert összekapcsolnak egy 

sztripperrel azon célból, hogy az abszorberben 

elnyeletett gázokat, gızöket a folyadék regenerálása 

céljából a sztripperben kihajtsák. Természetesen 

ezeket az összekapcsolt rendszereket úgy 

üzemeltetik, hogy az abszorberben a folyadékot 

hőtik, hogy minél jobb legyen az abszorpció, a 

sztripperben lévı folyadékot pedig főtik, hogy 

javítsák a kihajtás hatásfokát. A létrehozott mőszaki 

megoldásban, az oldószer koncentrációingadozással 

áramló gáz folyamatosan halad át a folyadékoldalon 

is sorba kötött abszorberen és deszorber-

sztripperen. A Rauschert töltelékes oszlop 

abszorber és deszorber között cirkuláltatott 

abszorbens folyadék, rövid ideig, kvázi pufferolja 

az abszorberbe beérkezı gázkoncentráció 

ugrásokat, miközben ugyanez a gáz a deszorberben, 

az adszorberbıl érkezı és közben felmelegített 

abszorbensbıl, ezt az elnyelt oldószermennyiséget, 

bizonyos idıkéséssel kisztrippelve, a 

gázkoncentráció kiugró ingadozásait „kisimítja”.    

 

Az elkészült kísérleti berendezés, az elvégzett 

tesztelı vizsgálatok alapján jól vizsgázott, a célul 

kitőzött feladatot nemcsak teljesítette, hanem az 

üzemi alkalmazhatóság szempontjából néhány 

kedvezı tapasztalattal is szolgált.  

Ezt követıen telepítettük a berendezést a 

Richter G. NyRt. Dorogi Fiók telepére (1. ábra). 

Elsı lépésben a megépült berendezéssel 

funkcionális mőködési vizsgálatokat végeztünk. 

Ezeket „modellmérések” követték, ahol igazoltuk, 



 

 110

hogy a berendezés képes az oldószer koncentrációk 

ugrásainak simítására, modulálására.  

 

A modellmérések során tapasztalt néhány 

mőködési anomália és hiányosságok kijavítása után, 

a berendezést közvetlenül az üzembıl távozó 

légzıre kapcsoltuk és folyamatos tartamkísérleteket 

folytattunk. Az éles üzemi kísérletek is igazolták, 

hogy a technológiai folyamatokban jelentıs 

koncentrációingadozások vannak, amiket a 

gázkondícionáló berendezés mindig kisimított. 

Ezek az üzemi mérések is igazolták a 

berendezés létjogosultságát és alkalmazhatóságát. 

Jelenleg a berendezésnek a katalitikus oxidációs 

rendszerhez való csatlakoztatása folyik. 

 

Elıadásunk teljes szövegét (a berendezést 

mutató több fényképfelvétellel), e-mail 

attachmentként az érdeklıdıknek, 

ujhidy@mukki.richem.hu címrıl készséggel 

megküldjük. 
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Üvegszál paplannal erısített észter alapú kompozitok mechanikai 
tulajdonságainak és reprodukálhatóságának vizsgálata 

Investigation of mechanical properties and reproducibility of ester based composites 
Varga Csilla*, Miskolczi Norbert*, Bartha László*, Lipóczi Gergely** 
*Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és 

Széntechnológiai Intézeti Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

**Balatonplast Kft.  
8227 Felsıörs, Petıfi u. 26. 

 

Summary 

Kutatásunk célja üvegszál paplannal erısített észter alapú mőanyag kompozitok mechanikai tulajdonságainak 

javítása és reprodukálhatóságának vizsgálata volt. Az összeférhetıséget javító, ún. kompatibilizáló adalék 

alkalmazásával lehetıség nyílhat arra, hogy azonos minıségi elıírások teljesítéséhez kisebb erısítıanyag-

tartalmú kompozitot lehessen alkalmazni, ezáltal csökkenthetı az alapanyag-felhasználás. 

A kompozitokban mátrixként poliészter és vinilészter gyantát, erısítıanyagként E-típusú üvegszál paplant. 

Korábbi kutatások eredményei alapján kiválasztott kompatibilizáló adalékokat alkalmaztunk az üvegszál paplan 

és az észter típusú gyanta közötti kölcsönhatás javítására. Öt réteg üvegszál paplannal erısített kompozit lapokat 

készítettünk laminálási eljárással, amelyekbıl CNC-berendezéssel vágtuk ki a vizsgálatokhoz szükséges 

szabványos próbatesteket. Vizsgáltuk egy adott kompozit lapon belül a különbözı mechanikai tulajdonságok 

(húzó jellemzık, Charpy-féle ütési jellemzı) alakulását, illetve a kompozitok gyártásának reprodukálhatóságát 

is.  

Az eredmények alapján megállapítható, hogy az adalék jelentısen befolyásolja a kompozitgyártás 

reprodukálhatóságát. Egy laminált kompozit lapon belül is nagymértékben különbözhetnek a jellemzık, illetve 

az egymás után gyártott ugyanolyan összetételő kompozit lapok esetében is. A reprodukálhatósági vizsgálat 

során arra a következtetésre jutottunk, hogy az adalék megfelelı megválasztásával kiküszöbölhetık a gyártásból 

adódó egyenetlenségek, és szőkebb határok közé szorítható az egyes tulajdonságok szórása.  
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Az anyagelfogyás valószínőségének és várható idejének 
meghatározása átmeneti tárolók esetében sztochasztikus mőködési 

feltételek mellett 
Probability and the expected time of emptying of intermediate storages under stochastic 

operation conditions 
Mihálykóné Orbán Éva, Lakatos G. Béla, Mihálykó Csaba, Lucz Lóránd 

Pannon Egyetem  
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

__________________________________________________________________________________________ 
Summary 
A mathematical model of operation of an intermediate storage under stochastic operational conditions is pre-
sented. The material input of the storage occurs at moments of time the intervals between which are non-
negative identically distributed random variables with density function f(x), while the amounts of material filled 
into the storage also vary randomly characterized by a general probability density function g(x). It is also 
assumed that the random processes describing the intervals between the filling events and the amounts of 
material filled at these events are independent. If the material from the storage is processed continuously in time 
with fixed processing rate c and the shortage of material in the storage may cause significant processing failure 
for the continuously operating system then the problems to be solved in this case can be formulated as follows. 
1) What is the required initial amount of material in the storage allowing no emptying the storage. 

Defining a two variable function )(),( )(
)(

∞<
−= xT

xT
V

VeEx 1δδφ  with variables x≤0 , δ≤0  where x denotes the 

initial amount of material with which the process is started, )(xTV  stands for the moment of time of emptying 

the storage, E denotes the expectation while 1A is the characteristic random variable of the event A, then 
)0,()( xx φψ =  expresses the probability of exhaustion of material in the storage as a function of the initial 

amount x of material, while ( ))(/),(
0

xTEx V=∂∂−
=δ

δδφ  expresses the expected time of emptying of the 

storage. As a consequence, knowing the function ),( δφ x  both the probability and the expected time of 

exhaustion of material in the storage can be predicted. 
It was derived that, in general case, the function ),( δφ x  satisfies the integral equation (2), and the properties of 

solution for cases 0>δ  and 0=δ  are given. These properties assure that for each 0<α<1 there exists such 
initial amount of material x that the storage becomes no empty with probability ( α−1 ).  
If the intervals between the input events are described by the Erlang(n) distribution then Eq.(2) can be 
transformed into the differential-integral equation (3) subject to the initial conditions (4). The solution to Eq.(3), 

in general case, can be written in the form ∑∑
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special conditions, analytical solutions can be derived and are given by Eqs (5)-(14), in turn.  
Illustrative numerical results, showing the dependencies of functions ψφ ,  and ( ))(xTE V  as a function of 

variables x and δ are presented in Figs 1-6 where explanation of the constant parameters are as follows. µf 
denotes the expected value of intervals between the filling events, µg stands for the expected value of the 
amounts of material filled into the storage by batches. The value Yk≡1 indicates that the density function of the 
amounts of material filled into the storage by batches was a Dirac delta function at y=1. 
__________________________________________________________________________________________ 
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Bevezetés 
A különbözı mőszaki rendszerek megvalósítá-

sánál gyakran alkalmazott eljárás közbülsı tárolók 
használata. Vegyipari gyárakban esetenként tartály-
ban győjtik a megtermelt anyagot, és ebbıl a tar-
tályból veszik ki a felhasználáskor. A győjtés oka 
lehet az eltérı ütemő termelés és felhasználás, de 
például okot adhat erre az is, hogy meghibásodások 
esetén is legyen felhasználható anyag raktáron. A 
cél a tartály megfelelı méretének a meghatározása 
annak érdekében, hogy a tartályból ne csorduljon 
túl az anyag, valamint annak a kezdı anyagmeny-
nyiségnek a megadása, amelynek rendelkezésre kell 
állnia a kezdı idıpillanatban annak érdekében, 
hogy a termelés ne akadjon el anyaghiány folytán. 

A tárolók mőködésének modellezésekor azt ta-
pasztalták, hogy a mőködésük inkább sztochasz-
tikus, mintsem determinisztikus [1]. Általános szto-
chasztikus modellt állítottak fel szakaszos-szaka-
szos rendszerek mőködésére [2], amelyben pontos 
megoldás helyett becsléseken alapuló módszert 
mutattak a megfelelı méret és a szükséges kezdı 
anyagmennyiség meghatározására. 

Elıadásunkban egy olyan modellt vizsgálunk, 
amelyben a betöltések szakaszosan, a letöltés pedig 
állandó intenzitással, folyamatosan mőködik. [3]-
ban a termelési problémát véges idıintervallumon 
vizsgálva véletlen szimuláción alapuló módszert 
adtunk a kezdı anyagmennyiség meghatározására 
és a méretezési probléma megoldására. 

Ebben az elıadásban az anyagelfogyás valószí-
nőségének meghatározásával foglalkozunk. Emel-
lett azonban fontos kérdés az anyagelfogyás idejé-
nek várható értéke is. Ezt a két célt szem elıtt tartva 
egy olyan függvényt vezetünk be, amely megadja 
az anyagelfogyás valószínőségét, deriváltja pedig 
az anyagelfogyási idı várható értékét. Ezen függ-
vényre integrálegyenletet írunk fel, amelyre anali-
tikus illetve numerikus megoldást adunk. Eredmé-
nyeinket példákkal illusztráljuk. 

 
A vizsgált modell: alapvetı jelölések és feltétele-
zések 

A közbülsı tartályba a megtermelt anyagot a 
betöltési alrendszert alkotó betöltési egységek 

töltik be. Az i-edik betöltés a tartályba a ∑
=

i

k
kt

1

 

,...2,1=i idıpillanatban történik, idıtartamuk 
elhanyagolható. Az egyes betöltések között eltelt 
idıket egymástól független, azonos eloszlású 
valószínőségi változóknak tekintjük, amelyek 
eloszlásfüggvénye F(x), sőrőségfüggvénye f(x). 
Jelölje µf a közös véges várható értéket. Jelölje 
N(t) a t ideig történı betöltések számát. Az i-edik 
betöltés esetén a tartályba betöltött anyagmennyi-

ség szintén véletlen nagyságú, ezt az Yi valószí-
nőségi változó adja meg. Az Yi ,...2,1=i  való-
színőségi változókról feltételezzük, hogy egy-
mástól függetlenek, azonos eloszlásúak G(y) 
eloszlásfüggvénnyel, g(y) sőrőségfüggvénnyel, µg 
várható értékkel. Feltételezzük továbbá, hogy az 
N(t) betöltési folyamat és Yi egymástól függetle-
nek. A letöltési folyamatot folytonos mőveletnek 
tekintjük állandó c intenzitással. Célunk a kezdı 
anyagmennyiség megadása, azaz annak az anyag-
mennyiségnek a meghatározása, amelynek ren-
delkezésre kell állnia a t=0 idıpillanatban annak 
érdekében, hogy a tartályban mindig legyen a 
felhasználó egységek számára elegendı anyag-
mennyiség. Ennek meghatározásához a közbülsı 
tartályban levı anyag mennyiségének változását 
vizsgáljuk az idıben. 

A tartályban az anyagmennyiség-változás a 
beáramló anyagmennyiségbıl és a tartályból le-
töltött anyagmennyiség különbségébıl adódik. 
Ehhez hozzáadva a t=0 idıpontban a tartályban 
levı kezdı anyagmennyiséget, x-t, a tartályban 
levı anyagmennyiséget az idı függvényében 
megadó függvényhez jutunk. Ahhoz, hogy soha 
ne fogyjon ki a tartályból az anyag, szükséges, 
hogy a 

0)(
)(

1

≥−+= ∑
=

ctYxtV
tN

i
i  (1) 

egyenlıtlenség teljesüljön minden 0≥t értékre. 
Mivel azonban az anyagmennyiség-változás egy 
sztochasztikus folyamat, ezért az (1) egyen-
lıtlenség a folyamat minden realizációja során 
nem, csupán valamilyen valószínőséggel (meg-
bízhatósággal) teljesül. Vezessük hát be azt a 
megbízhatóságot megadó függvényt, amely a 
kezdı anyagmennyiségnek a függvényében 
megadja annak a valószínőségét, hogy a 
tartályból nem fog elfogyni az anyag. Definiáljuk 
tehát az RRR →:  függvényt az alábbi módon: 
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Ekkor az anyagelfogyás valószínőségét a kezdı 
anyagmennyiség függvényében a  

)(1)( xRx −=ψ  

függvény adja meg, az anyagelfogyás idıpontja 
pedig x kezdı anyagmennyiség esetén 
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Definiáljuk továbbá a ),( δφ x függvényt az 

alábbi módon: x≤0 , δ≤0  esetén legyen  

)1(),( )(
)(

∞<
−= xT

xT

V

VeEx δδφ      (5) 

Könnyen ellenırizhetı, hogy )()0,( xx ψφ = , és 

))((
),(
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xTE
x

V=
∂

∂
−

=δδ
δφ

, így a ),( δφ x függvény 

vizsgálata alkalmas az anyagelfogyási valószínőség 
és az anyagelfogyási idı várható értékének együttes 
vizsgálatára. Ezért a továbbiakban a ),( δφ x  függ-

vénnyel foglalkozunk. 
Egyenletek a ),( δφ x  függvényre 

Mindenekelıtt megjegyezzük, hogy a ),( δφ x  

függvény mindkét változójában monoton fogyó, 
folytonos, és 1),(0 ≤≤ δφ x . Továbbá belátható, 

hogy  
1.Tétel [4]: Tetszıleges 0≥x  és  0≥δ  esetén 

a ),( δφ x  kielégíti az alábbi integrálegyenletet: 
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2.Tétel: A (2) egyenletnek 0>δ  esetén egyér-
telmő megoldása van a korlátos függvények köré-
ben, továbbá ez a megoldás exponenciális nagyság-

rendben tart nullához, azaz rxKex −≤),( δφ  alkal-

mas K<0  és r<0 , δ -tól függı konstansokkal. 
0=δ  esetén a korlátos megoldás nem egyértelmő, 

mert a (2) egyenlet megoldása az azonosan 1 függ-

vény is. Ha c
f

g >
µ

µ
 és ∫

∞
−≤

x

rxeKdttf 2)( , akkor 

létezik olyan megoldás is, amelyre valamely r<0  

esetén rxeKx −≤ 1)0,(φ  alkalmas 01 >K  konstans-

sal.  

Megjegyzés: A c
f

g >
µ

µ
 feltétel azt jelenti, hogy 

egységnyi idı alatt átlagosan több anyagot töltenek 
be, mint amennyit letöltenek a tartályból. Ellenkezı  
esetben bizonyítható, hogy 1)0,( ≡xφ . 

A 2. Tétel biztosítja azt, hogy minden 10 << α  
számhoz megadható olyan x kezdımennyiség, 
amellyel indítva a termelési folyamatot, a tartályban 
levı anyag α−1  valószínőséggel nem fog elfogyni. 
A szükséges kezdı anyagmennyiség )()0,( xx ψφ =  

inverzének értéke az α=y  helyen. 

3. Tétel [4]: Legyen a kt  valószínőségi változó 

n db független, azonos, exponenciális eloszlású 
valószínőségi változó összege, vagyis Erlang(n) 
eloszlású. Ekkor az (2) egyenlet az alábbi alakba 
írható: 
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kezdeti feltételekkel. 
Ennek a kezdetiérték problémának az egyértel-

mő megoldása 0>δ  esetén a  
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függvény, ahol )(δik  in  multiplicitású pozitív va-

lós résző gyöke a (3) egyenlet  
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(4) kezdeti feltételekbıl a )(δijc  konstansokra felírt 

lineáris egyenletrendszer megoldásából. 
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Következmény: Ha a fenti tétel feltételei telje-
sülése mellett minden pozitív valós résző gyök 
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Speciálisan n=1 esetén  
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Amennyiben )(yg  Dirac-delta függvény az 

1=y  helyen, vagyis 1≡kY , akkor  

xkex )(1),( δδφ −=  (8) 
xkex )0(1)( −=ψ  (9) 

xk
V e

kc

x
xTE )0(

1

1

))0(1(
))(( −

−+
=

λ
, (10) 

ahol )(1 δk  egyértelmő pozitív valós gyöke a 

0=−−
+ −ke

c
k

c

λλδ
  (11) 

karakterisztikus egyenletnek 0≥δ esetén.  
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Megjegyezzük, hogy mivel a )(xψ  exponen-

ciális függvény, ezért az inverz függvénye könnyen 
megadható. 
Numerikus eredmények 

Néhány példát mutatunk az elıbbi fejezetben 
vizsgált függvényekre. Az 1. ábrán a (8) formula 
alapján számolt ),( δφ x  függvényt láthatjuk 

5.0=fµ  várható értékő )2( =λ  exponenciális el-

oszlású betöltési idıközök, egységnyi betöltött 
anyagmennyiség és 1=c  állandó letöltési intenzi-

tás esetén az x  kezdı anyagmennyiség és a δ  
függvényében. A )(1 δk kitevıt numerikusan 

határoztuk meg a (11) összefüggésbıl.  
 
 

 
1. ábra. A ),( δφ x függvény a kezdı anyag-

mennyiség és a δ  paraméter függvényében 
 
 
A 2.ábrán az elıbbi paraméterértékek mellett 
0=δ  esetén a )()0,( xx ψφ =  értékeit ábrázoltuk. 

A (9) képletben a kitevı értéke 1,5936-nak adódott.  
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2. ábra. A )(xψ  anyagelfogyási valószínőséget 

megadó függvény a kezdı anyagmennyiség 
függvényében 

 
 

A )(1 αψ −  függvény α  függvényében szolgál-

tatja a szükséges kezdı anyagmennyiséget, ha 
α−1  valószínőséggel szeretnénk biztosítani, hogy 

ne fogyjon el az anyag. A 3. ábrán az elıbbi para-

méter értékek mellett a )(1 αψ −  inverz függvény ér-

tékeit ábrázoltuk. 
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3. ábra A szükséges kezdı anyagmennyiség az α 
megbízhatóság függvényében 

 
 
A (10) formula alapján számolt anyagelfogyási 

idı várható értéke a kezdı anyagmennyiség függ-
vényében a 4. ábrán látható. 
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4. ábra Az anyagelfogyási idı várható értéke a 
kezdı anyagmennyiség függvényében 

 
 
Exponenciális eloszlású betöltött anyagmennyi-

ség esetén a 1=gµ  választással a (12) formula 

alapján számolt ),( δφ x  függvényt ábrázoltuk az 5. 

ábrán, míg a )(xψ  értékeit az anyagmennyiséget 

megadó valószínőségi változó várható értékének 
különbözı választása mellett a 6. ábra mutatja. 

 

 
5. ábra A ),( δφ x függvény a kezdı anyag-

mennyiség és a δ  paraméter függvényében 
exponenciális eloszlású betöltött anyagmennyiség 

esetén 
 

 
 

6. ábra A )(xψ anyagelfogyási valószínőséget 

megadó függvény a kezdı anyagmennyiség 
függvényében exponenciális eloszlású betöltött 

anyagmennyiség mellett 
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Szakaszos gyártócella szimulációja 
Simulation of a batch unit 

Balaton Miklós Gábor, Nagy Lajos 
Pannon Egyetem, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék 

8200 Veszprém, Egyetem utca 10. 

 
Summary 
A large number of industrial processes, such as the production of fine chemicals, pharmaceuticals, bioproducts, 
as well as other products for which continuous production is not feasible, are operated batch operation mode. In 
many cases this mode of operation is used to manufacture a variety of products which have significantly 
different characteristics such as conversion time, heat of reaction, etc. Achieving good control in such reactors, 
especially temperature control, is quite often difficult due to their flexible and multipurpose character. 
Moreover, the control performance is mainly dependent on the heating-cooling system associated with the 
reactor. Two main types of heating-cooling systems commonly used in industry are: the multifluid system and 
the monofluid system. The well-known multifluid system makes utility fluids flow alternatively in the jacket. 
These thermal fluids are available at given temperature (plant utilities). Multifluid systems represent the most 
widely used systems in industry (more than 90%) due to the relative simplicity of design and low cost (direct use 
of plant utilities). 
Monofluid systems use a single-fluid with variable temperature that can be controlled by an intermediate thermal 
loop which may include heat exchangers, power heaters, etc. 
Split-range controller is widely used for temperature control to select the desired fluid and its flowrate. Lot of 
literature can be found about systems and about their related split-range controllers using two fluid flows with 
different temperatures (both multifluid and monofluid systems), but only a few papers have been published on  
systems utilizing thermal fluids with three different temperatures (monofluid system) and their split range 
controllers. 
At the Department of Process Engineering, University of Pannonia (Hungary) a 50 liter stirred batch reactor with 
a heating-cooling monofluid jacket applying three temperatures was developed (Fig 1.). Besides the main 
economic advantage of the system with three temperatures (a middle temperature fluid can be provided at low 
cost using water), it can provide the homogeneous temperature distribution (necessary for batch reactors) in the 
jacket. The scheme of the system built at the department can be seen on Fig. 2. With this system more economic 
benefit can be achieved if the fluid from the jacket returns to the tank with the closest temperature. This way 
unnecessary heating and cooling as well as disturbances can be avoided. 
Simulation of chemical processes has been used for a long time with the aim of process optimization, controller 
design and optimization, safety evaluation, transitions between operating conditions, and startup/shutdown 
condition testing and designing, testing, and training employees on new processes offline (OTS – Operator 
Training Simulation) before they are implemented. Applying the dynamic simulator of monofluid heating-
cooling system new control structures can be tested without using the physical system. 
The simulator was developed in Honeywell’s UniSim™ Design Suite, which is based on HYSYS® simulation 
software. It supports steady-state and dynamic simulation, design, performance monitoring, optimization and 
business planning for process industries. 
The simulator can be connected to the control software through OPC (OLE for process control) interface. 
In UniSim™ Design no jacketed batch reactor models are available therefore we applied an approximation. We 
combined a CSTR model and a 1-1 shell-tube heat exchanger for the jacket. The shell of the heat exchanger 
represents the jacket, we set the CSTR’s heat duty equal to the exchanger’s tube side duty and the inlet 
temperature of the tube side to the temperature of the CSTR. The rest of the simulator (monofluid system) was 
built using the models of UniSim™ Design. 
The simulator describes the behavior of the real system relatively well (Fig. 3.) and it will be improved by 
further parameter identification. 
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Bevezetés 

 

A vegyipar egyes területein, ahol a nagy 

folyamatos technológiákhoz képest sokféle és kis 

mennyiségő terméket állítanak elı, túlnyomórészt 

szakaszos technológiákat alkalmaznak, mint 

például a gyógyszeriparban 0, finomvegyszer 

gyártásban, stb.. Ezen technológiák esetében 

nagyon fontos a receptben elıírt hımérsékletek 

pontos tartása, és a reaktorban a lehetı 

legegyenletesebb hımérséklet eloszlás biztosítása. 

Szakaszos technológiák esetében a reaktorok 

köpenyen keresztüli hőtése illetve főtése 

sokféleképpen megvalósítható. Az iparban még 

mindig a legelterjedtebb a változó közegő azaz 

multifluid köpeny hőtés-főtés (több mint 90 %), 

amely esetében két vagy három különbözı közeg 

végzi a hőtést illetve a főtést 0, 0, 0. Ebben az 

esetben a szabályozás feladata a megfelelı közeg és 

annak a mennyiségének beállítása. A multifluid 

rendszereket is több típusra oszthatjuk, attól 

függıen, hogy a hıközlı közeg közvetlenül (direkt 

kapcsolás) vagy közvetetten, azaz egy hıcserélın 

keresztül (indirekt kapcsolás) adja át a hıjét a 

reaktor köpenyében lévı közegnek. Ezen 

különbözı megoldásokra eltérı szabályozási 

struktúra lehet a legmegfelelıbb 0. 

A másik megoldás az új monofluidos köpeny 

hőtés-főtés, amelynél azonos, de különbözı 

hımérséklető közegekkel lehet végezni a reaktor 

köpenyének hımérsékletszabályozását. Két 

különbözı hımérséklető közeg alkalmazására 

számos irodalmat lehet találni, ahol a váltást egy 

osztott hatáskörő (split-range) szabályozóval 

valósítják meg (ezt a technikát a multifluidos 

rendszereknél is alkalmazzák 0), viszont három 

különbözı hımérséklető közegre kevés irodalom 

található, mint ahogy az ehhez tartozó split-range 

szabályozóról is 0, 0. 

A szakaszos technológiai rendszert alkalmazó 

üzemek egyre inkább áttérnek a multipurpose, azaz 

többcélú üzemek építésére. Ha több reaktor van 

egymás környezetében, akkor gazdaságosabb egy 

központi hı ellátó rendszert megépíteni. 

A Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék 

laboratóriumában mőködik egy 50 literes 

zománcozott reaktorra épülı gyártócella, melynek 

felújítása során új hőtı-főtı rendszert alakítottak ki.  

Az 1. ábrán látható köpenykapcsolás esetén 

három különbözı hımérséklető, de azonos közeg 

léphet be a reaktor köpenyébe. A megfelelı 

hımérséklető közegek elıállítása a reaktor 

környezetében történik, tehát nem külsı hálózatról 

érkezik a hıenergia. A megfelelı hıközlı folyadék 

megválasztása esetén a hımérséklettartomány: 

-15˚C-130˚C lehet. 
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1. ábra: Monofluidos hőtı-főtı rendszer 

A háromközeges monofluidos rendszer 

hátránya, hogy a különbözı hımérséklető közeg 

közötti váltást összehangoltan kell mőködtetni. Ez 

bonyolultabb, mint a hagyományos split-range 

szabályozás esetén, ahol csak két szelepet kell 

összehangolni. Viszont ez a megoldás 

gazdaságosabb, mint a hımérséklettartományt 

átfogó két közeg alkalmazása. 

 

A monofluidos köpeny hőtés-főtés bemutatása 

 

A 2. ábrán látható a monofluidos köpeny hőtés-

főtés vázlatos rajza. 
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2. ábra : Monofluidos köpeny hőtés-főtéssel rendelkezı szakaszos gyártócella 

 

A tanszéken mőködı monofluidos köpeny 

hőtés-főtés három tartállyal rendelkezik, 

amelyekben különbözı hımérsékletek állíthatóak 

be. Egyszerre csak egy tartály folyadékát 

vezethetjük a köpenybe, amit gömbcsapokkal lehet 

megválasztani. A kilépı oldalon a köpenybıl 

távozó folyadékot a hımérsékletéhez a legközelebb 

esı tartályba vezethetjük vissza, és így 

csökkenthetjük a tartályok hımérsékleteinek nem 

kívánt változásait, illetve gazdaságosabbá tehetı a 

rendszer. 

Mindegyik tartály kivezetésén egy szivattyú 

biztosítja a folyadék visszacirkulálását, illetve 

nyitott állapotú gömbcsapok esetén az áramlást a 

köpeny felé. A köpenybıl kilépı ágon a hıközlı 

folyadék mennyiségét szabályozó szeleppel lehet 

változtatni. 

A kilépı oldali gömbcsapok után az adott közeg 

a reaktorköpeny cirkulációs körébe kerül, ahol a 

közeg áramlását egy szivattyú biztosítja.  

A legmelegebb közeg hımérsékletének 

beállítása a szivattyú után elhelyezett elektromos 

főtıpatronok segítségével történik. 

A közepes hımérséklető közeg megfelelı 

hımérsékleten tartása egy lemezes hıcserélıvel 

történik, amit a szivattyú után helyeztek el. A hőtés 

egy vezérelt csappal kapcsolható, amely a hálózati 

víz áramán található. 
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A leghidegebb közeg hımérsékletének 

beállítása egy nagy teljesítményő ki-be kapcsolható 

hőtıgéppel történik. 

A köpeny hımérsékletszabályozás a hőtı-főtı 

rendszer szelepének és gömbcsapjainak az 

összehangolt mőködtetésével oldható meg. 

A gyártócella fı része egy 50 l-es keverıvel 

ellátott zománcozott reaktor, amelyben 

hımérsékletet és nyomást lehet mérni. 

Két helyen történik még hımérsékletmérés, a 

köpeny belépı illetve kilépı oldalán. A szivattyúk 

nyomóoldali nyomása kézi szeleppel állítható és 

manométerekrıl olvasható le. 

 

A UniSim Design szimulációs program 

bemutatása 

 

Az UniSim™ Design szimulációs program az 

Aspentech HYSYS® programjának 

továbbfejlesztésével jött létre, és 2005-ben adta ki 

az elsı a szériát a Honeywell. A programcsomag 

stacioner és dinamikus szimulációt is egyaránt 

lehetıvé tesz. A program segítséget nyújthat 

tervezési, üzemeltetési és optimalizálási feladatok 

megoldósában, illetve a vegyipar különbözı 

területein a beruházások gazdaságosságának 

vizsgálatakor. 

A vegyipari üzemek ritkán mőködnek stacioner 

üzemben, ami a külsı és belsı zavarásoknak 

egyaránt köszönhetı, mint például a környezeti 

hatások, hıcserélık elpiszkolódása, katalizátor 

aktivitáscsökkenés, stb. Ebbıl kifolyóan a kémiai 

technológiai objektumok tranziens állapotainak 

vizsgálatára dinamikus szimulációs eszközökre van 

szükség, mint amilyen az UniSim™ Design 

programcsomag is. 

A szimuláció motorja differenciál egyenletek 

diszkrét idıintervallumokban történı numerikus 

megoldásán alapszik. Minél kisebbek az 

idıintervallumok, annál közelebb kerülünk az 

analitikus megoldáshoz, viszont ez növeli a 

számításhoz szükséges idıt. Az UniSim™ Design 

koncentrált paraméterő modelleket használ, mivel 

az osztott paraméterő modellek rigorózusak, és 

megoldásukhoz több idı és számítási igény 

szükséges. A tulajdonságok hely szerinti változását 

más módon számolja, a térfogattal rendelkezı 

egységeket több kisebb részre osztja, és az egyes 

hold up-ok modelljeit koncentrált paraméterőként 

megoldva a teljes egységre megkapjuk az adott 

tulajdonság hely szerinti változását. 

Az UniSim™ Design dinamikus megoldója 

szimultán és nyomásvezérelt. Alapvetıen kétféle 

modellt különböztetünk meg, az ellenálláson és a 

térfogatmérlegen alapulókat. Az ellenálláson 

alapulók esetében egy összefüggés határozza meg a 

nyomás hold up-ok ki- és belépı áramainak 

nyomásviszonyait. A második típusú modellek 

esetében a térfogatmérleg határozza meg a nyomás 

hold up-ok ki- és belépı áramainak mennyiségét. 0 

 

A szimuláció bemutatása 

 

A vegyiparban már bevált szokás meglévı 

technológiák leképzése szimulációs programokkal, 

azzal a céllal, hogy operátorok betanítását 

végezzék, üzemzavarok elhárítását, az üzem 

indítását, leállítását gyakorolják (OTS – Operator 

Training Simulation), a valós rendszeren nehezen 

kivitelezhetı mérést, üzemeltetési módot 

próbáljanak ki (biztonságtechnika), illetve a 

telepítés elıtt új szabályozókat, szabályozási 

struktúrákat teszteljenek. A tanszéken is hasonló 

céllal készül a szakaszos gyártócella dinamikus 

szimulációja, mivel így lehetıség nyílik a valós 

rendszertıl függetlenül szabályozási struktúrák 

tesztelésére, illetve az OTS-ekhez hasonlóan, 

hallgatói laborok során oktatási célra is fel lehet 

használni az elkészült szimulátort. A szimulátor 

folyamatirányító szoftverekkel OPC (OLE for 

process control) kapcsolaton keresztül történı 

összekötéshez az UniSim™ Design helyett a célnak 

megfelelı UniSim™ Operations programcsomag 

szükséges. 

A vegyiparban eddig elsısorban folyamatos 

technológiák szimulációját készítették el. Szakaszos 

technológiák dinamikus leképzése esetén a 

szimulációs programok korlátokkal rendelkeznek. 

Ilyen korlátba ütköztünk a köpenyes reaktor 

esetén is, mivel az UniSim™ Design programban 
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nincs pontosan erre a célra alkalmazható modell. 

Ezért a köpenyes reaktort egy tökéletesen kevert 

üstreaktorral és egy 1-1 átfutású hıcserélıvel 

(köpeny) helyettesítettük, ahol a tökéletesen kevert 

üstreaktor falon átadott hıt a hıcserélı csıoldali 

hıáramával tettük egyenlıvé. A hıcserélı csıoldali 

anyagáramának belépı hımérsékletét minden 

pillanatban a tökéletesen kevert reaktor pillanatnyi 

hımérsékletével írtuk felül. A csıoldalon áramló 

közeg tömegáramát a keverı fordulatszámának 

függvényében változtattuk.  

A szakaszos gyártócella folyamatos, 

monofluidos résznek a leképzése az UniSim™ 

Design meglévı modelljeivel akadálymentesen 

történt. A valós rendszer összes meglévı adatát 

figyelembe véve készítettük el a szimulációt. 
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3. ábra: A mérési adatok és a szimuláció eredménye 
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Összefoglalás 

 

A valós rendszeren végzett mérés és a 

szimulátor hasonló beállításokkal történı 

futtatásának eredményeit a 3. ábrán láthatjuk. 

Megfigyelhetı, hogy a szimuláció mőködésében 

közel áll a valós rendszerhez. A valós rendszeren 

végzett újabb célirányos mérésekkel tovább 

pontosítható a szimulátor. Az OPC felülettel 

rendelkezı UniSim™ Operations programcsomag 

használata estén pedig megvalósíthatóvá válhat a 

folyamatirányító számítógép és a szimulátor 

összekötése. 
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Summary 
Conventional and new batch column configurations and their different operation modes were compared with the 
CC-DCOLUMN professional dynamic flow-sheet simulator. We simulated the separation of test mixtures (n-
hexane-n-heptane and n-hexane-n-heptane-n-octane), and compared the recoveries of different methods under 
constant energy consumption. The open and six different closed operation modes of batch rectifier were studied. 
In case of negligible liquid hold-up, closed operation provided better recoveries. Batch rectifier and middle-
vessel column were also compared. Middle-vessel column provided greater average recovery

 

 

I. Introduction 
 

Distillation is the most widespread separation 

process in the chemical industry. The components 

of a liquid mixture are separated on the basis of 

differences in their volatilities. The advantage of 

batch distillation over the continuous one – 

primarily in the separation of mixtures produced in 

small, changing quantities and compositions – are 

well-known. In the pharmaceutical industry, 

distilling industry, fine chemical production and 

solvent recovery distillation is mostly performed in 

batch mode. 

The batch rectifier is the only widespread 

configuration in the industry operated in open 

system (with continuous product withdrawal). In 

order to reduce the energy requirement of this 

operation researchers devoted great attention to 

newer configurations in recent years. Batch stripper 

(first mentioned by [1]) can be considered as an 

inverted batch rectifier, with the charge filled into 

an upper vessel. Middle-vessel column [2,3] 

consists of two column sections connected through 

a middle vessel, and can produce three products 

simultaneously. The generalisation of the middle-

vessel column is the multi-vessel column [4,5] 

which is built up from more column sections and 

intermediate vessels. 

These devices can be operated in closed mode 

(without product withdrawal) as well, which may 

reduce the energy consumption [6]. 

The aim of this work is to study the 

competitiveness of non-conventional configurations 

and operation modes by rigorous simulation 

calculations. The recoveries obtained with the 

different methods are compared under constant 

energy consumption. 
 

II. The studied configurations and operation 

modes 
 

The different configurations are modelled with 

the CC-DCOLUMN dynamic professional 

flowsheet simulator. The following simplifying 

assumptions are used: 

• theoretical plates, 

• constant liquid hold-up on the plates, 

• negligible vapour hold-up. 

Calculations are made for a binary mixture n-

hexane – n-heptane (comparison of different 

operation modes of batch rectifier), and for a 

ternary one n-hexane – n-heptane – n-octane 

(comparison of batch rectifier and middle-vessel 

column). For both mixtures, the Soave-Redlich-

Kwong (SRK) equation of state is applied for 

calculation of vapour-liquid equilibria and 

enthalpies. 
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II. 1. Batch rectifier 

The open and different closed operation modes 

of batch rectifier are compared. The mixture to be 

separated contains 50 mol% hexane and 50 mol% 

heptane, its volume is 10 dm3. The prescribed 

purity of hexane is 99 mol%. The column has a 

total condenser, and operates with a heat duty of 

500 W. 

II. 1. 1. Open operation mode 

The model of the open operation mode (Figure 

1) consists of a SCDS column, and two DYNAMIC 

VESSELs (reboiler, product tank). The reflux ratio 

is constant during the process. (The operation 

policy of constant distillate composition was also 

studied, but as it proved to be less efficient than this 

simpler policy, it is not presented here.) The 

operation is stopped when the hexane content of the 

accumulated product decreases to 99 mol%. The 

duration obtained in this way is prescribed for the 

closed operation modes. 

Figure 1. Model of the open mode of a batch 

rectifier. 

II. 1. 2. Closed operation modes 

The models of the closed operation modes 

(Figure 2) are very similar, the only difference is 

the presence or lack of the control equipment. One 

of the DYNAMIC VESSELs models the upper 

vessel, in which the hexane-rich product is 

accumulated. The total condenser of the column is 

modelled with a HEAT EXCHANGER module. 

The control equipment consists of a PIDC (a sensor 

and a PID controller), a CVAL (control valve), and 

a PUMP (creating pressure difference between the 

two sides of the valve) module. 

Figure 2. Model of closed modes of a batch rectifier 

(with level control, Modes 2-3). 

Six different closed modes are presented, which 

differ in the operation of the upper vessel, that is in 

the method of varying the liquid flow rate from the 

vessel. The closed modes have at least one 

additional degree of freedom compared to the open 

one. 

The (conventional) reflux ratio is always infinite 

during a closed operation, as there is no distillate 

withdrawal. However, if we take into consideration 

that the hold-up of the upper vessel may vary and 

we define the reflux ratio with the following 

equation 

LV

L
R

−
=  

then R is only infinite, when the vapour and liquid 

flow rates are equal. 

Mode 1. Constant volumetric flow rate 

The constant value of the liquid flow rate 

provides the additional degree of freedom. 

However, this specified value can only be ensured, 

when the flow rate of the condensate becomes 

sufficiently large. As the flow rate of the 

condensate is almost constant after the initial part of 

the operation, the level in the upper vessel increases 

almost linearly. In this mode no controller is 

present. The advantage of this operation mode is 
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the initial existence of the reflux (contrary to Mode 

2 a). However, R always has a finite value.  

 

Mode 2 Constant level 

The level of the upper vessel is controlled. Two 

variants are considered. In both cases, the 

additional degree of freedom is the set-point of the 

level controller. 

Mode 2a Upper vessel empty at the start 

The operation is started with empty upper 

vessel. The drawback of this mode is the initial lack 

of reflux, as the liquid must accumulate in the 

vessel. After this period, however, the reflux ratio is 

infinite. 

Mode 2b Upper vessel filled up at the start 

The charge is distributed between the upper 

vessel and the reboiler, and the initial liquid level is 

maintained by the controller. R is infinite during the 

whole operation, but the purity of the initial reflux 

is much lower than that of the condensate, and the 

dynamics of the upper vessel is slower at the 

beginning than by the other operation modes. 

Mode 3 Constant liquid flow rate, then constant 

level 

This mode can be considered as a combination 

of Modes 1 and 2a. In the first part of the operation 

the liquid flow rate is specified, and after the level 

reaches its specified value (which is the set-point of 

the controller), the level controller is activated. The 

two additional degrees of freedom are the liquid 

flow rate, and the liquid level in the vessel. Though 

the dynamics of the vessel is faster at the beginning, 

this decreases the duration of the period with 

infinite reflux. 

Mode 4 Composition control 

Composition of the upper vessel is controlled; 

the set-point is somewhat higher than the quality 

requirement, in order to ensure its fulfilment. The 

level in the vessel (and also R) begins to increase 

after an initial period, and finally becomes almost 

constant. On the basis of the possible division of the 

charge, two variants are proposed: at the beginning, 

the upper vessel is empty (Mode 4a) or filled up 

(Mode 4b). 

 

II. 2. Middle-vessel column 

The performances of batch rectifier and middle-

vessel column are compared. The charge is 

equimolar mixture of hexane, heptane and 

 

 

Figure 3. The model of middle-vessel column. 

octane, with a volume of 20 dm3. The prescribed 

purities for hexane and octane were 98 mol%, the 

quality requirement for heptane is the purity 

reached with the middle-vessel column. 

The model of batch rectifier is basically the one 

presented above, extended with a TIME SWITCH 

(for separating the different cuts) and three 

DYNAMIC VESSELs (vessels for hexane-, 

heptane-rich products, and for the side-product). 

The middle-vessel column (Figure 3) is built up 

from two SCDS columns, connected through a 

DYNAMIC VESSSEL. The charge is filled into the 

middle vessel. The reflux and the reboil ratios can 

be changed by the aid of the two DIVIDERs. The 

TIME SWITCH and MIXER modules are used for 

providing the total reflux at the beginning of the 

operation. The top and bottom products are 

accumulated in the two DYNAMIC VESSELs.  
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III. Results 

III. 1. Comparison of different operation modes 

of the batch rectifier 

Recoveries obtained with the open and different 

closed operation modes are compared for the same 

product quality (0,99 mole fraction hexane). In the 

case of closed operation modes, the value of at least 

one operation parameter has to be adjusted in order 

to maximise the recovery while satisfying the 

quality requirement. Additionally, the controllers in 

the closed operation modes (except Mode 1) must 

be tuned. The tuning is made by the Ziegler-

Nichols method: the controller’s proportional band 

is decreased until the critical gain is reached and the 

controlled variable begins to oscillate. The gains of 

the PI controllers are calculated from the critical 

gain and the duration of oscillation period. In some 

cases of Mode 4a, the quality of control was not 

satisfactory with gains calculated by the Ziegler-

Nichols method, and the proportional band had to 

be increased. 

Mode 4b does not differ significantly from 

Mode 4a. The difference between the set-point and 

the composition of the charge, and therefore the 

error is so great initially, that the controller very 

quickly empties the vessel. In this way, the division 

of the charge is useless. 

The effects of three operational parameters on 

the recovery are studied. The reflux ratio (R) and 

the number of theoretical plates (N) have only 

slight effects, while the influence of the plate hold-

up is very significant. Some of the recoveries 

reached with the different operation modes under 

different operation parameters are presented in  

Table 1.  

 

N 8 10 12 

Hold-up 
(cm3/p.) 

0 0 50 100 0 

Open 92.2% 93.3% 95.2% 94.4% 93.6% 
Mode 1 88.7% 92.0% 91.7% 89.8% 92.5% 
Mode 2a 93.0% 97.1% 92.8% 88.4% 97.9% 
Mode 2b 93.9% 97.7% 93.3% 88.9% 98.5% 
Mode 3 93.3% 97.1% 92.8% 88.4% 98.0% 

Mode 4a 94.1% 97.4% 93.3% 89.0% 98.2% 

Table 1. The effect of N and the hold-up on the 

recoveries. 

Figure 4. The recoveries at different levels of hold-

up (N=10, R=9) 

The hold-up of the column is a very important 

parameter: in case of negligible hold-up, the closed 

operation modes (except Mode 1) give better results 

than the open one. However, when the hold-up is 

greater, the open operation mode provides better 

recoveries (Figure 4). 

The advantage of the closed operation modes 

over the open one is also affected by the reflux ratio 

and the number of plates, though to a smaller 

extent. The difference increases with increasing 

number of plates, and decreasing reflux ratio. 

The closed operation modes can be placed in a 

relatively fix order according to the recoveries. 

Mode 1 proved to be always worse than the open 

mode, and generally worse than the other closed 

modes. The order of the other closed operation 

modes (with decreasing recoveries): 2b, 4a, 3, 2a. 

Therefore Mode 2b gives the best recovery with the 

exception of two cases, in which it is preceded by 

Mode 4a. The operation of closed modes is 

illustrated with Figs. 5 and 6. 

 

III. 2. Comparison of the batch rectifier and  

 middle-vessel column 

First, the near-optimal operation parameters of 

the middle-vessel column are determined with the 

well-known simplex optimising algorithm. The 

independent variables are the volumetric liquid 

flow rate from the middle vessel (W), the reflux (R) 

and the reboil (S) ratios, the objective function is 

the sum of the deviations from product quality 

requirements (instead of the sum of recoveries). 
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The prescribed heptane purity (98%) is not 

reachable if the other two products are of 

acceptable purity. Table 2 contains the coordinates 

of the  

Figure 5. Evolution of product compositions 

(closed operation modes). 

 

Figure 6. Evolution of the level in the upper vessel 

(closed operation modes). 

point, from which the initial simplex was generated 

with a step size of 2, in the direction of increasing 

values. The results of this initial run are also 

presented. 

Due to convergence problems, the method of 

calculation was modified several times. First, the 

reflux and the reboil ratios were specified to be 

equal, then W was replaced with 2W. Finally, the 

original method with three independent variables 

was used later, but with 4W instead of W. The 

characteristic data of the final point are given in 

Table 3. (Q&  is an average heat duty.) 

 

 

 

 

 

W (dm3/h) 40 Purities 
R 9 Hexane 0.9813 
S 12 Heptane 0.7969 
Time (min) 110.5 Octane 0.9938 
Obj. function 0.1982   

Table 2. The coordinates and results of the initial 

point. 

 

W (dm3/h) 42.88 Purities Recoveries 

R 13.81 Hexane 0.9830 0.9541 

S 13.25 Heptane 0.9309 0.7367 

Time (min) 157 Octane 0.9802 0.9000 

Obj. func. 0.052 

  Q&  (MJ/h) 8.721 

Table 3. Operating parameters and results of the 

MVC. 

Comparing the results of the two configurations, 

it can be seen that the hexane and octane recoveries 

are higher in the middle-vessel column, while the 

recovery of heptane is higher in the batch rectifier. 

The largest difference occurs in the case of octane. 

These results can be explained by the different 

composition of the hold-ups: that of the middle- 

vessel column contains mostly heptane, while batch 

rectifier’s one is mostly octane. The average 

recoveries (0.8636 for MVC, 0.8164 for BR) show 

more definitely the better performance of middle-

vessel column. 

 

R 5.51 
Purities Recoveries 

Hexane 0.982 0.8996 

Time 
(min) 

157 
Heptane 0.930 0.8357 

Octane 0.981 0.7138 

Table 4. Results for the BR. 
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Figure 7. The evolution of compositions in the 

MVC and the BR. 

In the case of the batch rectifier, the hexane and 

octane recoveries are further decreased with the 

material lost in the intermediate fractions. 

Another advantage of the middle-vessel column 

is that only one operation step is needed, as all three 

components can be recovered simultaneously. This 

also means that there is no need for intermediate 

fractions, which must be processed later. However, 

the operation of the middle-vessel column is more 

complicated because of the higher degrees of 

freedom. 
 
IV. Conclusion 
 

Conventional and new batch column 

configurations and their different operation modes 

were compared by simulation. The calculations 

were made for a binary (n-hexane – n-heptane) and 

a ternary (n-hexane – n-heptane – n-octane) mixture 

with the CC-DCOLUMN professional dynamic 

flow-sheet simulator. The recoveries were 

compared under constant product quality and 

energy consumption. 

