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Királis vegyületek elválasztásának tervezése
Pokol György, Bereczki Laura, Kozma Dávid, Marthi Katalin és Fogassy
Elemér
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3-9.
pokol@mail.bme.hu
Összefoglaló
Az élı anyagot alkotó molekulák nagy része királis, és adott vegyület (vagy vegyülettípus) esetén általában egy
meghatározott sztereoizomer fordul elı a szervezetben. Emiatt a gyógyszerek királis hatóanyagai esetében is
általában egy izomer fejti ki a kedvezı hatást. A királis szintézis sikerei ellenére a hatóanyagok elıállításának
többnyire nélkülözhetetlen lépése az elválasztás.
A tükörképi izomerek (enantiomerek) elválasztása a reszolválás, amely általában egy optikailag aktív ágens
segítségével történik. Így a közönséges körülmények között megkülönböztethetetlen enantiomerekbıl
diasztereomereket hoznak létre, majd ezek elválasztása után nyerik a kívánt enantiomert.
A reszolválások kifejlesztésében döntı a reszolváló ágens kiválasztása és az eljárás optimálása. Az elıadás azt
mutatja be, hogy ebben hogyan alkalmazhatók a két- és háromkomponenső rendszerek szilárd-folyadék
fázisdiagramjai, illetve a molekulák és szilárd fázisok szerkezeti jellemzıi. Analitikai és szerkezetvizsgálati
módszerekkel kapott adatok alapján kiválasztható, hogy milyen rendszerekkel érdemes kísérleti reszolválásokat
végezni, és így az eljárás kifejlesztése hatékonyabbá és gyorsabbá tehetı.

7

Nanotechnológiai Kutatóintézet (BAY-NANO): megalakulása,
jelene, jövıje
Kutatási irányok és projektek
Pungor András
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
Nanotechnológiai Kutatóintézet, (BAY-NANO)
H-3515 Miskolc-Egyetemváros E/7., Hungary
Összefoglaló
A Nanotechnológiai Kutatóintézet megalapításától számított közel négy évének története nem mentes a
magyarországi általános tudományhoz és technikához való hozzáállás pozitív és negatív hatásaitól. Talán a négy
év jó lehetıséget ad ezek összefoglalására és elemzésére. Bemutatom továbbá az Intézetben kialakított és mind a
kutatásban, mind az ipari szolgáltatásban jól használható nagy értékő mőszerparkját. Az elıadásban kitérek az
eredeti kutatási irányokra, azok megvalósulására és életképességére. Ezekbıl, valamint a környezeti hatásokból
következıen új irányok kitőzésére is szükség volt. Az Innovatív Medicina Laboratórium már ennek szellemében
lett kialakítva, ahol a már folyamatban levı kutatási témáinkat szeretnénk az ötlettıl a megvalósulásig
végigvinni. Részletesebben ismertetem azt a két területet – antibakteriális bevonatok és agyi elektróda
rendszerek – melyek ezt az új kutatási irányt megalapozhatják.
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A GE Healthcare Healthymagination stratégiája a világban és
Magyarországon
Reich Lajos
GE Healthcare, H-2040 Budaörs, Akron u. 2., Hungary

Összefoglaló
A GE Healthcare 1966-ban alapította meg az elsı kutatás-fejlesztési bázisát Európában. Azóta a kontinens 25
központjában 2500 mérnök kollégánk dolgozik, ami a teljes K+F kapacitásunk több mint egyharmadát jelenti.
Ma a GE Healthcare sokrétő technológiáival segíti a pácienseket, az egészségügyi szolgáltatókat és a világ
társadalmait egyaránt az egészségügyben jelentkezı legnagyobb kihívást jelentı problémák leküzdésében. A
stratégiánk értelmében központi szerepet kívánunk ebben a folyamatban játszani olyan innovációk
kifejlesztésével, amelyek jobb és egyszerőbb egészségügyi ellátás nyújtását teszik lehetıvé a betegek mind
szélesebb köre számára. Azt ígérjük, hogy 2015-re 15%-kal javítjuk az ellátás minıségét, 15%-kal csökkentjük a
kezelések költségét és 15%-kal növeljük az egészségügyi technológiákhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést
szerte a világon. A magyarországi erıfeszítéseinket Közép-Európa legfontosabb egészségügyi problémáira
koncentráljuk, nevezetesen a kardiológiai és onkológiai megbetegedésekhez szükséges diagnosztikai és kezelési
eljárásokra, az öregedı társadalmak idıseinek ellátására, és az egészségügyi szolgáltató intézmények
eszközparkjának kifinomult menedzsmentjére. Eközben építünk a kiváló és magasan képzett tehetségekre, a jó
infrastruktúrára, és az egyetemi partnereinkkel való szoros együttmőködésre, miközben testreszabott kockázati
tıkealapok segítségével a helyi kis- és középvállalkozásokat is bevonjuk a tevékenységünkbe.
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Energetikai rendszerek optimalizálása a szükséges
fenntarthatóság érdekében
Optimisation of energy systems meeting the need for sustainability

Petar Sabev Varbanov, Jiří Jaromír Klemeš
EC Marie Curie Chair (EXC), Centre for Process Integration and Intensification CPI2
Research Institute of Chemical and Process Engineering
Faculty of Information Technology, University of Pannonia
Summary
The main research area of the Centre for Process Integration and Intensification (CPI2) is the improvement of
energy systems for economic and environmental evaluation of waste to energy conversion and integration
renewables. Using fossil fuels, the entire carbon content is emitted as CO2. Renewables result in either zero or
much lower emissions as most of the CO2 is effectively recycled. The considered energy systems pose several
challenges. The most important are achieving sustainability, the temporal variability and spatial variability /
distribution of the renewables, and increasing the efficiency of distributed energy generation. Particularly
important is to improve the operability including flexibility, controllability, and reliability.
The paper presents an overview of the activities at CPI2 responding to the challenges. De Benedetto and Klemeš
[1] presented a sustainability criterion formulation and procedure for evaluating the environmental impact
comining several indicators, including cost. Improving distributed energy generation efficiency has been tackled
focusing on fuel cells – a highly efficient CHP technology. The contributions consider the integration of hightemperature fuel cells – MCFC [2], SOFC [3], and the P-graph synthesis of fuel-cell based CHP systems [4].
The spatial distribution of the renewables has also been investigated proposing a comprehensive methodology
for combining the conversion technologies and logistics into regional energy supply chains [5,6]. The temporal
variations in the renewables availability has been investigated [7,8], devising a methodology for evaluation of
the thermal storage needs and solar capture integration on Total Sites.
The reliability, availability, maintainability and safety (RAMS) of fuel cell energy systems has been investigated
[9], for reducing energy losses and outages. An extensive overview of flexibility and controllability concepts has
been prepared [10,11] to tackle these aspects in future energy systems design.
Some areas remain to be conquered. One example is the development of new technologies for distributed
processing of biomass. This bears a significant potential for future collaboration.
References
[1] De Benedetto L., Klemeš J., Journal of Cleaner Production, 17(10), 900-906 (2009)
[2] Varbanov P., Klemeš J., Shah R. K., Shihn H., Transactions of the ASME Journal of Fuel Cell Science and
Technologym 3(4), 375–383 (2006)
[3] Varbanov P., Klemeš J., Energy, 33(10), 1508-1517 (2008)
[4] Varbanov, P., Friedler, F., Applied Thermal Engineering, 28(16), 2020-2029 (2008)
[5] Lam H. L., Varbanov P., Klemeš J., Resources, Conservation and Recycling, 54(5), 303-309 (2010)
[6] Lam H. L., Varbanov P, Klemeš J., Computers and Chemical Engineering,
doi:10.1016/j.compchemeng.2009.11.020 (2009).
[7] Varbanov P., Klemeš J., Fodor Z., Keynote Lecture, SEDEWES 09, Dubrovnik, Proceedings 613 (2009)
[8] Varbanov P., Klemeš J., Heat Transfer Engineering, 31(9), 733-741 (2010)
[9] Klemeš J., Sikos L., Varbanov P., Keynote Lecture, 7-th International Conference On Enhanced, Compact
and Ultra-Compact Heat Exchangers: Science, Engineering and Technology, SES6 September 13-18, 2009,
Costa Rica.
[10] Varbanov P., Klemeš J., (2010), ECOS 2010, 2010, Lausanne, Switzerland
[11] Varbanov P., Klemeš J., (2010), ESCAPE 20, 2010, Ischia, Naples, Italy
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Agrártermék alapú motorhajtóanyaggyártás lehetıségei
Magyarországon
Possibilities of fuel production from agrarian products

Hancsók Jenı D. Sc.1
Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék
H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
1
E-mail: hancsokj@almos.uni-pannon.hu
Summary
In this paper the driving forces of using fuels from renewable energy sources are summarized. They introduce
the applied fuels, those are produced on agricultural feeds, and the use of quantity in our present and in the future
of them in Hungary, including the second generation products from biomass (example bio gas oil, what is
mixture of iso- and normal-paraffins). There is a detailed evaulation about the potential of the Hungarian
agriculture to secure the necessary raw materials. In the summary they give the future prospect, Hungary’s
opportunities in the area of the renewable fuels using, with priority about in the own research-development
activity worked out introducing bio gas oil’s advanteges in application and environment protection.
1. A megújítható motorhajtóanyagok és
felhasználásuk hajtóerıi

hagyományos
és/vagy
más
alternatív
hajtóanyagokkal együtt lehet felhasználni.
Az
agrártermék
alapú
hajtóanyagok
felhasználásának fokozásában jelentıs szerepe van
az Európai Unió energiapolitikájának, amelynek
célja az igen jelentıs kıolaj- és energia
importfüggıség csökkentése.