The open and six different closed operation 

modes of batch rectifier were studied. The different 

closed modes differ from each other in the 

operation of the upper vessel. In case of negligible 

liquid hold-up, closed operation provided better 

recoveries. Modes 2b (level control with initially 

filled up vessel) and 4a (composition control with 

initially empty vessel) proved to be the best closed 

modes. The decrease of reflux ratio and increase of 

number of theoretical stages increased the 

advantage of closed modes. For higher hold-up, the 

open operation mode gave the highest recovery. 

Batch rectifier and middle-vessel column were 

also compared for a ternary mixture. Middle-vessel 

column provided greater recoveries for hexane and 

octane, but smaller for heptane. The average 

recovery was higher for this non-conventional 

configuration. In the middle-vessel column, we are 

able to simultaneously recover all three 

components, and no intermediate fractions are 

needed contrary to batch rectifier. However, its 

operation is more complicated. 
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Új kétoszlopos szakaszos nyomásváltó rektifikáló rendszer 
üzemeltetése és szabályzása 

Operation and Control of a New PSBD System 
Kopasz Á., Modla G., Láng P. 

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 

 

Abstract  
When operating the DCBS (and DCBR) configuration(s) the liquid composition of the common vessel of the two 
columns must be kept between the two azeotropic compositions with affecting the flow rates of the two products. 
These can be varied by changing the reboil ratio and/or ratio of division of the liquid flow leaving the common 
vessel. 
The goals of this paper: 
-to propose and study a simple control scheme with PID parameters (providing good quality of control) for the 
new configuration, 
-investigation of the influence of the liquid division ratio, 
-determination of optimal value of liquid division ratio (providing the prescribed separation with minimal 
specific energy consumption). The calculations were made for a minimum (n-pentane - acetone) azeotropic 
mixture by using a professional dynamic simulator (CCDCOLUMN). By the aid of a PID controller we modified 
the flow rate of the bottom products (affecting the reboil ratios of the columns). We investigated the action of the 
control loops and the system for two different set points. In the first case the composition of the bottom products,  
in the second one – most common in the industry- the bottom temperatures were kept constant.  
 
Keywords: batch rectification, pressure swing, minimum azeotrope, composition control 
 

 
Figure 1. The scheme of a DCBS 
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1. Bevezetés 

 

Azeotropot képezı komponensek (A és B) 

szétválasztásához valamilyen speciális desztillációs 

eljárást kell alkalmaznunk. A nyomásváltó (NYVD) 

desztillációt, amely nyomásérzékeny azeotropok 

szétválasztó ágens alkalmazása nélküli elválasztását 

teszi lehetıvé, elıször Lewis [2] javasolta 1928-ban, 

folyamatos üzemmódban. 2000-ben Phimister és 

Seider vizsgálta elıször a nyomásváltó desztilláció 

szakaszos és félfolyamatos megvalósítását, 

szimulációval. A NYVD szakaszos alkalmazását 

vizsgálták Repke és mtársai [5] 2006-ben. Egy 

minimális forrpontú homoazeotrop elegy 

(acetonitril-víz) szétválasztását vizsgálták, szakaszos 

rektifikálás és sztippelés esetére. Félüzemi mérések 

és részletes modellezı számítások eredményeit 

közölték. 

Modla és munkatársai [3] 2007-ben -maximális 

szétválasztás feltételezése mellett-, különbözı 

szakaszos oszlop konfigurációkra a NYVD 

megvalósíthatóságát vizsgálták binér minimális és 

maximális forrpontú azeotrop elegyek esetére. A 

különbözı nyomásokat egymástól elválaszthatjuk: 

- idıben, egy oszloprészt (szakaszos rektifikáló és 

sztripper), illetve 

- térben, két oszloprészt (pl. középsı tartályos oszlop 

(KTO)) alkalmazva. 

Megállapították, hogy a KTO nem alkalmas a 

binér NYVD-ra.  

1.ábra A dupla oszlopos szakaszos sztripper 

mőködési vázlata 

 

Két új konfigurációt is javasoltak: a dupla oszlopos 

szakaszos rektifikálót (DOSZR) és a dupla oszlopos 

szakaszos sztrippert (DOSZSZ), melyeknek számos 

elınyük van: például nincs idıbeli nyomásváltás a 

folyamat során, és mindkét oszlop állandósult 

állapotban üzemelhet.  

A rendszer megfelelı üzemeltetéséhez a közös 

tartályban lévı elegy összetételét a két különbözı 

nyomáshoz tartozó azeotrop összetétel között kell 

tartani. Ezt a két fenéktermékáram arányának 

beállításával lehet biztosítani. A fenéktermékek 

áramát a visszaforralási arányok, illetve közös 

tartályt elhagyó folyadékáram két oszlop közötti- 

elosztási aránya befolyásolja.E munka céljai a 

következık: 

-a duplaoszlopos szakaszos sztripper (DOSZSZ) 

mőködésének vizsgálata egy minimális forrpontú 

azeotropra, 

-egy egyszerő szabályzási séma alkalmazásának 

vizsgálata, mely biztosítja a követelményeknek 

megfelelı tisztaságú termék elıállítását 

(összetétel- és hımérséklet- alapjel vizsgálata), 

-az optimális folyadékelosztási arány meghatáro- 

zása (minimális energia felhasználás célfüggvény 

mellett). 

Számításainkat egy minimális forráspontú 

homoazeotrop elegyre végeztük a ChemCad 

professzionális folyamatszimulátor dinamikus 

moduljának segítségével (CCDCOLUMN).  

2.ábra A n-pentán – aceton elegy 

 T-x,y diagramja 
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Az egyensúlyi diagramokat és az azeotropok 

adatait a két különbözı nyomáson a 2. ábra ill. az 1. 

táblázat tartalmazza. 

Komp. pentán(A) aceton(B) 

P [bar] 1.01 10 

xaz 0.754 0.668 

Taz [°C] 32.5 116.9 

TBP,A [°C] 36.0 124.7 

TBP,B [°C] 56.2 142.9 

1. táblázat Azeotrop adatok 

2. A szimulációs módszer  

 

A következı egyszerősítı feltételeket alkalmaztuk: 

-elméleti tányérok, 

-állandó térfogatú folyadék hold-up a tányérokon, 

-elhanyagolható gız hold-up. 

A megoldandó modell egyenletek jól ismertek: 

a. nem-lineáris differenciál-egyenletek (anyag- és 

hımérlegek), 

b. algebrai egyenletek (gız-folyadék (VLE) 

egyensúlyi egyenletek, összegzési egyenletek, 

hold-up egyenértékőség, fizikai jellemzık 

modelljei). 

3. ábra A szabályozott DOSZSZ modellje 

 

A számításokhoz a Chemstations (2006, [1]) 

professzionális folyamatszimulátora dinamikus 

modellezı részét (CCDCOLUMN) használtuk, a 

következı modulokat alkalmazva: 

-DYNCOLUMN (oszloprészek) 

-DYNAMIC VESSEL (közös-, ill. termékgyőjtı 

tartályok) 

-HEAT EXCHANGER, PUMP, VALVE 

(hıcserélık, szivattyúk, szelepek) 

-MIXER, DIVIDER (keverık és elosztók) 

- CONTROLLER, CONTROL VALVE 

(szabályzók és beavatkozó szelepek) 

A 3. ábrán a szabályozott DOSZSZ ChemCad 

modellje látható. 

3. Szimulációs eredmények 

 

Az elméleti tányérok száma minden 

oszloprészben 40 volt (kondenzátor és visszaforraló 

nélkül). A hold-up mennyisége 2 dm3/tányér, az 

oszlopok nyomásai: PLP=1.013 bar és PHP=10 bar. A 

mővelet kezdetén a tányérokat forrponti 

hımérséklető folyadékkal töltjük fel a sarzsból. 

A közös tartályt elhagyó folyadék térfogatárama 

L0,teljes = L0
LP+ L0

HP = 6 m3/h. A feldolgozott sarzs 

mennyisége 4,022 kmol (0,471 m3), melynek 30 

mol%-a n-pentán. A termék tisztaságát 98 mol%-nak 

írtuk elı. A visszaforralás arányokat (Rs
LP  és Rs

HP) 

egy PID szabályzó segítségével állítjuk be. E 

szabályzók a termék elvételi ágakba épített 

szabályzó szeleppel avatkoznak be a folyamatba, 

megszabva a termék térfogatáramát (WLP ill. WHP). 

A mővelet akkor fejezıdik be, amikor a közös 

tartályban a folyadék mennyisége a kiindulásiénak 

12,5%-a alá csökken. 

3.1 A PID paraméterek beállítása 

Elsı feladatunk egy olyan szabályozási 

paraméter készlet (AP, TI and TD) meghatározása 

volt, mely az elıírt terméktisztaságok mellett stabil 

és jó minıségő szabályozást biztosít a vizsgálni 

kívánt teljes elosztási arány (φ=L0
LP/L0,teljes) 

tartományon belül. (Követelményeket írtunk elı a 

szabályozás minıségére vonatkozóan: maximális 

túllendülés, lengések száma, szabályzási idı)  

A szabályzási követelmények teljesülésénél nem 

csak a szabályozott jellemzıt, hanem a szelepek 

állását (%-os nyitás) is figyelembe vettük, mivel a 

rendszerben lévı holtidı miatt a szelepállás sokkal 

gyorsabban változik, mint a szabályozott paraméter 

(hımérséklet vagy összetétel).  
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A szabályozás jóságára a következı 

kritériumokat írtuk elı: 

-maximális túllendülés:33 % 

-a lengések maximális száma a szabályozási idı (Ts) 

alatt (±5 %-os hibahatárral): 3 db 

Kétféle szabályozást is vizsgáltunk (ugyanazon 

szabályzási séma esetén) az alapjeleként megadott 

paraméter szempontjából. Elsı vizsgálatainkat úgy 

végeztük, hogy alapjelként a fenéktermék 

összetételét vettük, és ennek értékét igyekeztünk a 

szabályzókörökkel 98mol%-os tisztaság közelében 

tartani. Ezek után a fenéktermék 98mol%-os 

tisztaságához tartozó hımérsékletet állítottuk be 

alapjelként. A két szabályozás eltérı dinamikát 

mutatott, és eltérı PID paraméter beállításokat 

követelt. (Az összetétel és hımérséklet közötti 

kapcsolat nem-lineáris (2. ábra)). 

Az alkalmazott PID paraméterek a (2. és 3. 

táblázatban) és a szabályzás minıségét (4. és 5. 

táblázat) jellemzı értékek az alábbi táblázatokban 

találhatóak. 

 
 PB, % TI, min TD, min Set point 
I. oszlop  80 2.5 0 0.982 
II. oszlop 50 10 1 0.98 

2. táblázat A PID szabályzó paraméterei 
(összetétel alapjel) 

 PB, % TI, min TD, min Set point 

I. oszlop 45 13 0,5 52,7 
II. oszlop 120 3 1 123 

3. táblázat A PID szabályzó paraméterei 
(hımérséklet alapjel) 

 I.oszlop  II.oszlop  
Max. túllendülés , % 8 11 
Ts, min 20.5 15 
Lengések száma  2 1 

4. táblázat A szabályozás minısége  
(összetétel alapjel) 

 I.oszlop  II.oszlop  
Max. túllendülés , % 33 32 
Ts, min 6,75 7,75 
Lengések száma  1 1 

5. táblázat A szabályozás minısége  
(hımérséklet alapjel) 

3.2 A folyadék elosztási arány hatása 

Ezek után megvizsgáltuk elosztás arány 

(φ) változtatásának hatását a folyamatra. φ optimális 

értékét a fajlagos energia felhasználás (SQLP
+ 

SQHP)/(SWLP+ SWHP) minimális értéke alapján 

jelöltük ki. (SQLP és SQHP hımennyiségek értékét a 

visszaforralónál történı hıbevitelt és a 

kondenzátornál történı hıelvonást abszolút értékben 

összegezve értelmeztük.) 

A közös tartályt elhagyó folyadék elosztási 

arányát 0,3-0,9 tartományban változtattuk 0,1-es 

lépésközökkel. A fajlagos energia felhasználás 

minimuma mindkét vizsgált alapjel fajta (összetétel 

és hımérséklet alapjel) esetén φ=0,55 esetén 

adódott.  

A 4. ábrán látható a fajlagos energiaszükséglet 

alakulása az elosztási arány függvényében 

hımérséklet alapjel esetén.  

4. ábra Az elosztási arány hatása a fajlagos 
energiaszükségletre (SQ/(SWA+ SWB) 

Az elıírt terméktisztaságokat sikerült teljesíteni 

jó kinyerés mellett. A 6. táblázat tartalmazza az 

optimális φ esetére a gyártás legfontosabb jellemzıit 

(termék tisztaság, kinyerés, energia felhasználás, 

mővelet idı). Meg kell jegyeznünk, hogy a 

kinyerések növelhetık a közös tartályban maradó 

mennyiségének (12,5%) csökkentésével. 

Vizsgálataink szerint a közös tartályt -a 

terméktisztaságok megtartása mellett- teljesen le is 

tudtuk üríteni. Ugyan akkor 12% alatt a szabályzó 

körök mőködése instabillá vált. Az 5. ábrán látható a 

szelepállások, a fenékhımérsékletek és 

fenékösszetételek valamint a visszaforralási arányok 

idıbeni változása F =0,55 esetén.
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I. oszlop (LP) II.oszlop (HP) 

5. ábra A szelepállások és a fenékhımérsékletek (a), a fenékösszetételek (b) és a visszaforralási arányok(c) idıbeni 

változása (hımérséklet alapjel, φ =0,55 ). 
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  összetétel hımérséklet 

n-pentán 
kinyerés  

% 86,5 75,32 

aceton 
kinyerés  

% 79,5 67,54 

n-pentán 
tisztaság  

mol % 98,65 98,20 

acetone 
tisztaság 

mol % 97,96 98,03 

teljes energia 
szükséglet 
(SQ)  

MJ 3517 3106 

fajlagos 
energia 
szükséglet 

SQ/(SWA+ 
SWB) 

MJ/mol 1019 1038 

mőveleti idı min 62,5 54 

6. táblázat Fontosabb eredmények 

Összefoglalás 

 

Egy minimális forrpontú azeotrop elegy (n-

pentán – aceton) dupla oszlopos szakaszos 

sztripperben történı szétválasztását vizsgáltuk 

szimulációval, a ChemCad professzionális folyamat-

szimulátor CCDCOLUMN moduljának 

alkalmazásával. Meghatároztuk a PID szabályozók 

egy lehetséges beállítási módját, melynél az elıírt 

terméktisztaságok mellett a szabályzás jóságára 

elıírt követelmények is teljesültek. Megvizsgáltuk a 

folyadékelosztási arány hatását a folyamatra, és 

megállapítottuk annak optimális értékét (a fajlagos 

energiafelhasználás minimumát keresve). Mindkét 

vizsgált szabályozási alapjel (termékösszetétel és 

termék hımérséklet) esetén hasonló eredményeket 

kaptunk a minimális energiafelhasználás számszerő 

értékére nézve.  

 

Köszönetnyilvánítás 

 

Munkákat az Országos Tudományos Kutatási Alap 

(OTKA, T-049184) és a Bolyai János Ösztöndíj 

Program támogatásával készítettük. 
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Summary 
Membrane diafiltration is widely used for industrial separations, and it is an important separation 
technology for virus purification [1]. Although diafiltration is generally considered as a proven 
technology, there is still a real need for model-assisted process design. The main pitfall of the 
commonly used modeling approaches is the assumption of constant rejection coefficients. Such 
simplification might lead to inaccurate simulation results under conditions where the rejections of 
solutes are strongly vary depending on their feed concentrations, and a considerably interdependence in 
their permeation occurs [1]. In this case, the model equations require numerical techniques to solve 
them, since no closed form solutions exist. A general mathematical framework that accounts for 
variable rejections was proposed for the dynamic analysis of batch and semi-batch processes [2]. One 
of the advantages of this approach is that the design equations describing the overall mass balance of 
the plant configuration are handled separately from the estimation methods describing the mass transfer 
through the membrane. Thus, the permeate flux and the rejection can be estimated by the most 
convenient method at hand. Empirical equations fitted to experimental data or theoretical models such 
as the Donnan–steric-pore-dielectric-exclusion model or irreversible thermodynamic models can be 
used without having to modify the given mathematical framework. Following this modeling approach, 
we analyse the dynamic behaviour of different diafiltration systems. There exist several concepts of 
wash water utilization in diafiltration processes. In this study, we compare these different diafiltration 
strategies. The total operation time, the total product loss, and the utilised wash water required to 
achieve selected technological qualities of the final product are investigated for the individual cases. 
Moreover, we provide a unified technology for water utilisation control that addresses generality versus 
special cases. We determine the optimal time-dependent profile of the diluant flow for the entire 
process using a dynamic optimisation solver [3]. The presented optimisation technique is a useful tool 
for improving the performance of a membrane diafiltration process.  
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__________________________________________________________________________________________ 
Summary 
A graph-theoretical method for the structural analysis of dynamic lumped process models described by 
differential and algebraic equations (DAEs) is applied in this paper in order to determine the most important 
solvability properties (degree of freedom, structural solvability, model decomposition, dynamic degree of 
freedom, differential index, e.g.) of these models by using the so-called dynamic representation graph. The 
structure of the dynamic representation graph is suitable for the determination of the mentioned solvability 
properties. The most common methods in the modelling practice for the construction of models of complex 
systems are the union of submodels and hierarchical modelling. Our goal is to investigate the effect of the model 
union to the solvability properties, especially to the differential index. We show how the representation graph of 
a complex model can be built up from the representation graphs of submodels. The effect of the structure of 
submodels and their joining points to the structure of the complex graph and the conclusions drawn from the 
complex graph structure to the solvability properties are also investigated. 
As a first step, simple, small sized, dynamic models are investigated using their representation graphs. We show 
the influence of the change of the modelling goal (and so the model specification) and the modelling conditions 
to the differential index. 
The representation graph of the complex model can be easily built up from the representation graphs of the 
simple models according to the linking of the technological subsystems. If one of the submodels has greater than 
one differential index then the under and overspecified subgraphs referring to this higher index can be found in 
the representation graph of the complex model, too. The change in the relative position of the underspecified and 
the overspecified subgraphs has an effect to the value of differential index. If these subgraphs move further from 
their original positions the value of the differential index increases. If their relative positions do not change 
during the built up process then the value of the differential index of the complex system is equal to the value of 
the differential index of the subsystem having the higher value 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bevezetés 

 

A modellezési eljárás fontos eleme a modellek 

strukturális analízise [1], a strukturális tulajdonsá-

gok meghatározása. Dinamikus folyamat-modellek 

esetén a legfontosabb ilyen tulajdonságok a 

strukturális megoldhatóság, a differenciális index, a 

dinamikus szabadsági fok. A strukturális elemzés 

eredményei segítik a megfelelı numerikus megoldó 

eljárás kiválasztását. 

Korábbi munkáinkban [2, 3] egy olyan 

gráfelméleti eszközöket felhasználó strukturális 

elemzı módszert dolgoztunk ki, amely az ún. 

reprezentatív gráfot alapul véve, annak szerkezetét 

vizsgálva alkalmas dinamikus folyamatmodellek 

strukturális elemzésére. 

 

Elméleti alapok 

 

Elsı lépésként tekintsünk egy algebrai 

egyenletrendszert az alábbi standard formában [4]: 

 yi = fi (x, u),    i = 1, …, M  

 uk = gk (x, u),    k = 1, …, K  

ahol xj (j = 1,…N) és uk (k = 1,…K) ismeretlenek, yi 

(i = 1,…M) ismert paraméterek, továbbá fi és gk 

valós értékő differenciálható függvények. A fenti 

egyenletrendszert strukturálisan megoldhatónak 

nevezzük, ha a hozzátartozó J(x, u) Jacobi mátrix 

nemszinguláris. 

A fenti standard alakú egyenletrendszerhez egy 

irányított gráf rendelhetı, ahol a csúcsok halmaza 

X ∪ U ∪ Y (X = {x1, …, xN}, U = {u1, …, uK} és 
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Y = {y1, …, yM}). A csúcsokat az ismeretleneknek 

és a paramétereknek feleltetjük meg, míg az élek az 

ismeretlenek és a paraméterek közti kapcsolatokat 

jelenítik meg az egyenleteknek megfelelıen. Egy yi 

vagy uk csúcsba azon xj és ul csúcsokból vezet él, 

amelyek megjelennek a megfelelı egyenlet jobb 

oldalán. Az így kapott gráfot reprezentációs gráfnak 

nevezzük. 

X és Y közötti Menger-típusú összeköttetésen 

irányított utak olyan halmazát értjük, amelyek egy 

X-beli csúcsot kötnek össze egy Y-beli csúccsal, és 

páronként csúcs-diszjunktak. Legyen a reprezentá-

ciós gráfon |X| = |Y| (azaz M = N). Ekkor a Menger-

típusú összeköttetést teljesnek nevezzük, ha benne 

az utak száma egyenlı az |X| = |Y| értékkel.  

A standard alakú egyenletrendszer strukturális 

megoldhatóságának feltétele a reprezentációs 

gráfon az alábbi [4]: 

Összeköttetés-tétel: Tegyük fel, hogy a standard 

alakú modellben az fí és gk parciális deriváltak nem 

eltőnı elemei algebrailag függetlenek a racionális 

számok teste felett. Ekkor e modell pontosan akkor 

strukturálisan megoldható, ha a reprezentációs 

gráfon létezik teljes Menger-típusú összeköttetés X 

és Y között. 

A fenti reprezentációs gráfot felhasználó 

strukturális elemzı technika kiterjeszthetı DAE-

rendszerekkel leírható dinamikus modellekre is. 

Tekintsük most egy ilyen modellbıl egy 

közönséges differenciálegyenletet: 

x’ = f(x1,…, xn) 

ahol x egy tetszıleges, idıtıl függı változót jelöl, 

x’ jelöli ennek idıszerinti deriváltját (derivált 

változó), x1, …, xn pedig olyan változókat jelölnek, 

amelyek a differenciálegyenletnek megfelelıen 

befolyásolják x’ értékét. DAE-rendszerekben 

megkülönböztetünk differenciális változókat (a 

modellben megjelenik az idıszerinti deriváltjuk) és 

algebrai változókat (a modellben nem szerepel az 

idıszerinti deriváltjuk). Dinamikus modellekben 

egy differenciális változó értékét általában 

valamilyen numerikus integráló módszerrel 

határozhatjuk meg. Ennek megfelelıen egy 

differenciálegyenletet is tartalmazó modellnek egy 

dinamikus reprezentációs gráfot feleltetünk meg. A 

dinamikus gráf statikus gráfok sorozata, a 

numerikus integrálás egyes lépéseinek megfelelıen. 

A statikus gráfok belsı szerkezete azonos és 

megfelel a modellegyenleteknek. A statikus gráfok 

közötti élek a numerikus integráló módszernek 

megfelelıen alakíthatóak ki. Például egy egylépéses 

explicit integráló módszert feltételezve (1. ábra) az 

x differenciális változó t+h idıpontbeli értéke függ 

a megelızı t idıpontbeli értékétıl és a 

deriváltjának (x’) t-beli értékétıl. (h jelöli a 

numerikus integrálás lépésközének hosszát.) 
 

 
1. ábra: Dinamikus reprezentációs gráf elsırendő 

explicit megoldó algoritmus esetén 
 

Dinamikus folyamatmodellek egyik 

legfontosabb strukturális jellemzıje a differenciális 

index [5]. Tekintsünk egy szemiexplicit rendszert: 

 z1
‘’= f(z1, z2, t),   z1(t0) = z10 

  0 = g(z1, z2, t) 

Brenan és munkatársai [6] definíciója szerint a 

fenti rendszer differenciális indexen 1, ha egy 

differenciálás szükséges gz2 elıállításához z1, z2 és t 

folytonos függvényeként. Ennek szükséges és 

elégséges feltétele, hogy a gz2 Jacobi mátrix 

nemszinguláris legyen.  

A reprezentációs gráf elkészítése után a struk-

turális analízis fıbb lépései a következık [2, 7]:  

1. A csúcsok címkézése: A modellspecifikációnak 

megfelelıen a reprezentációs gráfon bizonyos 

csúcsok címkét kapnak. A leggyakoribb 

címketípusok: <S>, <S*>, <G>. 

2. A redukált gráf elıállítása: Az elsıdlegesen, 

másodlagosan, … stb. <S>-sel címkézett csúcsok 

és belılük induló élek elhagyásával elıálló 

redukált gráf az eredeti modell implicit részének 

szerkezetét mutatja meg. 
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3. A differenciális index meghatározása a reprezen-

tációs gráf szerkezete alapján.  

Korábbi munkáinkban megmutattuk: 

a. A vizsgált modellek differenciális indexe 

pontosan akkor 1, ha létezik Menger-típusú 

összeköttetés bármely t idıponthoz tartozó 

statikus gráf redukáltján. 

b. Ha a dinamikus modell differenciális indexe 1-

nél nagyobb, a statikus gráfokon egy 

túlhatározott és egy alulhatározott részgráf 

különíthetı el. Ebben az esetben a 

differenciális index a statikus gráf szerkezete 

alapján az alábbiak szerint határozható meg: 

i. Definiáljuk a következı változóhalmazo-

kat: 

I0 tartalmazza a túlhatározott részgráf 

differenciális változóit, 

D0 tartalmazza az I0-beli differenciális 

változóknak megfelelı derivált változókat, 

I1: olyan differenciális változók halmaza, 

amelyekbıl irányított úttal elérhetık a D0-

beli derivált változók, 

D1: az I1-beli differenciális változóknak 

megfelelı derivált változók, 

… 

Ik: olyan differenciális változók halmaza, 

amelyekbıl irányított úttal elérhetık a 

Dk-1-beli derivált változók, 

Dk: az Ik-beli differenciális változóknak 

megfelelı derivált változók, 

… 

ii. Legyen n az a legkisebb természetes szám, 

amelyre Dn tartalmazza az alulhatározott 

részgráf valamely derivált változóját. 

Ekkor a differenciális index: νd = n + 2. 

4. Modelldekompozíció [8]: A reprezentációs gráf 

alapján elvégezhetı a modell strukturálisan 

megoldható részekre való dekompozíciója is (ún. 

L-dekompozíció). 

 

Egyszerő modellek strukturális analízise 

 

Ebben a részben egyszerő, kismérető dinamikus 

modelleket vizsgálunk a reprezentációs gráfjukat 

használva. Mivel a meghatározni kívánt strukturális 

tulajdonságok a statikus gráfok belsı szerkezetétıl 

függnek és függetlenek az egyes statikus gráfokat 

összekötı élektıl, ezért az egyszerőség kedvéért 

csak egy-egy statikus gráfot adunk meg a 

reprezentációs gráf illusztrálására. Megmutatjuk, 

hogy miként befolyásolja a modellezési cél (azaz a 

modellspecifikáció), illetve a modellezési feltételek 

megváltozása a modell differenciális indexét. 

 

1. példa: Tökéletesen kevert tank 

Tekintsünk egy tökéletesen kevert tankreaktort, 

ahol a belépı áram koncentrációját c0 jelöli. A 

tankban a koncentrációváltozás az alábbi 

egyenlettel írható le: 

( )cc
V

q
c −=′ 0

 

ahol c a tankban lévı koncentráció, q a kilépı áram 

és V a tank térfogata. 

a) eset: Tételezzük fel, hogy ismerjük a bemenı 

áram koncentrációjának idıbeli változását: 

c0 = c0(t) és a kilépı áram koncentrációját kívánjuk 

meghatározni. A standard alakú modell a következı 

lesz: 
 c = ∫ c’ 

 ( )cc
V

q
c −=′ 0

 

 c0 = c0(t) 

Adott:  c(t0), c0(t0);  

Konstans:  q, V;  

Számolandó:  c az idı függvényében. 

Ezen egyszerő modell reprezentációs gráfja a 

2.a, ábrán látható. Ebben az esetben a redukált gráf 

üres gráf, ami triviálisan jelzi, hogy a modell 

differenciális indexe 1. 

 
 a) b) 

2. ábra: Az 1. példa reprezentációs gráfjai 
 

b) eset: Tegyük fel, hogy a modellezési cél most 

ugyanezen rendszernél a dinamikus tervezés, azaz a 
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szükséges belépı konventráció meghatározása 

elıírt, c = c(t) kilépı koncentráció biztosítására, 

azaz: 
 c = ∫ c’ 

 ( )cc
V

q
c −=′ 0

 

 c = c(t) 
Adott:  c(t0), c(t);  

Konstans: q, V;  

Számolandó: c0 az idıfüggvényében. 

Ebben az esetben egy túlhatározott és egy 

alulhatározott részgráf található a reprezentációs 

gráfon (2.b ábra), ami jelzi, hogy a differenciális 

index 1-nél nagyobb. A differenciális index 

meghatározható a reprezentációs gráf szerkezete 

alapján: 

 I0 = {c} 

 D0 = {c’} 

Mivel a c’ derivált változónak megfelelı csúcs 

az alulhatározott részgráfban található, így n = 0 és 

νd = n + 2 = 2. 

 

2.a, példa: Keverı tartály változó folyadék-

térfogattal 

Tételezzünk fel egy keverı tartályt (3. ábra) egy 

belépı és egy kilépı árammal. A belépı 

folyadékáram két komponenst (A és B) tartalmaz, 

melyeknek különbözı a sőrősége. A t = t0 kezdeti 

idıpontban egy adott folyadékmennyiség van a 

tartályban. A belépı áram tökéletesen keveredik a 

tartályban lévı folyadékmennyiséggel. A tartályban 

lévı folyadék sőrősége, a folyadékáramok és a 

komponensek móltörtjei az idı függvényei.  

 
3. ábra: Keverı tartály változó folyadéktérfogattal 

 
Az A és B komponens mólszáma (Ni) a 

következı egyenlettel írható le: 

Ni
’ = F0xi0 – Fxi i = {A, B} 

ahol F0 a belépı és F a kilépı folyadékáram, 

valamint xi0 és xi az i komponens móltörtje a belépı 

illetve a kilépı áramban. Jelölje pL a folyadék 

nyomását a tartály alján, a a tartály felületét és MWi 

az i komponens mólsúlyát. A kilépı folyadékáram a 

folyadéknyomás (pL) és a szeleptényezı (k) 

függvénye. 

A modellezési feladat a tartályban lévı folyadék 

összetételének meghatározása. 

A standard alakú modell a következı: 
 NA = ∫ NA’ NB = ∫ NB’ 
 NA

’ = F0xA0 – FxA NB
’ = F0xB0 – FxB 

 N = NA + NB  

 xA = NA/N xB = NB/N 
 Mw = MwAxA + MwBxB 

 pL = p0 +(Mw ⋅ N)/a 
 F = k⋅(pL – p0)

1/2 

Adott:  NA(t0), NB(t0), xA0, xB0, F0; 

Konstans:  MwA, MwB, a, k, p0; 

Számolandó: NA, NB, F, mint az idı függvénye. 

A modell reprezentációs gráfja a 4. ábrán 

látható. A redukált gráf üres gráf, ami triviálisan 

mutatja, hogy a modell differenciális indexe 1. 

 
4. ábra: A 2.a, példa reprezentációs gráfja 

 

2.b, Keverı tartály állandó folyadéktérfogattal 

Tételezzük fel egy a 2.a, példabeli keverı 

tartályt, de most legyen a tartályban lévı folyadék 

térfogata állandó (5. ábra). Legyen nA és nB az A és 

B komponensek moláris fajlagos térfogata. A többi 

feltételezés ugyanaz, mint a 2.a, példában. A 

modellezési cél ebben az esetben is a tartálybeli 

folyadékösszetétel meghatározása a térfogatra 

vonatkozó módosított feltétel figyelembevételével. 
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5. ábra: Keverı tartály állandó folyadéktérfogattal 

 
A megváltozott modellezési feltételnek 

megfelelı standard alakú modell a következı: 
 NA = ∫ NA’ NB = ∫ NB’ 
 NA’ = F0xA0 – FxA NB’ = F0xB0 – FxB 
 N = NA + NB  

 xA = NA/N xB = NB/N 
 v = vAxA + vBxB 

 V = N⋅v 
Adott:  NA(t0), NB(t0), xA0, xB0, F0, V; 

Konstans:  vA, vB; 

Számolandó:  NA, NB, F, mint idı függvénye. 

A reprezentációs gráfon (6. ábra) egy 

túlhatározott és egy alulhatározott részgráf 

található, ami a differenciális index 1-nél nagyobb 

értékére utal. A gráf szerkezete alapján: 

 I0 = {NA, NB } 
 D0 = {NA’, NB’} 

Mivel az NA’ és NB’ csúcsok megtalálhatók az 

alulhatározott részgráfban, így n = 0 és 

νd = n + 2 = 2. 

 
6. ábra: A 2,b példa reprezentációs gráfja 

Összetett modellek strukturális analízise 

Ebben a szakaszban az elızı, egyszerő 

folyamatmodellekbıl összetett modelleket építünk 

fel és vizsgálni kívánjuk ezen modellépítés hatását 

a strukturális tulajdonságokra, azaz, hogy a 

kismérető modellek strukturális tulajdonságai 

hogyan befolyásolják a komplex modell 

tulajdonságait. 

 

3. példa: Tökéletesen kevert tankreaktorokból 

felépülı kaszkádrendszer 

Tételezzünk fel k darab tökéletesen kevert 

tartályból felépülı kaszkádrendszert, ahol a 

tartályokban a koncentrációk változása az alábbi 

módon adható meg: 

( ) k,,,icc
V

q
c ii

i
i K211 =−=′ −

 

ahol ci az i-dik tartálybeli koncentráció, q a 

tartályok közötti folyadékáram és Vi az i-dik tartály 

térfogata. 

Két különbözı specifikációval tekintjük a fenti 

modellt: 

a) dinamikus szimulációt feltételezve a belépı 

koncentráció c0= c0(t) adott, 

b) dinamikus tervezési feladatként a termék 

koncentrációja ck = ck(t) adott. 

A két különbözı specifikációnak megfelelı 

reprezentációs gráfok a 7.a és 7.b ábrákon 

láthatóak. Ezek a gráfok a tökéletesen kevert tartály 

reprezentációs gráfjának (2.a és 2.b ábra) 

megsokszorozásaként állnak elı. Az elsı esetben a 

redukált gráf üres gráf, így a differenciális index 1, 

míg a második specifikációnál egy túlhatározott és 

egy alulhatározott részgráf található a 

reprezentációs gráfon. A gráf szerkezete alapján: 

 I0 = {ck} 
 D0 = {ck’} 

 I1 = {ck-1} 
 D1 = {c’k-1} 
 … 

 Ik-1 = {c1} 
 Dk-1 = {c1’} 

Mivel a c1’ csúcs megtalálható az alulhatározott 

részgráfban, így n = k - 1 és νd = n + 2 = k + 1. A 

kaszkádmodell differenciális indexe megnövekedett 

és a növekedés oka nyomon követhetı a 

reprezentációs gráfon: a túl- és az alulhatározott 

részgráfok a kaszkádelemek számának 

növekedésével egyre távolabb kerülnek egymástól. 
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 a) b) 

7. ábra: A 3. példa reprezentációs gráfja 

 

4. példa: Keverıtartályok sorozata 

Tételezzünk fel a 8. ábrának megfelelıen k 

darab sorba kötött keverıtartályt. A j-dik tartályban 

a folyadék térfogata legyen állandó, míg a többi 

tartályban változó. Ezen komplex rendszer modellje 

összerakható a 2,a és 2,b példabeli modellekbıl. Az 

összetett modell k - 1 darab 1-es indexő és egy 

darab 2-es indexő modell összeillesztésével áll elı a 

keverıtartály sorozatnak megfelelıen.  

 
8.ábra: Sorba kapcsolt keverıtartályok 

 

Hasonlóan, az összetett rendszer modelljének 

reprezentációs gráfja (9. ábra) is felépíthetı a 

részrendszerek reprezentációs gráfjainak 

összeillesztésével. 

A komplex rendszer reprezentációs gráfján egy 

túlhatározott és egy alulhatározott részgráfot 

találunk, mely a differenciális index 1-nél nagyobb 

értékére utal. A gráfszerkezet alapján: 

 I0 = {NAj, NBj} 
 D0 = {NAj’, NBj’} 

Az NA’ és NB’ csúcsok megtalálhatók az 

alulhatározott részgráfban, így n = 0 és 

νd = n + 2 = 2. 

Ebben a példában a részrendszerek 

reprezentációs gráfjaink összeillesztése során a 

túlhatározott és az alulhatározott részgráfok relatív 

helyzete egymáshoz képest nem változott meg az 

eredeti helyzetükhöz viszonyítva, így az összetett 

modell differenciális indexe ugyanannyi maradt, 

mint a 2.b, példabeli modellé. 

 

 
9. ábra: A 4. példa reprezentációs gráfja 

 
Összefoglalás 

 

Munkánk során egyszerő, kismérető 

folyamatmodelleknek a reprezentációs gráfot 

felhasználó strukturális elemzésével foglalkoztunk. 

Megmutattuk, hogy a modellezési cél, illetve a 

modellezési feltételek megváltozása hogyan 

befolyásolja az egyik legfontosabb strukturális 

tulajdonságot, a differenciális index értékét. Ezután 

az egyszerő, kismérető modelleket felhasználva 

összetettebb, komplex modelleket vizsgáltunk. 

Megmutattuk, hogyan építhetı fel az összetett 

modell reprezentációs gráfja a részrendszerek 

modelljeinek reprezentációs gráfjaiból. Ha 
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valamelyik részmodell differenciális indexe 1-nél 

nagyobb, a megfelelı reprezentációs gráfon 

túlhatározott és alulhatározott részgráfok 

találhatóak, melyek az összetett reprezentációs 

gráfon is megjelennek. Ezen részgráfok egymáshoz 

képesti relatív pozíciója az összeillesztés során 

megváltozhat, befolyásolva a komplex modell 

differenciális indexét. 
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Terner elegyek szakaszos nyomásváltó desztillációs 
elválaszthatóságának vizsgálata 

Feasibility of separation of ternary mixtures by pressure swing batch distillation 
Modla G., Láng P., Kopasz Á. 

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 
1521 Budapest, Mőegyetem rkp. 3-5 

 
Summary 

Feasibility of the pressure swing batch distillation separation of ternary homoazeotropic mixtures in different 

single and double column configurations was investigated by assuming maximal separation. Feasibility regions 

where the ternary mixture can be separated into its pure components (by applying in at least one step pressure 

swing) and the separation steps for different configurations are determined. The method was presented for the 

most frequent types of ternary mixtures with minimum azeotrope(s). 

The most frequent types of ternary mixtures were investigated. We studied 5 types of mixture by the 

classification of Serafimov corresponding to 11 different types of mixture by the classification of Nishimura and 

Matsuyama (N&M), and 41 different cases by the extended N&M classification taking into account the pressure 

sensitivity of the azeotropes, as well. From these 41 cases studied  

-in 14 cases the whole area of the composition triangle proves feasible,  

-in 15 cases in the triangle there is at least one region where the separation is feasible,  

-in 12 cases there is no feasible area within the interior of the triangle. 

We stated that, the composition triangle contains a feasible part only if  

- both the azeotrope which is unstable node and  

- the separatrice(s) between stable node(s) and saddle(s)  

are pressure sensitive. 

Moreover we concluded that if the cuts of a BR/BS region are only pure component(s) and/or pressure sensitive 

binary azeotrope(s) this region is feasible. 

On the basis of results we concluded that 

If cuts of a BR or BS region are pure component(s) and/or pressure sensitive binary azeotrope(s) in this region 

the separation is feasible. In other words if in the cuts of the given region there is no pressure insensitive 

azeotrope this region is feasible (necessary and sufficient condition). If the whole area of the triangle contains 

only such regions the feasibility region of the separation is the whole triangle. 
So far mixtures containing only minimum azeotropes were considered. However the recommended separation 
methods can be also applied for mixtures with maximum azeotrope(s) with the following modification. By 
exchanging the stable and unstable nodes the feasibility regions do not change but in the recommended 
separation method(s) the column configurations must be inverted: instead of BS BR and DCBS DCBR must be 
applied (and vice versa).  
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Összefoglaló: Homoazeotropot tartalmazó terner 
elegyek nyomásváltó szakaszos desztillációval 
(NYVSZD) történı szétválaszthatóságát 
tanulmányozzuk megvalósíthatósági vizsgálatokkal. 
A maradékgörbe térképeket elemezzük. 
Meghatározzuk a megvalósítható tartomány(oka)t - 
ahonnan a terner elegy komponenseit tisztán 
visszanyerhetjük (legalább egy nyomásváltó lépést 
alkalmazva) - és az egyes kolonna konfigurációknál 
(egy és két oszlopos szakaszos sztripper és/vagy 
rektifikáló) alkalmazandó mőveleti lépéseket. 
A leggyakoribb típusú, minimális azeotropot 
tartalmazó elegyeken mutatjuk be az eljárást. 
 

Bevezetés 
 
A desztilláció az egyik leggyakrabban 

alkalmazott szétválasztó eljárás a vegyiparban, 
mely a folyadékelegy komponensei 
illékonyságának különbségén alapul. Azeotropot 
tartalmazó elegyek elválasztásához valamilyen 
speciális desztillációs eljárást kell alkalmaznunk, 
mint például nyomásváltó (NYVD), extraktív vagy 
heteroazeotrop desztillációt. 

A szakaszos desztilláció (SZD) mindig is fontos 
szerepet játszott a szezonális, bizonytalan, kis 
kapacitású gyártásában illetve nagy tisztaságú 
kémiai anyagok elıállításában. Ennek a mőveletnek 
kulcsfontosságú szerepe van a gyógyszer és számos 
más iparban is, valamint a hulladék oldószer 
elegyek regenerálásában. A szakaszos desztilláció 
legfontosabb elınye a folyamatossal szemben, hogy 
egy egyszerő berendezéssel is sokféle elegy 
kezelhetı. Még többkomponenső rendszerek is 
szétválaszthatók egyetlen oszlopban. 

Számos elegy képez olyan azeotropot, melynek 
összetétele változik a rendszer nyomásának 
megváltoztatásával, ezek a nyomásérzékeny 
azeotropok. Lewis (1928) volt az elsı, aki 
javaslatot tett az azeotrop elegyek nyomásváltó 
desztillációjára. Ezt az eljárást ajánlotta még pl. 
Black(1980); Abu-Eshah és Luyben(1985); Chang 
és Shis(1989) is. 

Knapp és Doherty (1992) kifejlesztettek egy 
olyan új eljárást, melyben a nyomásváltó 
folyamatos desztillációt hordozó hozzáadásával 
kombinálták. A hordozó alkalmazása 
nagymértékben megnöveli a mővelettel 
szétválasztható binér azeotrop elegyek számát. 

Phimister és Seider (2000) egy minimális 
forrpontú nyomásérzékeny azeotrop elegy 
elválasztását vizsgálta fél-folyamatos nyomásváltó 
desztillációval. 

Repke és munkatársai (2007) egy minimális 
forrpontú homoazeotrop elegy (acetonitril-víz) 

szétválasztását vizsgálták nyomásváltó 
desztillációval szakaszos rektifikálás és sztippelés 
esetére. Félüzemi mérések és részletes modellezı 
számítások eredményeit közölték. A szerzık célja 
sokkal inkább a nyomásváltó desztilláció kísérleti 
tanulmányozása volt, mint a mővelet 
megvalósíthatóságának kimerítı elméleti 
vizsgálata. 

Modla és Láng (2008a) nyomásváltó szakaszos 
desztilláció alkalmazásával kétkomponenső, 
minimális és maximális forrpontú homoazeotropok 
elválasztását vizsgálták megvalósíthatósági és 
részletes modellezı számításokkal. Két új 
kétkolonnás (dupla oszlopos szakaszos sztripper 
DOSZSZ, dupla oszlopos szakaszos rektifikáló 
DOSZR) berendezést mutattak be és a különbözı 
szakaszos kolonna konfigurációkat hasonlítottak 
össze. A legjobb eredményt a minimális forrpontú 
azeotropoknál a dupla oszlopos szakaszos 
sztripperrel a maximális forrpontú azeotropoknál a 
dupla oszlopos szakaszos rektifikáló berendezéssel 
érték el. 

Modla és mtársai (2008c) megállapították, hogy 
sem a Serafimov (1970), sem a Matsuyama - 
Nishimura (M&N, 1977)) féle osztályozás nem 
megfelelı a nyomásérzékeny azeotropot tartalmazó 
terner elegyek besorolására. Javaslatot tettek a 
M&N féle csoportosítás kiegészítésére.  

Modla és Láng (2008b) egy, két binér minimális 
azeotropot tartalmazó terner elegy (n-pentán-
aceton-c-hexán) nyomásváltó szakaszos 
desztillációval (NYVSZD) történı 
szétválaszthatóságát tanulmányozták 
megvalósíthatósági vizsgálatokkal és részletes 
modellezı számításokkal. 

E munkánk célja a homoazeotropot tartalmazó 
terner elegyek nyomásváltó szakaszos 
desztillációval történı szétválaszthatóságának 
tanulmányozása megvalósíthatósági vizsgálatokkal, 
melyek a maradékgörbe térképek elemzésén 
alapulnak. Meghatározzuk a megvalósítható 
tartomány(oka)t - ahol a terner elegy komponenseit 
tisztán visszanyerhetjük (legalább egy nyomásváltó 
lépést alkalmazva) - és az egyes kolonna 
konfigurációknál (egy és két oszlopos szakaszos 
sztripper és/vagy rektifikáló) alkalmazandó 
mőveleti lépéseket. 

A leggyakoribb típusú, minimális forrpontú 
azeotropot tartalmazó elegyekre mutatjuk be az 
eljárást. 

Elıször röviden ismertetjük a 
megvalósíthatóság vizsgálatára alkalmazott 
módszert, majd megvizsgáljuk a különbözı 
háromkomponenső (terner) elegyek 
elválaszthatóságát. 
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Megvalósíthatósági módszer 
A megvalósíthatósági vizsgálatok során 

maximális (tökéletes) szétválasztást tételeztünk fel. 
Ez a következı feltevéseket foglalja magába: 

-nagy tányérszám, 
-nagy reflux/visszaforralási arány, 
-elhanyagolható folyadék hold-up a tányérokon, 
-elhanyagolható gız hold-up. 
 
A módszer a (folyamatosan elvett) termékek és 

a tartálymaradék megvalósítható összetételének 
(lehetséges nyomvonalak) elemzésén alapul a két 
különbözı nyomáson (P1, P2) érvényes 
maradékgörbe térképeken vizsgálva. 

Meghatározzuk az elválasztási lépéseket és a 
megvalósítható tartományokat, melyek a 
háromszög azon területei, ahonnan a terner elegy 
komponenseit tisztán visszanyerhetjük (legalább 
egy nyomásváltó lépést alkalmazva) akárhány 
desztillációs lépéssel. 

Ahhoz, hogy meghatározzuk a terméksorrendet 
-maximális szétválasztást feltételezve- a szakaszos 
desztillációs tartományokat kell megvizsgálnunk. 
Ewell és Welch (1945) a szakaszos desztillációs 
tartományt úgy definiálták, hogy annak bármelyik 
pontjából kiindulva (rektifikálással) ugyanazt a 
terméksorrendet kapjuk. Bernot és mtársai (1991) 
szerint a szakaszos desztillációs tartományokat a 
következı eljárással határozhatjuk meg a 
maradékgörbe- térképen: 

1. Elıször az összetétel-háromszöget olyan 
tartományokra osztjuk, melyek mindegyike egy 
instabil csomópontot tartalmaz. 

2. Ezután az így kapott tartományok 
mindegyikében a további határvonalakat úgy 
kapjuk meg, hogy az instabil csomópontot 
összekötjük a tartomány összes nyeregpontjával és 
stabil csomópontjával.  