A belsıégéső motorok agrártermék eredető
hajtóanyagai az alternatív motorhajtóanyagok
csoportjában a megújíthatók alcsoportjába tartoznak
(1. ábra) [1].

2. Megújítható motorhajtóanyagok és
részarányaik magyarországon

MOTORHAJTÓANYAGOK

Hagyományos
kıolaj eredetőek

Hagyományos +
Alternatív

Alternatív

ℵ Motorbenzinek
ℵ Dízelgázolajok

Fosszilis

Megújuló

Megújítható

Motorhajtóanyagok
agrártermékekbıl

ℵ Motorbenzin – etanol
elegyek
ℵ NOME -dízelgázolaj
elegyek
ℵ Dízelgázolaj-etanol
emulziók
ℵ Biogázolajdízelgázolaj elegyek
ℵ bio-ETBE, stb.

1. ábra. A motorhajtóanyagok korszerő
osztályozása eredetük szerint
Megjegyezzük, hogy tágabb értelemben a
belsıégéső motorok valamennyi hajtóanyaga
biológiai (biomassza) eredető, hiszen a kıolaj- és
földgázkészletek is biomasszából keletkeztek.
Napjainkban
az
agrártermék
alapú
motorhajtóanyagokat az emberiség célirányosan
állítja elı részben vagy teljes egészében
biomasszából
(növények
terméseibıl,
hulladékaiból, állati eredető anyagokból, stb.).
Az agrártermék alapú motorhajtóanyagokat
energiaátalakításra
önmagukban,
vagy
a
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Az Európai Unióban az energia- és fosszilis
energiahordozók importjának csökkentésére az
alternatív motorhajtóanyagok részarányát a jövıben
az 1. táblázatban összefoglalt szintekre kívánják
növelni (2003/30/EC direktíva). A 2007 elején
jóváhagyott 10%-os tervezet, majd a 2009/28/EK
irányelv Magyarország számára 2020-ban már kb.
550.000-600.000 t biokomponens felhasználását
jelentheti.
(Magyarországon
a
2003/30/EC
direktívában és a tényleges, illetve várható
motorbenzin
és
dízelgázolaj
felhasználást
figyelembe véve az energiatartalomra számított
bioetanol, illetıleg biodízel mennyiségét a 2. ábra
szemlélteti.) [1-4].
Természetesen az agrártermék alapú
hajtóanyagok nagyobb mértékő felhasználását az
egyes
tagországokban
rendeletekkel
és
szabványokkal kell elıírni. Hazánkban a bioetanol
motorbenzinekben való bekeverhetısége 10 v/v%ban 2010 január 1-tıl (MSZ-EN 2282:2010) már

engedélyezett, míg a biodízelé 7,0 v/v%-ban 2009
közepétıl (MSZ EN 590:2009).

Év
2005
2010
2015
2020

NyRt. vezetésével. Hosszútávon (10-15 év) a
szintetikus
biogázolajok
hazai
gyártásának
megvalósítása is várható, azaz a biomasszából
elgázosítással nyert szintézisgáznak cseppfolyós
motorhajtóanyaggá való átalakításával nyert
termékeké [2].
A bioetanol és különösen a biobutanol
elıállítása lignocellúlózból feltáró és különbözı
fermentációs
eljárások
segítségével
ipari
méretekben még továbbra is várat magára. Ezért
még középtávon is kétséges az olcsóbb
nyersanyagalapú
technológiák
bevezetése.
Ugyanakkor folyamatos és részben sikeres
fejlesztésekrıl számolnak be a hagyományos
alapanyagokból kiinduló bioetanol-gyártás esetében
(nagyobb etanolhozam, energiatakarékosság, stb.)
[2, 5].
Ugyancsak
a
bioetanol
elıállítás
nyersanyagbázisának kibıvítéséhez járulhat hozzá
az a felismerés, hogy a biomassza elgázosításával
nyert szintézisgázból mikroorganizmusok etanolt
képesek elıállítani [1].
Röviden szólni kell hazánkban a biogáznak
motorhajtóanyagként
való
felhasználási
lehetıségérıl is. A világon és hazánkban
rendelkezésre álló biogáz csak nagyon kis
részarányt képvisel a gázfelhasználásból A helyhez
kötött motorok esetében ez akkor képzelhetı el, ha
a biogáz szennyezı-komponenseire alapvetıen nem
érzékeny rendszereket tudnak kifejleszteni, illetıleg
felhasználni. Mobilitási célok megvalósításához a
biogázt költséges beruházást igénylı, tisztító és
szétválasztó és/vagy dúsító eljárásokkal kell
alkalmazhatóvá tenni. Ezért a biogáz más célú
energetikai
felhasználása
valószínőleg
gazdaságosabb lesz a jövıben is.
Egyébként
a
bio-motorhajtóanyagok
elıállításának kapcsolatrendszere (3. ábra) jól
tükrözi azokat a lehetıségeket, amelyek
gyakorlatilag hazánk számára is adottak. Ezek
közül kell a leggazdaságosabbakat és a környezetet
legkevésbé terhelı technológiákat kiválasztani[1,2].

Alternatív hajtóanyagok részaránya, %
biohajtóaföldgáz hidrogén összesen
nyagok
2
2
6 (5,75)
2
8
7
5
2
14
8 (10)*
10
5
23

1. táblázat. Alternatív motorhajtóanyagok
részarányának tervezett alakulása az EU-ban
(2003/30/EC)
(* EU 2007 március, 2009/28/EC))
300

282

276

bioetanol (A)

3
Mennyiség,
kt 10 t

250

RME (B)

200
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141

150

164

138

100
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49

50

0
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(A) felhasznált motorbenzin energiatartalmára vonatkoztatva
(B) felhasznált dízelgázolaj energiatartalmára vonatkoztatva

2. ábra. Az EU biohajtóanyag direktívájának
hatása Magyarországon
*feltétel: motorbenzin- és dízelgázolaj- fogyasztás
megegyezik a 2009. évivel, és csak elsıgenerációs
biohajtóanyagok állnak rendelkezésre
(RME: repceolaj-zsírsav-metilészter)
Magyarország lehetıségeit (talaj, éghajlat, az
újgenerációs biohajtóanyagok kifejlesztésének
mőszaki szintje, stb.) tekintve, rövidtávon (1-3 év)
továbbra is a hagyományos bio-motorhajtóanyagok
(bioetanol
és
biodízel),
valamint
a
molekulaalkotóként bioetanolt tartalmazó bio-etiltercier-butil-éter (bio-ETBE) alkalmazása biztosnak
tőnik. Középtávon (5-10 év) elsısorban a
biogázolaj- (trigliceridekbıl, zsírsavakból, zsírsavészterekbıl, stb. elıállított izo- és normálparaffinok elegye) gyártás bevezetése várható,
valószínőleg részben vagy teljesen magyar alap- és
alkalmazott
kutatási
eredmények
és
kísérletfejlesztés tapasztalatai alapján, a MOL
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3. ábra A biomotorhajtóanyagok elıállításának kapcsolatrendszere
10 000
9 000

Betakarított kukorica, ezer tonna

3. Motorhajtóanyagok agráreredető
Nyersanyagforrásai Magyarországon
Hazánkban a gazdaságosan megmővelhetı
földterület több mint 50%. A bioetanol gyártás
jelenlegi fı alapanyagbázisát jelentı kukorica
utóbbi években termesztett mennyiségének
alakulását a 4. ábra szemlélteti. Az 1,0-1,2 ·106
hektáron termesztett kukorica a teljes vetésterület
25-30%-át veszi igénybe. Potenciális bioetanol
elıállítási lehetıséget kínál a búza és a cukorcirok
is. Ez elsınek termesztésére jellemzı adatokat a 2.
táblázat táblázatban foglaltuk össze. Figyelembe
véve Magyarország lakosainak közvetett és
közvetlen kukorica- és búzafelhasználását a 2020-ra
tervezett 10 e% bioetanol elıállításához szükséges
alapanyagok rendelkezésre állnak – átlagos
termékhozamok esetén is. Például 1 tonna
kukoricából – átlagosan technológiát feltételezve –
330- 350kg bioetanol állítható elı. A becsült 280300 ezer tonna bioetanol elıállításához – csak a
kukoricát alapul véve – szükséges kb. 1,0-1,2 millió
tonna mennyiség biztonságosan rendelkezésre áll.
Sıt igény esetén ennek akár többszöröse (5. ábra) is
[6-8]!
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4. ábra. A Magyarországon betakarított kukorica
mennyiségének alakulása