Minthogy megvalósíthatósági tanulmányainkat 
nem csak szakaszos rektifikálásra, hanem szakaszos 
sztrippelésre is végezzük, ezért a szakaszos 
desztillációs tartományt szakaszos rektifikáló 
tartománynak nevezzük és bevezetjük a szakaszos 
sztrippelési tartományok fogalmát: a tartomány 
bármelyik pontjából kiindulva szakaszos 
sztrippeléssel ugyanazt a terméksorrendet kapjuk. 
Sztrippelés esetén a maximális szétválasztás - a 
nagy tányérszám mellett - nagy visszaforralási 
arány alkalmazását jelenti. 

Nyomásérzékeny azeotropot tartalmazó terner 
elegyeknél azon (rektifikáló/sztrippelı tartomány) 
határvonalak, melyek tartalmazzák ezeket az 
azeotropokat, helyzete a nyomás változásával 
megváltozik. (Feltételezzük, hogy a határvonalak 
egyenesek.) Nyomásváltással a határvonalakat 

átléphetjük. A két nyomáshoz tartozó határvonalak 
közötti területen különbözı nyomásokon különbözı 
termékeket nyerhetünk. 

 
Vizsgált kolonna konfigurációk 

A NYVSZD egy- vagy kétkolonnás rendszerrel 
valósítható meg.  

Egyoszlopos rendszerek 
A nyomásváltás csak idıben oldható meg, ezért, 

ahhoz, hogy a komponenseket tisztán megkapjuk, 
legalább két gyártási lépés szükséges. A NYVD 
szakaszos rektifikálóban vagy szakaszos 
sztripperben is megvalósítható. 

A kiindulási elegyet (sarzsot) az alsó 
(rektifikáló, 1.a ábra) vagy felsı (sztripper, 1.b 
ábra) tartályba töltjük be. A terméket folyamatosan 
vesszük el felülrıl (rektifikáló) vagy alulról 
(sztripper) a termék-győjtı tartályba. 

A sarzs (betáplálás) összetételétıl és 
maradékgörbe-térkép típusától függ, hogy az egyes 
lépésekben tudunk-e tiszta komponenseket 
gyártani. 

 

22. ábra Egy kolonnás berendezések 

a) szakaszos rektifikáló        b) szakaszos 
sztripper  

 
Kétoszlopos konfigurációk 

A kétoszlopos konfigurációk (dupla oszlopos 
szakaszos rektifikáló (DOSZR, 2.a ábra) és dupla 
oszlopos szakaszos sztripper (DOSZSZ, 2.b ábra)) 
egy közös tartályból és két azonos típusú (két 
rektifikáló (DOSZR) vagy két sztrippelı 
(DOSZSZ)) oszloprészbıl állnak, melyek 
különbözı nyomáson üzemelnek. Az oszlopok 
eltérı nyomása teszi lehetıvé, hogy egyszerre 
gyártsunk akár két tiszta komponenst is. A dupla 
oszlopos szakaszos rektifikáló maximális forrpontú 
a dupla oszlopos szakaszos sztripper minimális 
forrpontú nyomásérzékeny azeotropok 
elválasztására alkalmas.  
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a) dupla oszlopos szakaszos rektifikáló 

 

 

b) dupla oszlopos szakaszos sztrippelı 

23. ábra Kétoszlopos kolonna konfigurációk 

 
Megvalósíthatósági vizsgálatok eredményei 
Eredményeinket a (Serafimov (1970) 

osztályozása szerint) két leggyakoribb típusú terner 
elegyre ismertetjük részletesen. Bemutatjuk az 
elegyek maradékgörbe térképeinek (MGT) vázlatát, 
meghatározzuk a szakaszos rektifikáló/sztrippelı 
tartományokat, a lehetséges tartály-nyomvonalakat, 
és javaslatot teszünk kolonna konfigurációra, 
valamint az elválasztás lépéseire. 

1.0-1a típusú elegy elválasztása 
Az eredeti maradékgörbe térkép osztálya 

Serafimov alapján 1.0-1a (elıfordulási 
valószínősége 21.6% Reshetov (1998) statisztikája 
szerint), N&M alapján pedig 1-0-0. 

Az L-I azeotrop instabil, a H csúcs stabil 
csomópont (3.a ábra). Az L és I csúcsok 

nyeregpontok. A maradékgörbe térkép (M&N: 1P-
0-0, pl.: CCl4-etanol+akril-sav) egyetlen egy 
egyszerő desztillációs tartományt tartalmaz, de két 
szakaszos rektifikáló (SZRT) és sztrippelı 
tartományból (SZSZT). Ennél az elegytípusnál a 
szakaszos rektifikáló és sztrippelı tartományok 
egybeesnek, csak a terméksorrendek fordítottak (1. 
táblázat).  

 

 

I L 

H 

Az 
 

L,I 

instabil csomópont 

stabil csomópont 

nyeregpont 

tartály-
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H 
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1 
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III* 
II* 

I. II. 

 

3. ábra 1P-0-0 elegy MGT vázlata és a SZSZ 
tartály-nyomvonala 

A nyomás változtatásával a határvonal (AzLI és H 
közötti vonal) helyzete megváltozik, és ennek 
következtében szakaszos sztrippelı és szakaszos 
rektifikáló tartományok is megváltoznak. 
Javasolt kolonna konfiguráció: szakaszos sztripper 
vagy a dupla oszlopos szakaszos sztripper 
(DOSZSZ). 
Az elválasztás lépései: 
1. H komponens gyártása: 
DOSZSZ-nél csak az egyik oszlop mőködik, míg a 
tartály összetétele el nem éri az L-I oldalt (3.b 
ábra). Ez a lépés bármelyik nyomáson (P1, P2) 
megvalósítható, de ha a kiindulás összetétel 
- az I. területen van, akkor P2,  
- az II. területen van, akkor P1 
nyomást célszerő alkalmazni, mert akkor nem kell 
nyomást változtatni a következı lépés elıtt. 
2. L és I komponensek gyártása nyomásváltó 
desztillációval (DOSZSZ-nél mindkét oszlop 
mőködik) 
Megjegyzések: 
-A háromkomponenső elegy elválasztása 
visszavezethetı kétkomponensőére. 
-Ez a típusú elegy nem választható szét egy lépéssel 
dupla oszlopos berendezésekkel sem. 
A háromszög egész területe megvalósítható. 
 

Tart. I. II. 
SZR AzLI-I-H AzLI-L-H 
SZSZ H-I-AzLI H-L-AzLI 

14. táblázat 1-0-0 elegy SZR és SZSZ tartományai 
 

2.0-2b típusú elegy elválasztása 
Az eredeti maradékgörbe térkép osztálya 

Serafimov szerint 2.0-2b (elıfordulási 
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valószínősége 21%), N&M alapján pedig lehet 1-2-
0 vagy 1-0-2 vagy 0-2-1 is (pl.: aceton(L)-etanol(I)-
toluol(H), MEK(L)-etanol(I)-toluol(H), aceton(L)-
metanol(I)-etil-acetát(H)). 
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4. ábra 1-2-0 elegy MGT vázlata és a SZR és 
SZSZ tartományai 

Az L-I azeotrop instabil, az I és H csúcsok pedig 
stabil csomópontok (4. ábra). Az I-H azeotrop és L 
csúcs nyeregpontok. A maradékgörbe térkép két 
egyszerő desztillációs tartományt és három 
szakaszos rektifikáló és sztrippelı tartományt 
tartalmaz (2. táblázat). 
 
 
Tart. I. II. III. 
SZR AzLI- AzIH-I AzLI- AzIH-H AzLI- L-H 
SZSZ I-AzIH-AzLI H- AzIH -AzLI H -L-AzLI 

2. táblázat 1-0-0 elegy SZR és SZSZ tartományai 
 
 
Ha csak az egyik azeotrop a nyomásérzékeny, 
akkor az lehet 
- az instabil csomópont (1P-2-0 vagy 1P-0-2 vagy 
0-2-1P) vagy, 
- nyeregpont (1-2P-0 vagy 1-0-2P vagy 0-2P-1)  
 
Ugyanakkor mindkét azeotrop is lehet 
nyomásérzékeny. 

Csak egy azeotrop nyomásérzékeny 
a. A nyomásérzékeny azeotrop instabil csomópont 

A nyomás változtatásával a határvonal helyzete 

(AzIH és AzLI közötti egyenes, 5. ábra)) változik. 
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a) MGT vázlat P1-en  b) tartály nyomvonal (SZSZ) 
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c) tartály nyomvonal (DOSZSZ)  b) MGT vázlat 
P3-n 

5. ábra 1P-2-0 elegy elválasztása 

 
Javasolt kolonna konfiguráció: szakaszos sztripper 
(5.b ábra) vagy a dupla oszlopos szakaszos 
sztripper (5.c ábra).  
Az elválasztás lépései: 
0. (feltételes, ha a kiindulási összetétel a sötétített 
háromszögön kívül van). Kis mennyiségő I vagy H 
termék gyártása; DOSZSZ esetén csak az egyik 
oszlop mőködik,  
1. H és I gyártása felváltva SZSZ-ben (5.b ábra, a 
tartály-nyomvonal szaggatott vonallal jelölve) vagy 
egyidejőleg DOSZSZ-ben (5.c ábra, a kolonna 
profil pontozott vonallal jelölve). SZSZ esetén ez a 
lépés több részbıl áll és többszöri nyomásváltást 
igényel. 
2. L és I gyártása nyomásváltó desztillációval. 
Ha kiindulási összetétel a III. SZSZ tartományban 
(sraffozott terület a 5.b ábrán) van, akkor az elsı 
gyártási lépésnél H teljes mennyiségét el tudjuk 
távolítani. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a nyomás 
változtatásával (pl.: P3 nyomáson) az L-I azeotrop 
el is tőnhet (5.d ábra). Ebben az esetben a MGT 
besorolása megváltozik (S: 1.0-2, M&N: 0-2-0). A 
javasolt kolonna konfigurációk megegyeznek a 
fentiekkel. Ebben az esetben az L/I elválasztáshoz 
(P3-on) nem szükséges nyomásváltás. 
A háromszög egész területe megvalósítható. 
 
A nyomásérzékeny azeotrop nyeregpont 
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6. ábra Nyomásérzékeny SZR/SZSZ tartományok 
(a) és MGT vázlat az AzIH azeotrop megszőnése 
után (b) (1-2P-0 elegy) 
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A nyomás változtatásával a határvonal (AzLI és AzIH 
közötti vonal) helyzete megváltozik (6. ábra). Az 
egész háromszög területe nem megvalósítható, mert 
mindkét SZR és SZSZ tartományban visszakapjuk 
az eredeti L-I azeotropot (SZR-ben 
desztillátumként, SZSZ-ben pedig maradékként). 
Még ha az I-H azeotrop meg is szőnik a nyomás 
változtatásával (MGT új besorolása M&N: 1-0-0, 
S:1.0-1a, 6.b ábra) az L/I elválasztás nem 
megvalósítható marad. 

Mindkét azeotrop nyomásérzékeny 
Ebben az esetben két határvonal helyzete változik a 
nyomás változtatásával (7. ábra). Két eset 
lehetséges. A nyomás változtatásával a két azeotrop  
- azonos irányba (pl. I csúcstól mindkettı távolodik, 
7.c ábra) vagy, 
- ellenkezı irányba (pl. az egyik távolodik I 
csúcstól, a másik pedig közeledik ahhoz, ekkor a 
határvonalak keresztezik egymást, 7.d ábra) 
mozdulhat el. 
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7. ábra 1P-2P-0 elegy elválasztása 

a. Megvalósítható tartály-nyomvonal SZR 
b. Megvalósítható tartály-nyomvonal SZSZ 
c. A határvonal elmozdulása P változásával  
(azonos irány) 
d. A határvonal elmozdulása P változásával 
(ellentétes irány) 
 
Javasolt elválasztási eljárás: 
1. Az L-I azeotrop eltávolítása SZR-ban. (Ez az 
azeotrop nyomásérzékeny, így szétválasztható L és I 
komponenseire nyomásváltó desztillációval SZSZ-
ben vagy DOSZSZ-ben (7.a ábra).) A maradék 
lehet I-H vagy L-H elegy. Az L-H elegy zeotrop, 
így nyomásváltás nélkül is szétválasztható SZR-
ben, vagy SZSZ-ben. Az I-H elegy pedig 
nyomásváltással választható szét SZSZ-ben vagy 
DOSZSZ-ben. 

2. Ha kiindulási összetétel a III. SZSZ 
tartományban van (sraffozott terület a 7.b ábrán), 
akkor az elsı gyártási lépésnél H teljes mennyiségét 
el tudjuk távolítani SZSZ-ben. A tartályban maradó 
L-I elegy pedig szétválasztható nyomásváltással 
SZSZ-ben vagy DOSZSZ-ben. 
A háromszög egész területe megvalósítható. 
 

Maximális forrpontú azeotrop elegyek 
elválasztása 

Eddig csak minimális forrpontú azeotropot 
tartalmazó elegyeket mutattunk be, habár a javasolt 
elválasztási eljárás alkalmazható a maximális 
forrpontú azeotropokra is a következı 
változtatásokkal.  
A stabil és instabil csomópontok felcserélésével a 
megvalósíthatóság nem változik, csak a javasolt az 
elválasztási eljárásban a kolonna konfigurációt ki 
kell cserélni: SZSZ helyett SZR és DOSZSZ helyett 
DOSZR alkalmazandó ( és fordítva).  
Például tekintsük az 1.0-2 Serafimov besorolású 
maradékgörbe térképet. Ha minimális forrpontú 
nyomásérzékeny azeotrópot tartalmaz az elegy, a 
kiterjesztett M&N osztály: 0-2P-0 (8.a ábra). A 
javasolt elválasztási eljárás: SZSZ és DOSZSZ.  
Ha felcseréljük a stabil és instabil csomópontokat, 
akkor a kiterjesztett M&N osztály 4P-0-0 lesz (8.b 
ábra) és a javasolt kolonna konfiguráció a SZR (8.c 
ábra) és a DOSZR (8.d ábra). 
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a) 0-2P-0 elegy MGT vázlata b) 4P-0-0 elegy 
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c) Tartály nyomvonal SZR d) Tartály-nyomvonal és 
kolonna profil DOSZR 

8. ábra Maximális forrpontú azeotrop elegy 
elválasztása 
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Összefoglalás 

A leggyakoribb, homoazeotropot tartalmazó 
háromkomponenső elegyek szakaszos nyomásváltó 
desztillációval való szétválaszthatóságát vizsgáltuk 
meg. Összesen 5 különbözı Serafimov osztályú 
elegyet vizsgáltunk, melyek 11 Nishimura és 
Matsuyama (N&M) osztálynak felelnek meg. 
Figyelembe véve az azeotropok nyomásérzékeny-
ségének lehetıségét, 41 különbözı esetet 
különböztettünk meg a kiterjesztett N&M besorolás 
alapján. Ebbıl a 41 vizsgált esetbıl az összetétel-
háromszögnek: 
- egész területe megvalósítható 14 esetben, 
- van olyan területe, ahol az elválasztás 
megvalósítható, 15 esetben, 
- nincs megvalósítható (belsı) tartománya 12 
esetben. 
Megállapítottuk, hogy összetétel háromszögnek 
akkor van megvalósítható területe, ha 
- mindkét csomópont instabil és 
-a határvonal a stabil csomópont(ok) és 
nyeregpont(ok) között nyomásérzékeny. 
 
Továbbá megállapítottuk, hogy ha egy szakaszos 
rektifikáló vagy sztrippelı tartományban a 
termékek csak tiszta komponensek és/vagy 
nyomásérzékeny binér azeotropok, akkor az a 
tartomány megvalósítható. 
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Elektroszorpció vizsgálata kaszkád reaktorban 
Examination of electrosorption in cascade reactor 
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Kivonat 

Napjainkban az ipari szennyvizek kibocsátására egyre szigorúbb környezetvédelmi elıírások vonatkoznak. A 

környezet terhelésének csökkentése érdekében újabb és újabb tisztítási technológiák jelennek meg, melyek a 

gazdaságossági szempontokat is figyelembe veszik.  

A kutatásaink célja az olefingyártás során keletkezı ipari szennyvíz nátriumion mentesítése. Az olefingyártás 

során a keletkezı pirogáz széndioxidtól és kénvegyületektıl történı mentesítése lúgos mosótornyokban történik. 

A keletkezı oldat lúgtartalmát jelenleg kénsavval semlegesítik és az olefingyári szennyvízbe keverik. A 

szennylúg szerves anyag tartalmát a szennyvíztisztító képes lebontani, ugyanakkor az oldat magas 

sókoncentrációja környezetvédelmi szempontból nem engedhetı meg. A közel százszoros hígítás sem elegendı a 

tisztított szennyvíz sókoncentrációjának határérték alá csökkentésére. 

A szennyvíz összetételének ismeretében célunk, olyan technológia megvalósítása, amely a nátrium tartalom 

csökkentése mellett lehetıvé teszi a szennyezı anyag egy más rendszerben való dúsítását és a technológiába való 

visszavezetését. Ennek következtében a környezetbe való káros anyag kibocsátás is jelentısen csökkenthetı. 

A számos alternatív lehetıség közül a feszültségváltó adszorpciós módszert választottuk, melynek lényege, hogy 

a katódosan polarizált (negatív) elektródon a kationok elektroszorpciója lép fel. Ha ellentétesre változtatjuk az 

elektromos polarizáció irányát, akkor a kationok deszorbeálódnak. A fázisok érintkeztetésekor 

töltésátrendezıdés következik be az elektrolitban és a felületen kialakul az elektrokémiai kettısréteg. A 

kettısréteg kismértékben kialakulhat spontán polarizáció során is, de ha külsı polarizációs potenciált kapcsolunk 

a rendszerre a réteg kapacitása jelentıs mértékben növelhetı. 

A laboratóriumi kísérleteket kezdetben kézi majd automata feszültségváltó adszorpciós készülékkel végeztük el. 

A kísérletek során a munkaelektród mozgatása történ álló folyadékrendszerbe. Ezt követıen vizsgáltuk a 

folyamatot áramló rendszerben és megállapítottuk, hogy adott áramlási sebesség alatt a kettıs réteg kapacitása 

csak kis mértékben változik. 

Az ipari megvalósítás szempontjait figyelembe véve kezdtük meg az oszlopos készülék tervezését. A nagy 

energiát igénylı elektródmozgatása helyett, olyan rendszer megvalósítása a cél, ahol álló elektródok mellett a 

folyadék áramoltatása történik. A megfelelı tisztítási technológia elérése érdekében 4 oszlopot kaszkád 

rendszerbe kapcsoltunk. A rendszer számítógéppel összekapcsolva idıvezérléssel mőködtethetı.  

Y. Oren és A. Soffer nyomán matematikai számításokkal igazoltuk az iontranszportot oszlopos berendezésben. 
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Osztott terő rektifikáló kolonna modellezése 
Modeling of divided wall column 
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Summary 

The divided wall column system is a promising energy-saving alternative for separating multicomponent 

mixtures. The innovation of this equipment is a wall which divides the space of the tower so the feed and the 

sidestream-product zones are separated. In this study, the effects of the main parameters of the divided wall 

column, like split ratio, height of the wall, vertical position of wall, and the heat transfer of the wall were 

analyzed. Separation of a ternary-mixture (benzene, toluene, o-xylene) was investigated. The 99% purity of the 

products was defined. Our destination was to determine optimal parameter combination of a divided wall 

column, and to compare the optimal column with a column with sidestream-product.  

The structure of the divided wall column was introduced in Aspen Plus simulator using the Radfrac unit of the 

software. The column was divided in four parts: the top partition, above the divider wall, with condenser and 

reflux drum, the bottom partition, under the wall, with reboiler and the feed and the product partition separated 

by the wall. Heat transfer between the feed and product zone was also calculated. 

A simulation case study is introduced in this paper in order to determine the optimal energy consumption of the 

column. The divided wall column and a sidestream-product fractionator are also compared. The results of the 

simulation show that the divided wall column has lower energy consumption than the sidestream-product 

distillation tower.  
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Bevezetés 

 

A rektifikálás az egyik legelterjedtebb 

elválasztó mővelet a vegyiparban, különösen a 

petrolkémia területén [1]. Nagyszámú alkalmazása 

és nagy energia felhasználása miatt intenzíven 

folyik a desztilláló készülékek konstrukciójának, 

üzemeltetési stratégiájának fejlesztése. A 

gyakorlatban, legtöbb esetben sokkomponenső 

elegyek szétválasztása a feladat. A szétválasztási 

feladat megoldható kéttermékes, vagy többtermékes 

(oldalelvételes) kolonnák felhasználásával. Cél az 

energetikailag legkedvezıbb struktúra 

meghatározása. Energetikailag kedvezıbb 

megoldást kínálnak a szétválasztási feladat 

megoldására az ún. osztott terő kolonnák (1. ábra) 

[2] 

A berendezés lényege, hogy az oldalelvételes 

kolonna oszlopterét megosztják egy függıleges 

válaszfallal, ezáltal elválasztva egymástól 

betáplálási és az elvételi zónát. Így 

megakadályozható, hogy a betáplálási áram 

közvetlenül keveredjen az elvétellel. Ez a 

konstrukció várhatóan nagyobb hatásfokkal 

mőködik, vagyis jobb lesz az energia fajlagos 

kihasználása. Ezzel a módszerrel, bizonyos 

beruházási költség árán a már meglévı mőveleti 

egységek energia kihasználása is növelhetı. 

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogy az osztott 

terő kolonna, leképezését flowsheeting 

szimulátorban. Szimulációs vizsgálatokat végezve 

elemezzük a kolonna mőködését különbözı 

konstrukciók esetében. A vizsgálat során 

bemutatjuk, egy adott szétválasztási feladat 

megoldása során az új konstrukció energia igénye 

hogyan viszonyul a hagyományos oldalelvételes 

kolonnák energia igényéhez. A vizsgálatok 

elvégzéséhez az Aspen Plus szimulátort használtuk 

[5]. 

 

24. ábra: Az osztott terő kolonna elvi sémája 

A szétválasztási feladat 

 

Mintarendszerként a benzol, toluol, o-xilol 

elegyet választottuk, mely vegyületek 

normálforráspontját az 1. táblázat tartalmazza. A 

feldolgozandó elegy tömegárama 90 kg/h, a 

komponensek tömegtörtjei: benzol 0,333; toluol 

0,333; xilol 0,333. Az 1. táblázatból látható, hogy a 

komponensek forráspontjai jelentısen eltérnek 

egymástól, így atmoszférikus körülmények között 

teljesen szétválaszthatók, mivel nem képeznek 

azeotróp elegyet. A rektifikálás során cél a  

99 m/m% tisztaság elérése mindegyik terméknél. 

 

15. táblázat : Az elegyet alkotó komponensek 
normál forráspontjai 

 Komponens Forráspont (°C) 
benzol 80,1 
toluol 110,7 
o - xilol 144,3 
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Az osztott terő kolonna leképezése flowsheeting 
szimulátorban 

 

Az osztott terő kolonna négy különbözı részre 

dekomponálható, az osztófal feletti, az osztófal 

alatti és a fal két oldalán lévı oszloprészre (2. ábra) 

[3]. Ezeket a részeket külön blokkokkal képeztük 

le. Így a felsı rész egy kondenzátort és egy reflux 

tartályt tartalmazó oszlop, az alsó rész a 

kiforralóval rendelkezı oszlop. A két másik egység 

az osztófal két oldalát képezi le, ide vezetjük be a 

betáplálási áramot (betáplálási oldal) és innen 

vezetjük el az oldalterméket (elvételi oldal). 

Az osztott térben lévı falon történı hıátadást 

az egyes tányérok között definiáltuk, ahol a 

hajtóerı a betáplálási és az elvételi oldalon lévı 

tányérok hımérséklet különbsége volt. A hıátadási 

tényezı és hıátadási felület szorzatát modell 

paraméterként definiáltuk, amelyet a konkrét fizikai 

rendszerre kell meghatározni. A kolonna méreteit 

úgy határoztuk meg, hogy a szétválasztási feladatot 

ellátó osztófal nélküli oldalelvételes oszlopéval 

egyezzen meg. A betáplálási és az elvételi tányér 

egymással szemben helyezkedik el az oszlop 

közepén. Az osztott részt leképezı két oszlop 

keresztmetszetét összeadva az eredeti oszlop 

keresztmetszetét kapjuk meg.  

 

A fal függıleges helyzete 

 

Ezt a vizsgálatot egy hét tányér és egy tizenegy 

tányér magasságú fallal végeztük el. A falak 

függıleges helyzetét változtattuk miközben a 

kiforraló hıigényét (Qreb) figyeltük  

(3. ábra, 4. ábra). A modell szempontjából a fal 

helyzetét úgy változtattuk, hogy a fal két oldalán 

lévı rész tányérszámát állandónak vettük, lefele 

mozgatás esetén az alsó rész tányérszámát ugyan 

annyival csökkentettük, mint amennyivel növeltük 

a felsırész tányérszámát. Az elvételi és a 

 

27. ábra: Rendszer struktúrája 
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26. ábra: Hét tányér magasságú fal 

vizsgálata 
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25. ábra: Tizenegy tányér magasságú fal 
vizsgálata 
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betáplálási rész keresztmetszete a vizsgálat alatt 

megegyezett. 

Az eredményekbıl látszik, hogy akkor a 

legkisebb a kolonna energiaigénye, ha a falat az 

oszlop közepén helyezzük el. Az aszimmetriával az 

energiaigény nı. Ez magyarázható azzal, hogy a 

szétválasztandó komponensek tömegárama 

megegyezik. Eltérı tömegáramú komponensek 

esetén az eredmény változhat. 

 

A fal magasság hatása 

 

Ezen vizsgálatok során arra kerestük a választ, 

hogy a fal hossza hogyan hat a kolonna energia 

igényére. Az elızı elemzés eredménye alapján a 

középen helyeztük el a falat és a méretét 

változtattuk míg a kiforraló  energia igényének 

változását figyeltük (5. ábra). Az elızı vizsgálathoz 

hasonlóan elvételi és a betáplálási rész 

keresztmetszete megegyezett. 

Az eredményekbıl látszik, hogy a tizenegy 

tányér magasságú fallal ellátott kolonna a legjobb 

energetikailag (ha csak páratlan számú 

megoldásokat tekintjük), a hetedik tányértól a 

minimum pontig meredeken csökken az energia 

igény, a minimumtól enyhén emelkedik 

Minél kisebb a fal magassága az osztott falú 

kolonna annál jobban közelít az oldalelvételes 

kolonnához. Növelve a fal magasságát csökkenı 

energiaigényt kapunk. Az energiaigénynek van egy 

minimuma, esetünkben 11 tányérmagasságnál, ami 

után növelve a fal magasságát ismét nı az energia 

igény. Ez magyarázható azzal, hogy a növekvı 

osztott rész miatt a felsı és az alsó rész mérete 

lecsökkent, így ott a komponensek 

szétválasztásához nagyobb reflux és kiforralási 

arány szükséges. 

 

A keresztmetszetarány hatása 

 

Megvizsgáltuk, hogy a fal sugárirányú 

elmozdításával hogyan változik a kolonna energia 

igénye. A fal ebben az esetben tizenegy 

tányérmagasságú és függılegesen középhelyzető. 

Az osztott térbe belépı áramok (a felsı részbıl 

lefolyó folyadék és az alsó részbıl felszálló gız) 

arányai úgy állnak be, hogy azok megegyezzenek 

az osztott rész keresztmetszeteinek arányával. Az 

eredmények a 6. ábrán láthatók. 

Látható, hogy ha a betáplálási oldal 

keresztmetszete 65%-os akkor kell a legkevesebb 

energiát a kolonnába bevezetni. 

A keresztmetszet arány meghatározza, hogy a 

felsı és az alsó részbıl kilépı gız és folyadék 

milyen arányban oszlik meg a középsı rész két 

oldala között. Minél több egy oszloprészbe alulról 

belépı gız és felülrıl belépı folyadék mennyisége 

annál élesebb az elválasztás. Mivel a betáplálási 

oldalon nagyobb a folyadék- és gızterhelés a 

betáplálás miatt, így ennek a résznek nagyobb 

mértékő a kiforralásra és refluxra van szüksége a 

szeparációhoz, mint az elvételi résznek. Ezzel 
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28. ábra: Keresztmetszetarány hatása 
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29. ábra: Fal magasság vizsgálata 
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magyarázható, hogy az energia minimum nem az 

50-50%-os aránynál van. Esetünkben a 65%-os 

keresztmetszet aránynál van. 

 

Hıátadás hatása 

 

Az elızı vizsgálatokban a hıátadási tényezı és 

a felület szorzatát 250 W/K–nek vettük mivel ez a 

szakirodalom [4] által megadott tartomány (ami az 

acélfalakra vonatkozik szénhidrogének esetén) 

középértéke. 

Ennél az elemzésnél az elızı vizsgálatokban 

meghatározott mérető (tizenegy tányér magas) és 

függılegesen középhelyzető fal hıátadását 

változtattuk és közben a kiforraló hıigényét 

vizsgáltuk. A betáplálási oldal keresztmetszete 

65%-a volt a teljes keresztmetszetnek. Az 

eredményeket a 7. ábra mutatja be. 

Az eredményekbıl látszik, hogy 250W/K-es 

ponton maximuma van a kolonna energia igénynek. 

Az is megállapítható, hogy a hıátadásnak nincs 

jelentıs hatása (kb. 1%-os változás) az oszlop 

energiaigényére.  

 

Az osztott terő kolonna összehasonlítása az 

oldalelvételes kolonnával 

 

Az elızı vizsgálatokban meghatározott 

legalacsonyabb energiaigényő kolonnát (tizenegy 

tányér magasságú középhelyzető fal, 65%-os 

osztásarány) hasonlítottuk össze a vele megegyezı 

paraméterekkel rendelkezı oldalelvételes 

kolonnával. Ennél az elemzésnél csak a 

szétválasztandó anyag tömegáramát változtattuk az 

összetételét állandónak tekintettük és a kiforraló 

energia igényének változását figyeltük mind a két 

kolonnában. Az eredményeket a 8. ábra mutatja be. 
Az eredményekbıl látszik, hogy 75 kg/h 

terhelésig nincs jelentıs különbség a két kolonna 
konstrukció között, ez után az oldal elvételes 
konstrukció energia igénye gyorsabban nı, míg az 
osztófalas kolonna energia igénye közel lineárisan 
emelkedik az adott tartományban. 
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8. ábra: Konstrukciók összehasonlítása 

 
Ez a vizsgálat azt mutatja be, hogy az osztott 

terő kolonna, energetikailag jobb, mint a 
hagyományos konstrukció, különösen nagyobb 
betáplálási áram esetén. 

 

Összefoglaló 

 

A kutatási feladat megoldása során leképeztük 

az osztott terő kolonnát Aspen Plus flowsheeting 

szimulátorban. A leképezéshez a szimulátorban 

lévı modulokat használtuk fel (Radfrac: részletes 

kolonna számító blokk, áram keverı, áram osztó). 

A leképezés során négy részre bontottuk fel a 

kolonnát, ezeket a részeket külön Radfrac 

blokkokkal kezeltük. Az osztófal hıáteresztı 

képességét is figyelembe vettük. 

A vizsgálataink során elemeztük, hogy egy 

adott szétválasztási feladatot ellátó osztott terő 

kolonna energiaigénye hogyan változik a fal 

méretének, helyzetének és szerkezetének 

(hıátadásának) módosításával. A vizsgálatok 
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30. ábra: Hıátadás hatása 
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eredményeibıl meghatároztunk egy adott 

szétválasztási feladathoz tartozó minimális energia 

felhasználást igénylı paraméterkombinációt.  

Az osztott terő kolonna energiaforgalmát 

összevetettük egy azonos tányérszámú 

oldalelvételes kolonna energiaigényével. 

 

Irodalomjegyzék: 
[1] Haddad, H.N. Manley, D.B., Improve crude oil 
fractionation by distributed distillation 
HYDROCARBON PROCESSING 2008, VOL 87; 
NUMB 5, pages 93-110 
[2] Maria Serra, Antonio Espun, Luis Puigjaner, 

Control and optimization of the divided wall 

column 

Chemical Engineering and Processing 38 (1999) 

549–562 

[3] Till Adrian, Hartmut Schoenmakers, Marco 
Boll, Model predictive control of integrated unit 
operations:Control of a divided wall column 
Chemical Engineering and Processing 43 (2004) 

347–355 
[4] Coulson J.M., Richardson J.F., Chemical 
Engineering Vol 1 Fluid Flow, Heat Transfer, Mass 
Transfer, Vol 6 Design  
Pergamon Press, Oxford, UK, 1993 

[5] Aspen Plus 2006 Reference Guide, AspenTech 

Inc., MA, USA, 2006 



 

 157

Multilevel strategy for design of water network in a beverage 
plant  

Többszintő stratégia a vízhálózat megtervezésére az ital gyárban 
H. Tokos, Z. Novak-Pintarič 

University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering 
Smetanova 17, SI-2000 Maribor, Slovenia 

 
Összefoglaló 
A hulladék keletkezés csökkentése valamint a környezet szennyezés meggátolása napjainkban gyakori 
kifejezések a feldolgozóiparban. A szigorú környezetvédelmi elıírások az ipart új módszerek fejlesztésére 
ösztönözik a környezetre való kihatás csökkentésének érdekében. A víz egyike a legjelentısebb természeti 
kincseknek, amely széleskörően használt a feldolgozóiparban.  
Az összefoglaló nagymérető vízhálózat megtervezésével foglalkozik az elıállító és a töltı egység között a 
tanulmányozott sörgyárba. A nyitott irodalomban megjelentetett matematikai modelleket módosítani szükséges, 
ha az ipariban szeretnénk alkalmazni. A tanulmányozott sörgyár esetében a Kim és Smith [12] által, szakaszos 
folyamatok számára megfogalmazott modellt módosítottuk, a gyártási feltételeknek megfelelıen. A bevezetett 
módosítások lehetıvé teszik: a) a víz közvetlen újrafelhasználását folyamatos és szakaszos folyamatok között, b) 
a nem szakaszos folyamatok szennyvízének közvetett újrafelhasználását tartály beiktatásával, és c) a víz 
regenerálás-újrafelhasználását szennyvíztisztító egységgel a gyártás színhelyén.  
A sörgyár teljes vízhálózatának megtervezésére többszintő stratégiát alkalmaztunk a módosított modell 
használatával. Az elsı lépésben az elıállító és töltı egység külön lett integrálva. A következı lépésben a gyártási 
egységeket együtt integráltuk a napi gyártásmenetnek megfelelıen. Ebben a lépésben meghatározott 
újrafelhasználási lehetıségek rögzítve lettek és az integráció meg lett ismételve a gyártás egységek heti 
gyártásmenetének megfelelıen.  
Az eredmények alapján ajánlott vízhálózat segítségével a sörgyár 52 % csökkentheti vízhasználatát, valamint    
37 % csökkentheti a fiss víz és a szennyvíz feldolgozás költségeit.  

 

 

Introduction 

 

The rising costs of freshwater consumption and 

effluent treatment have forced process industry to 

use integrated approaches to total water networks 

design with aim to reduce the freshwater 

consumption and wastewater generation costs. 

Design of such networks integrates water-using 

operations and wastewater treatment units within a 

single network. Such networks simultaneously 

enable the optimal distribution of water resources to 

satisfy process demands, and optimal treatment of 

effluent streams in order to comply with 

environmental regulations at minimum total cost. 

 Several authors have addressed the problem of 

total water network design. Takama et al. [1] 

developed a mathematical program for optimal 

water allocation in a petroleum refinery based on 

superstructure representation. Graphical technique 

to analyze the interactions between water re-use 

and wastewater treatment units was presented by 

Kuo and Smith [2]. The existing design approaches 

can be classified as sequential or simultaneous. In 

the case of sequential procedures, the design of a 

water network is decomposed into a series of 

simpler steps and the acceptable solution is 

obtained gradually [3, 4]. The simultaneous 

methods identify the optimal water network based 

on tree search strategy [5], stochastic [6] or 

superstructure-based mathematical program [7, 8, 

9]. Design method for industrial water system, 

which combines the principles of water-pinch with 

mathematical programming was developed by 

Alva-Argaez et al. [10]. A hybrid structure for 

water-reusing network design, which enables 

reduction of the network complexity, was presented 

by Liu et al [11]. 

In this paper, design of a large-scale integrated 

water system is performed in a brewery. The main 

goal is to reduce the total cost of freshwater and 

wastewater treatment at the level of the entire 
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company. This goal was achieved in two steps. 

Firstly, MINLP models were developed for 

exploring several integration options requested by 

the company. Secondly, developed models were 

applied in a multilevel strategy, starting from 

design of water systems separately within each 

section, to integration of both sections in order to 

determine intra- and inter-daily connections over 

the working week. 

 

The solution procedure 

 

The aim of this work is to design the total water 

system in a brewery in order to reduce the 

consumption of freshwater and the contaminant 

loads of wastewater discharged into the central 

wastewater treatment system.  

Several mathematical models published in the 

scientific literature have been tested to fulfilling the 

brewery’s requirements. The design method 

developed by Kim and Smith [12] for water re-use 

in batch processes was chosen as a basic 

mathematical model because of its straightforward 

formulation, and because the required input data 

can be obtained relatively easily on the production 

site. Nevertheless, the selected model needed to be 

modified in several ways in order to suit the 

specific needs of brewery plant. The following two-

step procedure was applied for design of the 

brewery’s total water system:  

Step 1: Modifications of the original model  

a) Modification for direct re-use of continuous 

wastewater streams with moderate contaminant 

concentrations in batch processes with lower purity 

requirements in the packaging area. 

b) Modification for indirect re-use of continuous 

wastewater streams in the packaging area, which 

operate over shorter time-periods than batch 

processes.  

c) Modifications for regeneration re-use options in 

the production area where wastewater streams with 

high contaminant concentrations are present. The 

option of installing a local (on-site) wastewater 

treatment unit operating in batch or in continuous 

mode is included. 

Step 2: Multi-level strategy for design of large-

scale water system 

a) At the first level, developed mathematical 

models were used for design of water systems in 

the production and the packaging area separately.  

b) At the second level, the integration of both 

water networks was performed for daily production 

schedule in order to identify possible intra-daily 

connections between the two areas.    

c)  The intra-daily connections between production 

and packaging sections were fixed at the final level, 

and the integration was performed for the entire 

week in order to determine possible intra- and inter-

daily matches in the packaging section. Inter-daily 

integration options in production section were not 

included in the analysis as they were not allowed by 

the brewery’s operators.  

 

Mathematical models 

 

The superstructure of the developed model 

involves all possible direct connections between 

batch operations, batch and continuous operations, 

and indirect connections of operations throughout 

the local treatment unit. The objective function of 

the original model [12] was extended in order to 

account for the treatment costs of discharged 

wastewater, f4, and the investment costs of local 

treatment units, f5, in addition to the freshwater 

cost, f1, annual investment costs for the storage 

tank, f2, and piping installation, f3: 

54321Objmin fffffF ++++=                     (1) 

In the continuation, the addition constraints to the 

original model are given.  

Mathematical model extended with continuous 

streams 

The continuous streams are treated as limited 

water sources, defined by the water flow rates of 

the continuous units. The set of water sources, w, 

includes freshwater sources, fw, and continuous 

water-using operations, ww. The limited water mass 

of the continuous stream ww over time interval j is 

defined by equation: 

( ) wwwwjjww,mj,ww J,,jjttqm K
0SEC =−⋅=          (2)  
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where the set j represents time intervals where a 

continuous stream ww is present, C
j,wwm /t 

represents the limiting water mass of the continuous 

stream over the time interval j, ww,mq /(t/h) is the 

mass flow rate of the continuous stream ww, S
jt /h 

and E
jt /h are starting and ending times of the time 

interval j. The outlet water mass from the 

continuous water stream over time interval j is 

given by equation: 

 

                   (3) 

 

where OUTC,
j.wwm /t is the water mass from the 

continuous unit discharged over the interval j, 
W

n,wwm /t is the water mass from continuous water 

source ww to batch operation n (re-use).  

Mathematical model with storage tanks for 

continuous streams 

The model is further extended by the option of 

installing intermediate storage tanks for the 

collection of unused continuous wastewater 

streams, which enables water re-use during 

subsequent time intervals in which a continuous 

process does not operate. The mass of wastewater 

from the continuous operation discharged, 
FOUT  C,m /t, is defined by equation: 

 

                (4) 

 
 

The existence or non-existence of a storage tank for 

continuous operation ww is obtained by a logical 

constraint: 

ESSTC,W 0
wwJnwwn,ww tt:nYY ≥∀≤−           (5) 

where W
n,wwY  is the binary variable for water mass 

from water source ww to operation n, STC,
wwY is the 

binary variable for a storage tank of continuous 

wastewater source ww. The capacity of a storage 

tank for the continuous wastewater stream, STC,
wwm /t 

is defined by equation: 

ESWST C,
wwJn

n

n,wwww tt:nmm ≥∀= ∑            (6) 

Mathematical model with batch local treatment 

units  

Water regeneration re-use enable additional 

reduction in the overall water consumption, as well 

as in the contaminant load of discharged water. The 

water network is extended by local treatment units 

operating in batch mode. The option of storage tank 

installation before and after treatment is included in 

the model, in order to store wastewater and/or 

purified water if the time schedule of the treatment 

unit requires storage.  The capacity of the local 

treatment unit, TRC
trm /t, is obtained by the 

inequality: 

SSTRTRC
jnc

nc n

tr,n,nctr tt:jncmm =∀∧∀≥ ∑∑      (7) 

where TR
tr,n,ncm /t represents the re-used water mass 

from operations nc within the same time interval j 

to subsequent operations n, purified in a local 

treatment unit tr. The purification of wastewater 

from operation nc in treatment unit tr can start 

anytime after the termination of process nc. Time 

constraints on the treatment unit are expressed by 

those disjunctive expressions which holds for 

selected connections, whilst for unselected they are 

redundant: 

( ) ETRS,TRLB 1 nctr,nctr,n,nc ttYMt −≤−⋅−                       (8) 

( ) ETRS,TRUB 1 nctr,nctr,n,nc ttYMt −≥−⋅+                            (9) 

where TR S,
tr,nct /h is the starting time of the wastewater 

treatment from operation nc in local treatment unit 

tr, TR
,, trnncY is the binary variable for the re-used 

water mass from operation nc to operation n  

purified in local treament unit tr, UBLB , tt  are the 

lower and upper bounds of time difference, and M 

is a large constant. The ending time of the 

purification, TRE,
tr,nct , is defined by: 

TRTR S,TR E,
trtr,nctr,nc ttt ∆+=                                          (10) 

where TR
trt∆ /h is the treatment time in the local 

treatment unit tr. The purification of wastewater 

from process nc in treatment unit tr has to be 

completed before process n starts: 

( ) TR E,STRLB 1 tr,ncntr,n,nc ttYMt −≤−⋅−                       (11) 

( ) TR E,STRUB 1 tr,ncntr,n,nc ttYMt −≥−⋅+                           (12) 
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If the treatment time is shorter than the difference 

between the ending time of process nc and the 

starting time of process n, the waiting times before 

and after treatment are defined by equations: 

( ) TR A,TRTR B,ESTR1 tr,n,nctrtr,n,ncncntr,n,nc tttttYM −∆−−−≤−⋅− (13) 

( ) TR A,TRTR B,ESTR1 tr,n,nctrtr,n,ncncntr,n,nc tttttYM −∆−−−≥−⋅ (14)  (11) 

where TR B,
tr,n,nct /h is the waiting time before treatment 

and TR A,
tr,n,nct /h is the waiting time after treatment in 

the unit tr.  

The following constraint is used to identify those 

processes that require the installation of a storage 

tank for wastewater before treatment: 

IN TR, ST,UBTR B,IN TR, ST,LB
nc,trtr,n,ncnc,tr YttYt ⋅≤≤⋅          (15)  (12) 

where IN TR, ST,
nc,trY  is the binary variable for the 

storage tank before the treatment unit.  

Those processes that require the installation of a 

storage tank for purified water after treatment are 

identified by the following constraint: 

OUT TR, ST,UBTR A,OUT TR, ST,LB
nc,trtr,n,ncnc,tr YttYt ⋅≤≤⋅     (16)  (13) 

where OUT TR, ST,
nc,trY is a binary variable for the 

storage tank after treatment unit tr.  

Mathematical model with continuous local 

treatment units 

The scheduling of the continuous treatment unit 

only differs from that of the batch treatment unit, 

when defining the treatment's ending time: 

TR S,TR E,
tr,nctr,nc tt =                                                      (17)  (14) 

 

Case study 

 

In the case of the brewery studied in this paper, 

the volume ratio of water consumption to beer sold 

was 6.04 L/L or 653 300 m3/a. Compared with the 

ratio specified by the Reference Document on Best 

Available Techniques in the Food, Drink and Milk 

Industries [13], the fresh water consumption 

exceeded the upper limit by 144 900 m3/a.  

In the first stage, water balance was obtained. In 

order to estimate possibilities of water re-use and 

regeneration re-use the maximal inlet values of 

contaminants (COD, pH and conductivity) were 

determined for each water consumer and its flow 

rate was measured.  

Design of water network in the packaging area 

In the packaging area the water re-use 

opportunities were analyzed, including direct water 

re-use between the continuous wastewater streams 

with moderate contaminant concentrations and 

batch processes with lower purity requirements. 

Two continuous streams are present: 1) the outlet 

stream of the rinser for non returnable glass bottles 

(K1) in the filling line C, and 2) the wastewater 

from the can rinser (K2) in the filling line D. The 

freshwater consumption per week is 2,000 t.  

Mathematical model, extened with possibilty of 

re-use of continuous streams was applied to this 

problem. According to the optimal solution, the 

wastewater from the continuous process can be 

reused in the pasteurization processes. Water re-use 

between the rinser for non-returnable glass bottles 

and the tunnel pasteurizers is forbidden, because of 

high quality requirements of pasteurization 

processes. The wastewater from the rinser for non-

returnable glass bottles can be re-used in the bottle 

washer for returnable bottles, processes, which 

have lower purity requirements. The water demand 

of the crate washer, can be satisfied by reusing the 

outlet stream of the bottle washer.  

The freshwater consumption per week is 

reduced from 2,000 t to 1,555 t with the proposed 

water network, and the freshwater cost is lower by 

18,950 €/a, or 22 % (Tab. 1). No storage tank 

installation is needed. The piping investment cost 

for new re-use connections amounted to 70,398 €. 

Assuming 10 % discount rate, 25 % tax rate and 15 

years depreciation period, the net present value of 

water network reconstruction is 58,776 € and 

payback period around 4 a. 

 

The size of the applied MINLP model was app. 

4,100 constraints, 3,200 continuous variables and 

1,500 binary variables.  

Design of water network in the production area 

The regeneration re-use opportunities by 

installing on-site treatment units were evaluated in 

the production area which consumes 2,592 t of 
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freshwater per week. Only wastewater from 

filtration could be re-used without treatment, while 

outlet COD values of other processes in this section 

are too high (e.g., the average COD value of the 

condensate from wort boiling is 425 g/m³, for CIP 

rinsing water varies from 299 to 329 g/m³).  

The operating parameters of on-site treatment 

units were obtained by reviewing the open literature 

on brewery wastewater purification. The ultra- 

and/or nanofiltration are the most documented 

continuous purification processes for the brewery 

wastewaters [14–16]. Wastewater treatment method 

operating in batch mode is reported by 

Vijayaraghavan et al. [17]. The method is based on 

in situ hypochlorous acid generation. Doubla et al. 

[18] investigated abatement of organic pollutants in 

brewery wastewater using non-thermal atmospheric 

plasma in batch mode.  

Mathematical model extended with possibilty 

of treatment unit installation was applied to this 

problem. In the optimum design, the wastewater 

purification is carried out in a continuous treatment 

unit (nanofiltration), while batch unit is not 

selected. Condensate from wort boiling is re-used 

after regeneration as the CIP rinsing water. The 

water used for pouring the batch material is 

collected, clarified, and re-used in CIP system. 

Wastewater from filtration is re-used without 

treatment for pouring the batch material. 