Búza
TermıTermésTermésÉvek
terület,
hozam,
mennyiség,
103 ha
t/ha
103 t
1024
3,60
3692
2000
1206
4,31
5197
2001
1110
3,51
3910
2002
1114
2,64
2941
2003
1174
5,12
6007
2004
1131
4,50
5088
2005
1075
4,07
4376
2006
1111
3,59
3987
2007
1130
4,98
5631
2008
1142
3,85
4396
2009
2. táblázat. A búzatermelés jellemzı adatai
Magyarországon
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5. ábra. Magyarország kukoricatermelése és
felhasználása
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A biodízel alapanyagául szolgáló repce- és
napraforgómag termesztési adatait a 6. ábra mutatja
be. A nem étkezési célra fordítható mennyiség kb.
800 ezer és 900 ezer tonna között van [7, 8]. Ez kb.
280-360 ezer tonna biodízel, illetve biogázolaj
gyártására elegendı, ami kb. kielégíti a 2020-ra
tervezett 10% részarányt a dízelgázolajok
energiatartalmára
vonatkoztatva,
ha
a
hagyományostól eltérı (nem étkezési célú)
alapanyagokból (használt sütıolajok és zsiradékok,
vágóhídi zsiradékok – faggyúk, bélzsírok, stb. –
szennyvíztelepek ún. „barna zsiradéka”, hosszú
láncú ≥ C22 – triglicerideket tartalmazó olajok, stb.)
(kb. 50 ezer tonna) elıállítható további kb. 50 ezer
tonna biogázolajat is figyelembe vesszük. Az ilyen
célú technológia alapanyagelıkészítését, azaz
kémiai átalakítására való alkalmassá tételét még ki
kell dolgozni!!!
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7. ábra. A sertés és szarvasmarha állomány
alakulása Magyarországon
4. Összefoglalás és következtetések
Rövidtávon (1-3 év) Magyarországon a
biomassza eredető motorhajtóanyagok közül
továbbra is a hagyományos bioetanol és biodízel,
valamint
a
bioetanolt
molekulaalkotóként
tartalmazó etil-tercier-butil-éter (bio-ETBE) marad
meghatározó (10. ábra). Ezek jelenleg felhasznált
összes
mennyisége
kb.
a
teljes
hazai
motorhajtóanyag felhasználás 4,4-4,5%-át teszi ki
energiatartalomra vonatkoztatva. Ez bioetanol
vonatkozásában meghaladja az EU-ban lévı
átlagot, és csak kismértékben marad el a
világátlagtól (8. ábra), míg a biodízel
vonatkozásában fordított a helyzet (9. ábra) a
nemzetközi összehasonlításban [2]. Összességében
tehát nagyon pozitív.
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6. ábra. A napraforgó- és a repcetermesztés
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8. ábra. Motorhajtóanyag célú etanol elıállítás
változása a világon

Problémát jelent az állattenyésztés visszaesése
(7. ábra), mert pl. a növényolajok elıállításakor
keletkezı magpogácsa elfogyasztásához kevés a
sertés- és marhaállomány. Megoldás lehet az abból
történı energia-elıállítás.
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A hagyományos bioetanol gyártás hátrányainak
(drága nyersanyag, jelentıs részben élelmiszeripari
alapanyag, energiaigényesség, stb.) részbeni
csökkentésére tett erıfeszítések még nem jártak
átütı sikerrel, csak a meglevı technológiák
korszerősítése történt meg (energiahatékonyság
növelése, melléktermék-felhasználás gazdaságossá
tétele, stb.)
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9. ábra. Biodízel elıállítás a világon
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10. ábra. Bio-motorhajtóanyagok gyártásának és felhasználásának alakulása Magyarországon
A Diesel-motorok mőködtetésére szolgáló
elsıgenerációs biomassza alapú motorhajtóanyagok
(növényolajok,
biodízelek)
számos
alkalmazástechnikai hátránya és nagy bekerülési
költsége miatt szükséges a jobb tulajdonságú és
nagyobb értékő újgenerációs termékek elıállítása és
felhasználása. Rövid- és középtávon a biogázolajok
és a szintetikus biogázolajok elterjedése várható:
o Lényegesen kedvezıbb alkalmazástechnikai
jellemzık (cetánszám: 60-85, CFPP
adalékolatlanul: -10°C (-) -35°C, aromás-, kén-,
nitrogén- és olefines kettıskötés-mentesség,
nagyobb energiatartalom stb.)
o a biogázolaj elıállítási költsége
kıolajfinomítókban nem több, mint a biodízelé;
o értéke és önköltsége alapján a dízelgázolajjal
is versenyképes.
o a biogázolajok termékértéke: dízelgázolaj x
1,5-2,5
o A szintetikus biogázolajok elıállítási
költsége jelenleg még lényegesen meghaladja a
többiekét, de 2018-2020 körül versenyképes lehet

az egyre fokozódó ütemő fejlesztések
eredményeképpen.
A biogázolajokat túlságosan nagy cetánszámuk
miatt nem célszerő önmagukban alkalmazni Dieselmotorok hajtására. Ezért felhasználásuk fıleg
keverıkomponensként elınyös. Ilyen formában
használják az egyetlen ipari mérető üzemben
(Finnországban) elıállított biogázolaj termékeket
is.
Az utóbbi években erıteljes kutatási
tevékenység folyik olyan katalitikus rendszerek
felismerésére is, amelyek lehetıvé teszik a gázolaj
és triglicerid-tartalmú alapanyagok együttes
átalakítását, azaz a gázolaj mély heteroatomeltávolítását (≤ 10 mg S,N/kg), továbbá a
triglcieridek oxigéneltávolítását és az ezekbıl
keletkezı n-paraffinok izomerizációját – lehetıleg
egy lépésben (Co-processing).
A magyar mezıgazdaság számára rendelkezésre
álló megmővelhetı terület nagysága és az éghajlati
viszonyok biztonságosan lehetıvé teszik a 2020-ra
tervezett biomassza eredető motorhajtóanyagok (10

15

energia%) nyersanyagbázisának biztosítását, sıt
jelentıs exportlehetıséget is.

[6] Lieberz, S. (USDA Foreign Agricultural
Service): „EU-27 OILSEEDS”, Annual Report,
GAIN Report Number: E49039, 2009. április 30.,
37 oldal
[7] Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu):
„stADAT-táblák – Idısoros éves adatok”
4.1.9. A fontosabb szántóföldi növények
termesztése
és
felhasználása
(2005–)
és
4.1.14. A fontosabb szántóföldi növények
betakarított területe, összes termése és termésátlaga
(1990–) (2009. július 24.)
[8] Központi Statisztikai Hivatal: „Magyarország
2008”, Nyilvántartási szám: J/9600, 2009. május
15., 93 oldal
[9] Hancsók, J., Krár, M., Magyar, Sz. Boda, L.,
Holló, A., Kalló, D.: „Investigation of the
production of high quality biogasoil from prehydrogenated vegetable oils over Pt/SAPO11/Al2O3”, Studies in Surface Science and Catalysis
170 B – From Zeolites to porous MOF Materials,
2007, 170, 1605-1610.
[10] Hancsók, J., Krár, M., Magyar, Sz., Boda, L.,
Holló, A., Kalló, D.: Investigation of the production
of high cetane number biogasoil from prehydrogenated vegetable oils over Pt/HZSM22/Al2O3, Microporous and Mesoporous Materials,
2007, 101, 148-152.
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Regionális Megújuló Energia és Erıforrás-Tervezés
Regional Renewable Energy and Resource Planning

Hon Loong Lam, Petar Sabev Varbanov, Jiří Jaromír Klemeš
EC Marie Curie Chair (EXC), Centre for Process Integration and Intensification CPI2,
Research Institute of Chemical and Process Engineering
Faculty of Information Technology, University of Pannonia
H-8201 Veszprém, Egyetem u. 10., Hungary
Summary
Exploiting the biomass energy potential may be constrained by the high production cost and high specific land
use (area per unit of generated energy). The distributed nature of the biomass resources and its usually low
energy density may require large transportation capacities. Biomass also requires large land areas to collect and
process the incoming solar radiation before the energy can be harvested. An extended approach to regional
resource management has been developed tackling simultaneously important issues of biomass supply chain transportation and land use. This work is built on the previously published method, the Regional Resources
Management Composite Curve (RRMCC)[1].
The regional renewable energy and resource planning is carried out in 2 parts. The first part is the Regional
Energy Cascade Analysis to estimate the energy target within regional supply chains and provides the result for
energy flow evaluation in between the zones, the quantity of energy needs to be imported/exported and the
locations of the demands.
In the second part, the cascade result is then further illustrated by using the RRMCC. It graphically represents
the relationship between the land use and the generation and consumption of energy. This relationship gives the
option to the planner to assess the priorities: either to sell the surplus energy on the fuel market or use the land
for other purposes such as food production.
This approach demonstrated a case study with RRMCC application is possible to maximise the use of land and
to maximise the biofuel production to the required energy demand.
References
[12] Lam H. L., Varbanov P., Klemeš J., Resources, Conservation and Recycling, 54(5), 303-309 (2010)
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Dízel-motorhajtóanyag elıállítása növényolaj és gázolaj együttes
feldolgozásával
Production of diesel fuel via co-hydrogenation of vegetable oil and gas oil

Baladincz Péter, Tóth Csaba, Hancsók Jenı
Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és
Széntechnológiai Intézeti Tanszék
8201. Veszprém Egyetem u. 10.