The weekly freshwater consumption is reduced 

from 2,592 t to 1,896 t, i.e. by 27 % (Tab. 1). The 

size of the required membrane is 65 m². Investment 

for continuous treatment unit with storage tank is 

149,464 €, and the investment for new regeneration  

re-use piping connections is 84,394 €. The net 

present value of the proposed water network 

reconstruction is 21,453 € and payback period 

around 7 a. 

The size of MINLP model was app. 13,900 

constraints, 9,900 continuous variables and 4,180 

binary variables. 

Design of integrated water network for packaging 

and production area 

The current freshwater consumption could be 

reduced by 22 % in the packaging area and by 27 % 

in the production area by separate integration of 

each section. According to the proposed multi-level 

strategy, in the next steps the integration of both 

water networks was performed for daily and weekly  

production schedules. The packing area operates at 

maximum capacity during the first three days. 

Filling line B for returnable bottles is stopped on 

Wednesday, and filling line for non-returnable 

bottles C1 on Thursday. The local CIP on filling 

line A operates till Thursday.  

 

    Table 1. Results of separated integration of production and packaging area  

Mathematical 

model 

Freshwater 

cost 

(€/a) 

Storage tank 

cost 

(€/a) 

Piping 

cost 

(€/a) 

Wastewater treatment 

cost 

(€/a) 

Overall 

cost 

(€/a) 

Packaging area 

Current state 85,134 0 416,984 6,008 508,126 

Integrated 66,184 0 339,720 5,399 411,303 

Production area 

Current state 110,311 0 1,315,530 69,689 1,495,530 

Integrated 80,699 28,087 1,068,893 64,793 1,279,846 



 

 162

a) Daily integration 

The optimum intra-daily integration scheme 

was firstly determined for the first three days of the 

week. The wastewater from filtration in the 

production area can be directly re-used for pouring 

the batch material. The condensate from wort 

boiling in the production section is purified and re-

used in the packaging area for washing returnable 

bottles. The continuous nanofiltration process is 

selected for wastewater purification. In the 

packaging area the wastewater from the continuous 

process, rinser for cans, can be reused in the 

pasteurization processes. The wastewater from 

pasteurizers can be reused in the bottle washer for 

returnable bottles. The water demand of crate 

washer can be satisfied by wastewater from washer 

for returnable bottles. The daily freshwater 

consumption is reduced from 849.5 t to 764.3 t 

(Tab. 2). 

Filling line B for returnable bottle is stopped on 

Wednesday, and the Thursday’s water network is 

thus simpler. The wastewater from teh can rinser is 

re-used in the pasteurization processes in the 

packaging area. In the production area the 

wastewater from filtration is directly re-used for 

pouring the batch material. The condensate from 

wort boiling is purified and re-used in bottle washer 

for returnable bottles and crate washer in the 

packaging area. The daily freshwater consumption 

is reduced from 843.5 t to 734.4 t, Tab. 2. 

On Friday, filling lines B and C1 do not operate. 

In the packaging area the wastewater from can 

rinser is re-used directly in the pasteurization 

processes. In the production area the wastewater 

from filtration can be re-used for pouring the batch 

material. The wastewater from batch pouring is 

collected, purified and re-used as CIP rinsing water. 

There is no connection between the production and 

packaging area. The daily freshwater consumption 

is reduced from 727.2 t to 569.8 t, Tab. 2.   

The sizes of the applied MINLP models for 

daily integration of production and packaging 

sections were up to app. 9,500 constraints, 7,100 

continuous variables and 2,900 binary variables. 

b) Weekly integration 

At the final level, the intra-daily connections 

between production and packaging sections 

identified in previous subsection were fixed, and 

the integration was performed for the entire week in 

order to determine possible intra- and inter-daily 

matches between the consumers in the packaging 

section. The fixed intra-daily connections were 

between wort boiling in the production area, and 

washers for crates and returnable bottles in the 

packaging area. The final design is shown in Fig. 1. 

The wastewater from the continuous process, K2, 

can be reused in the pasteurization processes P35–

P43. The outlet stream of the rinser for non-

returnable glass bottles, K1, is now not integrated. 

 

         Table 2. Results of production and packaging area (daily basis). 

Day 
Mathematical 

model 

Freshwater 

cost 

(€/a) 

Storage 

tank cost 

(€/a) 

Piping 

cost 

(€/a) 

Wastewater 

treatment cost 

(€/a) 

Overall 

cost 

(€/a) 

1–3 
Current state 36,154 0 663,981 15,530 715,665 

3.5 31,049 25,748 580,986 15,272 658,432 

4 
Current state 35,894 0 573,278 15,230 624,402 

3.5 31,252 0 516,229 15,006 566,788 

5 
Current state 30,949 0 451,340 12,587 494,876 

3.5 24,249 12,297 342,241 11,256 439,727 
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The water demand of crate washer (P6–P12 and 

P18–P26) can be satisfied by wastwater from bottle 

wassher for returnable bottles. The freshwater 

consumprtion per week is reduced from 4,592 t to 

3,464 t. The piping investment cost for new 

connections within the production and packaging 

area. The piping investment cost for new 

connections within the production and packaging 

area, and between them amounts to 71,482 €, while 

the investment for continuous treatment unit with 

storage tank is 235,289 €. The net present value of 

total water network reconstruction is 126,024 € and 

payback period around 5 a. The size of the applied 

MINLP model was app. 9,900 constraints, 7,900 

continuous variables and 3,700 binary variables.  

The net present value of integrated solution was 

compared to the sum of the net present values 

obtained by designing water systems in the 

production and packaging area separately. This 

value amounted to 80,230 €, and was significantly 

lower than that of the integrated water network 

(126,024 €). Obviously, the integration of both 

sections may provide additional benefit, and this 

solution was thus proposed to the brewery.  

Conclusions 

 

A large-scale industrial application of MINLP 

mathematical model is presented for synthesis of 

total water network within the production and 

packaging sections of a brewery plant. 

Mathematical formulation relied on the design 

method developed by Kim and Smith [12] for water 

re-use in batch processes. The original 

mathematical model was modified in order to suit 

specific industrial requirements. The developed 

model was applied within multilevel strategy for 

identification of water re-use and regeneration re-

use opportunities between the brewhouse and the 

packaging area according to the existing schedule 

of production processes. The integrated water 

network was proposed to the brewery, which could 

save about 52 % of the current freshwater demand, 

and reduce the freshwater cost and wastewater 

treatment cost, by 37 %, by applying the proposed 

water integration design.  

 

 

 

Figure 1. Final water network in a brewer
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Gázszeparációs membránok alkalmazása biohidrogén 
elıállításánál 

Application of gas separation membranes in biohydrogen production 
Bakonyi P., Pientka Z., Nemestóthy N., Lövitusz É., Bélafiné Bakó K. 

Pannon Egyetem, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

 
Summary 

In this work we wanted both to ferment biohydrogen by using E. coli (received as a gift from University of 

Szeged) and separate the biohydrogen from the developed multicomponent gaseous mixture by membrane. Our 

goal with the integration of biohydrogen fermentation and membrane gas separation was to use the purified 

hydrogen in fuel cells.  

As it is known E. coli can produce biohydrogen by dark fermentation in anaerobic conditions. In the last few 

months many studies were made on E. coli in order to know better the metabolism of the strain. As the result of 

these studies the researchers found that formate compound can have an advantageous effect on the 

microorganism’s biohydrogen production potential.  

During the first period of the work our aims were two-fold: First we wanted to know exactly what kind of effect 

the formate has on the biohydrogen developmental potential of E.coli and after that we wanted to investigate 

how could we achieve a larger volume biohydrogen production.  In these tests we changed the measuring 

conditions for example the content of nutriment solution (with and without formate, inert gas (which is needed to 

insure the anaerobic circumstances) e.g. nitrogen, hydrogen, etc. Finally we could define the optimal measuring 

conditions of biohydrogen production by comparing the results. 

At the last period of the work we would like to purify the multicomponent gaseous mixture. In order to do this 

we studied the behaviour of a gas separation membrane. During the test of the membrane module single pure 

gases were used in the measurements and the flux and selectivity of particular gas were determined for the 

membrane. 
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Bevezetés 

 

 A Föld népességének növekedésével az energia 

iránti igény is folyamatosan növekszik.  

Napjainkban az emberiség ezt az 

energiaszükségletet döntıen a nem megújuló, 

fosszilis energiahordozókból elégíti ki, melynek  

hatására ezen készletek nagysága rohamosan 

csökken és emellett nagy mértékő 

környezetszennyezést is okoz. A fenntartható 

fejlıdés és az emberek tiszta, élhetı környezet 

iránti egyre növekvı igényének biztosítása  

 

érdekében egyre inkább teret nyernek maguknak az 

ún. alternatív (megújuló) energiaforrások. Ezek 

közé tartoznak többek között például a szélenergia, 

napenergia, valamint a biohidrogén is. A hidrogén 

elınyös tulajdonságai miatt napjainkban egyre 

többen ebben az energiaforrásban látják azt az 

alternatívát, amely alkalmas lehet a fosszilis 

energiahordozók helyettesítésére. A hidrogén az 

energia tárolásának, átalakításának és 

hasznosításának közegeként szolgálhat 

energiaigényeink kielégítésére. A hidrogén talán 

legfontosabb elınyös tulajdonsága abban rejlik, 

hogy felhasználása (elégetése) során csupán tiszta 

víz(gız) keletkezik, vagyis használatával teljes 

mértékben elkerülhetı a globális felmelegedésben 

nagymértékben szerepet játszó, üvegházhatású 

szén-dioxid gáz képzıdése. 

 

Anyagok és módszerek 

 

Fermentációs kísérletek 

 

 Kísérleteink során a Szegedi Tudomány 

Egyetem által biztosított E. coli (XL1-BLUE) 

baktériumtörzset alkalmaztuk. A 

mikroorganizmusok szaporítása agaros LB 

táptalajon történt. A leoltásokat (lamináris box alatt 

dolgozva) petricsészében megszilárdult táptalajra 

heti rendszerességgel ismételtük beoltókacs 

segítségével, a baktériumtelep(ek) felnövesztése 37 
oC-on termosztálva 24 órát vett igénybe. 

 A kísérletek során mindvégig fontos volt a 

rendszert fertızésekkel szemben védelme, így a 

kísérletek során a szubsztráthoz (tápoldathoz) 

minden esetben antibiotikum (mely jelen esetben 

tetraciklin volt) oldatot adagoltunk. Az alkalmazott 

mennyiség 10mg/ml-es oldatot használva 1µl 

tetraciklin /ml tápoldat volt.  

 Az inokulumot minden kísérletet megelızıen 

frissen készítettük az agaros LB-táptalajon 

felnövesztett baktériumok felhasználásával. Az 

átoltásokat steril box alatt elızetesen sterilizált 

kémcsövekbe végeztük és hozzájuk 1µl/ml tápoldat 

koncentrációban antibiotikum oldatot adagoltunk, 

majd ezeket védıkupak alkalmazásával lezártuk és 

24 órára 37 oC-on termosztáltuk.  

 A fermentációs kísérleteket WTW OXITOP 100 

típusú BOI mérı készülékben végeztük. 

 

1. ábra: A BOI mérı készülék 

 A készülék mérıfejének segítségével a mérések 

során fejlıdı gáz nyomásának növekedését mértük. 

Ezt követıen a nyomás adatokból és az egyéb 

rendelkezésre álló adatokból (hımérséklet, térfogat, 

stb.) számoltuk a keletkezett gáz mennyiségét, a 

gázképzıdési sebességeket. 

 A kísérletek során a képzıdött gáz összetételét 

gázkromatográfiás méréssel határoztuk meg.  

 

Analízis 

 

 A mérések egyik részében GOW-MAC Series 

600 típusú gázkromatográfot használtunk. Az egyes 

gázok (a H2 és N2) meghatározására a mérések 

során héliumot vivıgázt, egy 2 m hosszú, zeolit 

(X13) töltetes kolonnát illetve  hıvezetıképességi 
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detektort (TCD) alkalmaztunk. A keletkezett 

gázban található szén-dioxid meghatározására HP 

5890 series II típusú készüléket használtunk. A 

mérések során vivıgázként nitrogént, a szén-dioxid 

kimutatására alkalmas Carboplot kolonnát, 

valamint a mérendı gáz detektálására ez esetben is 

hıvezetıképességi detektálást alkalmaztunk. 

 

Gázszeparációs kísérletek 

 A gázszeparációs vizsgálatok során a Twentei 

Egyetem Membrános Csoportja által készített 

gázszeparációs membrán modult teszteltük. A 

szóbanforgó membrán kapilláris csöves 

elrendezéső, mely elrendezéssel nagyobb aktív 

felület/térfogat arány érhetı el, amely az elválasztás 

szempontjából elınyös. A kapillárisok 

kereskedelmi forgalomban kapható Matrimid 5218 

és PI84 típusú poliimid (PI) keverékébıl készültek 

[1]. A kísérleteket a biohidrogén elıállítás során 

keletkezı gázelegyben található tiszta, egy 

komponenső gázokkal végeztük el. Kísérleteink 

során egy acéltartályt töltöttünk meg az egyes 

gázokkal, amelynek végén egy nyomásmérı 

található.  A tartályt a gázzal való megtöltést 

követıen összeköttetésbe hoztuk a membrán 

modullal. Ez után a készüléket egy 40 oC-os 

termosztátba helyeztük, és megvártuk, míg a gáz 

felveszi ezt a hımérsékletet. Következı lépésként a 

tartályon található csap megnyitásával 

megindítottuk a gáz betáplálását a membrán modul 

felé. A nyomásmérıhöz kapcsolt multiméter 

segítségével figyeltük a tartályban lévı uralkodó 

nyomás változását (vagyis a gáz permeációját). 

 

2. ábra: A gázszeparációs berendezés 

 

Eredmények 

 

A fermentáció eredményei 

 

 Szakirodalmi adatok szerint, az E. coli által 

termelt hidrogén mennyisége közvetlen 

kapcsolatban állhat a formiát, mint szubsztrát 

jelenlétével, ill. koncentrációjával [3]. Ezért annak 

kiderítésére, hogy a számunkra rendelkezésre álló 

E. coli baktérium (XL1-BLUE) hidrogéntermelı 

képességére a formiát milyen hatást fejt ki, egy 

kísérletet terveztünk, melyben a baktérium 

növekedéséhez (így a hidrogéntermeléshez is) 

szükséges táptalaj összetételét változtattuk meg. 

Egyik esetben LB táptalajt, másik esetben LB 

táptalaj és nátrium-formiát elegyét alkalmaztuk 

szubsztrátként.  

 A mérési adatok feldolgozása során kiderült, 

hogy formiát hozzáadása esetén jóval nagyobb 

mértékő gázfejlıdés volt tapasztalható, mint annak 

elhagyása esetén, így a továbbiakban csak ezzel a 

módosított táptalajjal dolgoztunk.  

 Ezt követıen módosított táptalaj használata 

mellett, változtatott körülmények között végeztünk 

kísérleteket. A kísérleteket során változtattuk az 

anaerob körülmények megteremtésére szolgáló 

inert gázt (N2, H2) azon megfontolásból, hogy 

kiderüljön az egyes gázoknak milyen hatása van a 

baktérium biohidrogén termelı képességére. 

Mindkét atmoszféra esetében méréseket végeztünk 

(a gáztérben elhelyezett) NaOH granulátum 

jelenlétében és anélkül is, melynek célja a 

keletkezı hidrogén és szén-dioxid egymástól 

független mérése volt. 

A 3. ábráról világosan látszik, hogy 

nitrogén atmoszféra alkalmazása esetében több gáz, 

ezen belül több biohidrogén is termelıdött. 

Feltételezhetı, hogy hidrogén atmoszféra 

alkalmazása inhibiciós hatást fejt ki a folyamatra 

(termékgátolt folyamat). 
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3. ábra: Nyomásváltozások összehasonlítása 

 

A gázszeparáció eredményei 

 

 A gázszeparációs mérések során az összes 

vizsgált gáz (hidrogén, nitrogén, szén-dioxid) 

esetében több mérést végeztünk, s a mért (idı, 

feszültség), valamint ismert (membrán felülete, 

stb.) paraméterek alapján számítottuk a tartályban 

uralkodó nyomást, a membránon átpermeált gáz 

mennyiségét, amelybıl számíthatóvá váltak a 

fluxus és ezek hányadosaként az elméleti 

szelektivitás értékek, melyeket az 1. és 2. táblázat 

foglal össze. 

 

1. táblázat: Az egyes gázok fluxusa 

 

 Hidrogén Szén-dioxid Nitrogén 

Fluxus [GPU] 938,75 213,58 47,55 

 

2. táblázat: Az elméleti szelektivitási értékek 

 

 Hidrogén Szén-dioxid Nitrogén 

Hidrogén - 4,39 19,74 

Szén-dioxid 0,23 - 4,49 

Nitrogén 0,05 0,22 - 

 

Összefoglalás 

 

- A kapott eredmények alapján elmondható, hogy 

Escherichia coli-val formiát, mint szubsztrát, 

valamint nitrogén, mint anaerob atmoszférát 

biztosító gáz alkalmazása esetében nagyobb 

volumenő biohidrogén elıállítás érhetı el. 

 

- A hidrogén-nitrogén szeparációjára kapott 

szelektivitási érték igen magas, a hidrogén-szén-

dioxid szelektivitás bár kisebb, de a membrán 

alkalmas lehet szén-dioxid szeparációjára is A 

vizsgált twentei membrán modul tehát a kapott 

(elméleti) értékek alapján alkalmasnak tőnik a 

három komponenső gázelegy szeparációjára, de 

ennek tényleges eldöntése még további 

vizsgálatokat kíván meg. 
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Summary 
Membrane gas separation is considered as one of the most important separation processes of the future since it is 
not only environmentally sound but it is also able to produce high purity gases. Therefore the continuous 
improvement of membranes is indispensable. 
In this work first supported liquid membranes were prepared with eleven different types of ionic liquids. Then 
the permeability of H2, N2, CO2 and CH4 gases and the selectivity of the membranes were investigated in a self 
designed membrane module.  
It was found that some of the ionic liquids tested were not suitable for membrane preparation because they 
destroyed the supporting membrane material.  The membranes prepared with the rest of the ionic liquids showed 
adequate permeability and high CO2/H2, CO2/N2 and CO2/CH4 ideal selectivity. The results of the experiments 
concerning stability showed that CO2 had an effect on  the performance of the supported ionic liquid membranes. 
However, the extent of the effect was different in all cases. 
It can be stated that supported ionic liquid membranes have adequate permeabilities and quite high selectivities 
and therefore could be used successfully in gas separation processes. 
 
 
Bevezetés 

 

A világ környezettudatosságra ébredése 

magával hozta a környezetbarát technológiák 

megjelenését és elterjedését. Egyre több olyan 

eljárást dolgoznak ki, melyek alkalmazásával az 

elıdeikhez képest kisebb káros hatást gyakorolnak 

a környezetre. 

 Ilyen környezetbarát technológiának számítanak 

a membrános mőveletek, s azon belül a 

támasztóréteges folyadék membránok alkalmazása 

a környezetszennyezı gázok, gázelegyek 

szeparációjára [1].  Ezek valójában szilárd, pórusos 

membránok, melyek pórusaiban rögzítjük az 

elválasztásra alkalmas folyadékfilmet [2]. 

Elkészítésükhöz különféle oldószerekre van 

szükség, ám azok helyes megválasztásával 

kiküszöbölhetı környezetre gyakorolt negatív 

hatásuk. 

Ebben a munkában olyan támasztóréteges ionos 

folyadék membránokat készítettem, amelyek 

alkalmasak gázelegyek hatékony elválasztására, 

majd megvizsgáltam a membránok különbözı 

gázokra vonatkozó permeabilitását és látszólagos 

szelektivitását, továbbá stabilitását. 
 

1. Anyagok és módszerek 

1.1. Kísérleti rendszer 

 

A kísérletekhez használt mérırendszer, aminek 

elvi sémája az 1. ábrán látható, több berendezésbıl 

áll úgy, mint; a gázpalack (1), a membránt 

tartalmazó membránmodul (2), és a hozzá 

kapcsolódó nyomásmérı eszközök (3), az interface 

(4), a számítógép (5), valamint a feszültség 

átalakító (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. ábra: A kísérleti rendszer elvi felépítése 
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A kísérletekhez használt gázokat gázpalackból 

engedtem a membránt tartalmazó, két részre 

bontható, saválló acélból készült henger alakú 

membránmodulba. A két részt több ponton 

csavarral rögzítettem egymáshoz, közöttük 

helyezkedik el a membrán, amit mindkét oldalról 

fémháló merevít. A szigetelést két O győrővel 

oldottam meg, a membrán átmérıje akkora, hogy a 

belsı és a külsı győrő között helyezkedjen el, 

megakadályozva ezzel a membrán melletti 

gázátjutást. A modulhoz tartozik továbbá kettı 

bemeneti és kettı kimeneti gömbcsap, valamint két 

tőszelep is. A gömbcsapok segítségével könnyen 

megoldható a megfelelı mennyiségő gáz modulba 

juttatása, illetve a gáz kijutásának 

megakadályozása. A tőszelepek pedig finom 

szabályozást tesznek lehetıvé. 

A modulhoz kettı Swagelock típusú 

nyomásmérı eszköz csatlakozik, amik a nyomás 

értékeket feszültség jelként jelenítik meg. Az 

adatok egy interface-en keresztül a VI Logger 

elnevezéső program segítségével számítógépen 

követhetık és rögzíthetık. A program lehetıvé 

teszi a mért feszültség értékek nyomás értékként 

történı megjelenítését a megfelelı összefüggések 

megadása után, mivel a nyomásváltozás és a 

feszültség változása között egyenes arányosság van. 

 

1.2. Felhasznált anyagok 

 

Ionos folyadékok: A felhasznált ionos folyadékokat 

az 1. táblázat mutatja be. 

 

16. táblázat: A felhasznált ionos folyadékok 

Rövidítés Név Tisztaság Eredet 

[bmim][BF4] 
1-butil-3-metil imidazólium 

tetrafluoroborát 
>97% 

Solvent Innovation GmbH, 
Köln, Németország 

[bmim][PF6] 
1-butil-3-metil imidazólium 

hexafluorofoszfát 
>97% 

Solvent Innovation GmbH, 
Köln, Németország 

[hmim][PF6] 
1-hexil-3-metil imidazólium 

hexafluorofoszfát 
>97% 

Solvent Innovation GmbH, 
Köln, Németország 

AmmoengTM 100 - >95% 
Solvent Innovation GmbH, 

Köln, Németország 

EcoengTM 1111P 1,3-dimetil-imidazolium dimetil-foszfát >98% 
Solvent Innovation GmbH, 

Köln, Németország 

Cyphos 102 Trihexyl-tetradecil-foszfónium bromid >99% 
IoLiTec GmbH & Co. KG, 

Németország 

Cyphos 103 Trihexil-tetradecil foszfónium dekanoát >99% 
IoLiTec GmbH & Co. KG, 

Németország 

Cyphos 104 
Trihexil-tetradecil-foszfónium-bisz (2,4,4-

trimetilpentil) foszfinát 
>95% 

IoLiTec GmbH & Co. KG, 
Németország 

Cyphos 106 Triizobutil-metil-foszfónium tozilát >95% 
IoLiTec GmbH & Co. KG, 

Németország 

Cyphos 166 Tetraoktil-foszfónium bromid >97% 
IoLiTec GmbH & Co. KG, 

Németország 

Cyphos 169 Etil-tributil foszfónium dietilfoszfát 
>97% IoLiTec GmbH & Co. KG, 

Németország 

  

Gázok: hidrogén (H2), nitrogén (N2), metán (CH4), 

szén-dioxid (CO2) 

Membrán:A Millipore cég Durapore Membrane 

(kód: GVHP) ultraszőrı típusú membránja. 

 

1.3. Kísérleti módszerek 

1.3.1. Támasztóréteges folyadék membrán 

elkészítése 

A membránok elkészítése során elıször 

nagyjából 1 ml ionos folyadékot pipettáztam egy 

Petri-csészébe, amit egy exikkátorba tettem és az 

ionos folyadékban található szennyezık, elsısorban 

a víz eltávolítása miatt vákuum alá helyeztem. 24 

óra után a kör alakú, pórusos membránt betettem az 

exikkátorba, amit ismét vákuum alá helyeztem. A 

membrán ily módon történı szárítására azért van 

szükség, hogy víztartalma minimális legyen, 

ugyanis az ionos folyadékok higroszkóposak, a 

felvett nedvességtartalom pedig megváltoztatja 

tulajdonságaikat. A membránszárítást követıen a 

membránt az ionos folyadékba juttattam egy 

automata membrántartó és -továbbító készülék 

segítségével. Ezt a lépést egy újabb vákuumozás 

követte, ami alatt az ionos folyadék átitatta a 

membránt és behatolt a pórusaiba, a fehér színő 

membrán pedig áttetszıvé vált. Az így készített 

támasztóréteges folyadék membrán felületérıl 

szerkezetének megsértése nélkül, óvatosan 

eltávolítottam a pórusokba be nem jutott ionos 

folyadékot, majd behelyeztem a membránmodulba. 

 

1.3.2. Membránok permeabilitásának, 

szelektivitásának és stabilitásának vizsgálata 

A kísérletek során N2, H2, CH4 és CO2 

permeációját vizsgáltam tizenegy féle ionos 

folyadékkal készített támasztóréteges folyadék 

membrán esetében. A gázokat gázpalackból 

engedtem a membránmodulba. Kezdetben 

mindegyik gömbcsap és tőszelep nyitott állásban 

volt, így a gáznak lehetısége volt „átmosni” a 

modult, kiszorítva a benne található egyéb gázokat. 

Ezután elzártam a kimeneti csapokat és a gázáram 

szabályozásával beállítottam a modulban uralkodó 

kiindulási gáznyomást, majd elzártam a bemeneti 

csapokat. Ezt követıen az egyik kimeneti csap 
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megnyitásával kiengedtem a modul egyik felében 

lévı gázt, így megfelelı nyomáskülönbség alakult 

ki a membrán két oldala között és megindult a 

modul másik felében lévı gáz permeációja a 

membránon át. A gáz mennyiségének változásával 

megváltozott a modul két oldalát jellemzı nyomás 

is, ezeket a nyomás értékekhez 2 másodpercenként 

a számítógépes program regisztrálta. 

A membránmodult egy termosztátba helyeztem 

az állandó hımérséklet biztosítása miatt. Erre azért 

van szükség, mert kis mértékő hımérsékletváltozás 

nagy mértékő nyomásváltozást okozhat, ami 

szignifikáns hibához vezet, hiszen a folyamat 

nyomon követése a nyomásváltozás segítségével 

történik. 

A N2, H2 és CH4 gázok permeációjának 

vizsgálata után a felesleges mérésszám növelés 

elkerülése érdekében a  CO2 permeációjára 

valamint a stabilitásra vonatkozó kísérleteket egy 

lépésben végeztem el. Ehhez a membránok 

szempontjából inert H2 gázt, majd CO2-ot, ezután 

pedig ismét H2-t vezettem át rajtuk állandó 

hımérséklet mellett. A H2 permeációjának és a 

CO2/H2 látszólagos szelektivitásának változása 

információt ad a membrán permeabilitásában CO2 

hatására bekövetkezı változásokról, valamint a 

membránok stabilitásáról. A kísérleteket minden 

esetben állandó 30°C hımérsékleten 2 bar 

kiindulási nyomáskülönbség mellett végeztem el. 

 

2. Eredmények 

2.1. Permeabilitás 

 

A Cyphos 166 és a Cyphos 106 károsította a 

membrán anyagát, a Cyphos 169-el készített 

membrán pedig olyan mérető pórusokat 

tartalmazott, ami gyakorlatilag lehetetlenné tette a 

kísérletek elvégzését. Így a permeabilitásra 

vonatkozó vizsgálatokat csak a többi nyolcféle 

ionos folyadékkal végeztem el. 

A mérések során regisztrált adatokat mindegyik 

gáz és membrán esetében úgy összegeztem majd 

átlagoltam, hogy megkapjam a tízpercenkénti 

nyomás adatokat, amikbıl kiszámítottam a normál 

állapothoz (T=273K, p=1atm) tartozó 

térfogatváltozásokat, valamint a membránok 

felületének ismeretében (A = 14,5146 cm2) az 

egyes membránok N2, H2, CO2, és CH4 gázra 

vonatkozó GPU értékeit. A membránok 

permeabilitását kifejezı GPU értékeket az alábbi 

egyenlet alapján számítottam: 

 

GPU = (v·106)/(A·∆p) 

ahol,  v-gáz térfogatárama (cm3/s), A-membrán 

felülete (cm2), ∆p-membrán két oldala közötti 

nyomáskülönbség (Hgcm)  

A kísérletek alapján elmondható, hogy 

mindegyik támasztóréteges folyadék membrán 

esetében a H2 permeációja volt a leggyorsabb, 400 

perc alatt 1,5-3,3 cm3 permeálódott, ezt követte a 

CH4 és a CO2, 800 perc alatt mintegy 2-4 cm3 

permeálódott, majd a N2 (2. ábra) ahol 800 perc 

alatt 1-3 cm3 permeátumot kaptam. Az egyes 

membránok permeabilitását a 3. ábra szemlélteti.  
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32. ábra: N2 permeációja a különbözı membránok 

esetében 
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33. ábra: A támasztóréteges ionos folyadék 

membránok permeabilitásai 
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Jól látszik, hogy N2-re, H2-re és CH4-ra nézve 

legnagyobb permeabilitással a Cyphos 104-el 

készített membrán rendelkezik. A CO2 esetében 

legnagyobb permeabilitással a Cyphos 102 ionos 

folyadékkal készített membrán bír.  

Ahogyan az egyes gázok permeációjának 

sebessége alapján várható volt, mindegyik 

membrán permeabilitása a N2-re vonatkozóan a 

legkisebb, nem haladja meg a 0,2 cm3/scm2Hgcm-t, 

ezt követi a CH4, 0,1-0,8 cm3/scm2Hgcm-el, majd a 

H2 következik 0,2-0,9 cm3/scm2Hgcm és végül a 

CO2, 0,6-5 cm3/scm2Hgcm-el, ami a többi 

értékekhez képest egy-két nagyságrenddel nagyobb. 

 

2.2. Szelektivitás 

 

A kapott permeabilitás értékekbıl 

kiszámítottam a látszólagos szelektivitásokat a 4. 

ábra szemlélteti 
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34. ábra: Az egyes membránok szelektivitásai 

 

A 4. ábra alapján elmondható, hogy mindegyik 

támasztóréteges ionos folyadék membrán 

ugyanazon szelektivitásokkal rendelkezik, ezek az 

értékek azonban az egyes esetekben kisebb-

nagyobb eltéréseket mutatnak. A membránok tehát 

különbözı mértékben szelektívek ugyanazon 

gázokra.  

Észrevehetı, hogy a legnagyobb CO2/N2 

szelektivitással a [bmim][PF6] ionos folyadékkal, 

majd az AMMOENGTM 100-al készített membrán 

rendelkezik. A legnagyobb CO2/H2 szelektivitása a 

[bmim][PF6] ionos folyadékkal készített 

membránnak van. A CO2/CH4 szelektivitás 

esetében sem különbözik az elızıektıl a sorrend, 

legnagyobb értékkel az AMMOENGTM 100-al 

készített membrán rendelkezik ezután pedig a 

[bmim][PF6] következik. 

Összességében elmondható, hogy a membránok 

CO2-ra szelektívek, a másik három vizsgált gázzal 

szemben, a N2-hez képest akár hetvenszer, a CH4-

hoz képest mintegy húszszor, a H2-hez képest pedig 

nagyjából tízszer gyorsabban képesek átengedni. 

 

2.3. Stabilitás 

 

A CO2 permeációja elıtt és után kapott H2-re 

vonatkozó permeabilitásokat, valamint a CO2/H2 

szelektivitásokat az 5. és a 6. ábra mutatja be. 
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35. ábra: A membránok H2-re vonatkozó 

permeabilitása a CO2 permeációja elıtt és után 

 

Az 5. ábrán látható, hogy míg egyes membránok 

esetében CO2 permeációja hatására csökken a H2-re 

vonatkozó permeabilitás, mint például a 

[bmim][PF6]-al készített membránnál, addig más 

membránoknál a permeabilitás nı, ilyen például a 

Cyphos 102-vel készített membrán. Érdemes 

megfigyelni, hogy a legkisebb változás, mintegy 

3%-os csökkenés a [bmim][PF6] ionos folyadékkal 

készített membránnál tapasztalható. 

A 6. ábra jól mutatja, hogy CO2 permeáció 

hatására megváltozott az egyes membránok CO2/H2 

szelektivitása, a legtöbb esetben kisebb-nagyobb 

mértékben csökkent, míg a [bmim][PF6], 

ECOENGTM 1111P ionos folyadékokkal készített 

membránoknál nıtt. A legkisebb mértékő 

csökkenést a Cyphos 103, a legnagyobbat pedig a 

[hmim][PF6] esetében tapasztaltam, ezek rendre 6% 

és 24% voltak. 
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A szakirodalom szerint, a CO2 35-50%-al 

csökkenti a pórusmentes membránok 

permeabilitását, ám én csak mintegy 15-20%-os 

csökkenést tapasztaltam, ami azt jelenti, hogy az 

ionos folyadékkal készített membránok nagyobb 

stabilitással rendelkeznek. 
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36. ábra: A membránok CO2/H2 szelektivitása a 

CO2 permeációja elıtt és után 

 

Elmondható tehát, hogy a CO2 permeációja 

valóban befolyásolja a membránok szeparációs 

tulajdonságait, hatására megváltozik a 

permeabilitásuk és a szelektivitásuk is. Az egyes 

membránok azonban eltérıen viselkednek, 

stabilitásuk tehát igen eltérı, némely ionos 

folyadékkal készített membrán esetében például a 

CO2 hatására bekövetkezı változás kedvezı, hiszen 

szelektivitásnövekedést eredményez.  

 

Összefoglalás 

 

Ionos folyadékkal készített támasztóréteges 

folyadék membránok gázszeparációs tulajdonságait 

vizsgáltam N2, H2, CO2 és CH4 gáz alkalmazásával. 

Egy egyénileg tervezett membránmodul 

segítségével meghatároztam nyolc különbözı ionos 

folyadékkal készített támasztóréteges folyadék 

membrán permeabilitását GPU mértékegységet 

használva, valamint látszólagos szelektivitását. 

Továbbá vizsgáltam a CO2–nak a támasztórétegként 

alkalmazott pórusos membrán gázszeparációs 

tulajdonságaira gyakorolt hatását is. 

A membránok megfelelıen magas GPU értékkel 

rendelkeztek mindegyik gáz esetében és CO2-ra 

vonatkozó szelektivitásuk meglehetısen nagynak 

bizonyult. Megállapítást nyert, hogy a CO2 valóban 

befolyásolja a támasztóréteges membránok 

gázszeparációs tulajdonságait, hatása azonban 

inkább kedvezınek bizonyult. 

Összességében elmondható, hogy az általam 

vizsgált membránok alkalmasak lehetnek 

gázelegyek szeparációjára, valamint az olyan 

üvegházhatású gázok, mint a CO2 füstgázból 

történı kinyerésére. 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

A kutatómunka az OTKA PD 72738 projekt 

keretében készült. 
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Butanol kinyerése vizes oldatból laboratóriumi pervaporációs 
berendezésen 

Recovery of butanol from aqueous solutions using laboratory pervaporation equipment  
Bartos Emeric, Hornyák László, Márki Edit, Vatai Gyula 

Budapest Corvinus Egyetem, Élelmiszeripari Mőveletek és Gépek Tanszék 
1118, Budapest, Ménesi út 44 

 
Summary 
This study deals with the separation of n-butanol from aqueous solutions by pervaporation. The effects of feed 
concentration and temperature on the separation performance were investigated. According to butanol 
production by ABE fermentation, the n-butanol concentration in a fermentation broth is between 1-2 %. In this 
work we have modelled this concentration range of n-butanol, but in aqueous solution, and we used the 
pervaporation technique with an organophyl membrane for selective removal of butanol from model aqueous 
solutions and fermentation broth. Because of low amount of solvent distillation can not substitute this process 
since it is not economical. As result alternative techniques are being developed for solvent recovery from 
fermentation broth and pervaporation has great promise as a more efficient technique. These low feed butanol 
concentrations (1%, 1.5% and 2 %) were studied and the butanol flux seemed to increase proportionally with an 
increase in the feed butanol concentration. The variation of temperatures (from 20 °C to 60 °C) has the same 
effect, an increase in temperature raised both butanol and total fluxes. The increase in butanol flux was more 
adequate than total flux, resulting in an increase in separation factor. The activation energy (Ea) characterizing 
the temperature dependency of the permeation fluxes was calculated. The flow rate was kept on a constant level 
(100 L/h). According to other studies, the effect of flow rate on the separation performance is negligible.  

1. Bevezetés  

 

A fosszilis energiahordozók kimerülése és 

környezetvédelmi szempontok arra ösztönzik az 

emberiséget, hogy megújuló és a környezetet 

kímélı alternatívát keressenek az egyre növekvı 

energiaigény kielégítésére.  

A butanol üzemanyagként használható a belsı 

égéső motorokban. Hagyományos módon 

petróleumból állítják elı kémiai úton, de 

figyelembe véve a petróleum egyre növekvı árát és 

a biobutanol elıállítását mezıgazdasági és 

élelmiszeripari hulladékokból az várható, hogy a 

biobutanol egy gazdaságilag sokkal vonzóbb 

üzemanyaggá fog válni. A biobutanol 

energiatartalma mindössze 10 %-kal kevesebb, mint 

a benziné [1] 

A butanol jobban tolerálja a vízzel való 

szennyezıdést, kevésbé korrozív, mint az etanol és 

alkalmas az elosztásra a meglévı benzinkutaknál, 

akár önmagában, tiszta formában is. De az etanollal 

összehasonlítva a butanol sokkal magasabb 

arányban keverhetı a benzinhez és a motor 

átalakítás nélkül akár tisztán is tankolható a mai 

technológiájú kocsikba. 2005 nyarán David Ramey 

néhány ezer mérföldet megtéve, átutazott az 

Egyesült Államokon egy 1992-es Buick-el, 100% 

butanolt tankolva a kocsijába, amelynek motorján 

semmi átalakítás nem történt. A butanol 

használattal 95%-kal csökkent a széndioxid 

kibocsátás és 37%-kal a nitrogén-oxidé. Ez a 

demonstráló tesztvezetés bebizonyította, hogy a 

butanol egy kiváló alternatívája lehet a fosszilis 

energiahordozóknak és a biobutanol lehet a 

legígéretesebb bioüzemanyag [2]. 

A biobutanolt fermentációval állítják elı 

biomasszából a Clostridium acetobutylicum 

baktérium segítségével. Ezt a módszert ABE 

fermentációnak is nevezik, ugyanis a fermentáció 

végterméke az aceton, a butanol és etanol, 3:6:1 

arányban [3]. A tényleges butanol tartalom, pedig 1 

és 2% között változik a teljes fermentlére 

vonatkoztatva [4]. 

Ilyen alacsony termék koncentráció esetén a 

desztilláció egy nagyon költséges módja lenne a 

butanol kinyerésének. Ezért alternatív 

technológiákat fejlesztettek ki az ABE kinyerésére 
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a fermentlébıl és ezek közül a pervaporáció nagyon 

ígéretes és hatékony technikának tőnik [5].  

A pervaporáció egy gyorsan fejlıdı membrán 

technológia, amely egy energia-hatékony folyamat 

a folyékony elegyek szétválasztására, amely a 

hagyományos módszerekkel nehezen vagy 

egyáltalán nem lenne megvalósítható.  

A pervaporációs fluxus a membránon keresztül 

általában kicsi, ezért a pervaporáció akkor lesz 

gazdaságos, ha a kinyerni kívánt komponens 

alacsony koncentrációban van jelen a 

permeátumban. Az alkalmazott membrán típusától 

függıen, a pervaporáció szerves oldószerek 

víztelenítésére használható, illetve szerves 

komponensek kinyerésére vizes oldatukból [6]. 

A pervaporáció egy olyan membránmővelet 

ahol a membránnal érintkezı folyadék 

komponensei anyagi minıségüktıl függı 

mértékben beoldódnak a membrán anyagába és 

tulajdonképpen diffúzióval a membrán másik 

oldalán gız formájában jelennek meg. A hajtóerı a 

koncentrációkülönbség, ami gıznyomás 

különbséget eredményez. A folyamat addig tart, 

amíg ebben a gáztérben a gıznyomás el nem éri az 

adott komponens aktuális hımérsékleten kialakuló 

egyensúlyi gıznyomását. Az átjutó gızök 

folyamatos eltávolításával (pl. áramoltatott 

levegıvel) a mővelet folytonossá tehetı. 

A kísérleteink célja volt a n-butanol 

kinyerésének vizsgálata vizes oldatból 

laboratóriumi pervaporációs berendezésen az 

üzemeltetési paraméterek figyelembe vételével 

(betáplálási koncentráció, hımérséklet), valamint az 

alkalmazott organofil membrán jellemzı 

paramétereinek (membrán fluxus, szétválasztási 

tényezı, aktiválási energia) vizsgálata.  

 

2. Anyagok és módszerek  

 

2.1 A felhasznált anyagok:  

desztillált víz, n- butanol (99,5% -os tisztaságú), 

folyékony nitrogén a gızök kondenzálásához 

 

 

 

2.2 Alkalmazott membrán: 

A kísérletekhez 131 cm2 hasznos felülető, Sulzer 

1060 típusú organofil membrán alkalmaztunk. Az 

1. ábrán látható a berendezés vázlatos rajza. 

 

2.3 Kísérleti körülmények:  

• betáplálási koncentrációk: 1%, 1.5% és 2% 

• hımérsékletek: 20, 30, 40, 50, 60 °C 

• keringtetési sebesség állandó: 100 L/h, ugyanis 

a betáplált folyadék térfogatáramának 

elhanyagolható hatása az elválasztás 

hatékonyságára [7] 

 

2.4 A mérés menete: 

A főthetı tartályba töltöttük a kívánt 

koncentrációjú betáplálási oldatot és a megfelelı 

hımérsékletre melegítve zárt rendszerben 

keringtetve jutattuk a membrán felületére. A 

permeátum oldalon a gızöket inert levegı szállítja 

egy folyékony nitrogénnel hőtött csapdába, ahol 

kondenzálnak. A permeátum n-butanol tartalmát 

választó tölcsér és a Tanszéken található Anton 

Paar DMA 4500 típusú sőrőségmérı készülék 

segítségével határoztuk meg. 

1. ábra: Laboratóriumi pervaporációs berendezés 

vázlatos rajza. 
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2.5. A mért adatokból a membránt jellemezhetjük a 

következı tényezıkkel:  

•••• Membránfluxus (J) a membrán felületén (A) 

adott idı alatt (t) áthaladt permeátum tömegét 

(m) adja meg:  









⋅

=
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kg

tA

m
J

2
 

Számoltuk a teljes fluxust (Jt), a víz fluxust (Jv) 

és a szerves komponens fluxust (Jsz) 

•••• A szétválasztási tényezı jellemzi a permeátum 

koncentrációját a betáplált oldat 

koncentrációjának függvényében. Szétválasztási 

tényezı (α) a membránon gyorsabban áthaladó 

komponensre vonatkozik: 

( )
( )

[ ]−
−⋅

−⋅
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PF
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ahol cP a permeátum koncentrációja cF a 

betáplált oldat koncentrációja. 

•••• Az aktiválási energiával jellemezhetı a 

membránfluxus hımérséklet függése, amit egy 

Arrhenius-típusú egyenlettel írhatunk le: 

RT

Ea

e*JJ
−

⋅=  

ahol J* az elıexponenciális faktor, Ea az 

aktiválási energia, R az egyetemes gázállandó, 

T a hımérséklet (K). Az aktiválási energia az 

egyenlet ligaritmizált formájából számolható.  

•••• A membrán szelektivitása (β) a permeátum (cP) 

és a betáplált oldat (cF) koncentrációiból 

számítható: 

F

P

c

c
=β  

 

3. Kísérleti eredmények és értékelésük 

 

A fluxusok hımérsékletfüggésének 

vizsgálatakor megállapítható, hogy a hımérséklet 

emelésével exponenciálisan nıtt a teljes fluxus (Jt), 

a víz fluxus (Jv) és a szerves fluxus (Jsz) is (2. ábra).  

A fluxusok természetes alapú logaritmusát a 

hımérséklet reciprokának függvényében ábrázolva, 

a kapott negatív meredekségő egyenesek 

egyenletébıl számítottuk az aktiválási energia 

értékeket. A víz aktiválási energiájára a különbözı 

koncentrációjú méréssorozatokra kiszámolva és 

átlagolva 33,6 kJ/mol-t kaptunk.  

2. ábra: Fluxusok hımérséklet függése 2 % 

kiindulási butanol tartalom esetén 

 

A butanol aktiválási energiájának 

koncentrációtól való függése a 3. ábrán látható. 

Butanol esetében a magasabb betáplálási 

koncentráció magasabb aktiválási energia 

értékékeket eredményezett. A víz és a butanol 

aktiválási energiáját összehasonlítva 

megállapítható, hogy a butanol aktiválási energiája 

nagyobb, ami azt jeleneti, hogy a hımérséklet 

emelésének kedvezıbb hatása van a butanol fluxus 

növelésére nézve.  

3. ábra: Butanol aktiválási energiájának változása a 

hımérséklettel 

 

A membrán szelektivitása (β) 7,7-21,6 

tartományban változott. Mind a hımérséklet, mind 

a koncentráció növelésének kedvezı hatása volt a 

2 % butanol koncentráció
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szelektivitás (β) értékeire nézve, ahogy azt a 4. 

ábrán láthatjuk.  

4. ábra: A membrán szelektivitásának változása a 

hımérséklettel és a betáplált elegy 

koncentrációjával 

 

Megállapítottuk, hogy egy adott betáplálási 

koncentráció esetén a hımérséklet növelésével a 

szeparációs tényezı növekszik. Ezt mutatja az 5. 

ábra. 

5. ábra: A hımérséklet hatása a szétválasztási 

tényezıre különbözı betáplálási koncentrációk 

esetén 

 

4. Következtetések 

 

A szerves komponens fluxusa (Jsz) megnıtt a 

hımérséklet növelés hatására. 

A szétválasztási tényezı (α) a vizsgált 

koncentráció tartományban exponenciálisan nıtt a 

hımérséklettel.  

A butanol aktiválási energiája a hımérséklet 

magasabb értékeinél nagyobb volt. 

Ezekbıl megállapítható, hogy a hımérséklet 

növelése mőveletileg elısegíti az elválasztást. 

A membrán alkalmas butanol vízbıl való 

kinyerésére. 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

A projektet az OTKA támogatta (K-68596), 

melyért a szerzık ezúton mondanak köszönetet. 
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Ionos folyadékok alkalmazása észterezési reakciókban 
oldószerként és katalizátorként 

The application of ionic liquids in esterification reactions as solvent and catalyst 
Hunorfi Andrea, Kelemenné Horváth Ilona, Major Brigitta,  

Gubicza László 

Pannon Egyetem, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet, 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10 

 
Summary  
In this paper the effect of Cyphos type ionic liquids as catalyst and solvent was studied. The field of ionic liquids 
began in 1914 with an observation by Paul Walden, who reported the first publication of the ionic liquid of 
ethylammonium nitrate [1]. Ionic liquids are defined as materials that are composed of organic cations and 
organic or inorganic anions which melt at or below 100 °C, but can be stay soluble at 300-400 °C. With the 
combination of anions and cations it can be change wide range their properties, so they are designable solvents. 
The ionic liquids are nowadays at the center of attention because they have better properties then the organic 
solvents. They have negligible vapor pressure and can be characterized by high thermal and chemical stability 
and relatively high conductivity. Their further advantages are, that they aren’t flammable and explosive, but have 
a high boiling point. It’s a big advantage because with this properties ionic liquids are able to increase the 
reaction time with the reaction temperature. They have a wide range of use in many type of reactions, e.g.  
integral syntheses, catalytic, biocatalytic, electrochemical reactions, liquid and gas chromatography applications, 
even in industrial sizes. Some of their most important properties are that they can be regenerated and can be 
produced from waste, that’s why they called „green solvents”.  