levelezı szerzı: hancsokj@almos.uni-pannon.hu

Summary
Mobility, driven by fossil fuels, is one of the most important for the human civilisation. The depletion of the oil
reservoirs, the dependence on fossil derived energy, the environmental pollution and to reduce the dependence
on imported fuels directed the attention to the alternative fuels, such as to developing and employing bio-fuels.
Among the alternative fuels, there are the renewable fuels, made from biomass. During the production, stocking
and transportation of biological derived fuels the GHG (green house gases) emission is much lower than the
emission by the use of fossil derived fuels, because the emitted CO2 is building up again to the photosintetising
plantation. Pure vegetable oils can’t be used in modern Diesel-engines, just after the reconstruction of the engine,
or with the use of special vegetable oil fueled engines. The biodiesels, wich are made from vegetable oils
through transesterificaton, have numerous disatvantages ( e.g.: hydrolisis sensitivity, poor oxidation- end heat
stability, high cost, etc.). Therefore there is need to research new ways of converting vegetable oils, to bioderived fuels. One of the most promising amongs these the catalitic hydrogenation of the vegetable oils. Through
hydrogenation n- and i-paraffins can be converted from triglycerides, wich product is a very good diesel fuel
blending component.
The production of bio gas oil and products that containing it can obtained through several ways. Deoxygenating
the vegetable oil in a HDO reactor and after it, the skeletal isomerisation of the n-paraffin rich product wich has
high cetane number, but poor cold flow properties. The produced bio gas oil can blended into deep desulfurized
gas oil stream. In the course of co-processing, the pre-treated vegetable oil get blended to a straight run gas oil
stream in the refinery and co-processed in one reactor and in one catalytic step.
In our experimental work, the aim was to examine the heterogeneous catalyst hydrogenation of vegetable oil –
gas oil mixtures (0%, 5%, 15%, 25%, 100%). In the course of this experiment, our task was, to examine the
effects of the process parameters (Temperature: 300-380°C, Pressure: 80 bar, LHSV: 0.75h-1, H2/hydrocarbon
ratio: 600 Nm3/m3) on the quality and quantity of products on industrial NiMo/Al2O3 catalyst.
The experimental result showed, that the yield of the gasous phase product increased with increasing
temperature, because the conversion of the vegetable oil and the cracking reactions come to the front. The yield
of the main product exfoliated complexly as it decreasingly produced from the gas oil and increasingly produced
from the vegetable oil compound of the feedstock. The yield of the residual fraction decreased with increasing
temperature. The aromatic contet of the product changed by a minimum curve, as well known from the
dearomatization process of gas oil. The sulphur content of the product decreased with increasing temperature.
We maneged to make products with sulphur content less than 10 mg/kg. The blended vegetable oil containing
feedstock significantly decreases the desulphurization activity so above 15% vegetable oil containing feedstock,
we could not make products which sulphur content match to standard.
We determined, that at the favourable process parameters (T: 360-380°C, LHSV: 0.75h-1, P: 80 bar,
H2/hydrocarbon ratio: 600 Nm3/m3, 0-15% vegetable oil content of the feedstock) the quality of the products
conform with the valid diesel-fuel standard EN 590:2009 and the products are perfect fuels for Diesel-engines.
jelenleg fıleg a kıolaj biztosítja a modern világ
vérkeringését. A kıolajkészletek kimerülése, a
kıolajtól
való
függıség,
a
nagymértékő
környezetszennyezés és az importfüggıség
csökkentésének igénye a figyelmet az alternatív
energiahordozók felé fordította, azokon belül is a
bioeredető energiahordozók kifejlesztését és
alkalmazásba vételét tette szükségessé [2-6].

1. Bevezetés
Az emberiség a XVIII. századtól hasznosítja
egyre nagyobb mennyiségben a Földön 100 millió
évek alatt felhalmozódott fosszilis energia vagyont.
Az immár közel 11 Mrd t/év-et [1] meghaladó
kıolajegyenértékő összenergiaigénynek körülbelül
85%-át
adó
fosszilis
energiahordozók
nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a világ
elérhesse a mostani civilizációs szintet. Vagyis,
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Ezért a fizikai és alkalmazástechnikai
tulajdonságok közötti eltérések nem teszik lehetıvé,
hogy a dízelgázolaj egyszerően helyettesíthetı
legyen növényolajokkal [2, 4-6].

2. Alternatív motorhajtóanyagok
Az alternatív motorhajtóanyagok közé tartoznak
a biomasszából, mint állandóan megújuló, illetıleg
megújítható energiaforrásból elıállítható biomotorhajtóanyagok.
A
bioeredető
motorhajtóanyagok gyártása, tárolása, szállítása és
felhasználása során kisebb a károsanyag kibocsátás,
mivel a felhasználás során keletkezı CO2 nem
terheli a környezetet, mert az a növények
fotoszintézise során azokba ismét beépül. Így
kisebb mértékben terhelik a környezetet, mint a
fosszilis
energiahordozókból
elıállított
motorhajtóanyagok használata [4-6].

Biodízel
Napjainkban a Diesel-motorok hajtására a
legnagyobb mennyiségben elıállított és felhasznált
hajtóanyag a biodízel (2. ábra) [4-6].
A növényolajokból átészterezéssel elıállított
biodízelek szerkezetüknél fogva köztudottan
számos hátrányos tulajdonsággal rendelkeznek.
Ezek közül a legfontosabbak [2-6]:
• nagy olefines kettıskötés tartalom (rossz
hı- és oxidációs stabilitás),
• hidrolízis érzékenység (korrózió),
• szabad
OH-csoporttal
rendelkezı
vegyületek (színesfém korrózió),
• kisebb energiatartalom miatt nagyobb
hajtóanyag-felhasználás (~10-15%),
• nagyobb
hidegszőrhetıségi
határhımérséklet
(hidegindítási
és
porlasztási problémák),

2.1. Diesel motorok hajtására alkalmas biomotorhajtóanyagok
Növényolajok(trigliceridek)
A növényolajok és állati zsírok fı alkotóelemei
a trigliceridek, melyek egy többértékő alkoholnak, a
glicerinnek
és
különbözı
szénatomszámú
zsírsavaknak
(CnHmCOOH,
ahol
n=13-21,
m=27-43) az észterei (1. ábra). A zsírsavak
szénatomszáma 14-22 közötti, de a leggyakrabban
16-18 szénatomszámúak. Mivel természetes
zsírsavakról van szó, szénatomszámuk mindig
páros és jelentıs mértékben tartalmaznak telítetlen
kötéseket.
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12. ábra. Növényolaj átészterezési reakciójának
bruttó folyamata
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Az elıállítás során a növényolajat metanollal
katalizátor jelenlétében átészterezik. Ennek során
növényolaj-zsírsav-metil-észterek elegyét (NOME)
és melléktermékként glicerint kapnak.
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11. ábra. Egy tipikus triglicerid molekula (egy
glicerin és három zsírsav molekula észtere)

Biogázolaj
A Diesel-motorok üzemeltetésére a nagy
cetánszámú és jó folyási tulajdonságokkal
rendelkezı izo-paraffinok a legmegfelelıbbek.
A trigliceridekbıl ilyen izo-paraffinokban dús
termékek elıállításának egyik lehetısége azok
katalitikus hidrogénezése és, ha szükséges,
izomerizálása. Ekkor a triglicerideket többlépéses
katalitikus eljárás során alakítják át izoparaffinokban dús termékké (3. és 4. ábra) [4-7].

A növekvı dízelgázolaj igény kielégítése
érdekében a növényolajakat mind önmagukban,
mind dízelgázolajokkal alkotott különbözı arányú
keverékeikben megpróbálták felhasználni. A
növényolajat alkotó trigliceridek, melyek a
növényolajok
fizikai-kémiai
tulajdonságait
határozzák
meg,
szerkezetileg
jelentısen
különböznek dízelgázolajat alkotó molekuláktól. A
növényolaj komponensek észterkötést - ezáltal
oxigént (hidrolízisérzékenység) - és egy, vagy több
kettıskötést is tartalmaznak (rossz oxidációs- és
hıstabilitás) és molekulatömegük jelentısen
nagyobb a gázolajénál.
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monogliceridek, digliceridek és karbonsavak
(mőveleti paraméterektıl függıen esetleg nagy
molekulatömegő n-paraffinok is) keletkeznek, majd
ezen közbensıtermékek paraffinokká alakulnak
három különbözı úton: dekarboxilezıdéssel,
dekarbonilezıdéssel
és
hidrogénezı
oxigéneltávolítással. A reakció harmadik lépéseként
izomerizációs reakciók játszóghatnak le. A teljes
folyamat során láncszakító reakciók is végbemenek
[4-10].

13. ábra. A biogázolaj elıállítás bruttó folyamata
A reakciómechanizmus során elsı lépésben
megtörténik a trigliceridek zsírsavláncaiban lévı
kettıskötések hidrogénezése. Ezután végbemegy az
oxigéneltávolítás.
Ennek
során
elıször

14. ábra. Trigliceridek katalitikus hidrogénezésének mechanizmusa
A reakció terméke a biogázolaj, melynek
fogalmát a Pannon Egyetem Ásványolaj- és
Széntechnológiai Intézeti Tanszékén vezették be [9,
10]. Definíció szerint a biogázolaj olyan gázolaj
forrásponttartományába esı izo- és n-paraffinok
elegye,
amelyeket
valamilyen
természetes,
triglicerid-tartalmú alapanyagokból (növényolajok,
használt sütıolajok, zsírok, vágóhídi zsiradékok,
stb.) katalitikus hidrogénezésével állítanak elı.
A biogázolaj és azt tartalmazó termékek
elıállítására kísérleteink és irodalmi adatok alapján
több út áll rendelkezésre. Az 5. ábrán bemutatott
elsı eljárásváltozatban a növényolajat egy
elıtétreaktorban elıkezelik, majd ezután a HDO
reaktorban oxigénmentesítik. Az így nyert nparaffinokban dús, kiugróan nagy cetánszámú, de
rossz
hidegfolyási
tulajdonságú
terméket
elválasztás után izomerizálják a hidegoldali
tulajdonságok javítása érdekében. A kapott
biogázolajat bekeverhetik egy mély kéntelenítéssel
nyert gázolajba is (második technológiai
elrendezés). A harmadik eljárásváltozatban a
növényolajat elıkészítik, majd bekeverik egy
finomítói alapgázolajáramba. Ezt az elegyet egy
már meglévı (vagy kismértékben módosított)
kéntelenítı üzemben alakíthatják át [3, 7-11].
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Triglicerid
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egység