Ionic liquids are mostly used as catalyst, solvent or extractant. Slovak researchers found that the 

phosphonium type ionic liquids containing 2,4,4-trimethylpentyl-phosphinic anion are new, effective extractant 

of lactic acid . Microwave assisted synthesis is now being adopted in many industrial and academic laboratories 

to take advantage of the novel chemistry that can be carried out using a variety of organic reaction types. 

Microwave heating can have certain benefits over conventional ovens: reaction rate acceleration, milder reaction 

conditions, higher chemical yield, lower energy usage, different reaction selectivity. 

In this work the effect of Cyphos IL-163 ionic liquid was investigated both as a catalyst and a solvent in 

esterification reactions, on three different temperatures: 50°C, 60°C and 70 °C. Our experiments were carried out 

in a microwave apparatus CEM Discover. The analyses were performed by GC. Firstly 50 µl samples were taken 

from the reaction mixture, extracted five times and mixed with 600 µl n-hexane, and after the sample was 

injected to GC. The initial water content in the reaction mixture was determined, it was sampled after 10, 20, 30, 

40, 60, 120 min reaction time. It was found that the water content doesn’t show a correct  exponential curve. 

This phenomenon can be explained with the theory that during the esterification reaction water forms, but it is 

used for the decomposition of dimers. During the esterification water has an inhibition effect, that is why it was 

necessary to use for the reactions lactic acid with low water content. The maximum ester yield (95,3%) was 

achieved at reaction temperature of 60 °C after two hours reaction time.  
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Bevezetés 
 
Az ionos folyadékok olyan szerves, sószerő 

vegyületek, amelyek akár 300-400°C-ig is 

folyékony halmazállapotúak maradnak. Szerves 

kationokból és szerves vagy szervetlen anionokból 

állhatnak, melyek kombinálásával összetételük, 

illetve fizikai-kémiai tulajdonságaik, mint a 

polaritásuk, hidrofil, hidrofób jellegük változtatható 

[2]. Olyan oldószerek, amelyek megtartják a 

szerves oldószerekkel elért kedvezı hatásokat, 

ugyanakkor kiküszöbölik azok hátrányait [3]. 

Elınyük, hogy nem tőz- és robbanásveszélyesek, 

nem károsak az egészségre, forráspontjuk igen 

magas. Ez utóbb említett tulajdonságnak 

köszönhetıen az ionos folyadékokban a 

reakciósebesség tovább emelhetı a 

reakcióhımérséklet növelésével, ellentétben a 

szerves oldószerekkel. Mindezek mellett a 

különösen a gyakorlatilag nulla gıznyomásuk és 

hımérsékleti, kémiai stabilitásuk teszi ıket vonzó 

oldószerekké [4]. Katalizátorként és oldószerként 

egyaránt alkalmazhatók, csökkentve ezzel az 

esetlegesen hozzáadott káros koszolvensek 

valamint savas vagy fémkatalizátorok mennyiségét. 

Több összefoglaló is beszámolt az ionos folyadékok 

sikeres alkalmazásáról enzimkatalitikus 

reakciókban, ahol az ionos folyadékban az enzim 

sokkal stabilabb és aktívabb maradt, ellentétben a 

szerves oldószerekkel [5]. Az enzim mőködését 

nemcsak hogy nem gátolták, hanem számos esetben 

segítették, illetve többszöri felhasználást tettek 

lehetıvé az enzim tisztítása nélkül is. 

Megállapítható, hogy sok esetben alternatív 

helyettesítıi lehetnek a szerves oldószereknek 

különbözı reakciókban, mint szerves szintézisek, 

katalitikus, biokatalitikus, elektrokémiai 

reakciókban, folyadék- és gázkromatográfiai 

alkalmazásokban, akár ipari méretekben is. 

Napjainkban ennek egy tényezı szab gátat, az áruk, 

amely azonban csökkenı tendenciát mutat. 

Nemcsak mint oldószer és katalizátor ismert 

pozitív hatásuk. A tejsav (2-hidroxi-propánsav) az 

ipar számára igen fontos vegyület, hiszen 

felhasználásával biológiailag lebontható 

mőanyagok, mőanyaglágyító intermedierek, 

aromaészterek, kis szénatomszámú alkoholokkal 

történı észterezésével pedig környezetbarát, „zöld” 

oldószerek állíthatók elı [6]. Etil-észterét 

hasznosítja a gyógyszerészet, a kozmetika és a 

sebészet implantátumok, varratok, kenıcsök 

formájában. Savanyúságok, szénsavas italok 

ízesítésére és tartósítására alkalmazzák.  Jóllehet 

fermentáció és kémiai szintézis útján is elıállítható, 

az ipar mégsem hasznosítja olyan mértékben, ha azt 

tekintjük, hogy milyen sokoldalúan felhasználható 

vegyület. Ennek oka, hagy a tejsav nem illékony, 

így nehezen nyerhetı ki a fermentlébıl a többi 

komponens mellıl. Kinyerésére több eljárást 

dolgoztak ki, mint például extrakció, észterezés. 

Ezen eljárások immáron ionos folyadékokkal is 

megvalósíthatóvá váltak. Schlosser és munkatársai 

kutatásainak köszönhetıen a tejsav extrakciója 

fermentlébıl hatékonyan kivitelezhetı. A szlovák 

kutatócsoport az extrakciót ún. Cyphos IL-104 

típusú ionos folyadékra dolgozta ki, mely egy 2,4,4-

trimetil-pentil-foszfónium aniont tartalmazó 

vegyület [4]. Korábbi közleményeikben leírták a 

tejsav sikeres extrakcióját, melyet imidazólium 

alapú ionos folyadékkal valósítottak meg. 

Alkalmazásuk a reakcióban környezetbarát, hiszen 

az extrakciót követıen a reakcióelegybıl 

visszanyerhetık és visszaforgathatóak [7].  

A korábbi kutatások beszámolnak ionos 

folyadékkal történı észterezés során tapasztalt 

mikrohullámú hıközlés kedvezı hatásáról, melynek 

alapja, hogy az ionos folyadékok a mikrohullámú 

tér energiáját jó hatásfokkal alakítják át 

hıenergiává. A kísérletek során mi is mikrohullámú 

sugárzást alkalmaztunk, alapul véve, hogy szelektív 

és gyors szintézist biztosít. A hagyományos 

hıközlésekkel szemben ugyanis a mikrohullám az 

anyag molekuláinak közvetlenül adja át a hıt [8]. 

Kutatók megfigyelték, hogy alkalmazásával a 

szerves szintézisek esetében csökkent a reakcióidı, 

a mellékreakciók száma, nıtt az elérhetı hozam és 

a reakció megismételhetıségének lehetısége [9].  

Kísérleteink célja az volt, hogy a tejsav butil-

alkohollal történı észterezési reakciójában a 

Cyphos IL-163 ionos folyadék katalizátorként és 

oldószerként történı együttes alkalmazási 
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lehetıségét vizsgáljuk, valamint hogy az optimális 

reakciókörülmények mellett magas butil-laktát 

hozamot érjünk el.  

 

Anyagok és módszerek 

 

Ionos folyadék: Cyphos IL-163, kémiai összetétele: 

Tetrabutil-foszfónium-bromid (IoLiTech GmbH, 

Németország) 

Felhasznált vegyszerek: (D, L)-tejsav, 90 %-os 

(Reanal, Magyarország), etanol abszolút (Spektrum 

3D Kft, Magyarország), n-hexán, 96%-os 

(Scharlau, Spanyolország), (-)-butil-L-laktát (Fluka, 

97%-os), n-butanol. 

Alkalmazott mennyiségek: 1 mmol tejsav, 7 mmol 

butanol, 600 mg Cyphos IL-163. 

Alkalmazott reaktor: a reakciót CEM Discover 

típusú mikrohullámú reaktorban hajtottuk végre. A 

kiindulási anyagokat 90 mm hosszú, 120 mm belsı 

átmérıjő boroszilikát üvegbıl készült mérıedénybe 

helyeztük el, melyben a homogenitást mágneses 

keverıvel biztosítottuk. A készüléknek, ahogy az az 

1. ábrán is látható, henger alakú kezelıtere van, ez a 

speciális kiképzés biztosítja a mikrohullámú tér 

homogenitását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: A CEM Discover típusú mikrohullámú 

reaktor 

 

Elemzések: az elıkészített mintákat HP 5890 típusú 

gázkromatográffal analizáltuk, HP 3396 Series II 

típusú integrátorral detektáltuk. A DB FFAP típusú 

oszlop paraméterei: 0,53 mm széles, 10 m hosszú, 

filmvastagság:1 µm.  

A gázkromatográfiás elemzés paraméterei: split: 20 

kPa, injektor hımérséklet: 250 °C, detektor 

hımérséklet: 250 °C, oszloptér hımérséklet: 90 °C. 

A kiindulási reakcióelegy illetve a meghatározott 

idıközönként vett minták víztartalmának 

tömegszázalékos értékét automata Mettler DL 35 

Karl-Fisher titrátorral mértük. 

Mintaelıkészítés: 50 µl-es mennyiségő mintákat 

Eppendorf csıben ötször extraháltuk, majd 600 µl 

hexánnal hígítottuk. 

Az extrakció során 3 fázis képzıdött, melyek közül 

az észtert tartalmazó fázis felül helyezkedett el.  

Azt tapasztaltuk, hogy a Chypos IL-163 típusú 

ionos folyadék esetében az extrakció könnyen 

megvalósítható volt, szemben más ionos 

folyadékokkal. 

Eredmények és értékelésük 

 

Az észterezés során a víz inhibitorként 

viselkedett, így fontos volt, hogy a kísérletek során 

minél kisebb víztartalmú (koncentrált tejsavat) 

használjunk. Ilyen tömény oldatokban a tejsav 

önmagával észtert képez, oligomereket alkot [10]. 

Mennyiségüket sav-bázis titrálással határoztuk 

meg, és a kísérletek során számoltunk vele: a 

tejsav-butil-észter hozamot a monomer tejsav 

mennyiségére vonatkoztattuk.  A tejsav összetételét 

meghatározva azt tapasztaltuk, hogy 14% vizet, 

53% tejsavat, 26% laktilsavat, 7% egyéb oligomert 

tartalmazott. 

Elızetesen végzett kísérletek bizonyították, 

hogy a Cyphos típusú ionos folyadékok, savas 

karakterüktıl függıen, különbözı mértékben 

katalizálják az észterezési reakciót. A korábbi 

eredményeket figyelembe véve a mérések során 

elsıként a Cyphos IL-163 oldószer és egyben 

katalizátor tulajdonságait vizsgáltuk.  
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1. táblázat: A vizsgált ionos folyadékok 

Ionos folyadék 
Hozam 24 óra 
után (%) Katalizátorhatás 

Cyphos 202 95 IL kismértékben 

Cyphos 163 115 

IL nagymértékben 

Cyphos 166 94 

Cyphos 102 60 

Cyphos 106 74 

Cyphos 110 36 

 

Az észterezési méréseket megelızve kísérletet 

végeztünk arra vonatkozóan, hogy milyen 

teljesítményértékek mellett tudjuk tartani a 

mikrohullámú reaktorral a kívánt hıfokot. Azt 

tapasztaltuk, hogy 50°C esetében 14 W értékkel, 60 

°C esetében 18 W értékkel, 70°C-nál 20 W értékkel 

volt egyenletes hımérsékletlefutású a reakció. 
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2. ábra: A butil-laktát hozam a reakcióidı 
függvényében különbözı hımérsékleteken 
 

Ahogy az a 2. ábrán is látható, a legmagasabb 

butil-észter hozamot 2 órás reakcióidı és 60°C-os 

reakcióhımérséklet mellett értük el (95,3%). Az 

50°C-os reakcióhımérséklet esetében 2 h után elért 

észter hozam még csak 45,7% volt. 

A 70°C-os reakció esetén magasabb hozamot 

vártunk, mint a kapott 31,5%, melynek pontos 

magyarázatához azonban még további kísérletek 

szükségesek. 
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3. ábra: Reakcióelegyek pillanatnyi víztartalmainak 
összehasonlítása különbözı hımérsékleteken 
 

A 10, 20, 30, 40, 60, 120 perc után vett minták 

víztartalmának mérésénél azt tapasztaltuk, hogy az 

50 °C-on lejátszatott reakció esetében 120 perc 

elteltével kaptunk maximális (8,3%-os) 

víztartalmat, és ezzel korrelálva maximális hozamot 

(3. ábra). 60°C-os reakcióhımérséklet esetében a 

maximum 60 perces reakcióidı után jelentkezett 

(5,5%), 70°C-os reakcióhımérséklet esetén a 

maximális víztartalmat 120 perces reakcióidı után 

értük el (6,5%). Az ábrán megfigyelhetı, hogy a 

reakcióelegy víztartalma a reakció során ingadozást 

mutat, ami részben magyarázható azzal, hogy az 

észerezési reakció során keletkezett víz 

felhasználódik a dimer tejsav bomlásához. 

További célkitőzésünk, hogy a tejsav 

észterezését magasabb hıfokokon játszassuk le. A 

reakciópartnerek forráspontját figyelembe véve a 

további kísérletek során a reakcióhımérséklet 

11°C-ig lenne növelhetı. Célunk továbbá annak 

meghatározása, hogy a Cyphos IL-163 illetve más 

típusú ionos folyadékok milyen mértékben 

katalizálják a folyamatot. 
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Összefoglalás 
 

Több kísérlet is bizonyítja, hogy az ionos 

folyadékok képesek katalizálni a tejsav kis 

szénatomszámú alkoholokkal történı észterezési 

reakcióját, a mikrohullámú reaktor alkalmazásával 

pedig hatékonyabb hıközlés biztosítható. A Cyphos 

IL-163 ionos folyadék jelenlétében végzett 

észterezési reakció során azt tapasztaltuk, hogy az a 

különbözı hımérsékleti értékek mellett eltérı 

módon katalizálja a reakciót.  
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(L)-tejsav lipáz enzimmel katalizált enantioszelektív transzportja 
membránon 

Enzyme-facilitated enantioselective transport of (L)-lactic acid through a membrane  
Kulcsár Edina, Nagy Endre 

Pannon Egyetem, MIK, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet,  
8200 Veszprém, Egyetem u. 2 

 

Summary 

A growing interest has been developed for the synthesis and production of environmentally benign 

solvents and green chemicals. The significance of lactic acid arises from its utility as a monomer for 

biodegradable solvents and polymers in which the hydroxyl and the carboxyl functional groups permit it to 

participate in a wide variety of chemical reactions.  

Lactic acid, whose occurrence in nature is widespread, can be produced in large quantities by 

fermentation at low cost and esterification is an important step for both lactic acid purification and for the 

production of the environmentally benign solvents. Lactic acid esters are nontoxic and biodegradable 

materials having excellent solvent properties and could potentially replace toxic and halogenated solvents for 

a wide range of industrial and consumer uses. 

An enzyme often shows a high selectivity for a target substrate; therefore, we can utilize the enzyme as a 

biocatalyst for the resolution of optically active materials. In an aqueous solution, lipase catalyzes the 

hydrolysis reaction of ester compounds however, the use of lipase  in nonaqueous media enables the reverse 

reaction that is esterfication. This characteristic can be utilized for the resolution of racemic alcohols or 

carboxylic acids through the esterification by lipase.  

Production of ethyl lactate in esterification reaction by candida antarctica lipase was studied. In the first 

step of the optimization of ethyl lactate production. The influence of ethanol, lactic acid and enzyme 

concentration, initial water content and reaction time on the all ester yield and enantiomeric excess was 

studied, too and a different effect was observed. 

The optimal conditions of the synthesis of ethyl lactate were: 400 µl lactic acid, 3200 µl ethanol, 50 mg 

Novozym 435 lipase enzyme. After shaking the reaction mixture with 150 rpm at 40 °C for 24 hours the 

expected yield is over 90% and enantiomeric exess 20%. 

This article is reported about enantioselective transport of the (L)-enantiomer from racemic lactic acid 

through a lipase-facilitated on SLM. 

Lipase from Candida antarctica (CRL) is good for catalyzing esterification in the feed phase and another 

lipase from porcine pancreas (PPL) is an ester hydrolysis catalyst in the receiving phase. Lipases are usually 

known as ester-hydrolysis catalysts, however, some of them, such as CRL are able to catalyse ester synthesis. 

(L)- lactic acid is selectively esterified by CRL in the feed phase, and the resulting ester dissolves into the 

ionic liquid phase of the SLM and diffuses across the SLM. At Interface 2 in the receiving phase, PPL 

catalyses the ester hydrolysis to produce the initial lactic acid and ethanol, which are water soluble. Finally, 

the (L)-lactic acid is selectively transported through the SLM, based on the enantioselectivity of lipases. 
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Bevezetés 

Környezetbarát oldószerek és vegyszerek 

szintézise és gyártása iránt jelentıs igény 

mutatkozik. 

Tejsavból polimerizációval biológiailag 

lebontható oldószerek és mőanyagok állíthatóak 

elı, valamint hidroxil és karboxil funkciós 

csoportjaival széleskörő kémiai reakcióra 

hajlamos [1].   

Tejsav elıállítása fermentációval történik a 

legfontosabb lépés az észterezés, hogy megfelelı 

tisztaságú termék keletkezzen. Tejsav észter nem 

toxikus biológiailag lebomló anyag kitőnı 

oldószer tulajdonságokkal rendelkezik, ezért 

kiválthatja a toxikus és halogén oldószereket [2].   

Enzimek biokémiai reakciókban magas 

szelektivitást mutatnak a szubsztrátra, ezért 

tudjuk, mint biokatalizátort használni az optikai 

izomerek elválasztására. Vizes oldatban a lipáz 

katalizálja az észter komponensek hidrolízis 

reakcióját, azonban nemvizes közegben képes 

ellentétes reakcióra, vagyis észterezésre.  

A lipázoknak ezt a tulajdonságát használják ki 

racém alkoholok vagy szerves savak 

szétválasztásákor. Az enzimek ugyanis a királis 

molekulák egyik enantiomerjének reakcióját 

katalizálják csak, így alkoholokkal enantiomer 

szelektív észterképzıdés hajtható végre [3]. 

Alacsony költségő tejsav észter gyártási 

technológiánál fontos a hatékony szintézis és 

szeparációs módszer kifejlesztése [4]. 

Támasztóréteges folyadék membrán széles 

körben tanulmányozott, mint elválasztási 

módszer. A membrán belsı pórusaiba ionos 

folyadékot rögzítve stabilabb folyadékmembránt 

kaphatunk, mivel az ionos folyadéknak 

elhanyagolható a gıznyomása és gyakorlatilag 

nem oldódik vizes oldatban [5],[6]. 

Az enzim katalizált enantioszelektív 

észterezés és a membrán szeparáció elınyeit 

ötvözi a racém elegy lipáz enzimmel katalizált 

enantioszelektív transzportja ionos folyadék alapú 

támasztóréteges folyadék membránon keresztül 

[7]. 

Anyagok és módszerek 
 

Enzim: triacilglicerol hidroláz, E.C. 3.1.1.3., 

Novozym 435, Novo Nordisk (Basvaerd, Dánia). 

1U=7000 µmol PLU/g, 15 min, 1 atm (PLU: 

propil-laurát), víztartalom: 1-2%. 

Egyéb felhasznált anyagok: (D,L)-tejsav 90 

%-os (Reanal, Magyarország), etanol abszolút 

(Spektrum 3D, Magyarország) 1-Ethyl-3-

methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulfonyl) 

imide 99% Iolitec 
Membrán: STERLITECH Polipropilén 0.2 µm 

47mm 
GC elemzések:ACME 6100 gázkromatográf. 

Kolonna típusa LIPODEX E 0,2 µm. Kolonna 

méret 25m x 0,25m, N2 áramlási sebesség: 12 

cm3/min, FID detektor. 

Rázatás, inkubálás: GFL 3031 rázó 

inkubátorral. 

 

A reakciók enantioszelektivitását enantiomer 

feleslegben (e.e. %) fejeztük ki: 

 

ahol L illetve D a két enantiomer koncentrációja. 

 

A rázatott lombikos tejsav-etil-észter elıállítás 

körülményei: 3200µl etanol, 400µl D,L-tejsav 

50mg Novozym 435 lipáz enzim. A 

reakcióelegyet 150 min-1 intenzitással rázattuk 

inkubátorban 40 °C-on 24 órán át.  
 
Eredmények és értékelésük 
 

Munkám során racém tejsavból candida 

antartica lipázzal tejsav-etil-észter elıállítását 

vizsgáltam meghatároztam az elıállítás optimális 

paramétereit. 

Elıször vizsgáltam az összes észter hozamot 

24 órás reakcióidı alatt, ami 90% lett valamint, az 

L- és a D- enantiomer arányát is, 5 óránál volt a 

legnagyobb az enantiomer felesleg 30% és 24 óra 

után közel 20% volt (1. ábra). 
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1. ábra: Tejsav-etil-észter hozama és enantiomer 
felesleg 

Vizsgáltam a reakcióhoz szükséges alkohol 

mennyiségét a bemért tejsavra vonatkoztatva. 5-

ször nagyobb alkohol mennyiség az optimális, 

ugyanis itt érhetı el a legjobb észter hozam 

amellett, hogy jelentısen csökkenne az 

enantioszelektivitás (2. ábra). 
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2. ábra: Alkohol/tejsav aránya a hozamra és 
enantiomer feleslegre 

Az Enzim mennyiségének növelésével jelentısen 

változik a tejsav-etil-észter hozam miközben az 

enantioszelektivítás szinte változatlan (3. ábra). 
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3. ábra: Enzim mennyiség hatása a hozamra és az 
enantiomer feleslegre 

A nemvizes közegő enzimes reakcióknál, 

különösen az egyensúlyi reakcióknál (észterezés-

hidrolízis) vizsgálni kell a reakcióelegy kezdeti 

víztartalmára, mivel az enzim mőködéséhez a 

minimális víz szükséges, de a víz, mint termék 

jelenléte az egyensúlyi reakciót gátolja. 

A kapott eredmények alapján elmondható, 

hogy az összes észter hozam szempontjából 

minimális víztartalom az ideális. 

A víztartalomnak az enantioszelektivításra 

gyakorolt hatása viszont ettıl eltérı volt.  
A víztartalom növekedésével az 
enantioszelektivítás nıtt (4. ábra). 
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4. ábra: Víztartalom hatása a hozamra és 
enantiomer feleslegre 

 

Candida antarctica (CRL) lipáz jól katalizálja 

az észterképzıdést a betáplálási fázisban, míg a 

sertés hasnyálmirigy (PPL) katalizálja az észter 

hidrolízis reakciót a permeátum fázisban. 

(L)- tejsav szelektíven észterezıdik a canadida 

antarctica által, a keletkezı észter oldódik az ionos 

folyadék fázisban és átdiffundál a támasztóréteges 

folyadék membránon. A permeátum fázisban a 

sertés hasnyálmirigy katalizálja az észter 
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hidrolízist és keletkezik tejsav illetve etanol, 

amelyek vízoldhatóak. 

A végeredmény (L)-tejsav szelektív 

transzportja a támasztóréteges folyadék-

membránon. 

A rázatott lombikos tejsav-etil-észter elıállítás 

optimális körülményeit, és tapasztalatait 

felhasználva végeztük el a membrán szeparációt.  

Kezdetben csak D,L tejsav candida antarctica 

(CRL) lipáz általt katalizált észterképzıdést 

valamint membrán szeparációt vizsgáltuk 1-Ethyl-

3-methylimidazolium bis- 

(trifluoro- methylsulfonyl)imide ionos folyadék 

alkalmazva.  
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5. ábra D,L–tejsav enzimes észterezése és 
membránnal történı elválasztása 

Az egy lépésben elért észter hozam közel 90%-

os. Optikai tisztaság 15%. 

 

Az enzimes észterezési eljárások ígéretes, 

technológiai lehetıséget nyújtanak az optikailag 

aktív enantiomerek gazdaságos és környezetbarát 

elválasztására 

Az enzim katalizált eljárást és a membrán 

szeparációt lehet ötvözni racém szerves savak 

rezolválására. Hatékonyság növelés érdekében 

szükség van kapható membránok szelektivitásának 

növelésére, valamint különbözı membrán típusok 

tesztelésére. 

D- és L-tejsav optikai izomerek elválasztását 

kitozán membránnal, valamint szilárd, 

optikailagaktív membránnal (kerámia 

membránlappal) vizsgáljuk meg. Optikailag aktív 

szelektorkent N-3,5-dinitrobenzoil-L-alanin-

oktilesztert választottuk. 
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Membrános gázszeparációs rendszerek fejlesztése, integrálása I. 
Novel Gas Separation membran systems, development, integration I. 
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Pannon Egyetem, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet 

8200 Veszprém Egyetem u 10. 

 
Summary 
In this work characterisation methods of membranes (porous, non-porous and liquid membranes) for gas 
separation were studied from morphology as well as membrane operation points of view. Among the 
morphology methods determinations of thickness and volumes of pores are the most important parameters, while 
the relevant operational parameters include the flux and selectivity. In our experiments it was found 
that flux measurement by pure gases is a suitable method for fast testing, however measurements with gas 
mixtures provide more reliable practical results on the features of the particular membrane. 

Bevezetés 

 

A gázszeparáció olyan membrános eljárás, ahol 

két gázfázis között egy permszelekív réteg valósítja 

meg az elválasztást [1]. Napjainkban ez az egyik 

leggyorsabban fejlıdı területe a 

membrántechnikának. A levegıbıl membránok 

segítségével történı nitrogén elıállítása például ma 

már általánosan elterjedt megoldás kis és közepes 

léptékő üzemeknél. Szintén meghatározó jelen-

tıségő a szén-dioxid/metán elválasztó membránok 

szerepe a földgáz off-shore felhasználása során [2].  

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 különbözı mérıszámokkal 

jellemzik, és ezen mérıszámok meghatározási 

módszerei is eltérıek [3].  

Az OTKA által támogatott posztdoktori 

kutatásomban új típusú membrános gázszeparációs 

rendszerek fejlesztését, integrálását vizsgálom. 

Ehhez elsı lépésben egy olyan jellemzési, tesztelési 

metodikát, módszert kellett kidolgoznom, mely 

lehetıvé teszi az egyes membránok és modulok 

összehasonlítását. A továbbiakban a kutatás során 

felhasznált megoldásokat mutatom be és értékelem. 

A gázszeparációhoz pórusos és pórusmentes 

membránokat egyaránt alkalmazhatunk, valamint 

egyes folyadékmembránok is alkalmasak lehetnek. 

A membránokat jellemezhetjük morfológiai 

szempontból, vizsgálva azok fizikai, kémia 

tulajdonságait és egyéb kívülrıl megfigyelhetı 

jellemzıit, valamint jellemezhetjük ıket a 

használatuk során megfigyelt paraméterekkel. A 

membránok, membrán modulok egyértelmő 

összehasonlításához mindkét megközelítési 

módszerre szükség van [4]. 

 

Morfológia 

 

A morfológiai jellemzés hagyományos 

paramétereinek (porozitás, pórusméret eloszlás, 

stb.) megbízható meghatározásához összetett és 

drága berendezések szükségesek. Néhány 

paramétert azonban — melyek akár banálisnak is 

tőnhetnek — mindenképpen meg kell határozni, a 

mőködés során nyert paraméterek 

összehasonlításához.  

Vastagság 

A membránok rétegvastagsága fordítottan 

arányos a rajtuk megfigyelhetı fluxussal. Tehát ha 

a rétegvastagság 20-30%-kal ingadozik, akkor a 

fluxus esetében is ekkora változást tapasztalunk. Ez 

adott esetben jóval meghaladhatja az eltérı 

anyagból, szerkezetbıl adódó különbséget. A 

rétegvastagság meghatározása homogén 

membránoknál viszonylag egyszerő feladat. 

Fóliavastagság mérıvel 0,5 µm pontossággal 10-

1000 µm-es tartományban megbízható méréseket 

végezhetünk. Azonban a mérés csak a membrán 

egyetlen pontján jellemzi a rétegvastagságot. Azt 

tapasztaltuk, hogy még azonos sorozatban készült 
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membránoknál is elıfordul akár 30%-os eltérés 10 

cm2 membránfelület esetén. Ezért vagy több 

mérésbıl számolunk átlagvastagságot, vagy a 

membrán tömegét határozzuk meg és az átlagos 

sőrőséget felhasználva szintén átlagvastagságot 

kapunk. Ez utóbbi módszer elınye, hogy igen 

gyors, azonban csak egy adott membrántípuson 

belüli összehasonlításra alkalmas.  

Hasznos pórustérfogat 

Támasztóréteges folyadékmembránok 

alkalmazásakor egy hordozóként szolgáló homogén 

membrán pórusaiba juttatjuk be a membránként 

használni kívánt folyadékot. A folyadék 

sőrőségének ismeretében a nettó tömeg 

meghatározásával kiszámítható a támasztóréteges 

folyadékmembrán hasznos pórustérfogata. Ez a 

pórustérfogat folyadékonként eltérı, függ a 

folyadék viszkozitásától és sőrőségétıl.  
Oldhatóság, diffúzió 

Szintén a támasztóréteges folyadék-

membránoknál adódik lehetıségként az alkalmazott 

folyadék külön történı vizsgálata, mely során 

lehetıség van az egyes gázok oldhatóságának és 

diffúziós tényezıjének meghatározására (1. ábra) 

[5].  

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Gázok oldhatóságának és diffúziós 

állandójának egyidejő meghatározására szolgáló 

berendezés 

A mérés során a gáz elnyelıdésének sebességét 

nyomásváltozásra visszavezetve mérjük. A 

folyadék keverése mellett az oldhatóságot, míg 

keverés nélkül a diffúziós állandót határozhatjuk 

meg.  

 

A membrán mőködésével összefüggı 

tulajdonságok 

 

Fluxus  

A membrán viselkedésével összefüggı 

tulajdonságok közül a legfontosabb a fluxus. Ennek 

meghatározása történhet állandó nyomás vagy 

állandó térfogat mellett. 

Állandó térfogat esetén az általunk alkalmazott 

megoldásban a membránt két fix térfogatú kamra 

közé helyezzük és a két kamra között 

nyomáskülönbséget hozunk létre. A 

nyomáskülönbség hatására transzport jön létre a 

nagyobb nyomású kamra irányából az alacsony 

nyomású felé. A transzport sebessége arányos a 

nyomáskülönbséggel, azonban dinamikusan is 

változik a mérés ideje alatt.  

A nyomáskülönbség kialakítható a kisnyomású 

kamra vákuum alá helyezésével, vagy oly módon, 

hogy a kisnyomású kamrát is a vizsgált gázzal 

töltjük meg pl. légköri nyomáson. Az egyes 

elrendezéseknél a mérési adatokat eltérıen kell 

értelmezni. Amennyiben vákuumot használunk, 

elegendı a kisnyomású kamra nyomásváltozását 

meghatározni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A fluxus meghatározása vákuum 

kamrával 

A 2. ábrán látható, hogy egy lassú kezdeti 

szakasz után egy kiegyenlítési folyamat kezdıdik 

el, míg végül a két kamrában azonos lesz a nyomás. 

A görbe segítségével meghatározhatjuk a diffúziós 

állandót (D) a következı 

összefüggés alapján: ahol L a 

1. gázpalack 
2. puffer tartály 
3. membrán cella 
4. hımérı 
5. nyomástávadó 
6. adatgyőjtı rendszer 
7. manométer 
8. vákuum manométer 
9. vákuum szivattyú 
10. vízfürdı  

11. számítógép 
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membrán vastagsága, Θ pedig az ábrán jelzett idı. 

Nem minden membrán viseli el azonban a 

vákuum hatását (pl. a támasztóréteges 

folyadékmembránokat károsíthatja) és az ipari 

gyakorlatban sem alkalmaznak vákuumot 

gázszeparációra, ezért az ilyen adatok 

felhasználhatósága megkérdıjelezhetı [6]. Ha az 

alacsony nyomású kamrát is a vizsgálandó gázzal 

öblítjük át, eltérı lefutású görbét kapunk (3. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ábra: A mérırendszer elvi sémája, valamint 
egy jellemzı lefutás 

A görbébıl meghatározhatjuk a permeáció 

sebességét a  

 

összefüggéssel, ahol β a két kamra térfogatának 

aránya, l a membrán vastagsága, p a nyomás, t az 

idı, P pedig a permeabilitás. Ez az elrendezés 

viszont nem alkalmas a diffúziós állandó 

meghatározására. 

A fenti elrendezések egyike sem alkalmas a 

permeáció nyomásfüggésének vizsgálatára. Ehhez 

állandó nyomáson vagy kvázi állandó nyomáson 

kell permeációs kísérleteket végezni. Az állandó 

nyomáson mérı berendezést biohidrogén 

szeparációjához fejlesztettük ki, ahol egy 

perisztaltikus pumpa és egy nyomásszabályzó 

segítségével biztosítottuk a nagy nyomású tér 

állandó nyomását. Az alacsony nyomású oldalon 

pedig egy folyadékkal töltött hengerben légköri 

nyomáson győjtöttük a permeátumot [7]. Ehhez 

hasonló elrendezéssel teszteltünk lapmembránokat, 

azonban itt a nagynyomású térben nem volt állandó 

a nyomás(4. ábra).  

 

 

 

 

 

 

4. ábra: Állandó nyomású fluxus meghatározása 

A mérıcella térfogatát azonban úgy választottuk 

meg, hogy a mérés alatti nyomásváltozás 5% alatti 

volt, így ez a mérés kvázi állandó nyomásúnak 

tekinthetı. 

Szelektivitás 

A szelektivitás meghatározására két módszer 

terjedt el. A tiszta gázokkal történı fluxus mérések 

összehasonlításából számolt ún. elméleti 

szelektivitás és a kevert gázokkal meghatározott 

valós szelektivitás. 

A tiszta gázokkal történı szelektivitás 

meghatározás azonban nem veszi figyelembe a 

gázok egymás közötti és a membrán anyagával 

kialakított kölcsönhatásait. Ha megvizsgálunk egy 

példát látható, hogy az elméleti és a gyakorlati 

szelektivitás milyen nagy mértékben eltér, még a 

modell és a reális gázok esetében is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra: Elméleti és gyakorlati szelektivitás 

összehasonlítása 20% CO2 tartalmú biogáz mintánál 

A kevert gázokat vizsgálhatjuk folyamatosan 

vagy mintavételekkel. Mintavételen alapuló 

elemzésre alkalmasak a korábban bemutatott 

állandó nyomású készülékek, azonban probléma, 

hogy az alkalmazható membránok mérete miatt sok 

idı kell, akár a gázkromatográfiás elemzéshez 

szükséges minimális mennyiség összegyőjtéséhez 
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is. Ezért egy nagyobb mérető termosztálható, 

mobil, nagynyomású mérıberendezést terveztünk, s 

kivitelezésébe bevontuk a Miskolci Egyetem 

Alkalmazott Kémiai Kutatóintézetet.  

A gázelegyek összetételének vizsgálatához tehát 

gázkromatográfiás módszert alkalmaztunk. Egy 

GowMac 550 típusú duál (FID TCD) 

gázkromatográfot (6. ábra) közvetlenül a gáz-

szeparációs modul retentát és permeát 

elvezetéséhez illesztettünk egy 6 utas, 1 ml-es Carlo 

Erba gázadagoló csap segítségével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: A GSMS 100 berendezés és a Gow 

Mac GC 

 

A GSMS 100 berendezés segítségévével a 

membránmodulokat kétféleképpen tesztelhetjük (7. 

ábra), modellezve a két alapvetı üzemeltetési 

technológiát. Használhatjuk a membránmodul 

egyik végét lezárva (1.) „zsák” szőrıként, ahol a 

bevezetett gáz csak a membránon át távozhat a 

modulból. Ezzel az üzemeltetési elrendezéssel a 

membrán ellenállása és a permeációs sebesség is 

igen pontosan meghatározható. Gázelegyek 

szeparációjánál azonban a nem permeáló gázt 

folyamatosan el kell vezetni, így egy keresztirányú 

áramlás alakul ki, ez az elrendezés (2.) modellezi a 

folyamatos mőködéső berendezést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra: A GSMS 100 rendszer és mőködési 

vázlata 

Kisebb mérető membránok, modulok 

tesztelésére a mintavételen alapuló eljárások nem 

megfelelıek. Ezért olyan folyamatos elemzési 

módszert kellett kiválasztani, ami nem zavarja a 

permeációt.  

Biner elegyek esetén a gáz hıvezetı képessége 

arányos a két gáz koncentrációjával. Egy kvázi 

állandó nyomású elrendezésben, a membrán légköri 

nyomáson levı, permeátum győjtıje elé egy Carlo 

Erba GC hıvezetı képesség mérı detektort 

építettünk be (8. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra: Hıvezetı képesség alapján történı 

szelektivitás meghatározás 

1: V1, V5 szabályozva, V2, 

V3 nyitva, V4, V6 zárva 

2: V1, V5, V6 szabályozva, 

V2,V3 nyitva, V4 zárva 
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A hıvezetı képesség változásából kiszámítható 

a permeátum hidrogén tartalma A 8. ábrán látható 

hogy egy rövid szakasz után a permeátum tartalma 

nem változik. Ennek az az oka, hogy ebben az 

elrendezésben a gáz keverése nem megoldott. A 

módszer másik hátránya, hogy csak biner elegyek 

elemzésére alkalmas. A Szegedi Tudomány 

Egyetem Lézerfizikai kutatócsoportjával közösen 

ezért egy, az általuk kidolgozott fotóakusztikus 

mérırendszer elvén mőködı megoldást terveztünk 

(9. ábra) [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra Fotoakusztikus detektálás  

Az ábrán az eredeti megoldás látható, ahol csak 

a permeátum oldalon történik a gáz keverése és 

mérése. Az általunk módosított rendszerben a 

membrán mindkét oldalán a mérés és a keverés is 

megoldott. A mérımőszer alkalmas a metán, szén-

dioxid, vízgız és a kénhidrogén egyidejő, pontos 

meghatározására. Nyomásmérıkkel kiegészítve a 

fenti gázokon túl még további gázpárok mérésére is 

használható (hidrogén, nitrogén). 

 

Összefoglalás 

Posztdoktori kutatómunkám elsı évében 

kidolgoztam és teszteltem számos, morfológiai és a 

membrán mőködésével kapcsolatos paraméterének 

meghatározására szolgáló módszert. 

Megállapítottam, hogy gyors tesztelésre alkalmas a 

nyomáskülönbségen alapuló tiszta gázokkal történı 

fluxus meghatározás, azonban megbízható, a 

gyakorlatban is használható eredményeket csak a 

kevert gázokkal elvégzett mérések adnak. Ehhez 

nagy mérető membránoknál a GSMS 100 

berendezés és minták GC elemzése bizonyult 

megfelelınek. Kisebb membránok, modulok 

vizsgálatánál pedig a fotóakusztikus detektálás 

alkalmazása jelentett megoldást.  

 

Köszönetnyilvánítás 
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Biometán elıállítása membránok segítségével 
Manufacture of biomethane by membranes 

Vajda B., Nemestóthy N., Gubicza L., Bélafiné Bakó K. 
Pannon Egyetem, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
 
Summary  
Biogas is one of the most promising alternative energy sources, which can be produced from many types of 
organic waste materials. Raw biogas contains various amounts of carbon dioxide, which can be removed by e.g. 
membranes, resulting in biomethane. In this work gas separation membranes were tested for CH4/CO2 separation 
and permeability and selectivity were determined using single gases in the experiments. 
 
 

1. Bevezetés 
 
Az utóbbi években az egyre növekvı 

energiaigényünket fosszilis anyagokból állítottuk 

elı. Világméretekben rohamosan növekszik az ipari 

és lakossági villamos- és hıenergiaszükséglet. A 

fosszilis anyagok eltüzelése következtében 

növekszik a légkör széndioxid tartalma, és egyéb 

környezetünkre káros gázok koncentrációja is 

emelkedik. Az üvegházhatás napjainkra egyre 

aggasztóbbá válik. Égetı problémát jelent 

számunkra a kedvezıtlen környezeti hatások 

csökkentése. A megoldásra két út kínálkozik: a 

fosszilis energiahordozók felhasználás növekedési 

ütemét csökkentjük, ehhez jelentıs energiaigény 

csökkenés szükséges, míg a másik, járhatóbb út: új 

energiatermelési módokat keressük. Azaz növeljük 

a nukleáris, valamint megújuló energiaforrások 

részarányát.  

Napjaink egyik jelentıs megújuló energiája a 

biomassza, melyet több területen használhatunk fel. 

Az egyre gyakoribbá váló gázviták szükségessé 

teszik a földgáz alternatív módon történı kiváltását. 

Erre az egyik legjobb lehetıségünk a biogáz 

termelés, majd a keletkezett biogáz különbözı 

eljárásokkal történı tisztítása. Munkánk során 

membrántechnológiát teszteltünk a kívánt cél 

eléréséhez. 
 

 
 
 
 
 

 
2. Biogáz 
 
A szerves anyagok anaerob bomlásakor, illetve 

a biomassza zárt térben való elgázosításakor 

(erjesztés, rothasztás) baktériumok közvetítésével 

fejlıdı gázt nevezzük biogáznak. Összetételét 

tekintve nagyrészt metánból (CH4) áll. Az eddigi 

mérések alapján ez 45-70%-ot jelent. A fennmaradó 

30-55%-ban nagyobb részt szén-dioxidot (CO2), 

nyomokban nitrogént (N2), hidrogént (H2), 

kénhidrogént (H2S) és egyéb maradványgázokat 

találhatunk. 
 
2.1. Biogáz elıállítása  
 
A biogáz üzemben mindenfajta szerves anyag 

lebomlik, csak a lebomlás ideje és a gáztermelı 

képessége nem egyforma. A metángáz elıállítás 

szempontjából azoknak a szerves anyagoknak van 

jelentıségük, amelyek ingyenesen állnak 

rendelkezésre és a leghatékonyabb a lebomlásuk. A 

cellulóz alapú anyagok lebomlási ideje nagyon 

hosszú, 40-50 nap, míg az állati eredető anyagoké 

8-20 nap. A gáztermelés is hasonló. 

 

A metángáz képzıdéshez megfelelı 

körülmények mezofil technológia esetében: az 

oxigénmentes környezet (mivel a lebontást anaerob 

szervezetek végzik), 36-38 oC hımérséklet (az 

anaerob környezetben végzett anyagcsere 

folyamatok hımérséklet függése az aerob 

folyamatokénál nagyobb), fénytıl való védettség és 

megfelelı nedvességtartalom. 
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1. ábra: A fermentációs folyamat sémája 

2.2. Biometán 
 

A biometán a biogáz újszerő hasznosítási 

módja, mely során a biogázt földgáz minıségőre 

tisztítják. Számos eljárás létezik, amivel a kívánt 

eredményt tudják elérni. Európában ezek közül 

kettı terjedt el, a nyomásváltásos adszorpció és a 

nyomás alatti vizes mosás. Munkánk során egy 

alternatív környezetkímélı megoldással 

próbálkoztunk, az elválasztáshoz membráneljárást 

alkalmaztunk. A biometánt felhasználási területtıl 

függıen a földgázhálózatba betáplálva közvetlenül 

a fogyasztókhoz juttathatjuk el, mint tüzelıanyagot, 

vagy üzemanyagként is használhatjuk. A skandináv 

országokban számos város a szennyvíztisztító 

üzemébıl származó tisztított biometánt használ a 

tömegközlekedésben, buszok és személyautók 

üzemanyagaként.  
 

3. Gázszeparáció 
 

A keletkezı biogáz szeparálására 

membrántechnológiát alkalmaztunk. A membrán 

permszelektív gát két fázis között. A mérnöki 

területeken a membrán technológiai fogalom. Olyan 

technológiai válaszfalat jelöl, amely szelektív 

áteresztı képességénél fogva a feldolgozandó 

anyagok alkotórészeinek szétválasztását többnyire 

kémiai átalakulás nélkül teszi lehetıvé. 

A gázszeparáció (gızpermeáció) során gázok 

keverékének elválasztása a cél. A gázszeparáció 

hajtóereje alapvetıen a koncentrációgradiens, de a 

nyomáskülönbségnek is fontos szerepe van a 

mővelet kivitelezésnél. Munkánk során 

pórusmentes membránokat teszteltünk. Ebben az 

esetben a fluxus a következı egyenlettel írható le: 
 

 

 

 
P    - permeabilitási koefficiens 
∆p - parciális nyomáskülönbségek 
l     - a memmbrán vastagsága 
 

Az ilyen típusú membránon át történı 

gázszeparáció a különbözı gázoknak az adott 

membránon keresztül mérhetı permeábilitásától 

függ. A gázoknak ez a tulajdonsága adott membrán 

esetén nemcsak a gáz méretétıl függ, hanem a 

kondenzációra való hajlamától is.  

CH4/CO2 szeparációjánál fıként poliimideket, 

poliszulfonátokat alkalmaznak. De kereskedelmi 

forgalomban ezek még nem kaphatóak. Így célunk 

az volt, hogy nagyobb mérető (0,1-1 m2 felülető) 

membránmodulokat teszteljünk, erre a célra az 

egyetemen kialakított nagynyomású 

mérıberendezési lehetıséget kihasználva.   
 

4. Alkalmazott eljárások 
 

Vizsgálataink során egy nagynyomású mobil 

membrántesztelı készüléket (2. ábra) használtunk, 

amelyben kétféle UBE membránt próbáltunk ki 

különbözı körülmények között. A membrántesztelı 

készülék termosztálható, felfőthetı a 

membránmodul a belsejében. Így különbözı 

hıfokokat is ki tudunk próbálni a szeparáció során. 

Emellett a primer oldali nyomásváltozással is 

kombinálhatunk. A lehetı legjobb megoldást 

keressük. Méréseink során a metánra és szén-

dioxidra nézve végeztünk kísérleteket különbözı 

nyomásokon, és különbözı hıfokokon.   
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2. ábra: A membrántesztelı készülék mőködésének 

sematikus ábrája 
 

5. Gázszeparációs mérések eredményei 
 
Kísérletünket több nagyobb egységre osztottuk 

fel. Elsı lépésként kettı japán UBE 

membránmodult teszteltünk a membrántesztelı 

berendezésünkben. A vizsgálatok során a fluxusra, 

és szelektivitásra voltunk kíváncsiak. A mérés 

során folyamatosan változtattuk a primer oldali 

nyomást, hogy lássuk milyen hatással van a 

fluxusra, illetve végeztünk vizsgálatokat különbözı 

hıfokokon is. Erre azért volt szükség, mert az adott 

membránmodul szelektivitása nagyban függhet 

ettıl a paramétertıl. Ezeket a méréseket elsıként 

csak egykomponenső gázokon végeztük el. 

Számunkra a két legfontosabb gáz a metán és a 

szén-dioxid. A kísérlet végrehajtása ezzel a két 

gázzal történt. Méréseink során úgynevezett „dead-

end”, elvétel nélküli eljárásokat vizsgáltunk. 

Az UBE I-es modul kísérletei során kapott 

eredményeit az 1.-es táblázat és 3.-as ábra mutatja 

be. Jól láthatóak a szelektivitási értékek 

különbségei az egyes hıfokokon. A szelektivitási 

értékeket a mért fluxus eredményekbıl határoztuk 

meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.táblázat: A szelektivitás változása az UBE I-es 

membránmodul esetén 

3. ábra: A hımérséklet, szelektivitás és fluxus 

összefüggése az UBE I-es modul esetén 

 

A másik japán membránmodul mérési 

eredményeit a 4.-es ábra mutatja be. Hasonlóan az 

I-es típusú membránmodulhoz, ebben az esetben is 

számoltunk szelektivitási értékeket, melyeket a  2.-

es táblázatban mutatunk be. A különbözı 

hıfokokon hasonló eredményeket értünk el ebben 

az esetben is a szelektivitás tendenciáját tekintve.  

2. táblázat: A szelektivitás változása az UBE II-es 

membránmodul esetén 

 
 

Hımérséklet (°C) Szelektivitás 

30 27,33 

40 22,8 

50 15,97 

60 11,85 

Hımérséklet, (°C) Szelektivitás 

30 5,68 

40 4,05 

50 3,47 
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4. ábra: A hımérséklet, szelektivitás és fluxus 
összefüggése az UBE II-es modul esetén 

 

Az eredményekbıl jól látható, hogy a 

szelektivitási értékek magasabb hımérsékleti 

tartományokban rohamosan csökkennek. Vagyis 

megállapítható, hogy a modellkísérletek során 

tapasztaltak alapján megfelelı szobahımérsékleten 

elvégezni a szeparációt. Továbbá megállapítható, 

hogy a két különbözı típusú membránmodul közül 

az egyes számúval érdemes tovább folytatni a 

kísérleteket.  
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Summary 
One of the most promising technologies in the disposal of organic waste is its biodegradation under anaerobic 
circumstances. The anaerobic degradation has two major products: the profitable biogas, and the fermentation 
residue. 
The aim of this study was to investigate the application of membrane filtration in improving the usability of 
fermentation residue. The experiments were carried out with samples from a flow-through biogas plant, with dry 
matter concentration of 2%. Micro- (MF) and ultra-filtration (UF) flat-sheet membranes were tested in a 
sequenced operating laboratory equipment. The results showed that UF membranes are more applicable in 
intensifying the anaerobic fermentation process, than the MF membranes. Using UF membranes, the decrease of 
COD and suspended solid (SS) concentration in the permeate was 70-80%. Moreover, with UF the COD and SS 
concentration of concentrates doubled, while with MF the concentration showed just a negligible increase. 

 

Bevezetés 

A levegı és a vizek szennyezésének 

növekedésével a világ minden részén egyre 

fontosabb kérdéssé válik a környezet védelme. A 

kormányok támogatják az olyan új technológiák 

kifejlesztését, melyek segítségével hatékonyan és 

gazdaságosan lehet eltávolítani a káros anyagokat a 

környezetbıl. A rendelkezésre álló megoldási 

lehetıségek közül gyakorlatilag, a szennyezések 

szerves frakciójának kezelésére alkalmas, anaerob 

körülmények között végzett mikrobiológiai 

lebontás a legígéretesebb, környezet-védelmi és 

gazdaságossági szempontból egyaránt [1]. Ez a 

folyamat a természetben, például a mocsarakban 

vagy a kérıdzık gyomrában is lejátszódó folyamat, 

melynek egyik fı terméke a biogáz. A folyamat 

ipari körülmények közötti reprodukálása nem 

számít újdonságnak. Az elsı anaerob biogáz 

fermentor 1859-ben Bombay-ban épült, míg 

Európában 1895-ben [2]. Napjainkra egyre több 

biogáz üzem épül világszerte, részben az egyre 

nagyobb mennyiségő, különbözı eredető szerves 

hulladékok kezelésére, részben pedig a megújuló 

energiaforrások iránti igény növekedése miatt. 

A biogáz fermentáció feltétele a szerves anyag 

jelenléte, az oxigénmentes környezet, az egymással 

szimbiózisban élı metanogén és acidogén 

baktériumok jelenléte és a megfelelıen fizikai-

kémiai környezet. A biogáz képzıdés teljes 

folyamata alapvetıen két szakaszra osztható [1]. Az 

elsı egy fermentációs biokémiai folyamat (savas 

erjedés/acidogenezis), amely nagy molekulájú 

szerves anyagok lebontását, feltárását jelenti. Így 

ezek a baktériumok a szerves anyagokat oldható 

zsírsavakra, alkoholokra, széndioxidra, hidrogénre, 

hidrogén-szulfidra bontják. A második szakaszban 

(metanogenezis) további baktériumcsoportok az 

egyszerőbb molekulákat bontják le. A folyamat 

végeredménye a fıleg metánból és széndioxidból 

álló, energetikai célokra hasznosítható biogáz. A 

biogáz képzıdés szempontjából igen fontos, hogy 

az egyes lépések számára megfelelıek legyenek a 

körülmények. 

A metanogén mikroorganizmusoknak igen sok 

törzse létezik, ezáltal lehetségessé válik, hogy az 

anaerob biodegradáció széles hımérsékleti 

tartományban létrejöjjön, 20°C-tól 60°C-ig, 60-

99% víztartalom esetében is. A biogáz képzıdés 

leggyorsabban a termofil hımérséklet-
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tartományban (50-60°C) játszódik le, azonban a 

gyakorlatban, gazdasági megfontolásból, a mezofil 

(30-40°C) tartományú biogáz-gyártás az elterjedt. A 

biogáz-gyártásban viszonylag új megoldás a nedves 

eljárás (1-15% szárazanyag tartalom), mely 

technológia nagy elınye, hogy folyamatos üzemő, 

igen termelékeny és maga a reaktor egyszerő 

felépítéső [3]. A nedves biogáz-gyártás alapanyaga 

általában hígtrágya, vagy élelmiszeripari 

szervesanyag-tartalmú folyadék. 

A biogáz-gyártás mellékterméke az anaerob 

fermentációs maradék, vagyis kirothasztott iszap, 

mely talajjavítóként kihelyezhetı a mezıgazdasági 

területekre. 

Munkánk célja a fermentációs maradék további 

feldolgozási lehetıségeinek tanulmányozása, illetve 

annak vizsgálata, milyen hasznos anyagok hozhatók 

még ki ebbıl a melléktermékbıl. 

Membránszőrés [4] alkalmazásával a 

fermentorból kikerülı 2-2,5%-os iszap szárazanyag 

tartalma és szerves anyag koncentrációja növelhetı, 

így esetlegesen további gázkinyerésre lehet 

alkalmas. 

A szőrésbıl visszamaradt permeátum 

lebegıanyag, szerves anyag és egyéb 

szennyezıanyag (pl. NH4, TP) tartalma csökken, 

mely ezek után nagyobb biztonsággal öntözhetı a 

mezıgazdasági területekre. 

Anyagok és módszerek 

A vizsgálatokat a Pálhalmai Agrospecial Kft. 

biogáz üzemébıl származó mintával végeztük, 

mely üzemben nagyrészt szarvasmarha hígtrágya, 

mezıgazdasági zöldhulladék és konyhai hulladékok 

kezelése folyik. 

A vizsgált iszap szárazanyag tartalma 20-25 g/l, 

szerves anyag tartalma 34000-40000 mg KOI/l. 

A membrán szeparációhoz használt berendezés 

az UWATECH által gyártott 3DTA, kísérleti 

berendezés [5], melyben a lapmembrán 

hengerpalástszerően helyezkedik el. A berendezés 

alkalmas mikro-, ultra- és nanoszőrési, illetve 

fordított ozmózisos (RO) membrántechnikai 

folyamatok labormérető megvalósítására, 0-50 bar 

üzemi nyomásig. 

Az eddig felhasznált mikro- (MF) és ultraszőrı 

membránok fontosabb tulajdonságait az 1. táblázat 

tartalmazza. 

A permeátumokból és a koncentrátum-ból KOI-

t (fotometriás meghatározás) [6] és szárazanyag 

koncentrációt mértünk, annak megállapítására, 

hogy az alkalmazott membrán, adott körülmények 

között mennyiben változtatja meg a fermentációs 

maradék tulajdonságait. 

Eredmények és értékelés 

A vizsgálatokat az anaerob fermentációs 

maradék mikroszőrésével kezdtük, amelyhez az 1. 

táblázatban leírt membránokat használtuk. A 

mikroszőrés transzmembrán nyomását a szak-

irodalomnak megfelelıen [4][7] 1-3 bar közöttinek 

(2 bar) választottuk, míg az ultraszőrés esetén az 

alkalmazott regenerált cellulóz-acetát (CA) 

membránt 5 és 15 bar-on, a poliszulfon (PS) 

membránt 5 bar-on teszteltük. Minden esetben 

elıször desztillált vízzel megállapítottuk a 

hidraulikus permeabilitást, melynek értékeit az 1. 

táblázat tartalmazza, a továbbiakban a fermentációs 

maradék szőrését végeztük. 

A membránszőrés (MF, UF) során kapott fluxus 

értékek az 1. ábrán láthatóak. Minden esetre igaz, 

hogy a fluxus csökkent az idı függvényében. 

 

1. ábra Tesztelt membránok idıbeli fluxus 

változása 
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1. táblázat Vizsgált membránok tulajdonságai 

típus anyaga mérettartomány 

hidraulikus 

permeabilitás 

l/m2h 

alkalmazott 

transzmembrán 

nyomás 

MF-1292 
nemescellulóz, 

>95% α-cellulóz 
5-8 µm 2000 2 bar 

MF-1290 
nemescellulóz, 

>95% α-cellulóz 
3-5 µm 1980 2 bar 

UF-regenerált 

CA membrán 

papírra felvitt 

cellulóz acetát 
45 kDa 585 

5 bar 

15bar 

UF-PS-100H poliszulfon 100 kDa 571 5 bar 

 

A kitermelés mikroszőrésnél 50%, 

ultraszőrésnél 70% volt. A permeátum frakciókból 

és a koncentrátumokból kezdetként a KOI-t és a 

szárazanyag tartalmat állapítottuk meg. Az egyes 

membránokra adódott KOI értékeket a 2. ábra 

tartalmazza. A nyers minta minden mérésnél 

azonos, 33620 mg KOI/l koncentrációjú. A 

permeátum frakciókra adódott eredmények, a 

könnyebb áttekinthetıség érdekében, a 2. ábrán 

membránonként átlagolásra kerültek. 

A permeátum KOI koncentrációja az 

alkalmazott mikroszőrı membránok esetén 70-

75%, míg ultraszőrı membránok esetén 79-82%-kal 

csökkent, miközben a koncentrátumok KOI 

koncentrációja mikroszőrésnél kismértékben 

növekedett, ultraszőrésnél 1,9-2,3-szorosa a nyers 

minta koncentrációjának. 

 

2. ábra A permeátumok és koncentrátumok KOI 

koncentrációi az egyes membránok alkalmazását 

követıen 

A mérések során használt fermentációs minta 

szárazanyag koncentrációja 21 g/l volt. Az MF-

1292 jelöléső mikroszőrı membrán alkalmazásával 

 

3. ábra A permeátumok és koncentrátumok 

szárazanyag koncentrációi az egyes membránok 

alkalmazását követıen 

a permeátum frakciók zavarosak, a szárazanyag 

tartalom 50-55%-kal csökkent a nyers mintához 

viszonyítva (3. ábra). Az MF-1290 jelő membrán az 

elızınél jobb eredményt produkált. A tesztelt 

ultraszőrı membránok eredményeihez hasonlóan 

73-77%-os csökkenést eredményezett a permeátum 

szárazanyag koncentrációjában (3. ábra). 

A mikroszőrı membránok alkalmazá-sával 

kapott koncentrátumok szárazanyag tartalma 

számottevıen nem növekedett, azonban ez 

összefüggésbe hozható a kis permeátum kitermelési 

százalékkal. Az ultraszőréssel a fermentációs 

maradék szárazanyag tartalma 1,7-1,8-szorosára 

növelhetı. 
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Összefoglalás 

A Pálhalmai Agrospecial Kft. biogáz üzemébıl 

származó mintával végeztünk membránszeparációs 

kísérleteket. Célunk az anaerob fermentáció 

melléktermékének további feldolgozási 

lehetıségeinek vizsgálata, illetve az iszapban 

maradó további potenciálok „kiaknázása”. 

A membránszőrési kísérleteknél mikro- és 

ultraszőrı membránokat teszteltünk. A kapott 

eredmények alapján megállapítható, hogy a 

mikroszőrı membránok sem a permeátum, sem 

pedig a koncentrátum tekintetében nem hozták a 

kívánt eredményt. A mikroszőrés során a hasznos 

oldott tápanyagok nagy része a permeátumba kerül, 

így annak szennyezıanyag tartalma kevéssé 

csökken. Ezzel egyidejőleg a koncentrátum nem 

töményedik megfelelı mértékben. 

Ellenben az ultraszőrı membránok alkalmazásával 

a KOI koncentráció a koncentrátumban a nyers 

minta 1,9-2,3-szorosára, a szárazanyag 

koncentráció 1,7-1,8-szorosára növelhetı, mely 

lehetıséget adhat további biogáz-kinyerésre. E 

mellett a permeátumok KOI és szárazanyag 

tartalma is jelentısen (70-80%) csökken, mely a 

nagyobb biztonsággal való kiöntözését teszi 

lehetıvé.

Köszönetnyilvánítás 
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Összefoglaló 

A biomassza megújuló energiaforrásként egyre nagyobb szerepet tölt be az európai energia-elıállításban. A 

felmerülı negatív hatások miatt (a természeti erıforrások túlzott kiaknázása, az élelmiszertermelés 

visszaszorítása stb.) azonban egyre nı az aggodalom a biomassza-termelés fenntarthatóságával kapcsolatban. 

Azt, hogy mennyire fontos egy egységes fenntarthatósági kritériumrendszer kialakítása, bizonyítja az is, hogy az 

Európai Bizottság 2008. január eleji javaslatában, amely a megújuló energiaforrások használatának ösztönzését 

szolgáló új irányelv elkészítésére vonatkozik, a fenntartható bioüzemanyag-termelés szabványosítását 

indítványozza. A javaslat hatására 2008 nyarán megalakult az CEN/TC 383 mőszaki bizottság, amely célja, hogy 

alapelveket és mutatószámokat fogalmazzon meg a biomassza-alapú energiatermelés fenntarthatóságának 

értékelésére. A kritériumok megválasztásához elsısorban a Cramer-kritériumok szolgálnak alapul, amelyek hat 

témakörben csoportosítják a figyelembe veendı fenntarthatósági szempontokat. Ezek a következık: 

üvegházhatású gázok kibocsátási mérlege; élelmiszerek termelésével és más iparok alapanyagaival való verseny; 

a biodiverzitás megóvása; a környezet védelme; gazdasági fejlıdés; és társadalmi jólét). 

A fenntarthatóság értékelésére szolgáló integrált módszerek egyike a rendszerdinamikai modellezés, amely 

segítségével modellezhetı és nyomon követhetı a mutatószámok idıbeli változása. A módszer elınye, hogy a 

bonyolult rendszerek komponensei közötti kölcsönhatások, visszacsatolások is modellezhetık. Így egy 

dinamikusan változó, összefüggı rendszerben lehet elıre jelezni a fenntarthatósági kritériumok alakulását. A 

kutatás eddigi szakaszában egy olyan modell készült el, amely egy magyarországi területre számítja az 

üvegházhatású gázok és egyéb légszennyezı anyagok kibocsátását különféle biomassza-alapú energia-ellátási 

forgatókönyvek esetében. További cél a modell bıvítése annak érdekében, hogy azonosítani lehessen azokat a 

biomassza alkalmazási lehetıségeket, amelyekkel a fenntarthatósági elvek teljesülése mellett minél jobban 

csökkenthetı az üvegházhatású gázok kibocsátása. 
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Szol-gél technikával elıállított ZnO-vékonyrétegek vizsgálata 
Investigation of ZnO-thin films prepared by sol-gel method 

Baranyai Roland, Hórvölgyi Zoltán 
BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék 

1111 Budapest, Budafoki út 6-8. 

 
Summary 
The various oxide-semiconductors, especially their nanostructured forms are very promising materials for the 
future semiconductor industry. Oxide-semiconductor thin films and nanocrystals are widely used in solar cells as 
well as in wastewater processing and in self-cleaning coatings. Among these promising materials, ZnO is one of 
the most versatile oxide, due to its advantageous electrical and optical properties, stablity and non-toxicity. Zinc-
oxide and other oxide-semiconductors can be prepared by sol-gel technique in forms of nanocrystals and 
nanocrystalline thin films. Dip coating and spin coating are prevalent and popular techniques to fabricate thin 
films and they can be suited for large scale product. The thickness of these films has to be adequatly controlled. 
The simplest way to modulate the film thickness is varying the withdrawal speed of  dip coating. In this work we 
prepared ZnO thin films using the sol-gel technique, and investigated  the effect of the withdrawal speed on the 
layer thickness. The films were characterized by several methods, including scanning angle reflectometry (SAR), 
UV-Vis spectrometry, photoluminescence (PL) measurements and atomic force microscopy (AFM). Ethanol, 
zinc-acetate-dihydrate, distilled water and polyvinylpyrrolidone were used to prepare the ZnO-precursor sol. 
Films were dip coated by two different withdrawal speed: 0.5 cm/min and 1.5 cm/min. These films were dried in 
air at room temperature for five minutes and then they were annealed at 600 °C for an hour. We repeated the 
procedure of film preparation to obtain bilayered films and study the change of thickness. According to the 
Landau-Levich equation, the thickness of the fluid film stucked to the substrate is proportional to the 2/3th 
power of withdrawal speed. The SAR and UV-Vis measurements revealed that the ratio of  the final oxide 
thickness for films prepared at different withdrawal velocities are really close to the theroretical ratio. The results 
of that two different measurement methods are in a reasonable agreement. To conclude, varying the withdrawal 
speed really seems to be a proper way to control the thickness of ZnO thin films. As for repeating the film 
preparation, we found that the thickness of bilayered films is nearly twofold of  single layers. So the first layer 
seemed to be stable and did not destroyed or damaged during the second film preparation process. We 
investigated the aging of precursor sols and its effect on the structure of the final oxide layer. As the sol aged, the 
small ZnO-grains grew. In the absorbance spectrum of 30 days aged sol appeared an absorption edge which was 
attributed to the size-quantized ZnO nanorystals. An average band gap can be evaluated from the spectrum and 
an approximation of the particle size can be calculated, which was ~2 nm. The spectrum of as prepared sol did 
not show presence of remarkable amount of nanocrystals. Photoluminescence measurements revealed the 
difference between the structure of films prepared using sols of different age. Both PL spectra showed strong 
peak around 380 nm due to the band gap of ZnO. In both spectra appeared a second peak which was attributed to 
the recombination on crystal defects. We concluded by analyzing the position of recombination peaks that the 
film fabricated using the as prepared sol must contain smaller crystals and/or grains compared with the film 
fabricated using an aged sol. These result are in agreement with the UV-Vis spectra of sols of different age. 
Additionally, AFM studies revealed the morphology of the film surface. It was found to has an average 
roughness of ~2 nm and to consist of grains with 50-150 nm diameter. We plan to use these ZnO thin films in 
photovoltaic devices and combine with other oxide-semiconductors and polymers. 
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Bevezetés 

 

A különbözı oxid-félvezetıket sokan a jövı 

félvezetıiparának ígéretes alapanyagaiként tartják 

számon. A nanostrukturált oxid-félvezetıknek már 

ma is számtalan alkalmazási területe ismert, például   

a szennyvíztisztítás, napelemipar, szenzorok, 

öntisztuló bevonatok stb. [1, 2, 3] A különféle oxid-

félvezetık közül az egyik legjelentısebb a ZnO. 

Széles tiltott sávú (Eg=3,37 eV), környezetbarát, 

kémiailag stabil anyag. A spektrum látható 

tartományában átlátszó, kedvezı elektromos 

tulajdonságokkal bír: alapvetıen n-típusú, de p-

típusúra is adalékolható, ellenállása széles 

tartományban változtatható (10-3-105 Ωcm) [4]. 

Cink-oxid vékonyrétegeket használnak 

napelemekben a spektrum UV-tartományának 

hasznosítására, illetve átlátszó vezetı rétegként [5] 

az indium-ón-oxid (ITO) helyettesítésére. Ez az 

anyag ugyanis a korlátozott indium források miatt 

drága. A ZnO-nanokristályokat és vékonyrétegeket 

hibrid napelemekben is alkalmazzák elektron 

akceptor anyagként [6]. A ZnO-bevonatokat 

intenzíven kutatják fotokatalitikus tulajdonságaik 

miatt [7], és komoly érdeklıdésre tartanak számot 

fénykibocsátó diódákban történı alkalmazás terén 

is [8]. Különféle szenzorokban, elsısorban 

gázérzékelıkben is fontos szerepet játszik [9].  

A szol-gél technika kiválóan alkalmas oxid-

félvezetı vékonyrétegek, nanokristályok, aero- és 

xerogélek, nanokompozitok ipari méretben történı 

elıállítására. Maga a technika nedves kolloidémiai 

módszer, mely régóta ismert, és az utóbbi idıben, a 

nanostukturált anyagok elıtérbe kerülésével 

megélénkült iránta az érdeklıdés. A technika 

lényege, hogy az alkalmas fém sójának – általában 

nemvizes közegő – oldatában a pH változtatásával, 

vagy különbözı adalékokkal hidrolízist indukálunk. 

A hidratált fémionokból a hidrolízis és 

polikondenzációs folyamatok során oxid-hidroxid 

szemcsék, kristálykezdemények vagy láncszerő, 

háromdimenziós képzıdmények jönnek létre – az 

oldatból szol (ún. prekurzor szol) keletkezik. A 

rendszer töményedése és öregedése során szol-gél 

átalakulás megy végbe, összefüggı mátrix alakul 

ki. A prekurzor szolból egy vékony folyadékfilmet 

szilárd hordozón létesítve, az oldószer gyors 

párolgásának következtében végbemegy a 

gélesedés folymata. A kialakult gélréteg 

hıkezelésével kapjuk meg a kívánt, végleges 

oxidréteget.  A végeredményként kapott réteg 

tulajdonságait (morfológia, elektromos 

tulajdonságok, vastagság stb.) a technika különbözı 

paraméterei határozzák meg. Sokféle adalékanyag 

használatos a megfelelı tulajdonságokkal bíró 

rétegek kialakításához. A prekurzor szolból történı 

rétegképzésre elterjedt módszerek az ún. „spin 

coating” és „dip coating”. Elıbbi eljárásnál a 

gyorsan forgó hordozóra visznek fel kis 

mennyiségú prekurzor szolt, és a centrifugális erı 

hatására jön létre a homogén, vékony folyadékfilm. 

A „dip coating” vagy mártásos módszer esetében a 

prekurzor szolba mártott szubsztrátumot egyenletes  

sebességgel kihúzzák és hordozóra tapadó 

folyadékból alakul ki a réteg.   

A mártásos módszer során feltapadó film 

vastagsága szabályozható a kihúzás sebességével. A 

Landau és Levich által levezetett összefüggés 

szerint [10] ez a vastagság a kihúzási sebesség 

kétharmadik hatványával arányos. A folyadékfilm 

elıbb gélesedik, majd a hıkezelés során további 

átalakulások mennek végbe. Így nem várható, hogy 

a végleges oxidréteg kövesse ezt az arányt. Ám 

fontos megvizsgálni, hogy miként befolyásolhatjuk 

a rétegvastagságot a sebességgel. A mártásos 

technika ipari méretekben alkalmazható nagy 

felülető bevonatok elıállítására.  

Kísérleteink során szol-gél technikával 

állítottunk elı cink-oxid vékonyrétegeket. 

Tanulmányoztuk a réteghúzás sebességének és a 

rétegépítés megismétlésének hatását a réteg 

vastagságára, illetve azt, hogy a prekurzor szol 

öregedése hogyan befolyásolja a réteg szerkezetét. 

A rétegek jellemzését pásztázó szögő 

reflektometriával, UV-Vis spektrometriával, 

fluorimetriás mérésekkel illetve atomi erı 

mikroszkópiával végeztük. Az eljárásokat 

késıbbiekben részletesen ismertetjük. 
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Anyagok és módszerek 

 

ZnO-prekurzor szol elıállítása [11] 

A prekurzor szol elıállításához cink-acetát-

dihidrátot, abszolút etanolt, 360 kD 

molekulatömegő polivinilpirrolidont (PVP K90) és 

desztillált vizet használtunk. 50,0 ml etanolhoz 

folyamatos keverés mellett hozzáadtunk 1,098 g 

cink-acetát-dihidrátot, majd 0,450 ml desztillált 

vizet, végül 15 perc keverés után apró részletekben 

2,000 g PVP-t. Körülbelül 20 perc keverés után 

víztiszta, viszkózus oldat keletkezett. A prekurzort 

rétegképzés elıtt 24 órán keresztül öregítettük, 

folyamatos keverés mellett. 

 

ZnO-vékonyrétegek kialakítása 

A prekurzort mártásos módszerrel vittük fel 

szilárd hordozóra. Erre a célra mikroszkóp 

tárgylemezeket és kvarcüveg lemezeket 

használtunk (Menzel-Gläser), melyeket elızıleg 

mosószerrel, tömény salétromsavval, majd 

desztilllált vízzel és etanollal tisztítottunk. A 

kihúzási sebességek 0,5 cm/min és 1,5 cm/min 

voltak. A filmeket elıbb szobahımérsékleten 

szárítottuk, majd 5 °C/min sebességő felfőtést 

követıen 1 h idıtartamú, 600 °C hımérséklető 

hıkezelést alkalmaztuk.  A kétrétegő filmek 

esetében a hıkezelés után megismételtük a 

rétegépítési procedúrát.  

 

ZnO-vékonyrétegek jellemzése 

Pásztázó szögő reflektometria (SAR) 

Az eljárás lényege, hogy a minısíteni kívánt 

vékonyrétegre a beesési síkkal párhuzamosan (p) 

polarizált lézerfényt bocsátunk, s ennek beesési 

szögét változtatva detektáljuk a visszavert fény 

intenzitását (1. ábra). A mért görbére elméleti 

reflektancia görbét illesztve, illesztési 

paraméterekként megkaphatjuk a rétegvastagságot 

és a réteg törésmutatóját.  Nagy pontosságot 

érhetünk el, ha a hordozó Brewster-szöge 

közelében mérünk. Az alkalmazott optikai modell 

figyelembe veszi a hordozó hátoldalán található 

rétegbıl történı visszaverıdést is [12]. Ezt a 

módszert korábban csak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: pásztázó szögő reflektométer vázlatos 

rajza (SAR) 

nanorészecskés Langmuir-Blodgett és molekuláris 

filmek vizsgálatára alkalmazták. A mérési 

tartomány 53,10° - 58,00°, a lépésköz 0,01° volt. A 

készüléket a tanszéken építették, 17 mW-os Melles-

Griot He-Ne lézer felhasználásával. 

 

UV-Vis spektroszkópia 

A spektroszkópiai vizsgálatokat Agilent 9453 

spektrofotométerrel végeztük, az egyes rétegek 

vastagságának összevetése, illetve a prekurzor 

szolok öregedésének kimutatása céljából. A mérési 

tartomány 190-1100 nm, az integrálási idı 0,5 sec 

volt. 

 

Fluorimetriai vizsgálatok 

A szolok öregedésének a réteg szerkezetére 

gyakorolt hatását kívántuk feltárni a filmek 

fotolumineszcencia (PL) spektrumának felvételével. 

Ezeket a mintákat készítettük kvarcüveg hordozóra; 

a fluoriméter típusa: Perkin Elmer LS50B, a 

gerjesztı hullámhossz 310 nm, a gerjesztési 

résszélesség 15 nm, az emissziós résszélesség 20 

nm, a szkennelési sebesség 100 nm/min volt. 350 

nm-es felüláteresztı szőrıt alkalmaztunk.  
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Atomi erı mikroszkópia (AFM) 

Mikroszkópiás vizsgálatokat végeztünk abból a 

célból, hogy a réteg felületének a szerkezetét 

feltárjuk. A mérések kontakt módban történtek, a 

mikroszkóp típusa: PSIA XE-100. 

 

Eredmények 

 

Pásztázó szögő reflektometria (SAR) 

A 2. ábrán látható a hordozóról illetve három 

különbözı rétegrıl készített reflektancia-beesési 

szög felvételek, az  1. táblázatban pedig az illesztett 

paraméterként kapott vastagság (d) és törésmutató 

(n), valamint a számított porozitás (P) értékek. A 

rétegek törésmutatója jóval eltér a tömbi ZnO 

törésmutatójától, amely 2,08 [13]. A Lorentz-

Lorenz egyenlettel [14] a tömbi ZnO és a rétegek 

tényleges törésmutatójából kiszámítható a porozitás 

(a levegı komponens hányada). A filmek 

porózusnak mutatkoznak. 

1. táblázat 

 n d [nm] P [%] 

b 1,536 156 37,6 

c 1,544 379 36,9 

d 1,552 622 36,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: SAR-mérés során felvett intenzitás – 

beesési szög görbék: a, hordozó 

b, egy réteg: 0,5 cm/min kihúzási sebesség 

c, egy réteg: 1,5 cm/min kihúzási sebesség 

d, két réteg: 1,5 cm/min kihúzási sebesség 

UV-Vis spektroszkópia 

A 3. ábrán láthatók a különbözı 

vékonyrétegekrıl készített abszorbancia 

spektrumok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: Különbözı rétegek abszorbancia 

spektrumai 

a, egy réteg: 0,5 cm/min kihúzási sebesség 

b, egy réteg: 1,5 cm/min kihúzási sebesség 

c, két réteg: 0,5 cm/min kihúzási sebesség 

d, két réteg: 1,5 cm/min kihúzási sebesség 

 

A 4. ábrán a különbözı életkorú prekurzor 

szolok abszorbancia spektrumai láthatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: az oldószer és különbözı életkorú szolok 

abszorbancia spektrumai: a, oldószer  

b, friss szol;  c, 30 napig öregített szol  
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Fluorimetriai vizsgálatok 

Az 5. ábrán különbözı életkorú pekurzor 

szolokból készített rétegek fotolumineszcencia 

spektrumai láthatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra: különbözı rétegek PL spektrumai 

 a, 30 napig öregített szolból preparált film 

b, friss szolból preparált film 

 

Atomi erı mikroszkópia 

A 6. ábrán a friss szolból preparált rétegrıl 

készített AFM-kép látható  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: friss szolból preparált réteg felszíne 

(AFM-felvétel – 1000 X 1000 nm-es szekennelési 

ablak) 

 

 

Diszkusszió 

 

Az illesztett paraméterként kapott 

rétegvastagságok vizsgálatával láthatjuk, hogy a 

kapott bevonat vastagsága hatékonyan 

befolyásolható a kihúzási sebesség változtatásával -  

tehát, a prekurzor kémiájának megbolygatása 

nélkül, csupán egy egyszerő technológiai paraméter 

változtatásával. Az illesztésbıl kapott vastagság 

értékeket érdemes összevetni a különbözı rétegek 

abszorbancia spektrumaival. Az abszorpciós lépcsı 

magassága az aszorpciós él közelében arányos a 

vastagsággal. A 2. táblázat mutatja az elméleti 

összefüggésbıl adódó, illetve a két módszerrel 

mért, különbözı sebességgel preparált rétegek 

vastagságának arányait. 

 

2. táblázat 

 

Landau-Levich 
összefüggésbıl 
számított arány 

SAR-mérésbıl 
számított arány 

abszorbancia 
spektrumból 

számított arány 

2,08 2,43 ~ 1, 8-1,9 

 

Látható, hogy az eredmények elfogadható 

egyezésben vannak. A 3. táblázatban láthatók az 

egy- és kétrétegő filmek vastagságainak arányai. 

 

3. táblázat 

 

SAR-mérésbıl számított 
arány 

abszorbancia 
spektrumból számított 

arány 

1,64 ~ 2-2,1 

 

Látható, hogy mindkét mérés eredménye szerint a 

réteg jelentısen megvastagszik, közel 

megkétszerezıdik, a már felvitt réteg stabil, nem 

ázik, nem kopik le. 

A prekurzorokról készült UV-Vis spektrumokat 

együtt érdemes vizsgálni a fluorimetriás mérések 

eredményeivel. A prekurzor szolban létrejövı 

szemcsék idıvel növekszenek, ZnO-kristálykák 
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jelennek meg, s így a szol abszorbancia spektrumán 

megjelenik egy markáns abszorpciós él. A 

spektrumból meghatározható a kristálykák átlagos 

tiltott sávja, amibıl a Brus-egyenlet [15] alapján 

következtethetünk a méretükre. Ez 

hozzávetılegesen 2 nm-nek adódott, de ezzel az 

eredménnyel a háttér torzítása miatt óvatosan kell 

bánni. A ZnO fotolumineszcencia spektrumán két 

domináns csúcs különíthetı el (ezek az irodalmi 

adatokkal egyezésben vannak). 380 nm körül egy 

keskeny, a tiltott sávnak megfelelı, illetve egy 

szélesebb, 600 nm körül, ez különbözı 

kristályhibákon történı rekombinációknak 

tulajdonítható. Az öregített szolból preparált réteg 

esetén ez a csúcs a nagyobb hullámhosszak felé 

tolódik. A lumineszcencia „zöld” komponense az 

oxigén vakanciákon történı rekombinációból 

származik [16], amelyek valószínőleg elsısorban 

felületi kristályhibák. Mivel az öregített szol 

esetében ez a komponensnek az intenzitása 

lecsökken (a csúcs eltolódik), arra 

következtethetünk, hogy a rétegben nagyobb 

kristályok vannak (kisebb a felület), mint a friss 

szolból preparált rétegben. Ez összhangban van a 

szolokról készült UV-Vis spektrumokkal.  

Az AFM-képek tanulsága szerint a felszínt 50-

150 nm átmérıjő szemcsék tagolják. Az átlagos 

érdesség 2 nm körüli.  

 

Összefoglalás 

 

Szol-gél technikával sikeresen állítottunk elı 

ZnO-vékonyrétegeket. Úgy találtuk, hogy a 

mártásos módszer kihúzási sebességének 

változtatásával hatékonyan befolyásolható a 

rétegvastagság. Kimutattuk a prekurzor szolok 

öregedését és ennek hatását a kialakuló réteg 

szerkezetére. A fent bemutatott szol-gél technikával 

készített rétegeket fotovoltaikus eszközökben 

szeretnénk felhasználni, más oxid-félvezetıkkel 

történı kombinálással. Ehhez további vizsgálatokra 

van szükség, fıképpen az elektromos tulajdonságok 

feltérképezésére. A rétegek fotokatalitikus 

tulajdonságainak kutatása is folyamatban van. 
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Motorhajtóanyagok elıállítása triglicerid tartalmú gázolajokból 
Fuel production from triglycerides containing gas oils 

Tóth Csaba, Kasza Tamás, Kovács Sándor, Baladincz Péter, Hancsók Jenı 
Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és 

Széntechnológiai Intézeti Tanszék 
8201. Veszprém Egyetem u. 10. 

 
Summary 

The preservation of mobility is very important in our modern society, its demand of energy is mostly 
covered by fossil energy sources nowadays. The exhaustion of oilfields, the dependence on crude oil, the claim 
to substantial decrease of environmental pollution and decrease of dependence on imported energy sources are 
turning the attention to alternative energy sources. Among these sources, the development and the use of energy 
sources which are of bio-origin is required. 

Among the energy sources fuels have special importance. Base on their origin they can be conventional, 
alternative or conventional + alternative. Biofuels which can be produced from biomass, thus from a renewable 
energy source, are alternative fuels. Biofuels applied in a wide range are the followings: vegetable oils (like 
rapseedoil or sunflowerseed oil), the derivatives of vegetable oils such as esters, and products made by their 
catalytic hydrogenation. The carbon dioxid which is originated from their use does not load the environment 
because it will be infiltrated once again during the photosyntesis of vegetables. 

Based on the foregoing the objective of our research work was to investigate the production of excellent 
quality diesel fuel and/or diesel fuel blending component by heterogeneous catalytic conversion of 75% 
sunflower oil containing gas oil fraction. Furthermore, our aim was to determine the advantageous process 
parameters (temperature, pressure, liquid hourly space velocity, hydrogen/hydrocarbon ratio) when applying the 
selected NiMo/Al2O3 catalyst. 

Based on the results we determined that the main properties of these products were significantly better 
compared to the feed. We could found some combination of process parameters (T = 350-380 °C; p = 80 bar; 
LHSV = 1,0-1,5 h-1; H2/feed ratio: 600 Nm3/m3), where the products had lower than 10 mg/kg sulphur and 
nitrogen content, and these cetane number were substantially higher than it is specified in the EN 590:2008 
standard. 
 
 
 
Bevezetés 

Mai modern társadalmunk számára fontos a 

mobilitás megırzése, amelynek energiaigényét 

napjainkban többnyire a fosszilis 

energiahordózókból nyert energiából fedezik. A 

kıolajkészletek kimerülése, a kıolajtól való 

függıség és a nagymértékő környezetszennyezés, 

és az import energiahordozóktól való függıség 

csökkentésének igénye az alternatív energia-

hordozók, azokon belül is a bioeredetőek 

kifejlesztését és alkalmazásba vételét tette 

szükségessé. 

Az energiahordozók csoportjából kiemelkedı 

jelentıségőek a motorhajtóanyagok, amelyek 

eredetük szerint lehetnek hagyományosak, 

alternatívak, illetıleg hagyományos + alternatívak 

(Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra) 

[1-5].  

Az alternatív motorhajtóanyagok közé tartoznak 

a biomasszából, mint állandóan megújuló, illetıleg 

megújítható energiaforrásból elıállítható bio-

motorhajtóanyagok. Széles körben felhasznált 

alternatív motorhajtóanyagok a növényolajok, 

például a repceolaj és a napraforgóolaj, valamint a 

növényolaj-származékok közül, az észterek, 

továbbá napjainkban egyre inkább elıtérbe 

kerülnek a katalitikus hidrogénezéssel elıállított 

termékek. Ezen hajtóanyagok esetén a felhasználás 

során keletkezı szén-dioxid nem terheli a 

környezetet, mert az a növények fotoszintézise 

során azokba ismét beépül. A kisebb kibocsátásból 

eredıen a bio-motorhajtóanyagok felhasználása 

kisebb mértékben terheli a környezetet, mint a 
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fosszilis energiahordozókból elıállított 

motorhajtóanyagok [1-5]. 

 
1. ábra: Motorhajtóanyagok osztályozása 
 

Az Európai Unió direktíváiban és az Unió 

területén érvényes szabványokban támogatja és 

elıírja bio-eredető energiahordozók, ezen belül a 

bio-motorhajtóanyagok minél nagyobb mértékő 

felhasználását. A 2000-tıl érvényes motorbenzin 

(MSZ EN 228:2000, majd MSZ EN 228:2004 és 

EN 228:2008) és dízelgázolaj (MSZ EN 590:2000, 

majd MSZ EN 590:2004 és EN 590:2008) 

szabványok már megengedik a bio-eredető 

keverıkomponensek felhasználását, de a 

biokomponensek típusáról nem rendelkeznek. 

Az Európai Unió elıször a 2003/30/EC 

direktívában szorgalmazta a bio-motorhajtóanyagok 

széleskörő felhasználását [6]. A „COM(2006) 34” 

jelő stratégiában már a második generációs bio-

motorhajtóanyagok jelentıségét emelték ki [7]. 

2007-ben az Európai Unió több alkalommal 

megerısítette, és kibıvítette a 2003/30/EC 

irányelvet, a bio-motorhajtóanyagok részarányát 

2020-ra 10%-ban rögzítette [8-9]. 

Hazánkban is fontos a bioeredető motorhajtó-

anyagok, illetıleg motorhajtóanyag-keverı-

komponensek elıállítása, fejlesztése, és elsısorban 

a növényolajok és azok származékainak 

felhasználása. A motorhajtóanyag-felhasználás az 

EU-ban a dízelgázolaj irányába tolódott el, és az 

elıjelzések szerint további növekedés várható a 

dízelgázolaj-motorbenzin felhasználási arányában 

[10]. A magyarországi hajtóanyag szabad 

kereskedelem hasonlóképpen alakul, mint az EU-

ban, de hazánkban a motorbenzin felhasználás még 

növekszik, de sokkal kisebb mértékben, mint a 

dízelgázolaj részesedése (Hiba! A hivatkozási 

forrás nem található.. ábra) [11]. 
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2. ábra: A motorbenzin és a dízelgázolaj arányának 
változása Magyarországon 
 

Emiatt fontos a dízelgázolajba bekeverendı 

biokomponensek mennyiségének növelése, illetıleg 

azok minıségének a javítása. Erre a célra 

hazánkban jelenleg a biodízel (növényolaj-zsírsav-

metilészter), a közeli jövıben a biogázolaj 

(trigliceridek heterogénkatalitikus hidrogénezésével 

elıállított, gázolaj forrásponttartományba esı i- és 

n-paraffinok elegye, melynek elnevezése és 

fogalma elıször a Pannon Egyetem Ásványolaj- és 

Széntechnológiai Intézeti Tanszékén került 

bevezetésre) [12, 13] és ezután a BtL gázolaj (bio to 

liquid, biomasszából elıállított szintézisgázból 

Fisher-Tropsch szintézissel gyártott szintetikus 

kıolaj izomerizáló hidrokrakkolásával nyert 

termék) áll rendelkezésre. 

A biodízelt elıállító technológiának, valamint a 

biodízel terméknek számos hátránya van, amelyek a 

gazdaságosságot és a felhasználhatóságot jelentıs 

mértékben rontják. 

Ezen hátrányos tulajdonságok kiküszöbölésére 

egy jó lehetıség a triglicerid-gázolaj elegyek 

átalakítása paraffinokban dús szénhidrogénekké, 

amelyek közvetlenül vagy dízelgázolajba keverve 

alkalmasak Diesel-motorok hajtására. A 

rendelkezésre álló trigliceridek közül elınyösen az 

olajos növények termésébıl, vagy más növényi 

részekbıl nyert olajok használhatók. 

A növényolaj-gázolaj elegyek hidrogénezı 

heterogénkatalitikus átalakítására az irodalmi 

adatok és szabadalmak alapján két fı út áll 

rendelkezésre. A Hiba! A hivatkozási forrás nem 
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található.. ábrán bemutatott elsı eljárás-

változatban a növényolajat egy elıtét-reaktorban 

elıkezelik, majd ezután a HDO reaktorban 

oxigénmentesítik. Az így nyert n-paraffinokban 

dús, kiugróan nagy cetánszámú, de rossz 

hidegfolyási tulajdonságú terméket elválasztás után 

bekeverik egy mély kéntelenítéssel nyert 

alapgázolajba. A második eljárásváltozatban a 

növényolajat elıkészítik, majd bekeverik egy 

finomítói alapgázolajáramba. A kapott elegyet egy 

már meglévı (vagy kismértékben módosított) 

kéntelenítı üzemben alakítják át [14-16]. 

A termékek további izomerizálásával, vagy 

paraffinmentesítésével egy nagy cetánszámú és 

kedvezı hidegfolyási tulajdonságokkal rendelkezı 

termék nyerhetı. Ezekkel a módszerekkel 

megoldható egy gyengébb minıségő (kis 

cetánszámú, nagy aromás-, kén-, és nitrogén-

tartalmú) gázolajáram minıségjavítása is. 

 
3. ábra: Növényolaj-gázolaj elegy katalitikus 
átalakításának lehetıségei 
(NO: növényolaj; HDO:hydrodeoxygention = 
oxigéneltávolítás; HDS: hydrodesulfurization = 
kéntelenítés) 
 

Minden eljárás esetén szükséges a növényolajok 

megfelelı szigorúságú elıkezelése, amit a többi 

technológiai lépéshez igazítva szintén célszerő 

folyamatos üzemben egy védıkatalizátort 

tartalmazó reaktort beépítve megvalósítani. A 

védıreaktorban megfelelı mőveleti paraméterek és 

katalizátor alkalmazásával elsısorban a 

növényolajok (és/vagy egyéb trigliceridek) fém- 

(Ca, K, Mg), foszfor- és szilárd szennyezıanyag-

tartalmát távolítják el [14-16]. 

Jelenleg számos nagyvállalat és kutatóintézet 

vizsgálja az eljárásváltozatok megvalósításának 

lehetıségét, illetıleg azoknak a helyi adottságokhoz 

való igazítását [17-18]. 

Kísérleti munkánk célkitőzése az volt, hogy 

növényolaj-tartalmú gázolajok heterogénkatalitikus 

hidrogénezésével kiváló minıségő, Diesel-motorok 

hajtóanyagaként és/vagy dízelgázolaj keverıkom-

ponensként alkalmazható termékelegy elıállítási 

lehetıségét vizsgáljuk. Ezen belül célunk volt az 

alkalmazott NiMo/Al2O3 katalizátoron a kedvezı 

mőveleti paraméter-kombinációk (hımérséklet, 

nyomás, folyadékterhelés, hidrogén/szénhidrogén 

arány) meghatározása. 

 
Kísérleti tevékenység 

Kísérleti munkánk során 75% napraforgóolajat 

tartalmazó gázolajfrakció heterogénkatalitikus 

átalakítási lehetıségét vizsgáltuk NiMo/Al2O3 

katalizátoron. A kísérletek során tanulmányoztuk a 

mőveleti paramétereknek a cseppfolyós szerves-, és 

a gáztermékek hozamára, a termék gázolaj-

forrásponttartományába esı frakciójának hozamára 

és annak minıségi jellemzıire gyakorolt hatását. A 

mőveleti paraméterkombinációkat irodalmi adatok, 

és elıkísérleti eredményeink alapján választottuk 

meg, figyelembe véve az alapgázolaj és a 

napraforgóolaj fizikai és kémiai tulajdonságait. 

 
Kísérleti berendezés 

A kísérleteket egy 100 cm3 hasznos térfogatú 

csıreaktort tartalmazó berendezésben végeztük 

(Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra), 

amely tartalmazza az összes olyan fıbb készüléket 

és gépegységet, amelyek az ipari 

heterogénkatalitikus üzemben is megtalálhatók 

[19]. A kísérleteket folyamatos üzemmódban 

végeztük a katalitikus rendszer egy reaktort 

tartalmazó elrendezésében. 
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4. ábra: A kísérleti berendezés elvi folyamatábrája 
(1 reaktor; 2 elımelegítı; 3 oxigén átalakító; 4, 5 gázszárító; 6,10 gázszőrı; 7 gáz áramlásmérı; 

8 gázóra; 9 cseppfogó; 11 kompresszor; 12, 13 alapanyag tároló és -adagoló büretta; 14 szivattyú;  
15, 18 hőtı; 16 szeparátor; 17 szintmérı; 19 szabályozószelep; 20 elzárószelep; 21 visszacsapó szelep;  

22 nyomásmérı; 23 alapanyag szárító) 
 

 
 
Felhasznált anyagok 

A heterogénkatalitikus hidrogénezési kísérletek 

alapanyagaként 75% magyarországi eredető 

napraforgóolajat tartalmazó gázolaj-növényolaj 

elegyet használtunk. Az elegy fıbb tulajdonságait 

az Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. 

táblázat tartalmazza. Katalizátorként az 

Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék 

korábbi kísérletei alapján célirányosan kiválasztott 

összetételő NiMo/Al2O3 katalizátort alkalmaztunk. 

2.3. Mőveleti paraméterek 
Vizsgálatainkat a következı – elıkísérleteink 

eredményei alapján adódó – mőveleti paraméter 

kombinációk mellett végeztük: T = 300-360°C, p = 

80 bar, folyadékterhelés: 1,0 - 3,0 h-1, H2/alapanyag 

térfogatarány: 600 Nm3/m3,.  

 
Vizsgálati és számítási módszerek 

Az alapanyag és a kapott termékek jellemzıit az  

EN 590:2008 szabványban elıírt, dízel-gázolajokra 

érvényes szabványos vizsgálati módszerekkel 

határoztuk meg, illetıleg szabványos módszerek 

szerint számítottuk ki. A származtatott cetánszámot 

IQT készülékkel az ASTM D6890-03a 

szabványban elıírt módon határoztuk meg. 
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Jellemzık Gázolaj  
Gázolaj-

növényolaj  
elegy 

Sőrőség 15°C-on, 
g/cm3 

0,8513 0,8451 

Kinematikai viszko-
zitás, 40°C, mm2/s 

5,36 24,73 

Jódszám, g I2/100 g 0,5 90 

Kéntartalom, mg/kg 10370 2594 

Nitrogéntartalom, 
mg/kg 

228 58 

Lobbanáspont, °C 79 79 

Hidegszőrhetıségi 
határhımérséklet, °C 

2 15 

Aromástartalom, % 37,6 9,4 

Cetánszám 49 43 

1. táblázat: A gázolaj és gázolaj-növényolaj 
alapanyag elegy fontosabb jellemzıi 
 
Kísérleti eredmények és értékelésük 

A növényolaj-tartalmú gázolajok heterogén-

katalitikus átalakítása során a nyert termékelegyet 3 

fı frakcióra bontottuk: gázfázis, vizes fázis, 

valamint szerves cseppfolyós fázis. A gázfázis az 

oxigéneltávolítás során keletkezı szén-oxidokat, a 

triglicerid molekulából keletkezı propánt és a 

krakkoló reakciókban melléktermékként (értékes 

kísérıtermékként) keletkezı egyéb könnyő 

szénhidrogéneket tartalmazta (5. ábra). A gázhozam 

a hımérséklet növelésével nıtt. Ezt kezdetben a 

növényolaj növekvı mértékő átalakulása okozta, 

melyet magasabb hımérsékleten (>340°C) a 

krakkoló reakciók elıtérbe kerülése csak fokozott. 
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5. ábra: A gázfázis mennyiségének változása a 
hımérséklet függvényében 
 

A cseppfolyós szerves termékelegy (C6+ 

frakció) mennyisége a hımérséklet növelésével, 

illetve a folyadékterhelés csökkentésével csökkent 

(Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). 