Biogázolaj
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Biogázolaj és
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Boigázolajtartalmú gázolaj

Gázolaj

5. ábra. Biogázolaj elıállításának lehetséges
technológiai megvalósításai
Kísérleti munkánk célkitőzése az volt, hogy
növényolaj-tartalmú gázolajok heterogénkatalitikus
hidrogénezésével kiváló minıségő, Diesel-motorok
hajtóanyagaként
és/vagy
dízelgázolaj
keverıkomponensként alkalmazható termékelegy
elıállítási lehetıségét vizsgáljuk. Ezen belül célunk
volt az alkalmazott NiMo/Al2O3 katalizátoron a
kedvezı
mőveleti
paraméterkombinációk
(hımérséklet,
nyomás,
folyadékterhelés,
hidrogén/szénhidrogén arány) meghatározása.
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3.2. Felhasznált anyagok

3. Kísérleti tevékenység

A heterogénkatalitikus hidrogénezési kísérletek
alapanyagaként 0%, 5%, 15%, 25%, 100%
magyarországi eredető napraforgóolajat és a MOL
NyRt. által rendelkezésünkre bocsátott orosz
kıolajból nyert gázolajfrakciót tartalmazó gázolajnövényolaj
elegyeket
használtunk.
Tiszta
növényolaj
esetén
kénvegyülettel
(dimetildiszulfid) 1000 mg/kg értékre állítottuk be az
alapanyag
kéntartalmát
a
katalizátor
szulfidállapotának megırzése végett. Elegyek
esetén az alapanyag kéntartalmát az alapgázolaj
kéntartalma biztosította, amelyet a gázolajrész
tartalmazott.
Katalizátorként
a
MOL
Ásványolajés
Széntechnológiai
Intézeti
Tanszék
korábbi
kísérletei
alapján
célirányosan
kiválasztott
összetételő, „in-situ” szulfidált NiMo/Al2O3
katalizátort alkalmaztunk

Kísérleti munkánk során 0%, 5%, 15%, 25%,
100% napraforgóolajat tartalmazó gázolajfrakció
heterogénkatalitikus
átalakítási
lehetıségét
vizsgáltuk
NiMo/Al2O3
katalizátoron.
A
szisztematikus
kísérletsorozatból
ebben
a
közleményben a hımérsékletnek a cseppfolyós
szerves-, és a gáztermékek hozamára, a termék
gázolaj-forrásponttartományába esı frakciójának
hozamára és annak minıségi jellemzıire gyakorolt
hatásának
meghatározására
végzett
kutatómunkánkat és annak eredményeit mutatjuk
be. A mőveleti paraméterkombinációkat elıkísérleti
eredményeink alapján választottuk meg, figyelembe
véve az alapgázolaj és a napraforgóolaj fizikai és
kémiai tulajdonságait is.
3.1. Kísérleti berendezés
A kísérleteket folyamatos üzemmódban, egy
100 cm3 hasznos térfogatú csıreaktort tartalmazó
berendezésben végeztük (6. ábra), amely
tartalmazza az összes olyan fıbb készüléket és
gépegységet, amelyek az ipari heterogénkatalitikus
üzemben is megtalálhatók [9, 10].
4

2

5

3.3. Mőveleti paraméterek
Vizsgálatainkat a következı – elıkísérleteink
eredményei alapján választott – mőveleti paraméter
kombinációk mellett végeztük: T = 300-380°C, P =
80 bar, folyadékterhelés (LHSV): 0,75 h-1,
H2/alapanyag térfogatarány: 600 Nm3/m3.

12
F

3.4. Vizsgálati és számítási módszerek

P

Az alapanyag és a kapott termékek jellemzıit az
MSZ
EN
590:2009
szabványban
elıírt,
dízelgázolajokra érvényes szabványos vizsgálati
módszerekkel határoztuk meg, illetıleg számítottuk
ki.
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3.5. Céltermék kinyerése

14
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13

14

13

A termékelegy célfrakciókra való bontását a 7.
ábra szerint végeztük. A kísérletek folyamán a
nagylaboratóriumi
berendezés
szeparátor
egységében a termékelegyet gáz- és cseppfolyós
fázisra választottuk szét. A kapott folyékony
termékelegybıl a vizet választótölcséres ülepítéssel
választottuk el a szerves fázistól. Ezután 180°C-ig
történı desztillációval elválasztottuk a könnyő, C5C9 szénhidrogén terméket, amelynek mennyisége
minden mérési pont esetén elhanyagolható volt
(kisebb, mint 0,1% az alapanyagra vonatkoztatva).
A fenékterméket vákuum-desztillációval tovább
feldolgozva elválasztottuk a gázolaj forrásponttartományába
esı
célterméket
(C11-C22

15
14

1
13

9

16

6. ábra. A kísérleti berendezés elvi folyamatábrája
(1: Palacktároló, 2: Nyomásmérı, 3: Alapanyag
tartály, 4: Reduktor, 5: Áramlás szabályzó, 6:
Szivattyú, 7: Áramlásmérı, 8: Szeparátor, 9:
Termék tartály, 10: Reaktor, 11: Gázóra, 12:
Hasadó tárcsa, 13: Hőtıfolyadék, be, 14:
Hőtıfolyadék, ki, 15: Inert gáz, 16: Vezérlı
számítógép)
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szénhidrogének 360°C-ig) a maradéktól, és
meghatároztuk a céltermék és a maradék hozamát.

termékhozammal, mivel a krakkreakciók csak
kismértékben játszódtak le, de a mőveleti
paraméterek szigorodásával a céltermék hozama
csökkent.

Termékelegyek

Gáz fázis

Vizes fázis

Szerves fázis (C5+)

100

(CO, CO2, C3H8,
C3H6, C1-C4
Szénhidrogének ,
H2S, NH3)

95

(trigliceridek , digliceridek ,
monogliceridek , nagyobb
szénatomszámú
szénhidrogének , karbonsavak ,
észterek)

Gázolajfrakció
(180-360°C)

(C5-C10)

Gázolajhozam, %

Maradék
Könnyő
szénhidrogének

7. ábra A termékek frakciókra bontásának elvi
vázlata
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4. Kísérleti eredmények és értékelésük

15% NO

25% NO
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Elegy
alapanyagok
esetében
rendkívül
összetetten, több ellentétes hatás eredıjeként alakult
a céltermékek hozama (9. ábra). Ezen paraméterek
esetében a növényolaj átalakulása 340°C-tól már
közel teljes, a hımérséklet további növelésével a
gázolaj hidrogénezési reakciók miatt csökkent a
céltermék hozama. A növényolaj bekeverésével
minden esetben kisebb céltermék hozamot értünk
el, mint a tiszta gázolaj alapanyagból nyert
termékek esetében, mivel a növényolaj átalakulása
közben a gázolaj forrásponttartományba esı
paraffinok mellett nem elhanyagolható mennyiségő
gáztermék (propán, CO és CO2) is keletkezett.
A hımérséklet növelésével a maradék hozama
csökkent, ami a trigliceridek egyre teljesebb
átalakulásával és emellett a krakkreakcióknak a
hımérséklet növelésével egyre nagyobb mértékben
történı lejátszódásával magyarázható (10. ábra).
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9. ábra. Gázolaj forrásponttartományba (180360°C) esı céltermék hozama a hımérséklet
függvényében

16
5% NO

340

Hımérséklet, °C

A gázfázis az oxigéneltávolítás során keletkezı
szén-oxidokat, a triglicerid molekulából keletkezı
propánt, a heteroatomeltávolítás során keletkezı
kén-hidrogént és ammóniát, és a krakkoló
reakciókban
melléktermékként
(értékes
kísérıtermékként) keletkezı egyéb könnyő
szénhidrogéneket tartalmazott. A hımérséklet
növelésével nıtt a gáztermék hozama (8. ábra).
Ennek oka egyrészt alacsonyabb hımérsékleten a
növényolaj átalakulás növekedésének, másrészt
magasabb hımérsékleten (a növényolaj átalakulása
után) a krakkreakciók egyre fokozottabb elıtérbe
kerülése.
Csak növényolajból a mőveleti paraméterek
szigorodásával nagyobb mennyiségő gázolaj
forrásponttartományba esı célfrakció keletkezett,
azaz a hımérséklet növelésével nıtt a célfrakció
hozama (9. ábra).
0% NO
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8. ábra. A gáztermék hozama a hımérséklet és a
növényolaj tartalom függvényében
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10. ábra. A maradék hozamának változása a
hımérséklet függvényében

Tiszta gázolaj alapanyag esetében a céltermék
hozama közel megegyezett a szerves cseppfolyós
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A HDO reakcióban keletkezı víz hozama a
növényolaj triglicerid és szabad zsírsav tartalmának
átalakulásáról ad felvilágosítást. A hımérséklet
növelésével csökkent a víz hozama ami a HDO
reakció
háttérbe
szorulását
jelenti,
a
dekarbonilezı/dekarboxilezı reakciók elıtérbe
kerülése miatt. 300-340°C-on keletkezett a
legnagyobb mennyiségben víz, azaz ezen a
hımérsékleten játszódott le a nagyobb mértékben
vízkilépéssel járó HDO reakció (11. ábra).

340°C) az elegy alapanyagok esetén nyert termékek
kéntartalma kisebb mint tiszta gázolajból
elıállítottaké.
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12. ábra. Gázolaj forrásponttartományba esı
céltermék aromástartalma a hımérséklet
függvényében
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11. ábra. A vízhozam változása a hımérséklet
függvényében
A korszerő dízelgázolajok elıállításának
elengedhetetlen feltétele az aromástelítés is. A
gázolajpárlatok aromástartalmának csökkentése a
szabványos elıírásokon túl más szempontokból is
fontos. Az aromástartalom csökkentésével nı a
gázolaj cetánszáma, így csökken a motorok
emissziója, továbbá az alapanyag aromástartalma
nagymértékben befolyásolja a kéntelenítési
hatásfokot is, mert a nagyobb, többgyőrős aromás
molekulák
tartalmazzák
a
legnehezebben
eltávolítható heteroatomokat 300°C hımérsékleten
és felette is az aromás vegyületek jelentıs mértékő
csökkenése következett be (12. ábra). Ez a
katalizátor a hımérséklettel növekvı, egyre
nagyobb hidrogénezı aktivitását mutatja. A
hımérséklet növelésének hatására 350°C felett – az
exoterm aromástelítési reakciók miatt bekövetkezı
termodinamikai gátlás következtében - az
aromástelítés hatékonysága kisebb volt.
A 13. ábrán látható, hogy a tiszta növényolaj,
illetve elegy alapanyagok esetében a kéntartalom
nem csökken olyan mértékben, mint tiszta gázolaj
alapanyag esetében. A növényolaj hígító hatásának
köszönhetıen alacsonyabb hımérsékleten (300-
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13. ábra. Gázolaj forrásponttartományba esı
céltermék kéntartalma a hımérséklet függvényében
A
kéntelenítés
kedvezı
hımérséklettartományában (350-380°C) 15% növényolajtartalomig közel azonos a kéntelenítı aktivitás és a
kéntartalom a tiszta gázolajból nyert termékekhez
képest, míg 25% növényolaj-tartalmú és fıleg tiszta
növényolaj alapanyag esetében a kéntelenítı
aktivitás már elmarad a tiszta gázolaj alapanyaggal
végzett kísérletekhez képest, így a végtermék
kéntartalma is nagyobb lesz. Ennek oka, hogy a
heteroatom eltávolítás a katalizátor fémes helyein
megy végbe, azaz a növényolaj tartalommal
növekvı oxigéntartalom és az alapanyag gázolajból
származó
kéntartalom
eltávolítási
reakciói
versenyeznek egymással a katalizátor aktív
centrumain.
A 14. ábrán látható, hogy az alapanyag
növényolaj tartalmának növelésével a termékek
CFPP értéke alacsonyabb hımérsékleteknél
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380°C, 80 bar és legfeljebb 15% növényolaj
tartalmú alapanyag esetén a termékek a CFPP
értékükön kívül megfeleltek az MSZ EN 590:2009
dízelgázolaj szabványban elıírt értékeknek.
Azonban már enyhébb reakcióparaméterek esetén
(5-25% növényolaj tartalom, 360°C, 80 bar,
0,75 h-1
folyadékterhelés,
600
Ndm3/dm3
H2/szénhidrogén térfogatarány) kapott termékek is
kitőnı dízelgázolaj keverıkomponensek lehetnek
kis kén-, nitrogén- és aromástartalmuk, valamint a
növényolaj átalakulás során képzıdı normál
paraffinok által biztosított magas cetánszámuk
miatt.
A CFPP értékek javítására például izomerizáló
katalitikus
normálparaffin-átalakítást
célszerő
végezni.

elmarad a tiszta gázolaj alapanyagéhoz képest, de a
hımérséklet növekedésével – ahogy a növényolaj
átalakítás egyre inkább végbemegy – a növényolaj
tartalmú alapanyagokból nyert termékek CFPP
értéke megközelíti, illetıleg eléri a tiszta gázolaj
alapanyag esetén nyert termékekét.
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14. ábra. A gázolaj forrásponttartományba esı
céltermék CFPP-je az alapanyag növényolaj
tartalmának függvényében

5. Összefoglalás
A közleményben röviden bemutattuk a
bioeredető motorhajtóanyag elıállítás kutatásának
létjogosultságát, az eddig felismert és alkalmazott
Diesel-motorok
hajtására
alkalmas
biomotorhajtóanyagok fajtáit és a jelenleg az
alkalmazásba vétel határán álló biogázolaj illetve
azt taralmazó gázolajok elıállítási lehetıségeit.
Kísérleti
munkánk
során
különbözı
napraforgóolaj-tartalmú
gázolaj
elegyek
heterogénkatalitikus hidrogénezı átalakíthatóságát
vizsgálatuk. A kísérletek során nyert termékek
tulajdonságainak vizsgálatait a gázolajokra
vonatkozó magyar szabványban (MSZ EN
590:2009) megadott vizsgálatok leírásai szerint
végeztük.
A termékek víztartalma alapján megállapítottuk,
hogy 300-340°C hımérséklet alkalmazása kedvez a
vízkilépéssel történı oxigéneltávolítási (HDO)
reakciónak, amely hatására kisebb CO2 kibocsátás
érhetı el azonos konverzió esetén, a dekarboxilezı
reakciók visszaszorulása miatt, azonban a hidrogén
felhasználás nagyobb.
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A megújuló energiaforrások változásának integrálása
Total Sites-ban
Integrating Varying Renewables into Total Sites
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Technology, University of Pannonia, Egyetem u. 10, H-8200 Veszprém, Hungary
e−mail: fodor@dcs.uni-pannon.hu
Summary
Total Site integration which is an extension of Heat Integration, maximises the energy recovery among processes
on the same site. It decreases avoidable fuel consumption and reduces greenhouse gas emissions. The Total Site
concept along with the basic utility system design was introduced by Dhole and Linnhoff (1993) [1]. Klemeš et
al. (1997) [2] made further advances in the area through the addition of targets for power co-generation in
relation to the generation and use of steam. More recently the Total Site concept has been extended by
integrating of heat and power requirements of residential, business and service buildings – e.g. hospitals, hotels,
offices.
The renewable energy availability, the energy demands (heating, cooling and power) of the considered sites are
not always predictable and vary significantly with time of the day, period of the year and location. Energy
systems with varying renewables require extended methodology with the time as another problem dimension.
The challenge to increase the share of renewables in the energy mix could be met by integrating solar, wind,
biomass, geothermal energy as well as some types of waste with the fossil fuels.
This contrition builds on the previous works (Perry et al., 2008) [3]. The most recent extension was published by
Varbanov and Klemeš (2010) [4]. A fixed set of locations is assumed and the analysis focuses on the time
variations. The time variations of demands have been used for the analysis of batch processes and have been
subject to research in the past both in industrial and residential contexts. An analogy is sued and it is assumed
that the storage facility is operated continuously. Some unavoidable heat losses are considered.
In the published case study (Varbanov and Klemeš, 2010) [4] four areas are integrated into Total Site – two
industrial, a hotel, and a residential area. The residential area generates solar energy with solar thermal
collectors, wich can be evaluated for the Total Site, giving precedence to renewables when placing utilities. The
time intervals are expressed for 24 h cycle and separated three time slices. For each time slices analyses site
targets for solar heat capture and storage. Analysing the results over a short-term horizon, there is a trend of heat
storage build up and the capacity of the heat storage cannot be directly targeted. Resolving the task there are
options to find waste heat inside or outside the Total Site or/and to analyse a long term horizon in order to
compensate these problems.
Keywords: Total Sites, supply and demand sides, varying renewables, demonstration case study
References:
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A biogáz termelés intenzifikálása szuperkritikus szén-dioxid
robbantásos elıkezeléssel
Effects of supercritical CO2 explosion pretreatments on digestibility of corn bran

Járvás Gábor, Szigeti Márton, Dallos András
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar
8200 Veszprém Egyetem u. 10
Összefoglaló
A különbözı alternatív energiaforrások szerepének felértékelıdése napjainkban egyre inkább
megkérdıjelezhetetlen. A bioetanol lehet a jövıben az egyik legfontosabb megújuló energiaforrás, melyet
jelenleg fıként magas keményítı tartalmú növényekbıl, leggyakrabban kukoricából állítanak elı (ún. elsı
generációs eljárás). A bioetanol termelés energiaigényének csökkentésére felhasználhatók a szemes kukorica
szárazırlésének melléktermékei. A különbözı melléktermékek anaerob fermentációjával elıállított biogáz
gázmotorokban történı elégetésével nyert elektromos áram, illetve hulladékhı felhasználható kombinált
technológiájú bioetanol-biogáz üzemekben. A fermentáció elsı lépése a hidrolízis, melynek sebességét a
növényi szövetek ellenálló képessége határozza meg. Elıkezeléssel, vagyis szöveti és sejt szintő roncsolással
növelhetı a hidrolízis sebessége, ezáltal növelhetı a kumulatív metánhozam valamint csökkenthetı a biogáz
termelés ciklusideje.
A szuperkritikus szén-dioxid robbantás az egyik legköltséghatékonyabb elıkezelési eljárás az alkalmazott
relatív kis hımérséklet (összehasonlítva a gızrobbantással), valamint kismértékő káros anyag kibocsátás
(összehasonlítva az ammóniás robbantással) miatt.
A NKTH által támogatott kutatómunkánk (JÁP OMFB-00854/2007) során kukorica korpa szuperkritikus
szén-dioxidos elıkezelését vizsgáltuk széles nyomás (35-80bar) és hımérséklet (50-160°C) tartományban. A
kísérleteket egy Parr gyártmányú reaktorban végeztük, melybıl a meghatározott ideig kezelt mintát egy
expanziós szelepen keresztül ciklonba vezettük. Az így kezelt minták esetében az eljárás hatásosságát oldott
fázisú KOI és BOI mérésével, valamit tényleges biogáz kihozatali kísérletekkel jellemeztük.
Az eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a szuperkritikus szén-dioxidos robbantás hatásos eljárás a
kukorica korpa hidrolízisének javításához és így a belıle történı biogáz fermentációval végzett energia elıállítás
hatékonyságának növeléséhez.
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A csicsóka, mint bioetanol alapanyag
Ethanol production from Jerusalem Artichoke