Ennek oka egyrészt a nagyobb növényolaj-

konverzió – melynek során víz, CO2, CO és 

könnyebb termékek képzıdése révén csökken a 

cseppfolyós termékhozam –, másrészt a szén-

hidrogének krakkolódása.  

78

80

82

84

86

88

90

92

94

290 300 310 320 330 340 350 360 370

Hımérséklet, °C

C
se

pp
fo

ly
ós

 te
rm

ék
ho

za
m

, %
1,0 1,5 2,0 3,0

Folyadékterhelés, h
-1

 
6. ábra: A cseppfolyós szerves termékelegy (C6+ 
frakció) mennyiségének változása a hımérséklet 
függvényében 

A kísérletsorozat egyik fı célja a triglicerid 

molekula elsısorban gázolaj forráspont-tartományú 

termékeleggyé való átalakítása volt. Ezért fontos 

annak ismerete, hogy a 180-360°C forráspont-

tartományú célfrakciók – melyeket a cseppfolyós 

szerves fázisból desztillációval nyertünk – 

mennyisége hogyan változott az egyes mőveleti 

paraméterek függvényében. 

A gázolaj forrásponttartományba esı frakció 

mennyisége a hımérséklet növelésével a vizsgált 

tartományban maximum görbe szerint változott (7. 

ábra). 320-330°C-ig a hozam nıtt, mivel az 

átalakulás mértéke nıtt, amit a maradékfrakció 

mennyiségének csökkenése is jól mutat (8. ábra), 

majd a krakkolódás elıtérbe kerülésének 

következtében szignifikánsan csökkent. A 

folyadékterhelés növelésével a célfrakció 

mennyisége nıtt.  

A céltermék vizsgálata során az aromás és 

kéntartalom változását azonos mőveleti para-

méterek mellett, a 75% növényolajat tartalmazó 

elegybe bekevert gázolajjal megegyezı minıségő 
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gázolajjal elvégzett kísérletek eredményeivel 

hasonlítottuk össze. 
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7. ábra: A gázolaj forrásponttartományba esı 
frakció mennyiségének változása a hımérséklet 
függvényében (p = 80 bar) 
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8. ábra: A desztillációs maradék mennyiségének 
változása a hımérséklet függvényében  
 

Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a 

kéneltávolító hatékonyság a hımérséklet 

növekedésével folyamatosan nıtt (9. ábra), azaz a 

termék kéntartalma folyamatosan csökkent, így a 

legszigorúbb mőveleti paraméterek mellett 

(T = 360°C, LSHV = 1,0 h-1) is sikerült elıállítani 

olyan terméket, amelynek kéntartalma megfelel a 

jelenleg érvényes Dízelgázolaj szabványban 

(EN 590:2008) elıírt értéknek (<10 mg/kg). Az 

ábrán látható, hogy a gázolaj kéntartalma nagyobb 

mértékben csökkent, ugyanis a növényolaj gázolaj 

elegy hidrogénezése során párhuzamosan lejátszódó 

reakciók – kettıs kötések telítése, hidrogénezı 

oxigéneltávolítás, kén- és aromástartalom 

csökkentés – miatt a kéneltávolítás kis mértékben 

vissza szorult. 
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9. ábra: A kéneltávolító- és aromástelítı 
hatékonyságának változása a hımérséklet 
függvényében (p = 80 bar, LSHV = 1,0 h-1) 
 

Az aromástelítı hatékonyság mindkét alapanyag 

esetén maximum görbe szerint változott. Ennek 

oka, hogy a hımérséklet növelésének hatására 

350°C felett – az exoterm reakciók miatt 

bekövetkezı termodinamikai gátlás következtében 

– az aromástelítés visszaszorult. 

A dízelgázolajok fontos alkalmazástechnikai 

tulajdonsága a hidegszőrhetıségi határhımérséklet, 

melynek vizsgálata során megállapítottuk, hogy a 

hımérséklet növelésének hatására a hideg-

szőrhetıségi határhımérséklet csökkent (10. ábra), 

ugyanis a krakkolódás következtében kisebb 

szénatomszámú, könnyebb komponensek 

keletkeztek, amelyeknek kedvezıbb volt a CFPP 

értéke. A nyert termékek izomerizációjával és/vagy 

adalékolásával elıállítható olyan termék, ami 

kielégíti a dízelgázolaj szabványban elıírt értéket. 
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10. ábra: A termék hidegszőrhetıségi 
határhımérsékletének (CFPP) változása a 
hımérséklet függvényében  
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A gázolaj forrásponttartományba esı célfrakció 

egyik legfontosabb minıségi jellemzıje a cetán-

száma. A nyert eredmények alapján meg-

állapítottuk, hogy a termékelegy cetánszáma a 

kedvezı mőveleti paraméterek esetén az 

alapanyaghoz viszonyítva 24-29 egységgel nıtt, 

ami jelentısen nagyobb a szabvány által elıírt 

legalább 51 értéknél.  

 
Összefoglalás 
 

Összefoglalva, az elért eredmények alapján 

megállapítottuk, hogy a katalitikus átalakítás 

hatására a termékek tulajdonságai (elsısorban 

cetánszáma) jelentıs mértékben javultak az 

alapanyaghoz képest. Találtunk olyan mőveleti 

paramétereket (T = 350-380°C; p = 80 bar; 

LHSV = 1,0-1,5 h-1; H2/alapanyag térfogatarány: 

600 Nm3/m3), amelyek során nyert célfrakció kén- 

és nitrogéntartalma kisebb 10 mg/kg-nál, valamint 

cetánszáma lényegesen nagyobb, mint a dízel-

gázolajokra vonatkozó szabványban (EN 590:2008) 

elıírt értékek. A cetánszámnövekedés oka a 

termékek nagy paraffintartalma, ami fıleg az 

alapanyag növényolaj részének katalitikus 

átalakításakor keletkezik.  

Összefoglalva sikerült elıállítani olyan 

terméket, amely izomerizációval és/vagy 

kismértékő adalékolással minden tekintetben 

kielégíti a Dízelgázolaj szabványban elıírt 

értékeket. 
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Summary 
New continuous and discrete mathematical models were elaborated for describing some types of closed- 

circuit grinding mill-classifier systems. Based on the discrete model computer simulation was also developed for 
investigation of the grinding processes. 

The operation of the mill-classifier system regarded in the paper is as follows: the fresh particles are 
entered the mill at the inlet of the mill; the particles are grinded during ones are flowing along the mill; the 
particles get at the end of the mill where the classifier operates and sorts the particles; the fine particles 
make the ground material and ones leave the mill at the outlet, while the coarse particles remain in the mill. 

At the model-constructing the starting point was the continuous grinding equation for the open-circuit 
grinding, which is a partial integro-differential equation describing axial mixing and breakage of particles in the 
grinding mill. The convective flow in the mill was modelled as particle size-dependent process. The further 
equations constituting the model are the initial condition and the boundary conditions at the inlet and outlet 
of the mill, respectively; then the equation describing the operation of the classifier; and the mass balance 
equation at the outlet of the mill. 

Similarly to that method mentioned in our previous paper, discrete mathematical model was derived from the 
continuous model. According to this approach the mill is divided into sections, while the particles are sorted into 
particle-size fractions. The equations forming the discrete model belong into three groups; the first group of 
equations describe the amount of the particles in the first section of the mill at any time instant; the second one 
concern some inner section of the mill; while the third group of equations refer to the amount of the particles 
in the last section of the mill. The form of the discrete model is a set of recurrence linear equations which is 
an excellent base for the computer simulation. The discrete model can also be written in matrix form. 

The properties and capabilities of the new computer model are demonstrated and analyzed by simulation 
developed in Matlab environment. The effects of all parameters of the grinding process/model can be studied via 
simulations, among others the parameters of the classifier. The main statistical characteristics of the steady 
state can also be observed, as well as the mass of the particles in the grinding device, the operation of the 
classifier, and so on. In the numerical experiments the forms of the classification function, the breakage 
selection function, and the breakage distribution function were chosen according to the literature. 

As a consequence of the performed numerical experiments, the models appear to be very flexible and useful 
tools for analysis and design of some types of closed-circuit grinding processes. The models are suitable for 
the deeper understanding of the aimed processes. 

Great number of excellent mathematical models referring to the batch grindings were published however the 
literature is less abundant concern continuous grindings specially closed-circuit grindings. The paper is 
devoted to the newly elaborated mathematical models for certain types of closed-circuit grindings. As special 
cases the developed models are suitable for describing the open-circuit and batch grinding processes too.. 

 

Bevezetés 

 

Az ırlésnek jelentıs szerepe van számos ipari 

folyamatban. Mivel az ırlések nagyon sokfélék, 

különféle mőködési elvő ırlıkészülékeket 

fejlesztettek ki. Az ırlés energiaigényes mővelet, 

amelynek gazdaságossága növelhetı a ráfordított 

energia csökkentésével. Az ırlések matematikai 

leírásának, modellezésének egyik fı ösztönzıje 

éppen ez a kívánalom. A szakaszos ırlés 

matematikai leírásának számos kitőnı munkát 

szenteltek [1]. A golyósmalmi nyílt folyamatos 

ırlés leírására Mihálykó Csaba, Blickle Tibor és 

Lakatos G. Béla dolgozott ki folytonos és diszkrét 

modellt [2]. E modellek továbbfejlesztésével és 

általánosításával zárt ırlési folyamatot leíró 

modellek születtek [3, 4]. Az eddig megalkotott 
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kevés számú modell azt jelzi, hogy a zárt 

folyamatos ırlés leírása nehezebb feladatnak 

bizonyult, mint a szakaszos, illetve a nyílt 

folyamatos ırlésé. Az ırlıkészülékhez 

osztályozó társításával különféle ırlı-osztályozó 

rendszereket alakítanak ki [5-6]. 

 

A folytonos és a diszkrét matematikai modell 

 

A zárt folyamatos ırlések leírására már 

publikált modelljeink olyan ırlı-osztályozó 

rendszert írnak le, ahol az osztályozóból a 

nagymérető szemcséket a malom bejáratához térítik 

vissza [3, 4, 7]. 

E munkánkban a zárt folyamatos ırlések egy 

másik csoportja leírására alkalmas modellt 

mutatunk be. A tekintett folyamat az alábbi: A 

friss ırlendı anyagot a malom bejáratán át 

bejuttatják a malomba, az anyag a malmon 

történı végighaladása közben ırlıdik. A malom 

kijáratánál az osztályozón keresztül csak a már 

eléggé leırlıdött szemcsék kerülnek ki a 

készülékbıl. 

Jelölje a szemcseméretet x, a legnagyobb 

méretet xmax. A szemcséknek a készüléken keresztül 

történı áramlását az u(x) konvektív áramlási 

sebességgel, míg a tengely irányú keveredését a D 

axiális diszperziós tényezıvel jellemezzük. Az 

osztályozó mőködését a ψ(x) klasszifikációs 

függvény írja le. Jellemezze a malomban lévı 

anyagra vonatkozó tömeg-sőrőségfüggvény, az 

m(x, y, t) a malom y koordinátájánál a t 

idıpillanatban a szemcsék méret szerinti eloszlását, 

ekkor m(x, y, t)dx fejezi ki a malom y 

koordinátájánál a t idıpillanatban az (x, x + dx) 

szemcseméret-intervallumba tartozó szemcsék 

mennyiségét egységnyi tömegő anyagban 

tekintve. A modellalkotáskor feltesszük, hogy a 

részecskék áramlását az axiális diszperziós modell, 

a törési kinetikát az elsırendő törési törvény írja le. 

A folytonos matematikai modellt az alábbi (1)–(6) 

egyenletek alkotják. Az ırlımalom folytonos 

matematikai modellje az (1) parciális integro-

differenciálegyenlet, a hozzá tartozó (2) kezdeti 

feltétellel és a (3)-(4) peremfeltételekkel a malom 

bejáratánál, illetve a kijáratánál.  
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Az (1) egyenletben szereplı S(L) függvény a törési 

szelekciós függvény, b(x, L) függvény a törési 

sőrőségfüggvény. A (3) egyenletben ff(x, t) jelöli a 

beadagolt anyagra vonatkozó tömegáram-sőrőség-

függvényt. A (3) egyenlet kifejezi azt a feltevést, 

hogy nem keveredik vissza anyag a malomból a 

szállító csıbe. A malom hosszát Y jelöli, így  

y = 0 a malom bejárata a (3), illetve y = Y a 

malom kijárata a (4) egyenletben. 

Az osztályozó mőködését az (5) és a (6) egyenlet 

írja le. Az osztályozó által visszatartott durva 

szemcsékre vonatkozó tömegáram-sőrőség-

függvény fr(x, t), amely az alábbi: 

fr(x,t)=ψ(x)·f(x,t)=ψ(x)·u(x)·m(x,Y,t)      

(5)  

Az (5) egyenletben f(x, t) a tömegáram-sőrőség-

függvény a malom kijáratánál. Feltesszük, hogy a 

kijáratot elért, az osztályozás szerint még nagy-

mérettő szemcsék – amelyeket az osztályozó 

visszatart – a készülékben maradnak: 

f(x,t) = f l(x,t)+ψ(x)·f(x,t)   ,  (6) 

ahol fl(x,t) az ırlıkészülékben a kijáratig áram-

lott szemcsék tömegáram-sőrőségfüggvénye. 

A folytonos matematikai modellbıl diszkrét 

matematikai modellt származtattunk a [4]-ben 

ismertetett eljáráshoz hasonlóan. 

Jelölje az idılépés hosszát ∆t, legyen tn = n∆t. A 

malmot osszuk fel J számú egyenlı mérető 

szekcióra, a szekciók hosszát jelölje hy, hy = Y/J. 

A szemcséket méret szerinti frakciókba soroljuk, 

legyen a frakciók száma I. A legkisebb szemcse-
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méretet jelölje xmin a legnagyobbat xmax. Legyen  

hx  = (xmax-xmin)/I ,  ekkor x i  = xmin  + ihx  

jelöli az i-edik szemcseméretet. Jelölje az ix az  

i-edik méretosztály esetén az átlagos méretet, azaz 

ix =(xi-1 + xi)/2, továbbá jelölje )( ixt  = Y/u( ix ) 

az i-edik méretosztályba tartozó szemcsék átlagos 

tartózkodási idejét. Jelölje µ(xi, Yj, tn) a malom  

j-edik szekciójában az i-edik mérető szemcsék 

mennyiségét a tn-edik idıpillanatban. 

Vezessük be a VF( ix ) és a VB( ix ) (i = 1,2, ..., I) 

szimbólumokat a következıképpen: 
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ahol Pe( ix ) = u( ix )Y/D az i-edik mérető szem-

csére vonatkozó Peclet-féle szám. 

A törési eloszlásfüggvény – jelölje B(X, x) – az X 

mérető szemcse törésekor keletkezı törmelék 

eloszlását írja le. A törési eloszlás és 

sőrőségfüggvény közötti kapcsolat: 

.),(),(
min

∫=
x

x
dlXlbxXB 

 

Bevezetve a 

pk,i = ∆tS( kx ) [B( kx , xi) - kx , xi-1)]  

jelölést, az alábbi (7)-(9) egyenletekkel leírt 

diszkrét matematikai modell vezethetı le az 

(1)-(6) egyenletekkel megadott folytonos 

modellbıl. A (7), (8), (9) egyenlet bal oldalán a 

tn+1-edik idıpillanatban az i-edik mérető szemcsék 

mennyiségei állnak rendre a malom elsı, valamely 

közbülsı és utolsó szekciójában. 

µ(xi,y1,tn+1) =  

(1 - VF( ix ) - τ( ix ) )( ixt S( ix ))µ(xi, y1,tn)+  

VB( ix )µ(xi, y2, tn) + 

∑ =
+

I

ik ninkik tatyxp )(),,( 1. µ  

i= 1,2…, I       (7) 

A (7) egyenlet jobb oldali elsı tagja megadja a tn 

idıpillanatban azoknak az i-edik mérető szemcsék-

nek a tömegét, amelyek sem elıre nem 

mozdultak el, sem el nem törtek egy idıegység 

alatt; a második tag a második szekcióból 

visszakeveredett i-edik mérető szemcsék tömegét 

fejezi ki; a harmadik tag jelenti az elsı szekcióban 

az i-edik méretőre tört szemcsék mennyiségét; az 

utolsó tag az i-edik mérető beadagolt friss 

szemcsék mennyisége.  

µ(xi,yj,tn+1) =  

(1 - VF( ix ) - VB( ix ) - τ( ix ) )( ixt S( ix )) 

xµ(xi, yj,tn) + VF( ix )µ(xi, yj+1,tn) + 

VB( ix )µ(xi, y2, tn) + 

∑ =

I

ok nkkik tyxp ),,(, µ  

j = 2, …, J-1,  i= 1,2…, I (8) 

A (8) egyenlet jobb oldalán az elsı tag azoknak 

az i-edik mérető szemcséknek a tömegét jelöli, 

amelyek a szekcióban maradtak és nem törtek 

el egy idıegység alatt; a második tag az elızı 

szekcióból, míg a harmadik tag a következı 

szekcióból a szóban forgó szekcióba áthaladt 

szemcsék mennyisége; az utolsó tag a 

szekcióban az i-edik méretőre tört szemcsék 

mennyisége. 

µ(xi,yJ,tn+1) =  

(1 - VF( ix ) - τ( ix ) )( ixt S( ix ))µ(xi, yJ, tn) +  

VF( ix )µ(xi, yJ-1, tn) + 

+∑ =

I

ok nJkik tyxp ),,(, µ  

ψ ( ix ) (V F ( ix )  –  V B ( ix ) ) µ (x i ,  y J , t n ) 

i= 1,2…, I (9) 

A (9) egyenlet jobb oldali elsı tagja egy 

idıegység alatt a szekcióban maradt és el nem 

tört szemcsék mennyiségét jelenti; a második 

tag az elızı szekcióból az utolsó szekcióba 

áthaladt szemcsék tömegét jelöli; a következı 

tag írja le a törést; az utolsó tag az osztályozó 

által visszatartott szemcsék mennyiségét adja. 
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Numerikus kísérletek, eredmények  

 

A diszkrét modellt alapul véve, 

számítógépes szimulációt fejlesztettünk ki 

MATLAB környezetben. 

A numerikus kísérletekhez az ırlendı anyag 

szemcseméret-eloszlását az irodalomból 

választottuk [8]. A modellben elıforduló 

paraméterek a törési szelekciós függvény és az 

eloszlásfüggvény paraméterei, továbbá a 

konvektív áramlási sebesség, u(x); az axiális 

diszperzió, D. A szelekciós függvényt, S-t és 

eloszlásfüggvényt, B-t az alábbi formulák írják 

le: 

S(x) = Ks · x
α, 

ahol Ks és α a szelekciós függvény paraméterei, 

,)1()(
β








Φ−+






Φ=
X

x

X

x
xB

y

 

ahol β, γ, Φ a törési eloszlásfüggvény 

paraméterei [9]. 

A szemcsék konvektív áramlási sebességét az 

u(xi) = ki · u(x1 ) (i = 1,2,…, I) 

képlettel számítottuk ki, ahol 

),10(
)/(1

1

50

≤≤
+

= iy
i

i k
xx

k  

és u(x1) jelöli a legkisebb szemcsék sebességét. 

A ki képletében x50 jelöli azoknak a 

szemcséknek a méretét, amelyek áramlási 

sebessége a legkisebb szemcsék áramlási 

sebességének a fele, míg λ egy alkalmasan 

választott konstans [10]. 
Az osztályozó mőködését az alábbi 

klasszifikációs függvénnyel írtuk le [11]: 

)1(

1

1
1)(

cutx

x
c

cut

e
x
x

x
−−

⋅+

−=ψ  

A ψ(x) függvény képletében az x 

szemcseméretet jelöl. A függvénynek két 

paramétere van, c és xcut, elıbbi az osztályozót 

jellemzı paraméter, utóbbi a vágási méret. A 

vágási mérettel adjuk meg azt a 

szemcseméretet, amelytıl kezdte további 

ırlésre visszatartjuk a szemcséket. A c 

paraméter a vágás élességét jellemzi. 

A diszkrét modellre alapozott számítógépes 

szimulációval numerikus kísérletek útján 

tanulmányoztuk a tekintett ırlı-osztályozó 

rendszer mőködését, vizsgáltuk az egyes 

paraméterek hatását, az ırlıkészülékbıl távozó 

ırlemény statisztikai jellemzıit a stacionárius 

állapotban. 

A bemutatásra kerülı példa az osztályozás 

hatását szemlélteti. A numerikus kísérlettel azt 

tanulmányozzuk, hogyan befolyásolja az 

osztályozó vágási méret paramétere értéke a 

malomból kikerülı ırlemény átlagos 

szemcseméretét és szórását. 

Az eredményeket az 1. és a 2. táblázat 

tartalmazza, ahol az osztályozó c paramétere 

értékét 5-nek, illetve 10-nek választottuk. Az 1. 

ábra az ırlendı anyag, valamint az 

ırlıkészülékbıl kikerülı ırlemény eloszlását 

mutatja. 

A modellben a további paraméterek értékei a 

következık: Y=5.4m, α=1.2, β=2.6, γ=0.8, 

Φ=0.4,  Ks=0.028s-1,  xmin=0µm,  xmax=1540µm, 

u(x1)=0.090m/s, D=0.002m2/s, λ=3.5, 

x50=650µm. 

Az 1. és a 2. táblázat jól mutatja, hogy a 

vágási méret növelésével az ırlıkészüléket 

elhagyó ırlemény átlagos szemcsemérete és 

szórása is nı. A vágás élessége, az osztályozó c 

paraméterének hatását is szemléltetik a 

táblázatok. A c paraméter nagyobb értéke 

kisebb átlagos szemcseméretet és szórást 

eredményez, mivel nagyobb c érték esetén 

meredekebb a klasszifikációs függvény, vagyis 

az osztályozó a nagyobb szemcsékbıl 

kevesebbet enged ki a malom kijáratán. 
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1. táblázat. Az ırlıkészülékbıl kikerülı 

ırlemény jellemzıi a stacionárius állapotban a 

vágási méret különbözı értékeinél, c = 5 

esetben. 

Vágási 
méret  

(µm) 
(c=5) 

Az ırlıkészülékbıl kikerülı 
ırlemény jellemzıi a 

stacionárius állapotban 

Átlagos 
szemcseméret 

(µm) 
Szórás (µm) 

200 136 103 

300 171 138 

400 191 162 

 

2. táblázat. Az ırlıkészülékbıl kikerülı 

ırlemény jellemzıi a stacionárius állapotban a 

vágási méret különbözı értékeinél, c = 10 

esetben. 

Vágási 
méret  

(µm) 
(c=10) 

Az ırlıkészülékbıl kikerülı 
ırlemény jellemzıi a 

stacionárius állapotban 

Átlagos 
szemcseméret 

(µm) 
Szórás (µm) 

200 117 83 

300 155 119 

400 180 147 
 
 

 

1. ábra. Az ırlendı anyag és az ırlemény 

eloszlása, a vágási méret 200 µm, c = 10. 

 

Összegzés 

 

Igen sok kiváló matematikai leírást 

publikáltak a szakaszos ırlésekre vonatkozóan, 

azonban a folyamatos ırlések, különösen a zárt 

folyamatos ırlések leírása még feltárás alatt álló 

terület. Ebben a munkánkban bemutatott, 

újonnan kifejlesztett matematikai modellek 

alkalmasnak bizonyultak bizonyos típusú ırlı-

osztályozó rendszerek tanulmányozására. A 

modellek speciális esetként a szakaszos ırlés és 

a nyílt folyamatos ırlés leírását is magukba 

foglalják. A rekurzív lineáris egyenletrendszer 

alakban megadott diszkrét matematikai modell 

mátrixos formában is felírható, s ez az alak 

további vizsgálódásokat is lehetıvé tesz. 

 

Irodalomjegyzék 

[1] Kostoglou, M., Karabeles, A. J., Powder 

Technology, 127, 116-127 (2002). 

[2] Mihálykó, Cs., Blickle, T., Lakatos, G. B., 

Powder Technology, 97, 51-58 (1998). 

[3] Buzáné Kis, P., Mihálykó, Cs., Lakatos, G. 

B., Mőszaki Kémiai Napok ’05 Konferencia 

kiadványa, 180-183 (2005). 

[4] Kis, P.B., Mihálykó, Cs., Lakatos, G.B., 

Chemical Engineering and Processing, 45, 340-

349 (2006). 

[5] Mizonov, V.E., Berthiaux, H., Zhukov, 

V.P., Bernotat, S., Proc. of 10th European 

Symposium on Comminution, Heidelberg, CD-

ROM, A3.6. 

[6] Hintikka, V., Mörsky, P., Kuusisto, M., 

Knuutinen, T., Minerals Engineering, 9, 1157-

1164 (1996). 

[7] B. Kis, P., Mihálykó, Cs., Lakatos, G.B., 

Acta Cybernetica, 15, 529-545 (2002). 

[8] Braun, R.M., Kolacz, J., Hoyer, D.I., 

Minerals Engineering, 15, 123-129 (2002). 

[9] Austin, L.G., Powder Technology, 106, 71-

77 (1999). 

[10] Cho, H., Austin, L.G., Powder Technology, 

143-144, 204-214 (2004). 

[11] Molerus, O., Hoffmann, H., Chemie-Ing. 

Technology, 41, 340-344 (1969 



 

 
220

Növényolajok motorhajtóanyag célú hidrogénezése NiMo/γγγγ-Al2O3 
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Fuel purpose hydrotreating of vegetable oil on NiMo/γγγγ-Al2O3 catalyst 
Krár Márton1, Kovács Sándor1, Boda László2,  

Leveles László2, Thernesz Artur2, Hancsók Jenı1 
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2 MOL NyRt. TKD Technológia és Projektfejlesztés, Százhalombatta 2443, Pf. 1. 
 

Summary 

The application of biofuels has become more important in the whole world from the last decades. In Europe 

the production and application of fuels and/or blending components derived from biomass have been emerged 

into the focus due to the climate, geographical conditions and the increasing demand for diesel fuel. Actually the 

biodiesel (fatty acid methyl esters) is practically the only bio derived component used in crude oil derived diesel 

fuels, however it has numerous disadvantages. Because of these facts and to reach better quality, the intensive 

researches have been started for the production of biofuels, which can be applied in Diesel engines and has 

different chemical composition from the previously used ones. Among these fuels the most important ones are 

the synthetic biogasoils produced from synthesis gas with modified Fischer-Tropsch synthesis and the biogasoil 

produced from triglycerides with catalytic hydrotreating. The so-called “biogasoil” contains gas oil boiling range 

normal and iso-paraffins, these hydrocarbons are the most advantageous components of crude oil derived diesel 

fuels. Primarily normal paraffins (with small amount of i-paraffins), propane, CO2, CO, water and oxygen 

containing organic molecules are formed during catalytic hydrogenation reactions of triglycerides to paraffins as 

a function of process parameters and applied catalyst(s).  

The aim of present study was to investigate the applicability of commercially available NiMo/γ-Al2O3 catalyst 

for conversion of specially pretreated Hungarian sunflower oil to produce motor fuels. The change of 

hydrocracking activity of applied catalyst, the pathways of hydrodeoxigenation reactions and the effect of 

process parameters (temperature, pressure, LHSV) on the yield and on the quality of products were also 

investigated. The range of applied process parameters were the following: temperature: 300-360°C, pressure: 20-

60 bar, LHSV: 0.5-2.0 h-1, H2/sunflower oil volume ratio: 400 Nm3/m3. 

It was concluded that on the investigated NiMo/γ-Al2O3 catalyst products with relatively high (>50%) paraffin 

content (p = 60 bar, T = 360-380°C, LHSV = 0.5-1.0 h-1) could be produced. The conversion of triglycerides was 

significantly increased with total pressure, but at 300°C the hydrocracking reactions took place only until the 

formation of carboxylic acids. The yield of esters and carboxylic acids as intermedier products and the yield of 

main (target) fractions changed according to a maximum curve as a function of temperature at the investigated 

LHSVs. In case of every investigated process parameter both the C18-, C17-, C16- and C15 paraffins were formed, 

i.e. on the applied catalyst both the HDO and the decarboxylation/decarbonylation reactions took place. 
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1. Bevezetés 

 

A bio-motorhajtóanyagok felhasználására való 

törekvés az utóbbi évtizedekben az egész világon 

egyre fontosabbá vált. Európában az éghajlati és 

domborzati viszonyok, illetıleg a dízelgázolaj-

felhasználás egyre növekvı mértéke miatt [1] a 

Diesel-motorokban felhasználható bioeredető 

hajtónyagok és/vagy keverıkomponensek 

elıállítása és felhasználása került elıtérbe. 

Jelenleg a kıolaj eredető gázolajokban 

felhasznált biokomponensek gyakorlatilag csak a 

biodízelek (zsírsav-metilészterek), amelyeket a 

különbözı trigliceidekbıl (elsısorban pl. szója-, 

repce-, napraforgó- és pálmaolajból) katalitikus 

átészterezéssel állítanak elı. Az általánosan 

elterjedt lúg katalizátort alkalmazó biodízel-

elıállító eljárások, valamint az elıállított biodízelek 

azonban számos hátránnyal rendelkeznek 

(veszélyes hulladékok keletkezése, 

glicerinértékesítés nehézsége; illetıleg nagy 

telítetlentartalom � rossz hı- és oxidációs, és így 

tárolási stabilitás; nagy víztartalom � korróziós 

problémák; foszfortartalom � negatív hatás az 

utóátalakító katalizátorokra, stb.) [2-6].  

Ezen hátrányok miatt, valamint a jobb minıség 

elérésének érdekében intenzíven kutatni kezdték 

Diesel-motorokban alkalmazható, de az eddigiektıl 

eltérı hajtóanyagok elıállítását is [6-13]. Ezek 

közül a – jelenlegi tendenciákat figyelembe véve – 

a bio-szintézisgázból módosított Fischer-Tropsch 

színtézissel elıállított szintetikus biogázolaj, 

illetıleg a különbözı trigliceridekbıl katalitikus 

hidrogénezı átalakítással elıállított biogázolaj a két 

legjelentısebb. Mivel mindkét termék tágabb 

értelemben a BtL-hajtóanyagok (BtL: bio-to-liquid; 

bioeredető alapanyagokból elıállított cseppfolyós 

motorhajtóanyagok) közé tartoznak – amelyek ún. 

második generációs bio-hajtóanyagok (1. táblázat) 

[6, 11] – ezért kutatásukat, elıállításukat, valamint 

felhasználásukat az Európai Unió is kiemelten 

támogatja [14]. 

Közleményünk további részében röviden a 

biogázolaj elıállítását, valamint hajtóanyagként 

való felhasználását mutatjuk be. 

A trigliceridek katalitikus hidrogénezı 

átalakítása során keletkezı céltermék az ún. 

biogázolaj, amely elsısorban gázolaj-

forrásponttartományba esı normál- és 

izoparaffinokat tartalmaz [6, 10, 11]. A paraffinok a 

kıolaj eredető dízelgázolajok legjobb komponensei. 

A normál-paraffinok kiemelkedı cetánszámmal, 

de kis hımérsékleten (≤10°C) kedvezıtlen 

tulajdonságokkal rendelkeznek, míg az izo-

paraffinok alkalmazástechnikai tulajdonságai 

kiválóak alacsony hımérsékleten is [15, 16].

 

Elsı Második Harmadik Negyedik 

generáció 

• bioetanol 

• növényolajok 

• biodízel 

• elızıek + kıolaj 

alapú 

hajtóanyagok 

elegyei 

• biogázolajok 

• bioetanol 

lignocellulózból 

• biobutanol 

• biokomponensek 

molekula- 

alkotóként 

(bio-ETBE) 

• biogáz 

• nagyobb (> C4) 

bioalkoholok 

• szintetikus bio-motor-

hajtóanyagok szintézis-

gázból (beleértve etanol) 

• szintetikus benzin és 

gázolaj (lepárlási bio-

olajok hidrokrakkolása) 

• bio-paraffinok 

szénhidrátokból 

• dimetil-éter (DME) 

• stb.  

• biohidrogén 

• szintetikus biometán 

• biometanol 

• bioelektromos áram 

(közvetett módon 

energiatelepekhez) 

• stb. 

  

1. táblázat Bio-motorhajtóanyagok javasolt osztályozása felismerésük és alkalmazásba vételük idıpontja 

szerint 
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A triglicerideknek paraffinokká történı 

katalitikus hidrogénezı átalakításakor lejátszódó 

reakciók során elsısorban fıleg normál-paraffinok 

(kevés izoparaffin), továbbá propán, CO2, CO, víz, 

valamint szerves oxigéntartalmú vegyületek 

keletkeznek az alkalmazott katalizátor(ok) és 

technológiai feltételek függvényében. Ennek során 

a triglicerid molekulák a következı reakciók szerint 

alakulnak át [17-19]: 

− kettıskötések telítése (hidrogénezése), 

− heteroatomeltávolítás,  

o oxigéneltávolítás 

� hidrogénezı oxigéneltávolítás 

(HDO reakció), 

� dekarboxilezés, 

� dekarbonilezés, 

o kén- és nitrogéneltávolítás 

− a zsírsav molekulaalkotó szénláncának 

(hidro)krakkolása. 

 

A fıként n-paraffinokból álló biogázolaj 

elıállításakor az oxigéneltávolítás három fı 

lehetséges útjának bruttó reakcióját az 1. ábrán 

mutatjuk be (három olajsavláncot tartalmazó 

triglicerid molekula esetére). A hidrogénezı 

oxigéneltávolítással történı katalitikus 

oxigéneltávolításkor (I. reakcióút) (HDO reakció) 

1 mol triglicerid molekula 3 mol, a triglicerid 

zsírsavláncával megegyezı hosszúságú n-

paraffinná, valamint propánná és 6 mol vízzé alakul 

át. A dekarboxilezési (II. reakcióút) és 

dekarbonilezési reakció során (III. reakcióút) az 

oxigéneltávolítás CO2, illetve CO és víz formájában 

történik. Ekkor a keletkezı n-paraffinok 

szénatomszáma eggyel kisebb, mint a triglicerid 

molekulában lévıké [17, 19].  

A kedvezı oxigén-eltávolítási reakcióút 

kiválasztásakor számos technológiai és 

gazdaságossági tényezıt kell figyelembe venni, 

amelyek közül az egyik az oxigéneltávolító reakció 

lejátszódásához szükséges hidrogén mennyisége. A 

három oxigéneltávolító reakció hidrogénigénye a 

következı sorrendben csökken: hidrogénezı 

oxigéneltávolítás > dekarbonilezés > 

dekarbonilezés.  

Tapasztalataink szerint egy adott katalitikus 

rendszerben az oxigéneltávolítás mind a három 

reakcióúton lejátszódik, azok mértéke azonban 

lényegesen eltérhet [10, 19]. 

A keletkezı nagy n-paraffin-tartalmú elegyet – 

elválasztás után – a szükséges mértékig 

izomerizálni kell a folyási tulajdonságuk javítására. 

Az így elıállított termék a biogázolaj, amely – mint 

már említettük – nagy cetánszámmal és kiváló 

tulajdonságokkal rendelkezik alacsony 

hımérsékleten is. 

A biogázolaj ugyan felhasználható önmagában 

is Diesel-motorok hajtására, de az általános 

felhasználás esetén rendszerint nem szükséges ilyen 

kiváló minıségő termék alkalmazása. Ezért a 

biogázolajnak gázolaj-keverıkomponensként való 

felhasználásának lesz elsısorban gyakorlati 

jelentısége. 

A biogázolaj elıállítására néhány eljárást 

javasol a szakirodalom, pl. a Neste Oil NExBTL- 

[20], a UOP/Eni EcofiningTM-technológiája [18] és 

a SuperCetane-eljárás [9]. Ezek közül azonban csak 

az elsı eljárás ipari megvalósításáról számoltak be 

[20]. 
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1. ábra: A katalitikus oxigéneltávolítás lehetséges bruttó reakciói (három olajsavláncot tartalmazó triglicerid 

molekula esetén) 

 

Az utóbbi években a triglicerideknek Diesel-

motorok hajtóanyagaivá való átalakítására 

széleskörő és szisztematikus kutató-fejlesztı 

tevékenységet végeztünk. Jelen közleményünkben 

egy kereskedelmi forgalomban beszerezhetı 

NiMo/γ-Al2O3 katalizátoron nyert nagyszámú 

eredmények közül a legfontosabbakról számolunk 

be. 

 

2. Kísérleti tevékenység 

 

Az elızıek alapján kísérleti munkánk 

célkitőzése egy kereskedelmi forgalomban 

beszerezhetı NiMo/γ-Al2O3 katalizátor 

alkalmazhatóságának vizsgálata volt egy 

megfelelıen elıkészített magyar napraforgóolaj 

motorhajtóanyag célú (jóminıségő gázolaj 

forrásponttartományába esı, nagy n-paraffin-

tartalmú termékelegy) átalakítására. Ennek 

keretében tanulmányoztuk a katalizátor 

hidrokrakkoló aktivitásának változását, ezen belül 

az oxigéneltávolító reakciók lehetséges útját, 

valamint a mőveleti paraméterkombinációknak 

(hımérséklet, nyomás, folyadékterhelés) a 

termékek hozamára és összetételére gyakorolt 

hatását. 

 

2.1. Kísérleti berendezés 

A kísérleteket egy 100 cm3 hasznos térfogatú 

csıreaktort tartalmazó berendezésben végeztük, 

amely tartalmazza az összes olyan fıbb készüléket 

és gépegységet, amelyek az ipari hidrogénezı 

üzemben is megtalálhatók. A kísérleteket 

folyamatos üzemmódban végeztük [21]. 

A napraforgóolaj heterogénkatalitikus 

átalakításakor nyert termékelegyeket gáz-, vizes és 

szerves fázisra választottuk szét. A kísérleti 

berendezés szeparátorában elválasztott gázfázis 

tartalmazta az oxigéneltávolítás során keletkezı 

szén-dioxidot, szén-monoxidot, a triglicerid 

molekulából keletkezı propánt, az alapanyag 

heteroatom-eltávolítása során keletkezı kén-

hidrogént és ammóniát, továbbá a krakkoló 

reakciókban melléktermékként (értékes 

kísérıtermékként) keletkezı egyéb könnyő (C1-C4) 

szénhidrogéneket. A szeparátorból elvett folyékony 

termékelegy vizet, szénhidrogéneket és oxigén-

tartalmú vegyületeket tartalmazott. A víz 

elválasztása után visszamaradó szerves fázist 

szétválasztás nélkül elemeztük.  

 

2.2. Alapanyag és katalizátor 

A katalitikus hidrogénezési kísérletek 

alapanyagaként megfelelıen elıkészített 

magyarországi napraforgóolajat használtunk fel (2. 

táblázat).  

 
Minıségi jellemzık Érték 
Sőrőség (15°C) g/cm3 0,9252 
Savszám, mgKOH/g 2,2 
Jódszám, g I2/100g 136 
Víztartalom, mg/kg 244 
Zsírsavösszetétel, % 

C16:0 6,5 
C18:0 3,8 
C18:1 20,7 
C18:2 68,4 
C22:0 0,6 

2. táblázat: A heterogénkatalitikus kísérletek 

növényolaj alapanyagának fıbb minıségi jellemzıi 

 

Katalizátorként célirányosan kiválasztott, 

kereskedelmi forgalomban beszerezhetı NiMo/γ-
Al2O3 katalizátort alkalmaztunk. A katalizátor 

fajlagos felülete 115 m2/g, molibdén-tartalma 2,9%, 

míg nikkel-tartalma 1,5% volt.  

A katalizátort a kísérletsorozat megkezdése elı 

in-situ redukáltuk. Ennek során a katalizátor 

hımérsékletét kb. 25 °C/óra főtési sebességgel 
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400°C-ra emeltük, majd 2 órán keresztül ott 

tartottuk 40 dm3/óra áramlási sebességő, enyhe 

túlnyomású hidrogéngáz átvezetése mellett.  

 

2.3. Mőveleti paraméterek 

Az alkalmazott mőveleti paraméterek a 

következık voltak: hımérséklet: 300-360°C, 

össznyomás: 20-60 bar, folyadékterhelés: 0,5-

2,0h-1, H2/növényolaj térfogatarány: 400 Nm3/m3. 

 

2.4. Vizsgálati módszerek 

Az alapanyagok és a termékek minıségi 

jellemzıinek meghatározását szabványos 

vizsgálatokkal végeztük (3. táblázat). 

A napraforgóolaj átalakítása során nyert egyes 

komponensek mennyiségének a meghatározását 

nagy hımérséklető gázkromatográfiás (HT-GC) 

módszerrel, speciális oszlopon (6m x 0,53mm x 0,1 

µm, DB5-HT AluClad kolonna) végeztük el.  

 

Minıségi jellemzı Szabványszám 

Sőrőség MSZ EN ISO 12185:1996 

Jódszám MSZ EN ISO 3961:2000 

Savszám MSZ EN 14104:2003 

Víztartalom MSZ EN ISO 12937:2001 

Kokszosodási 

maradék  

MSZ EN ISO 10370:1997 

Forrásponteloszlás MSZ EN 15199-2:2007 

Zsírsavösszetétel MSZ EN ISO 5509:2000 

MSZ EN 14103:2003 

3. táblázat: Az alapanyagok és termékek 

minısítéséhez alkalmazott szabványos módszerek 

 

3. Kísérleti eredmények és értékelésük 

 

A napraforgóolaj motorhajtóanyag célú 

hidrogénezésének elsıdleges célja – a kettıskötések 

telítésén kívül – a trigliceridek oxigénatomjainak az 

eltávolítása volt, azaz a gázolaj 

forrásponttartományába esı célfrakció (elsısorban 

C15-C18 n- és i-paraffinok) lehetı legnagyobb 

hozammal való elıállítása.  

Kísérleti eredményeink alapján megállapítottuk, 

hogy a szerves fázis hozama minden esetben 

meghaladta a 88%-ot. 

A trigliceridek konverziója hımérséklet 

növelésével a nıtt; 380°C hımérséklet, 60 bar 

nyomás esetén minden vizsgált folyadékterhelés 

esetén a termékelegyben lévı, át nem alakult tri-

gliceridek mennyisége már 10% alatt volt (2. ábra). 
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2. ábra: A fontosabb komponensek hozamának 

változása a hımérséklet függvényében  

(folyadékterhelés: 1,0h-1; p= 60 bar) 
 

A nyomás növelésével – a többi paraméter 

változatlanul hagyása esetén – a trigliceridek 

konverziója szignifikánsan nıtt (3. ábra), azonban 

300°C-on a hidrokrakkoló reakciók csak a 

karbonsavak keletkezéséig játszódtak le. Tehát a 

szerves termékelegyben elsısorban karbonsavak (és 

metilészterek), valamint egyéb észterek, 

digliceridek és trigliceridek voltak, míg a céltermék 

mennyisége 5% alatt volt. 
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3. ábra: A fontosabb komponensek hozamának 

változása a nyomás függvényében 

(folyadékterhelés: 0,5h-1; T= 300°C) 

 

Állandó hımérséklet és nyomás esetén a 

folyadékterhelés növelésével – tehát a reakcióidı 

csökkentésével csökkent a trigliceridek 

konverziója, tehát nagyobb maradt koncentrációjuk 

a termékelegyben (4. ábra). Azonban 300°C-on és 

60 bar-on – mint az elızıekben már említettük – az 

oxigéneltávolító reakciók csak kismértékben 
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játszódtak le, azaz a céltermék csak kis 

mennyiségben keletkezett. 
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4. ábra: A fontosabb komponensek hozamának 

változása a folyadékterhelés függvényében (p = 60 

bar; T= 300°C) 

 

A kedvezı mőveleti paraméterkombinációknál 

(370-380°C, 60 bar, 0,5h-1) elért célfrakció hozama 

(50,7-54,5%) lényegesen elmarad az elméletileg 

elérhetı értékektıl (82-86%). Ezért szükséges ezen 

célfrakció elválasztása az át nem alakult 

trigliceridektıl, valamint a keletkezett közbensı 

termékektıl. Elválasztás után a visszamaradó 

nehézfrakciót recirkuláltatni lehet a reaktorba. 

Az oxigéneltávolító reakciókban keletkezı 

legfontosabb közbensı termékek (intermedierek) a 

különbözı karbonsavak. Ezek hozama az 

alkalmazott nyomásokon és folyadékterheléseken a 

hımérséklet függvényében maximumgörbe szerint 

változott. A karbonsavak hozam-maximuma 0,5h-1 

folyadékterhelés esetén 320-340°C között, 1,0h-1 

folyadékterhelés esetén kb. 340°C-on, 1,5h-1 és 

2,0 h-1 folyadékterhelés esetén kb. 360°C-on volt 

(5. ábra). Tehát kellıen nagy hımérséklet 

szükséges, hogy a keletkezı intermedierek további 

reakciókban átalakulnak számunkra értékesebb 

komponensekké (célfrakcióvá). 
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5. ábra: A keletkezı karbonsavak hozamának 

változása a hımérséklet függvényében (p= 60 bar) 

 

A kísérleti eredményeink alapján 

megállapítottuk, hogy ezen intermedierek 

elsıdlegesen az oxigéneltávolító reakciók során 

C16- és C18-parafinokká, a dekarboxilezı/ 

dekarbonilezı reakciók során C15- és C17-

paraffinokká, valamint kisebb mértékben a C-C 

kötések felszakításával C14 és kisebb szénláncú 

paraffinokká alakultak át.  

A HDO reakcióban keletkezı C18-paraffinok 

hozama – a karbonsavakéhoz hasonlóan –szintén 

maximumgörbe szerint változott a hımérséklet 

függvényében (6. ábra), azaz a paraméterek további 

szigorításával azok mennyisége a hidrokrakkoló 

reakciók elıtérbe kerülése miatt szignifikánsan 

csökkent. 

A dekarboxilezı/dekarbonilezı reakció során 

nyert C17-paraffinok hozama tendenciájában 

hasonlóan változott a hımérséklet függvényében; 

például az alkalmazott legkisebb folyadékterhelés 

(0,5h-1) esetén (7. ábra). Nagyobb 

folyadékterhelések során a C17-paraffinok hozama 

nıtt a hımérséklet növelésével. Valószínősíthetı 

azonban, hogy a hımérséklet további növelésével 

már szintén elıtérbe kerülnek a láncszakító 

reakciók, azaz a C17-paraffinok hozama szintén 

kisebb lesz. 
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6. ábra: A C18-paraffin hozamának változása a 

hımérséklet függvényében (p= 60 bar) 
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7. ábra: A C17-paraffin hozamának változása a 

hımérséklet függvényében (p= 60 bar) 
 
Az elızıeket összefoglalva megállapítottuk, 

hogy a vizsgált paraméterkombinációk 

alkalmazásakor minden esetben keletkeztek C15-, 

C16-, C17- és C18-paraffinok is, azaz mind a 

dekarboxilezı/ dekarbonilezı, mind pedig a 

hidrogénezı oxigéneltávolító reakciók lejátszódtak.  