Kondor Anett, Réti Ildikó, Dallos András
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar
8200 Veszprém Egyetem u. 10.
Összefoglaló
Bioetanol gazdaságos elıállítására elsısorban azok a nagy szénhidrát-tartalmú biomassza nyersanyagok
alkalmasak, amelyek poliszacharidjaiból hidrolizált cukor erjesztésével alkohol állítható elı. A takarmányfélékhez tartozó csicsóka (Helianthus tuberosus L. - Asteraceae) gyökérgumói 14-16% inulint tartalmaznak,
amely a növényvilág egyik legelterjedtebb a fruktozán-poliszacharidja. A csicsóka szélsıséges hımérsékleti
viszonyok között is termeszthetı, szárazságtőrı, igénytelen növény, gyengébb talajú területek hasznosítására
kiválóan alkalmas.
A NKTH által támogatott kutatómunkánk (JÁP OMFB-00854/2007) során darált csicsóka inulin
tartalmának kinyerési lehetıségeit, az inulin enzimes és savas hidrolízisét, majd a hidrolizátum alkoholos
fermentációját és desztillációját vizsgáltuk. A csicsóka-inulint kénsav katalizátorral, endoinulináz enzimmel és
vegyes endo-, és exoinulináz enzimkeverékkel (Aspergillus niger) hidrolizáltuk, pH- és hımérséklet-szabályozás
mellett. A csicsóka inulin hidrolízisének és alkoholos fermentációjának eredményességét a hidrolizátum
oligomer, dextróz-, fruktóz és szacharóz-koncentrációjának (HPLC) mérésével követtük.
A hidrolizátum állandó pH-n és hımérsékleten, borélesztı felhasználásával (Saccharomyces cerevisiae)
végzett alkoholos fermentációjának elırehaladását a cukorcefre etanol- és cukor-koncentrációjának (HPLC)
regisztrálásával ellenıriztük. A fermentáció során kapott fermentlevet desztilláltuk, és meghatároztuk a
fejtermékként kapott alkohol elegy és a fenéktermékként kapott szeszmoslék összetételét és fontosabb jellemzıit.
Megállapítottuk, hogy a szeszmoslék felhasználható biogáz elıállításra.
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Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata
NiMo/Al2O3 katalizátoron
Investigation of catalytic transformability of triglycerides on NiMo/Al2O3 catalyst

Kovács Sándor, Baladincz Péter, Hancsók Jenı*
Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet,
MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék,
8201. Veszprém Egyetem u. 10.
*levelezı szerzı: hancsokj@almos.uni-pannon.hu
Summary
The applicability of vegetable oils and their derivates as automotive fuels has been well-known for a long time.
In the recent years, intensive researches have been started for the replacement of biodiesels (fatty acid methyl
esters). Biodiesels are the almost exclusively used bio blending components in diesel fuels nowadays; however,
they have numerous disadvantages during the production and application. One of the solutions can be the
hydrogenation of different triglyceride-containing feedstocks and their conversion into “bio gas oil” with
heterogeneous catalyst. The bio gas oil is a mixture of hydrocarbons (especially normal and isoparaffins) having
boiling points similar to diesel fraction, obtained from triglycerides (e.g. vegetable oils, used cooking oils,
animal fat). The research, production and application of these second generation biofuels are intensively
subsidied by the European Union. That is why in the last couple of years intensive research and development
efforts were started to find other thermal and/or catalytic routes of converting triglyceride-containing feedstocks
into fuels which have a different chemical structure and better quality than the fatty acid methyl esters. However,
many questions are still unclear.
According to these, our aim was to investigate the applicability of an expediently chosen NiMo/Al2O3 catalyst
for the conversion of specially pretreated Hungarian sunflower oil to produce motor fuels. The experiments were
carried out in bench-scale apparatus in continuous operation. The changes of the hydrocracking (olefinic double
bond saturation, oxygen removal) activity of the applied catalyst, the pathways of hydrodeoxygenation reactions
and the effect of process parameters (temperature, pressure, LHSV) on the yield and on the quality of the
products were also investigated. The range of the applied process parameters – based on our preliminary
experiments – were the following: temperature: 300-380°C, pressure: 60-90 bar, LHSV: 1.0-3.0 h-1,
H2/sunflower oil volume ratio: 600 Nm3/m3.
It was concluded that on the investigated catalyst products with high (>60%) paraffin content having boiling
points similar to diesel fraction (T = 380°C, p = 90 bar, LHSV = 1.0-1.5 h-1, H2/sunflower oil volume ratio:
600 Nm3/m3) could be produced. In case of every investigated process parameter the C15- C18-paraffins were
formed, i.e. on the applied catalyst both the HDO and the decarboxylation/decarbonylation reactions took place
•

Bevezetés
Napjainkban egyre inkább elıtérbe kerül a biomotorhajtóanyagok elıállítása és felhasználása.
Számos, az egész emberiséget érintı tényezı
erısítette és erısíti napjainkban is ezt a folyamatot,
amelyek között környezetvédelmi, politikai és
gazdasági jellegőeket egyaránt találunk. Ezek közül
a legfontosabbak:
• növekvı energiafelhasználás biztosításához
való hozzájárulás,
• megújítható energiaforrás kihasználása,

•

•

•

•
•
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globális felmelegedésért és a savas esık
kialakulásáért felelıs gázok emissziójának
csökkentése,
a magas légköri és a felszínközeli
ózonproblémák
megelızése,
illetıleg
csökkentése,
a kıolajkészletek kimerülése és egyenlıtlen
eloszlása,
valamint
a
fosszilis
energiahordozók kiváltása,
ezáltal az importfüggıség csökkentése, a
jobb minıség és a kisebb bekerülési költség
igénye, a foglalkoztatottság növelése,
hozzájárulás a talaj- és vízvédelemhez,
továbbá az élıhely minıségjavításához [1].

A
biohajtóanyagok
felhasználásának
fokozásában jelentıs szerepe van az Európai Unió
energiapolitikájának, amelynek célja az igen
jelentıs kıolaj- és energia importfüggıség
csökkentése [2]. Ennek hatására az Európai
Unióban – de a világ más részein is – számos
direktívával és rendelettel szabályozták és
szabályozzák jelenleg is a biomassza eredető
motorhajtóanyagok felhasználását [3-5]. Az
2009/28/EK irányelv alapján a tagállamok esetében
az egyes idıszakokra vonatkozóan a megújuló
energiaforrásokból elıállított energia tekintetében a
részarányok
kiszámítására
vonatkozó
összefüggések és a Magyarországra vonatkozó
értékek (2005-ben 4,3%, 2020-ban 13,0%) az 1.
táblázatban találhatóak [5].
Idıszak
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018

Képlet*
S2005+0,20 (S2020-S2005)
S2005+0,30 (S2020-S2005)
S2005+0,45 (S2020-S2005)
S2005+0,65 (S2020-S2005)

Ezen hátrányok miatt, valamint a jobb minıség
elérésének érdekében intenzíven kutatni kezdték
Diesel-motorokban alkalmazható, de az eddigiektıl
eltérı kémiai szerkezető és így eltérı
alkalmazástechnikai tulajdonságú hajtóanyagok
elıállítását is [6-14]. Ezek közül a – jelenlegi
tendenciákat figyelembe véve – a bioszintézisgázból
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 [6, 15] –
ezért
kutatásukat,
elıállításukat,
valamint
felhasználásukat az Európai Unió is kiemelten
támogatja [16].

Értékek, %
6,04
6,91
8,22
9,96

2. Kísérleti tevékenység

*S2005 és S2020: A megújuló energiaforrásokból
elıállított energiának a 2005. és 2020. évi teljes bruttó
energiafogyasztásban

képviselt

Az elızıek alapján kísérleti munkánk
célkitőzése célirányosan kiválasztott, kereskedelmi
forgalomban kapható NiMo/Al2O3 katalizátor
alkalmazhatóságának
vizsgálata
volt
egy
megfelelıen elıkészített, magyarországi eredető
napraforgóolaj motorhajtóanyag célú (jó minıségő
gázolaj-forrásponttartományába esı, nagy nparaffin-tartalmú termékeleggyé) átalakítására.
Ennek keretében tanulmányoztuk a katalizátor
speciális hidrokrakkoló (olefines kettıskötés telítı,
oxigéneltávolító) aktivitásának változását; ezen
belül az oxigéneltávolító reakciók lehetséges útjait,
valamint a mőveleti paraméterkombinációknak
(hımérséklet,
nyomás,
folyadékterhelés)
a
termékek hozamára és összetételére gyakorolt
hatását.

részaránya

százalékban kifejezve a tagállamok esetén.