A szerves termékelegy desztillációval való 

szétválasztásával nyertük a gázolaj 

forrásponttartományába esı célfrakciót. Ezen 

célfrakció a kedvezı mőveleti paraméterek esetén 

(360-380°C, 60 bar, 0,5 h-1, 400 Nm3/m3) több mint 

95% n-paraffint (ebbıl 5,3-6,9% n-C15, 19,2-29,1% 

n-C16, 16,5-18,0% n-C17, 20,3-34,0% n-C18) és <5% 

izoparaffint tartalmazott. A célfrakciónak 

motorhajtóanyagként való felhasználása azonban 

korlátozott, mivel bár cetánszáma igen kedvezı 

(>80), azonban hidegszőrhetıségi 

határhımérséklete is nagy (>20°C). Ezen 

kedvezıtlen alkalmazástechnikai tulajdonság 

javítása érdekében feltétlenül szükséges ezen 

célfrakció szelektív izomerizálása.  
 
 

4. Összefoglalás 
 

Összefoglalva az elért eredményeket, 

megállapítottuk, hogy a vizsgált NiMo/γ-Al2O3 

katalizátor alkalmazásával sikerült viszonylag nagy 

hozammal, nagy (>50%) paraffintartalmú terméket 

elıállítani. Azonban ehhez viszonylag nagy nyomás 

(p = 60 bar), nagy hımérséklet (T = 360-380°C) és 

kis folyadékterhelés (LHSV = 0,5-1,0 h-1) 

szükséges (pl. 370-380°C, 60 bar, 0,5h-1 esetén 

50,7-54,5%). A keletkezı célfrakció hozama 

azonban lényegesen elmarad az elméletileg elérhetı 

értékektıl (82-86%). Ezért szükséges ezen 

célfrakció elválasztása, majd a visszamaradó 

nehézfrakció recirkuláltatása. 

A nyomás növelésével a trigliceridek 

konverziója szignifikánsan nıtt, azonban 300°C 

hımérsékleten a hidrokrakkoló reakciók csak a 

karbonsavak keletkezéséig játszódtak le. Az 

intermedierként keletkezı észterek, karbonsavak, 

valamint a célfrakció hozama a vizsgált 

folyadékterhelések esetén a hımérséklet 

függvényében maximumot mutattak.  

Minden vizsgált paraméterkombináció esetén 

keletkeznek C18-, C17-, C16- és C15-paraffinok, azaz 

mind a HDO reakció, mind pedig a 

dekarboxilezı/dekarbonilezı reakciók lejátszódtak 

a vizsgált katalizátoron.  

A szerves termékelegybıl desztillációval nyert 

célfrakciónak cetánszáma igen nagy (>80), azonban 

hidegszőrhetıségi határhımérséklete kedvezıtlen 

(>20°C). Ezen kedvezıtlen alkalmazástechnikai 

tulajdonság javítása érdekében feltétlenül szükséges 

ezen célfrakció szelektív izomerizálása. 
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Optimális folyamatábrák közötti különbségek eltérı célfüggvények alkalmazásakor 
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Összefoglaló  
Gyártásfolyamatok szintézisekor és tervezésekor matematikai módszerekkel ritkán fordítanak figyelmet a 
megfelelı gazdasági célfüggvény kiválasztásására. Kutatások során, a két leggyakrabban alkalmazott kritérium a 
kiadások csökkentése és a jövedelem maximálása. A közgazdasági elméletben nagyobb számú, különbözı 
kritériumot jelölnek meg, melyek három csoportba oszthatók: kvalitatív kritériumok, pl. a visszatérítési idıszak 
és a belsı megtérülési ráta; kvantitatív kritériumok, pl. az évi költségek és a bevétel; valamint kompromisszum 
kritériumok, pl. nettó jelenérték. A folyamatábrák optimalizálása és szintézise során az említett három 
kritériumcsoport figyelembevételével különbözı optimális eredményekhez jutunk, melyek eltérnek egymástól, 
úgy a folyamatábrák optimális struktúrájában, mint az üzemeltetési változók és a berendezés nagyságában. 
Az ökonómiai kritériumok optimális értékeire vonatkozó stacionáris feltételek alapján bizonyítható, hogy az 
optimális eredmény, azaz a legalacsonyabb befektetés, a maximális belsı jövedelmi szint vagy a minimális 
visszatérítés idıszak mellett érhetı el. A legmagasabb nyereséggel járó eredmények magas befektetést 
igényelnek, miközben az optimális nettó jelenérték alapján kapott eredmények közepes befektetést vetítenek elı. 
Az optimális megoldások közötti eltérést a pénzáramlás görbéjének alakja határozza meg a befektetéssel együtt 
ábrázolva. A pénzáramlás funkciója monoton emelkedı (konkáv) vagy unimodális görbe maximummal. Az 
unimodális forma, a gyártási egységek leegyszerősített modelljeinek használatakor jelentkezik, mint pl. 
sztöhiometrikus reaktor és az egyszerő komponenselválasztó. A konkáv függvény a részletesebb matematikai 
modellekre jellemzı, pl. kinetikai reaktor vagy a desztillálás. Az optimális eredmények közötti különbségek 
nagyobbak, ha a pénzáramlás konkáv funkció, mint az unimodál funkció esetében. Ennek oka, hogy a konkáv 
funkció derivált meredeksége kisebb az unimodális görbe derivált meredekségénél, és emiatt az optimális 
megoldások távolabb állnak egymástól. 
Az összefoglalóban bemutatjuk a metil-alkohol gyártási eljárását vegyes egészértékő nemlineáris programozás 
(MINLP) modell alkalmazásával, melyet a MIPSYN folyamat szintézis programmal oldottunk meg. A 
különbözı célfüggvények optimalizálása eredményeként különbözı optimális, maguk között eltérı, 
gyártásfolyamat sémákat kaptunk. A reaktáns anyagcseréje és a hı integrálódásának szintjei növekednek a 
maximális belsı jövedelmi szint megoldása által és a legmagasabb nettó jelenérték megoldása közbenjárásával a 
maximális jövedelem megfejtésig. A reaktáns fogyasztása viszont ugyanebben az irányban csökken.  
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a kvalitatív kritériumok serkentik a magas jövedelmő 
megoldásokat, mert a beruházók által befektetett pénz gyors visszatérítése központi jelentıségő, miközben a 
források eredményes kihasználása másodjellegő. A kvantitatív kritériumok alacsonyabb üzemköltségek mellett 
eredményesebb megoldásokhoz vezetnek, ez a reaktánsok intenzívebb anyagcseréjével, a termékek igényesebb 
elválasztásával, magasabb szintő eljárási integrációval, stb. érhetı el. Az ilyen jellegő eredmények a nagyobb 
beruházási érték ellenére hosszútávon a fenntartható fejlıdés irányába vezetnek. A beruházás visszatérítésének 
idıszaka hosszabb, viszont nagyobb pénzáramlás érhetı el. A kompromisszum kritérium használatakor 
egyensúly áll be a rövid távú jövedelem és a hosszú távú stabil pénzáramlás létrehozása között. 
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Introduction 

 

The engineering community uses different 

measures for assessing the economic attractiveness 

of investment projects. The most common are the 

total annual cost, annual profit before taxes, the 

payback time, the net present value and the internal 

rate of return. Buskies [1] established that optimal 

values of process parameters obtained during the 

optimization of chemical processes depend on the 

objective function used in the optimization. Novak 

Pintarič and Kravanja [2] discussed the differences 

between optimal process designs obtained by means 

of qualitative, quantitative and compromise 

economic criteria. Faria and Bagajewicz [3] 

performed MINLP design of water utilization 

systems by maximizing the net present value and 

internal rate of return and also observed different 

optimal solutions. The origin and characteristics of 

these differences have not been explained 

sufficiently in the open literature.  

The main intention of this paper is to discuss the 

characteristics of optimal process flow sheets 

obtained by synthesis and optimization with 

different economic criteria. It was observed that in 

some cases, significantly different optimal designs 

are obtained, while in other cases, differences are 

negligible. It will be shown in this paper that 

differences between optimal solutions depend on 

the slope of the cash flow derivative function, while 

its slope depends on the shape of the cash flow 

function with respect to capital investment. 

Unimodal shapes (with maximum) are obtained by 

using simple, aggregated models. More detailed 

models produce monotonically increasing concave 

functions of cash flow. The example in our paper 

shows that different economic criteria lead to 

optimal solutions that are significantly different in 

the term of conversion, level of heat integration, 

investment, cash flow, and even in the term of 

topology. 

The important simplification in this paper is that 

investment costs are represented as simple 

continuous nonlinear functions of process size. In 

general, complex cost functions are discontinuous 

in terms of size and other factors, e.g. pressure and 

temperature, and require special modelling 

techniques in order to be included in optimization 

models, as shown by Turkay and Grossmann [4]. 

 

Optimality conditions 

 

Optimality conditions for different economic 

criteria are well known. Maximum net present 

value (NPV) is obtained at the investment level 

where the marginal (incremental) NPV is equal to 

zero and marginal internal rate of return (IRR) 

equals to discount rate used for NPV maximization. 

In practice this means that process units should be 

enlarged only as long as the incremental increase 

has positive marginal NPV and the incremental IRR 

is greater than the minimum acceptable rate of 

return (MARR). Maximum profit before taxes (PB) 

and IRR are obtained at the investment levels where 

the marginal profit and IRR, respectively, equalize 

to 0. It could therefore be expected that applying 

different criteria in the objective function by 

designing, optimizing and synthesizing process 

flow sheets would not lead to the same optimal 

results.  

In our previous work [2] it was shown, that 

optimization of qualitative criteria, such as payback 

time and internal rate of return, stimulate smaller 

process designs and fast (re)investment of capital 

which results in high profitable solutions. 

Quantitative criteria, such as profit or total costs, 

produce large processes and higher cash flows, but 

also require higher capital investments, and achieve 

lower profitabilities. Criteria, such as the net 

present value and equivalent annual cost, result in 

intermediate size of the process. These are 

compromise criteria as they establish a compromise 

between the investment costs, profitability of 

invested money, and dynamics of investing [5]. 

 
Cash flow functions 

 

Cash flow, FC, is defined by the following 

equation: 

C t t
D

(1 )( )
I

F r R E r
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= − − +       (1) 
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where rt represents the tax rate, R the revenues 

or incomes, E the expenditures, I the investment 

and tD the depreciation period. The term (R-E) in 

the right-hand side of Eq. (1) is the surplus of the 

revenues over the expenses and actually represents 

a benefit resulting from invested money. The 

second part is a tax credit of depreciation 

originating directly from investment.  

Two shapes of cash flow function with respect 

to the level of capital investment are mostly 

obtained when optimizing process flow sheet 

models: unimodal function with maximum, and 

monotonically increasing concave function (Figure 

1). Convex functions of cash flow vs. investment 

are very rare in the flow sheet optimization. 
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Figure 1. Cash flow functions, a) unimodal, b) 

concave 
 

Unimodal cash flow functions 

 

Unimodal cash flow function is common for 

flow sheet modeling with simple and aggregated 

models at early stages of process development, e.g. 

by stoichiometric reactor with fixed conversion per 

pass or simple component splitter. In such models, 

the tradeoffs between the revenues, operating costs 

and investment are often established only through 

the recycle flow rate.  

In the case of unimodal cash flow function a 

mode (maximum) exists and derivative thus 

changes the sign (Figure 2a). Stationary point for 

maximum cash flow is obtained at: 
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From the upper equation it follows, that 

maximum cash flow of unimodal function occurs at 

the level where increasing the investment would 

reduce benefit to a project, as the right hand side of 

Eq. (3) is a constant negative value. This result 

leads to the assumption that flow sheet optimization 

model with unimodal cash flow function indicates 

improper or insufficient trade-offs. In practice, 

increased investment should result in increased 

benefit. The benefit growth rate is lower and lower 

as investment grows, but should not change to a 

loss, as in the case of unimodal cash flow function, 

though there are some exceptions in engineering 

applications. E.g. adding insulation (increasing 

investment) to circular tubes whose outside radius 

is smaller than the critical radius increases heat 

losses up to the value of critical thickness [6]. 
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Figure 2. Derivative of unimodal (a) and concave 
(b) cash flow function. 
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Concave monotonic cash flow functions 

 

Monotonic concave cash flow functions are 

obtained by more detailed modeling, where more 

precise tradeoffs are present, e.g. by kinetic reactor 

or distillation column. These trade-offs reflect as 

direct benefit resulting from invested money, e.g. 

longer catalyst bed in the reactor enables higher 

conversion of reactants per pass, larger exchanger 

area enables more heat transferred between process 

streams and thus lower utility costs etc. 

In the case of concave monotonic cash flow 

functions, the slope of the cash flow curve is always 

positive and decreases monotonically (Figure 2b). 

The term (R-E) in Eq. (1) becomes constant at high 

investment values and its derivative approaches to 

zero. Cash flow derivative thus approaches 

asymptotically to a constant nonnegative value as 

investment approaches infinity:  

 

C t

D

d
lim

dI

F r

I t→∞
=          (4) 

 

From the above equation, it can be seen that 

asymptotic constant value depends only on the tax 

rate, and depreciation period. Cash flow at high 

investment values increases linearly only because 

of depreciation term in Eq. (1). Further increase of 

investment does not increase benefit, but at least 

does not cause any loss.  
 
Differences in optimal solutions 

 

It could be shown by deriving stationary 

conditions for optimum economic criteria that the 

investment levels of optimal solutions increase in 

the direction from IRR over NPV to PB criterion 

[7]. The magnitude of these differences depends on 

the steepness of cash flow derivative function. The 

steeper this function is, more similar are the optimal 

solutions.  

The derivative function of monotonic cash flow 

is more flat because it approaches asymptotically to 

a constant positive value (Figure 2b). Optimum 

NPV and PB solutions are thus more apart. Besides, 

models with monotonic cash flow functions 

comprise more precise trade-offs that enable to find 

the solutions with higher profitabilities. This forces 

investment level of optimum IRR solution below 

investment levels of the other two optimum 

solutions. Models with unimodal functions 

comprise only rough trade-offs which do not allow 

high profitable solutions. Optimization of such 

models often results in similar optimal solutions. 

 

Methanol process synthesis 

 

MINLP synthesis of methanol process flow 

sheet from synthesis gas is considered in this 

section. The example was taken from the literature 

[8] and the prices were updated. Superstructure of 

the process  involves four topological selections: 1) 

two feed streams from which the first one (FEED-

1) is cheaper as it contains less hydrogen, 2) one-

stage or two-stage compression of the feed stream, 

3) two reactors from which the second one (RCT-2) 

is more expensive and allows higher conversion, 

and 4) one-stage or two-stage compression of the 

recycle stream. Kinetic model is used for both 

reactors. Flow sheet comprises 4 hot streams and 2 

cold streams. MINLP model for heat integration [9] 

with 4 stages is added to the mathematical model of 

superstructure for simultaneous heat integration and 

heat exchanger network (HEN) synthesis. Design 

variables for assessment of capital investment are 

the reactor’s volume, compressors power, and heat 

exchangers area. The composed MINLP model 

comprises about 600 constraints and 600 variables 

from which 46 are binary (8 for process topology 

and 38 for heat matches). 

The MINLP synthesis is performed by means of 

automated MINLP Process Synthesizer MIPSYN 

[10]. Three economic objective functions are 

optimized: IRR, NPV and PB. The second feed 

stream is selected in all optimal solutions together 

with the two-stage compression of feed stream, and 

one-stage compression of recycle stream (Fig. 3). 

The cheaper reactor (RCT-1) with lower conversion 

is selected by maximizing IRR and NPV, while 

more expensive reactor (RCT-2) with higher 

conversion is obtained by maximizing PB (dotted 
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line in Fig. 3). Optimal heat integration scheme is 

equal in all three cases. 
 

 

Figure 3. Optimal structures of methanol synthesis. 
 

The solution with highest capital investment and 

cash flow is obtained in the case of PB 

maximization (Table 1), while the lowest values are 

observed in the case of maximum IRR solution.  

 

Table 1. Optimal solutions of methanol synthesis. 

 max rIRR max 
WNP 

max PB 

I (MEUR) 82.63 85.24 89.12 

FC (MEUR/yr) 34.63 35.13 35.50 

FC/I 0.419 0.412 0.398 

R (MEUR/yr) 83.98 83.80 83.69 

crm (MEUR/yr) 28.59 28.17 27.90 

cut (MEUR/yr) 11.04 10.68 10.43 

WNP (MEUR) 180.80 181.98 180.92 

PB (MEUR/yr) 38.83 39.26 39.41 

rIRR (%) 41.69 40.97 39.57 

XRCT (%) 16.20 18.19 19.56 

X O (%) 79.93 80.31 80.54 

AHEN (m2) 2769 3285 3783 

VRCT (m3) 24.60* 31.70* 29.37** 

Pcomp (MW) 40.30 38.78 37.87 

I (AHEN) (MEUR) 10.77 12.71 14.57 

I (VRCT) (MEUR) 16.72 19.38 22.60 

I (Pcomp) (MEUR) 55.14 53.15 51.95 

* RCT-1, ** RCT-2 

 

Although some economic figures do not 

differentiate substantially, the optimal designs are 

significantly different. The cheaper reactor (RCT-1) 

is selected by IRR and NPV criteria and, as 

expected, the reactor is significantly larger in the 

case of max NPV. The reactor of PB solution is 

medium-sized because more expensive option 

(RCT-2) with higher conversion and capital 

investment is selected. The total area of heat 

exchanger network (AHEN) is significantly different 

in all three cases. The investment levels of reactor 

and HEN increase from IRR to PB, while on the 

contrary, the total power of compressors (Pcomp) 

decreases and is the smallest in the case of PB 

solution. This is because the highest conversion is 

obtained by PB criterion, and consequently, the 

amounts of feed and recycle streams are the 

smallest. The largest revenue is achieved in the case 

of optimum IRR solution, however, the 

consumptions of raw materials and utilities are also 

the highest. High profitability is achieved on the 

account of higher input of reactants and utilities, 

but not with increased level of heat integration and 

conversion of reactants. The latter increases from 

IRR over NPV to PB optimum solution. 

Figure 4 represents the concave shape of cash 

flow functions of both optimal process structures 

obtained by IRR and NPV criteria, as well as by PB 

criterion. Increased investment is used for 

increasing the reactor volume and the conversion, 

as well as for increasing heat exchangers area and 

thus heat transfer between process streams. Figure 5 

represents the derivative functions of both optimal 

structures. 
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Figure 4. Cash flow functions of optimal methanol 

structures. 
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Figure 5. Cash flow derivative functions of optimal 

methanol processes. 

 

Conclusion 

 

The differences between optimal solutions 

obtained by using different economic criteria 

depend on the slope of cash flow derivative 

function. The derivative curve of concave cash flow 

function often has a gentle slope as it 

asymptotically approaches positive constant value. 

For this reason, different economic criteria lead to 

optimal solutions that are significantly different in 

the term of design variables, and/or economic 

figures or even in the term of topology if process 

synthesis is performed. On the other side, the 

derivative of unimodal cash flow function is very 

steep leading to similar optimal designs. 

It was shown that optimum IRR solution is 

obtained at the lowest investment level, optimum 

NPV solution at intermediate level, and optimum 

PB solution at the highest investment level. 

Conversion of reactants increases from IRR to PB, 

while raw material and utility consumptions 

decrease. Qualitative criteria, like IRR and payback 

time, produce highly profitable optimal solutions 

with low capital investment. Quick return on 

investment is of top priority, while the effective 

resource utilization is less important. Quantitative 

criteria, like PB and total annual cost, foster the 

generation of more efficient solutions with lower 

operating costs which are achieved by e.g. higher 

conversion, better separation and/or higher level of 

heat integration. These solutions are, despite of 

higher investment level, oriented towards long-

term, more sustainable flow sheets. The return to 

investors is slower, however, this is compensated 

with higher cash flows. Compromise criteria, like 

NPV and equivalent annual cost, establish a balance 

between quick return on investment and long-term 

steady generation of benefit. 

It could be concluded that flow sheet models 

should be formulated at the level of complexity 

which produces monotonically increasing cash flow 

functions. 
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Summary 
Nowadays models are applied in almost every field of our life to predict how real phenomena behave. 
Obviously, models are used also in process industry, e.g. to improve the safety of chemical plants. Models can be 
applied to design a new process, to reveal the hidden capacity of the process, to support process operator to avoid 
any undesired processes. This article analyzes an industrial problem from that point of view which models of the 
investigated reactor can be utilized to solve different engineering problems. The other crucial problem is that 
how can these models applied in the problem solving procedure. As the model complexity is improved 
possibilities of model application is extended. All model development process starts with the determination of 
modeling purpose but the proposed model can have other important possible applications. Our purpose is the 
identiffcation of possibilities of models application with different complexity in process engineering and make 
an analysis how can these models originated from each other. The model improvement process will be 
introduced in case of an industrial heterocatalytic reactor with highly exothermic reactor. The investigated 
vertically built up reactor contains a great number of tubes filled with catalyst as shown in Fig. 1. An exothermic 
reaction takes place as the reactants rising up the tube pass the fixed bed of catalyst particles while the heat 
generated by the reaction is removed through the tube walls into the cooling media. In case of a complex model 
should be solved COMSOL Multiphysics can give an effective support since it can be applied to solve models 
which consist higher order partial differential equations with finite elements method. In this article COMSOL 
Multiphysics is applied to calculate the development of state variables in a packed bed tubular reactor. The 
simplest developed reactor models are an one-dimensional quasi-single phase steady-state and dynamical model. 
It was followed by a two phases dinamical model. All these models are summarized in [3,4]. These models can 
be applied in analysis any possible situation in the system, such as reactor runaway. In 1D model the state-
variables are calculated along the catalyst bed the radial diffusion can not be considered without the expand of 
dimensions. Hence, the changes in value of state variables should be calculated along the radius of reactor. 2D 
models take into consideration the geometry and the evolved flow field in the system. Since the geometry of the 
reactor is symmetrical some simplifications can be made (shown in Fig. 3.) to decrease the necessary calculation 
capacity during the solution of models. As it can be seen in Fig. 4 process variables calculated along the reactor 
tube. As it is shown in Fig. 4. the analysis shows the significant heat sources (hot spots) and the ungenerally flow 
fields (back mixing, turbulent waves). These types of results can be suitable in optimization of reactor efficiency 
[5]. The most complex developed model is the 2D, two phases model. In this model both solid and gas phases 
are considered. The detailed mathematical description of this pellet has been performed in COMSOL 
Multiphysics. The investigated geometry is very simple it consists only a circle, which represents the catalyst 
and a rectangle, which represents the moving gas phase. The proposed pellet model further extends the possible 
modeling purposes. . It can be applied to investigate the influence of diffusion and the velocity field on the 
reactor temperature and the rate of transport processes between the considered phases. Based on the modeling 
possibilities the pellet model can be applied to design the shape and size distribution of catalyst pellets, to get a 
closer look to specify locations of the catalyst bed, and to analyze the development of runaway in a single catalys 
pellet.
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Bevezetés 

A reaktorok modellezése az ipari gyakorlatban 

fontos lehet többféle szempontból is. A célok, 

amikre a modelleket a leggyakrabban alkalmazzák: 

a tervezés, a kutatás-fejlesztés és az üzemeltetés. 

Egy reaktor üzemeltetése során felmerülı feladatok 

a technológia rendszer irányítása, ütemezése, 

diagnosztizálása lehetnek. 

A fenti célok megvalósításához a leggyorsabb 

és leggazdaságosabb mód, ha valós mérések és 

próbálgatások helyett, ami költséges és veszélyes, a 

berendezések matematikai modelljének elkészítése 

után számításokat végzünk. Persze a modell 

validálásához szükségünk van mérési 

eredményekre, azonban egy validált modell 

alkalmazásával a további vizsgálatokhoz szükséges, 

esetleg veszélyes vagy költséges mérések száma 

lényegesen csökkenthetı. 

Matematikai modell fejlesztése során a 

megfelelı modellezési technika kiválasztásához 

elengedhetetlen a modellezés céljának 

meghatározása, és a modellezendı objektummal 

kapcsolatos összes információ összegyőjtése. A jól 

meghatározott modellezési cél és kiválasztott 

modellezési technika az elsı egyenlet felírása elıtt 

meghatározza a modell komplexitását. A már 

említett valós vizsgálatok eredményei kiemelt 

fontosságúak. Ezeket megvizsgálva és modellezés 

célja alapján el kell dönteni, hogy a vizsgált 

rendszerben mely hatásokat vesszük figyelembe, és 

melyikeket tarjuk indifferensnek. A modellek 

megoldása és az eredmények vizsgálata közben 

figyelnünk kell, hogy a kidolgozott modell csak a 

validálási paraméterintervallumban adhat megfelelı 

eredményt. A modellezés fázisait az 1. ábra 

szemlélteti.  

 

Modell alkotás menete 

Fıbb lépései: 

• probléma analízise  

• modellezendı objektum a priori 

ismereteinek összegyőjtése. Ez a modellezendı 

objektum geometriai adataitól egészen a belépı 

anyagok összetételéig minden fellelhetı adatot 

magában foglal 

• a rendszer dekomponálása, melyet a 2. ábra 

szemléltet részletesen. Bonyolult rendszerek 

modellezésénél szükséges a problémát részeire 

bontani. Ha egy összetett berendezést nézünk, 

például egy csıreaktort, akkor elıször a 

berendezéseit különítjük el, például köpenytér, 

reaktortér, majd az egyes berendezésekben 

elıforduló fázisokat választjuk el, az egyes fázisok 

fázis elemeit, majd a fázis elemekben elıforduló 

komponenseket osztjuk szét, hogy a megfelelı 

matematikai összefüggéseket egyszerően tudjuk 

rajtuk alkalmazni. Elérve a komponenseket, felfelé 

haladva meghatározzuk az egyes szinteken lévı 

elem közötti kapcsolatokat, pl. berendezések között 

hıátadás. 

• ha elértük ezt a szintet, akkor ismerve az 

elemeket és a kapcsolatokat, elkezdhetjük felépíteni 

a teljes rendszer modelljét. Egy mőködı, ipari 

heterogén-katalitikus rendszer modellezésének 

hierarchiáját 3. ábra szemlélteti. 

  
1. ábra (Fig.1.): 

Modellezés fázisai 
2. ábra (Fig.2.) : 
Dekompozíció 

koordináció elve 

 
Reaktor

Csövek Köpenytér

Szilárd fázis Gáz fázis Folyadék fázis

A B C X A B C W

hıtranszport

komponens és
hıtranszport

kémiai reakció  
3. ábra (Fig.3.) : A reaktor modell hierarchiája 
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A modellezés egyik sarkalatos pontja a valóság 

minél precízebb közelítése matematikai 

összefüggések alkalmazásával. Ez 

elengedhetetlenné teszi a berendezések alakjából, 

felépítésébıl adódó sajátosságok leírását is, mint 

például a kialakuló áramlási kép. A feladatra 

alkalmas matematikai összefüggések és megoldó 

módszerek a rendelkezésünkre álltak már a 20. 

század közepétıl, de csak a század végére jelent 

meg és fejlıdött olyan szintre a számítási 

kapacitása a különbözı számítógépeknek, hogy 

ezeket a meglehetısen bonyolult számításokat el 

tudják végezni. Kialakultak a CFD (Computational 

Fluid Dynamic – Numerikus Áramlástan) 

technikák. 

A CFD, mint például a munkánk során 

alkalmazott COMSOL cég által készített 

Multiphysics programcsomag, a numerikus 

megoldó módszerek győjteménye, amely alkalmas 

bonyolult áramlástani problémák megoldására. 

Lényegében egy tudás és technikai 

háttérgyőjtemény. Fejlıdésének elıfeltételei: 

• megnövekedett számítási kapacitás; 

• numerikus megoldó módszerek fejlıdése; 

• megoldó algoritmusok gyorsulása. 

A fejlesztık által implementált széles körben 

alkalmazott fizikai modellek, és a fejlett numerikus 

algoritmusok egyesítve tették lehetıvé, hogy képes 

legyen összetett geometriájú objektumokban 

lejátszódó fizikai-kémiai jelenségek leírására [2].  

Munkánk célja a különbözı komplexitású 

modellek alkalmazási lehetıségeinek bemutatása 

egy esettanulmányon keresztül. 

 

Az esettanulmány tárgya 

A vizsgálatunk tárgya gáz-szilárd fázisú, 

állóágyas, heterogén-katalitikus, csıköteges 

reaktor, amely matematikai modelljét fejlesztettük. 

A reaktorban egy CBA →+  sztöchiometriai 

egyenlettel leírható exoterm hıszínezető és 

mólszámcsökkénessel járó reakció játszódik le. A 

reaktor felépítését tekintve egy nagyszámú csövet 

magába foglaló függıleges kialakítású henger, 

ahogy ez az 4. ábrán is látható. A reaktorunk 

vizsgálata azért kezdıdött el, mert a reakció a 

reaktor test elsı részében szinte teljesen 

lejátszódott.  

 

Egydimenziós modellek 

Az említett reaktor vizsgálatával korábban már 

foglalkoztak a Folyamatmérnöki Intézeti 

Tanszéken. Az elkészített egy dimenziós, kvázi-

egyfázisú, stacioner és dinamikus illetve a kétfázisú 

dinamikus modell alkalmas az exoterm 

reakciórendszerő csıreaktorok elfutás 

vizsgálatainak elvégzésére [3,4]. Az eddigi 

modellek figyelmen kívül hagyták a radiális 

diffúzió, illetve keveredés 

jelenségét, és az 

állapotváltozókat csak a 

reaktor hossza mentén adták 

meg. 

 

Kétdimenziós, egyfázisú 

modell 

A második dimenzió 

elıször veti fel a berendezés 

alakjának figyelembe-

vételének kérdését, illetve 

az ebbıl adódó áramlástani 

össze-függéseket. A reaktor 

szimmetriai tulajdonságai 

hőtıközeg be

hőtıközeg ki

reagensek

termék

x = 0

x = L

( )Wout,W B,T

( )Win,W B,T

( )out,Gout,G
i

out,Gout,G p,c,B,T

( )in,Gin,G
i

in,Gin,G p,c,B,T  

4. ábra (Fig. 4.): Heterokatalitikus csıreaktor és 
modell egyszerősítése 

z

r

Betáplálás

Elvétel

 
5. ábra (Fig. 5): A 

reaktor szimmetria 

viszonyai 
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miatt lehetıség nyílik a reaktor geometriájának 

egyszerősítésére. Megtehetjük, hogy berendezést 

egyetlen csıként, és forgásszimmetriája miatt, 

mindössze egy szeletét vizsgáljuk, ezáltal is 

egyszerősíteni a megoldandó problémát. 

A szimmetriai viszonyokat az 5. ábra 

szemlélteti. Így a vizsgált geometria egy téglalap 

lesz. Hasonló, friss kutatási eredmények [6] is 

alátámasztják az elképzelésünk életképességét. A 

COMSOL tulajdonságaiból adódóan alkalmas arra, 

hogy a reaktorban lejátszódó a hı- és 

komponensáramlás, átadás, forrás jelenségét a 

megfelelı matematikai összefüggésekkel 

közelítsük. A munka kezdeti stádiumára való 

tekintettel a modell meglehetısen pontatlan és sok 

egyszerősítéssel dolgozik.  

A reakciósebesség számításához, ahogy azt 

eddig tették, formailag a Langmuir-Hinselwood 

reakciókinetikával megegyezı összefüggést 

alkalmazzuk [3,4]. 

A kétdimenziós egyfázisú modell alkalmas a 

reaktor belsejében lévı fázisok tulajdonságainak 

inhomogenitásait feltárni, ezáltal alkalmas a 

berendezés geometriájának változtatásán keresztül 

optimalizációs feladatok elvégzésére [5]. 

A katalizátorágy implementált modelljén 

elvégzett számítások eredményeit a 6. ábra 

szemlélteti, melyek felületek formájában 

jelenítettünk meg.  

 

Kétdimenziós, kétfázisú modell 

A kétfázisú modell magába foglalja a két fázis, 

jelenesetben egy tetszıleges katalizátorszemcse, 

vagyis szilárd, és a körülötte áramló gázfázis között 

lejátszódó átadási folyamatokat. Ebben a témában 

is folynak [6] kutatások.  

Az eddig alkalmazott kinetika helyett 

alkalmazzuk a összetettebb kinetikát, ami már függ 

a katalizátor szemcse és közvetlen környezete 

tulajdonságaitól és a közöttük lejátszódó 

folyamatoktól. A modell implementálása 

szempontjából egyetlen katalizátorszemcsét vettük 

figyelembe a reaktor egy kis térfogatában. A 

szimmetria viszonyok miatt elég egy 2D-s 

geometriában vizsgálni az állapotváltozók 

változását. Az eredményeket a 8. ábra szemléltet. 

Az egyik alkalmazási lehetıség, hogy 

katalizátorágy katalizátorszemcsénkénti leírását a 

katalizátor szemcse modelljének megalkotása után 

programozható felületre exportáljuk, amire a 

COMSOL lehetıséget biztosít, és ott, mint egy 

beépített modellt alkalmazva minden eddiginél 

részletesebb vizsgálatokat lehet végrehajtani rajta 

[7]. Az elsı vizsgálatok is elvégzésre kerültek az 

elsı lineáris katalizátor szemcse halmazon, és 

eredményei biztatóak a további kutatások 

tekintetében [8]. Ez a modellezési szint lehetıséget 

nyújt továbbá a különbözı geometriájú 

katalizátorok vizsgálatára, és az elızıleg taglalt 

 
Katalizátor ágy 

hımérsékletprofilja 
[K] 

A-B komponens 
koncentrációprofilja 

[mol/m3] 

 
C komponens 

koncentrációprofilja 
[mol/m3] 

Sebesség profil [m/s] 

6. ábra (Fig. 6.): Az állapotváltozók alakulása a 
katalizátor ágy mentén 
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módszerrel összefonva akár katalizátorszemcse 

alakjának optimalizációja is elvégezhetı.  

 

  

Hımérsékletprofil [K] 
A-B komponens 

koncentrációprofil 
[mol/m3] 

  

C komponens 
koncentráció profil 

[mol/m3] 
Sebesség eloszlás [m/s] 

7. ábra (Fig. 7.): Az állapotváltozók alakulása 
a kijelölt reaktortérben 

 

Összefoglalás 

A különbözı komplexitású és célú modelleket 

használnak a vegyipar biztonságtechnikájának 

fejlesztésére, folyamat optimalizációs problémák 

megoldására, veszélyes körülmények felismerésére. 

Cikkünkben összegyőjtöttük és bemutattuk a 

különbözı komplexitású modellek 

alkalmazhatóságát egy heterokatalitikus reaktor 

üzemeltetése és vizsgálata során felmerülı 

különbözı típusú mérnöki kérdések megoldásában. 

Az egy dimenziós modellek alkalmazhatók a rejtett 

kapacitások feltárására, folyamatoptimalizálásra, a 

stacioner állapot számítására és a biztonságos 

üzemeltetési körülmények meghatározására. A két 

dimenziós modellek az elsıvel szemben alkalmasak 

az objektum geometriájának optimalizálására, 

tovább optimalizálva a kívánt paramétereket. Két 

fázis esetén lehetıség nyílik katalizátor szemcse 

alakjának optimalizálására, és ezeket a szemcse 

modelleket felhasználva programozható felületen az 

egész katalizátor ágy szemcsénként felépített 

modelljének létrehozására, ami az eddigieknél is 

pontosabb szimulátor létrehozását teszi lehetıvé. 
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Összefoglaló  

A Cannabis sativa (szó szerinti jelentése: hasznos kender) termesztése szempontjából a meleg és mérsékelt 
égövi területek – így Magyarország is – nagyon jó adottságokkal rendelkeznek. Erıs rostjai kifejezetten jól tőrik 
a nedvességet, ezért évezredek óta termesztik. Napjainkban a legnagyobb mennyiségben a textilipar hasznosítja a 
kendert, mőszaki szöveteket, vitorlavásznat és kötelet elıállítva. Széleskörő kutatások folynak a növény további 
alkalmazására szálerısítéső kompozitokban [1], illetve energetikai hasznosítására. A kender magas 
cellulóztartalmának (45-55 %) köszönhetıen a második generációs bioetanol elıállítás egyik fı szubsztrátja 
lehet [2] [3]. Rostjainak fellazítására különféle lúgos elıkezeléseket alkalmaznak. 

Ebben a munkában az elıkezelések faktorainak (az oldat, illetve annak koncentrációja, az elıkezelés 
hımérséklete és idıtartama) a növény hıstabilitására és összetételére gyakorolt hatásával foglalkoztunk. A 
vizsgált anyagok különbözı lúgos elıkezeléseken átesett (NaOH vagy KOH, 1 illetve 2 %-os töménységő 
oldatával, 120 vagy 140˚C-on, 1 illetve 2 órán át elıkezelve) és kezeletlen kenderminták voltak. 

Inert atmoszférában végeztünk termogravimetria-tömegspektrometria (TG-MS) méréseket a minták illó 
komponenseinek és hımérsékletfüggı tömegcsökkenésének tanulmányozása céljából. Párhuzamosan folytattunk 
analitikai pirolízis (pirolízis-gázkromatográfia-tömegspektrometria, Py-GC-MS) vizsgálatokat gyors felfőtéssel a 
kender hıbomlásának tanulmányozása céljából. 

A TG-MS adatokból megállapítottuk a hemicellulóz bomlásának kezdeti és a cellulóz degradációjának végsı 
hımérsékletét, valamint a TG görbe differenciálásával kapott DTG görbén tanulmányoztuk a DTGmax értékeket, 
a bomlás sebességének maximumát. Mindezek mellett információt kaptunk arról, hogy az elıkezelt 
kenderminták esetében több szenes maradék keletkezett, mint a kezeletlen kender vizsgálatakor. A hıbomlást 
legnagyobb mértékben a lúgoldatok minısége (NaOH, vagy KOH) és koncentrációja befolyásolta. 

Az analitikai pirolízis módszerével egy általános képet kaptunk a kenderbıl inert atmoszférában keletkezı 
bioolaj összetételérıl. A GC-MS által készített kromatogram kiértékelése során közel harminc alkotó 
összehasonlító mennyiségi elemzését végeztük el. A kezelt mintákból lényegesen kevesebb ecetsav keletkezett, 
mint a kezeletlenbıl. Ugyanakkor a szén-dioxid mennyiség 10-20 %-kal nıtt az elıkezelt kenderminták 
vizsgálata során. Az kezelt minták – cellulóz hıbomlásakor keletkezı – levoglükozán tartalma a kezeletlen 
kenderéhez képest átlagosan kevesebb volt. A ligninekbıl keletkezı termékek mennyiségét az esetek nagy 
többségében befolyásolta a lúgos mosás.  
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Summary 

A polimorfia vizsgálatra kifejlesztett mérési módszer sokszor érvényét veszítheti, ha egy újabb beszállítótól 

vagy gyártótól érkezik be hatóanyag. Az eltérı technológiai folyamatok miatt a hatóanyagok között nemcsak 

kémiai, hanem morfológiai különbségek is lehetnek. A poszteren egy olyan konkrét problémát mutatok be, 

amelynek megoldását csak akkor találtuk meg, amikor több különbözı mérési technikát alkalmaztunk és 

eredményeiket együttesen értelmeztük. 

A vizsgált hatóanyag polimorfia tisztaságának mérése évek óta DSC készülékkel történik. Egy új 

beszállítótól érkezett anyag vizsgálata során a minta a „nem felel meg” minısítést kapta, mivel a felvételen limit 

feletti Polimorf I. csúcsterület jelent meg.  

Az analitikai eredmények elemzése során kiderült, hogy a korábbi és az új minták között nincs szignifikáns 

eltérés, sıt az IR és röntgendiffrakciós mérések során is tiszta Polimorf II.-nek minısítettük a beérkezett 

mintákat. További kutatás során kiderült, hogy a minták szemcseméretei is eltérıek. A szemcse- és a termikus 

analízis eredményeinek összevetésekor feltőnt, hogy a nagyon kis szemcsemérető hatóanyagok esetén kaptunk 

magas Polimorf I. tartalmat, azaz a kis szemcsemérető kristályok a hı hatására másképp viselkedtek, mint a 

nagyobb szemcsemérető minták. Ennek igazolására több különbözı kísérletet is elvégeztem (ırölt minták 

vizsgálata, főthetı röntgendiffrakciós mérések, felmelegített minták IR mérése), amelyek mind alátámasztották 

feltevésünket. 
A poszteren a fenti példához kapcsolódó mérési eredményeket mutatom be.  
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Summary 
Az emberiség fosszilis energiahordozókra alapozott kényelmét az OPEC 1973-as olajembargója zavarta meg 

elıször, és azóta is folyamatos az ellátás bizonytalansága. Ennek következtében felértékelıdött a különbözı 

alternatív energiaforrások szerepe. Az Európai Unió agrárpiaci rendtartása lehetıséget nyújt a mezıgazdasági 

mővelés alól kivont hazai termıterületek (1,3 Mha) energetikai célú hasznosítására. Az energetikai 

nyersanyagok közül bioetanol-üzemanyag célú felhasználásra azoknak a nagy szénhidrát-tartalmú 

haszonnövényeknek van kiemelt jelentıségük, amelyekbıl kinyert vagy keményítıjébıl hidrolizált cukor 

erjesztésével alkohol állítható elı. A takarmánycirok-félékhez tartozó szemescirok a közepes és gyengébb 

talajadottságú területek növénye. Kiválóan tőri a szárazságot, jól alkalmazkodik a talajokhoz, hazánk egész 

területén biztonságosan, nagy terméshozammal (8-10 t/ha) termeszthetı. A NKTH által támogatott 

kutatómunkánk (JÁP OMFB-00854/2007) egyik legfontosabb célkitőzése, hogy a széles körben elterjed száraz 

ırléső kukorica alapú technológiák számára alternatív – az élelmezési és takarmány célú kukorica árától 

független alapanyagra tehessünk javaslatot. Kísérleti munkánk során laboratóriumban ırölt szemescirok-mag 

keményítı-tartalmának enzimes elfolyósítását és elcukrosítását, majd a hidrolizátum alkoholos fermentációját 

vizsgáltuk. Az ırlemény szemcseméret-eloszlását szitaanalízissel határoztuk meg. A szemescirok-keményítıt 

NOVOZYMES alfa-amiláz és glükoamiláz enzimek segítségével hidrolizáltuk, pH- és hımérséklet-szabályozás 

mellett. A cirokmag-keményítı hidrolízisének eredményességét a hidrolizátum dextrózkoncentrációjának 

(HPLC) és dextróz-egyenértékének (DE) mérésével követtük. Az állandó pH-n és hımérsékleten vezetett 

alkoholos fermentáció elırehaladását a cukorcefre dextrózkoncentrációjának (HPLC), etanol-koncentrációjának 

(GC) és a fermentáció során felszabaduló széndioxid mennyiségének és képzıdési sebességének regisztrálásával 

ellenıriztük.  
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Summary 

There is a worldwide increasing demand from the consumers for healthier and calorie-controlled foods. 

Oligosaccharadies (OS), such as fructooligosaccharides (FOS) and galactooligosaccharides (GOS), are 

considered to be physiologically favourable functional food ingredients which promote the growth of 

bifidobacteria, and also a wide variety of health benefits has been claimed in connection with this effect. 

They also help in: (i) reduction of serum cholesterol level; (ii) synthesis of B-complex vitamins; and (iii) 

enhance absorption of dietary calcium. OS can be thought of as low molecular weight, non-viscous, water-

soluble, dietary fibre. OS is a valuable nutritional supplement that is commercially produced by enzymatic 

synthesis from sucrose that is the substrate for FOS production, or from lactose that is used for GOS 

synthesis. The enzymatic catalysis is a complex process involving a multitude of sequential reactions 

leading to the final products. The amount and nature of the OS formed in the enzymatically catalyzed 

process depends upon several factors including the enzyme source, the concentration and nature of the 

substrate, the degree of conversion of the substrate, and the reaction conditions. Different membrane 

supported technologies have been successfully developed and employed for OS synthesis. In this study, the 

following three continuous membrane reactor systems are presented: (i) single- and multi-stage continuous 

stirred tank reactor equipped with external membrane module, (ii) chromatography membrane reactor 

system with immobilized enzymes, and (iii) tubular pipe-in-pipe ceramic membrane reactor system 

containing two coaxial flow channels. The major challenge in OS production is to achieve a high yield and 

a high purity of OS. This study provides a comparison of the different membrane reactor systems regarding 

to their key technical features, operating characteristics, and OS yields. 
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Summary 
Virus capture is critical in a number of applications. In gene therapy and vaccine production, large-scale 
purification of virus vectors is often essential. In the manufacture of biopharmaceuticals, validation of virus 
clearance is critical.  
Tangential flow filtration is frequently used in the biotechnology industry for the purification of proteins. 
Also preparative chromatography is widely used in downstream purification procedures of 
biopharmaceutical products. Replacement of resins by membranes as chromatographic supports, overcomes 
many of the limitations associated with resin-based chromatography such as high-pressure drops, slow 
processing rates due to pore diffusion and channeling of the feed through the bed. In particular, adsorptive 
membranes may be ideally suited for virus capture. 
Here results for the capture and purification of different enveloped and non-enveloped virus using 
tangential flow filtration and high-performance tangential flow filtration with 30, 50, 100 and 300 kDA 
membranes are shown. Also results using anion and cation exchange membranes are presented. 
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Summary 

Lactic acid as a fermentation product is an appropriate starting-point for several compounds such as ethyl-

lactate, butyl-lactate or poly-lactate (biodegradable plastic). The raw material of lactic acid fermentation can be 

originated from biomass, wastes of agriculture and industry. Choosing the most appropriate raw material among 

the different resources the main viewpoint are their carbon and nitrogen content since these are essential for the 

growth and for the lactic acid producing capability of lactic acid bacteria.  

Our research group is working on a lactic acid producing technology and the target of this project is to 

produce lactic acid from sweet sorghum juice. In Hungary several species of sorghum are already naturalized [1] 

and they usually vary in the sugar yield of the straw. It is our task among others to find the best sweet sorghum 

type namely the highest sugar containing kind, then to analyze the composition of its juice. To perform analytical 

and fermentation tests we have to pre-treat and clarify the liquor. 

The use of sweet sorghum juice is complicated because of its short storage life [2]: during the pressing of the 

plant, wild yeast strains get into the juice from the surface of the straw which convert the sugar content to 

ethanol and other co-products, so the juice spoils in some hours. 

The sugar content of the juice also makes difficulties in our case because the used strain can not convert (or 

very slowly) saccharose to lactic acid so before fermentation we have to care for the inversion of saccharose 

content into glucose and fructose. 

While the sugar content of sweet sorghum (glucose, fructose and saccharose) can cover the carbon source 

demand of many lactic acid bacteria, the nitrogen source can derive from other nitrogen containing 

supplementation, for example yeast extract. However this supplement can make the procedure very costly 

accordingly we have to minimize its amount in the fermentation broth.  
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Summary 
Human mesenchymal stem cells (hMSC) are qualified for cell therapy. hMSC-TERT are modified by 
transfection with a telomerase activity. The alginate-encapsulated stem cell line is an implantable therapeutic cell 
system which has the potential to counteract endocrine deficiencies in vivo. In the special case of cell therapy the 
cells have to be differentiated prior to use.  
Methods: An automated GMP conform process includes three steps: (1) the expansion of the hMSC-TERT, (2) 
the encapsulation of the harvested cells, and (3) the differentiation of the encapsulated cells. For the first step the 
suitability of various nonporous microcarriers for cultivation of hMSC with a harvesting procedure using trypsin, 
accutase and collagenase was investigated. The yield and the vitality of the cells after harvesting are of particular 
interest. For the cultivation of the encapsulated cells we investigated fixed bed bioreactors based on commercial 
syringes. The qualification of disposable plastic syringes as small scale single-use fixed bed reactors for the 
cultivation and differentiation of the encapsulated cells showed compared to the reference cultures no 
disadvantage concerning the viability and differentiation potential. The expansion of human mesenchymal stem 
cells on nonporous microcarriers is preferable when the cells need to be kept in viable condition. The use of 
commercially available plastic syringes was successfully introduced as disposable small-scale fixed bed 
bioreactors for the cultivation and differentiation of implantable therapeutic cell systems. 
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