1. táblázat. A megújuló energiaforrásokból
származó energiák részarányának meghatározására
szolgáló képletek, és a Magyarországra vonatkozó
értékek az 2009/28/EK irányelv alapján
Ezen irányelv alapján kitőzött célok elérésében
fontos szerepe lehet a trigliceridekbıl (pl.:
növényolajokból)
elıállított
motorhajtóanyag
keverıkomponenseknek. Napjainkban a Dieselmotorok
bioeredető
hajtóanyagként
vagy
keverıkomponenseként szinte kizárólagosan a biomotorhajtóanyagok elsı generációjába tartozó
biodízeleket (zsírsav-metil-észterek) alkalmazzák.
Azonban ezek elıállításuk és felhasználásuk során
számos hátrányos tulajdonsággal rendelkeznek
(veszélyes
hulladékok
keletkezése,
glicerinértékesítés nehézsége; illetıleg nagy
olefines kettıs kötés tartalom  rossz hı- és
oxidációs, és így tárolási stabilitás; hidrolízis
érzékenység, nagy víztartalom  korróziós
problémák; foszfortartalom  negatív hatás az
utóátalakító katalizátorokra, stb.) [6-10].

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 egy ipari hidrogénezı
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katalizátort
alkalmaztunk.
A
NiMo/Al2O3
katalizátor fajlagos felülete 155 m2/g, molibdénoxid tartalma 13,7%, míg nikkel-oxid tartalma
2,4 % volt.
A reaktorrendszert elıször légköri nyomáson és
környezeti hımérsékleten, 40 dm3/h nitrogéngáz
átvezetésével inertizáltuk, majd hidrogéngázzal a
reaktor nyomását 2 bar-ra emeltük. Ezután 40
dm3/óra áramlási sebességő hidrogénnel a reaktor
hımérsékletét 150°C-ra, majd 350°C-ra emeltük 40
dm3/óra áramlási sebességő, továbbra is enyhe
túlnyomású hidrogéngáz átvezetése mellett. Ezután
a katalizátort hidrogénáramban 350°C-on tartottuk,
majd a reaktor nyomását 60 bar-ra emeltük; ezt
követıen még ezen a hımérsékleten tartottuk
40 dm3/óra áramlási sebességő, enyhe túlnyomású
hidrogéngáz átvezetése mellett.

üzemben is megtalálhatók [17]. A kísérleteket
folyamatos üzemmódban végeztük.
A
napraforgóolaj
heterogénkatalitikus
átalakításakor nyert termékelegyeket gáz-, vizes és
szerves fázisra választottuk szét. A kísérleti
berendezés szeparátorában elválasztott gázfázis
tartalmazta az oxigéneltávolítás során keletkezı
vizet, szén-dioxidot, szén-monoxidot, a triglicerid
molekulából keletkezı propánt, az alapanyag kénés nitrogén-eltávolításakor 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 fázis összetételét szétválasztás nélkül
határoztuk meg.

2.3. Mőveleti paraméterek
2.2. Alapanyag és katalizátor
Az
alkalmazott mőveleti
paramétereket
elıkísérleti eredményeink alapján határoztuk meg,
és ezek a következık voltak: hımérséklet: 300380°C, össznyomás: 60-90 bar, folyadékterhelés:
1,0-3,0h-1,
H2/növényolaj
térfogatarány:
600 Nm3/m3.

A
katalitikus
hidrogénezési
kísérletek
alapanyagaként
megfelelıen
elıkészített
magyarországi napraforgóolajat használtunk fel (2.
táblázat).
Minıségi jellemzık
Kinematikai viszkozitás, 40°C, mm2/s
Sőrőség (15°C) g/cm3
Savszám, mgKOH/g
Jódszám, g I2/100g
CFPP, °C
Conradson szám, %
Zsírsavösszetétel, %
C14:0
C16:0
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
C20:0
C20:1
C22:0
Egyéb

Érték
31,55
0,9182
1,8
132
32
0,16

2.4. Vizsgálati módszerek
Az alapanyagok és a termékek minıségi
jellemzıit szabványos vizsgálatokkal határoztuk
meg (3. táblázat).

0,09
6,33
3,45
21,64
67,78
0,09
0,23
0,13
0,22
0,04

2. táblázat. Az alkalmazott napraforgóolaj fıbb
minıségi jellemzıi és zsírsavösszetétele
Katalizátorként
célirányosan
kereskedelmi
forgalomban

Minıségi jellemzı

Szabványszám

Sőrőség
Jódszám
Savszám
Víztartalom
Kokszosodási
maradék
Forrásponteloszlás
Zsírsavösszetétel

MSZ EN ISO 12185:1996
MSZ EN ISO 3961:2000
MSZ EN 14104:2003
MSZ EN ISO 12937:2001
MSZ EN ISO 10370:1997
MSZ EN 15199-2:2007
MSZ EN ISO 5509:2000
MSZ EN 14103:2003

3. táblázat. Az alapanyagok és termékek
minısítéséhez alkalmazott szabványos módszerek

kiválasztott,
beszerezhetı

30

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.

Paraffinok C16-ig

C17 paraffinok

C18 paraffinok

Karbonsavak+FAMEk

Észterek

Digliceridek

Trigliceridek

50,0
45,0
Hozam, %

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0

3. Kísérleti eredmények és értékelésük

5,0
0,0
50

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 85%-ot.
A trigliceridek konverziója a hımérséklet
növelésével nagyobb lett; 380°C hımérséklet, 90
bar nyomás esetén a vizsgált folyadékterhelés
esetén a termékelegyben lévı, át nem alakult
trigliceridek mennyisége már 10% alatt volt
(1. ábra).
Paraffinok C16-ig

C17 paraffinok

C18 paraffinok

Karbonsavak+FAMEk

Észterek

Digliceridek

60

70

80

90

100

Nyomás, bar

2. ábra. A fontosabb komponensek hozamának
változása a nyomás függvényében
(LHSV:2,0 h-1, T=340°C, H2/növényolaj arány: 600
Nm3/m3)
Állandó hımérséklet és nyomás esetén a
folyadékterhelés növelésével tehát a reakcióidı
csökkentésével kisebb volt a trigliceridek
konverziója, tehát nagyobb maradt koncentrációjuk
a termékelegyben (3. ábra). Ennek oka a
katalitikusan aktív helyeken való kisebb
tartózkodási idı. A digliceridek és észterek
mennyisége
alig
változott
a
vizsgált
folyadékterhelés függvényében. Az elızıek
együttesen azt jelentik, hogy a triglicerid konverzió
növelése (hımérséklet növelés, folyadékterhelés
csökkentés) a C17, de különösen a C18 paraffinok
keletkezésének kedvez.

Trigliceridek

50,0
45,0
35,0
30,0

Paraffinok C16-ig
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1. ábra. A fontosabb komponensek hozamának
változása a hımérséklet függvényében
(P: 90 bar, LHSV:1,5 h-1, H2/növényolaj arány: 600
Nm3/m3)
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3. ábra. A fontosabb komponensek hozamának
változása a folyadékterhelés függvényében
(P: 60bar, T=340°C)

A nyomás növelésével – a többi paraméter
változatlanul hagyása esetén – a trigliceridek
konverziója nıtt (2. ábra). A közbensı termékek
mennyisége azonban kisebb mértékben változott (13%).

A kedvezı mőveleti paraméterkombinációknál
(380°C, 90 bar, 1,5 h-1) a célfrakciók hozama (55,362,4%) lényegesen elmaradt az elméletileg elérhetı
értékektıl (82-86%). Ezért szükséges ezen
célfrakció elválasztása az át nem alakult
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paraméterkombinációk esetén (380°C, 1,0 h-1, 8090 bar) a szerves frakció jódszáma 23-25 gI2/100g
volt.

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 mennyisége és azzal
összefüggésben álló savszám az alkalmazott
nyomásokon és folyadékterheléseken a hımérséklet
függvényében maximumgörbe szerint változott
(4. ábra).
Tehát kellıen nagy hımérséklet szükséges,
hogy
a
keletkezı
intermedierek
további
reakciókban átalakulnak számunkra értékesebb
komponensekké (célfrakcióvá).
savszám (LHSV=1,5h-1, p=60 bar)
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5. ábra. A szerves termékelegy jódszámának
változása a mőveleti paraméterek függvényében

karbonsavak (LHSV=1,5h-1, p=60 bar)
karbonsavak (LHSV=1,5h-1, p=80 bar)
karbonsavak (LHSV=1,5h-1, p=90 bar)

A mérési eredményeink alapján megállapítottuk,
hogy a vizsgált katalizátoron és az alkalmazott
mőveleti paraméterkombinációk esetén mind C17-,
mind pedig C18-paraffinok is keletkeztek, azaz mind
a dekarboxilezı/ dekarbonilezı, mind pedig a
hidrogénezı oxigéneltávolító reakciók lejátszódtak
(6. ábra).
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4. ábra. A szerves termékelegyek savszámának és a
karbonsavak mennyiségének változása a mőveleti
paraméterek függvényében (LHSV: 1,5 h-1)
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kísérleti
eredményeink
alapján
megállapítottuk,
hogy
ezen
intermedierek
elsıdlegesen az oxigéneltávolító reakciók során
C16- és C18-parafinokká, a dekarboxilezı/
dekarbonilezı reakciók során C15- és C17paraffinokká, valamint kisebb mértékben a C-C
kötések felszakításával C14 és rövidebb szénláncú
paraffinokká alakultak át.
A szerves termékelegyek jódszáma a
trigliceridek zsírsavláncában lévı kettıskötések
telítésérıl ad felvilágosítást. Ezen minıségi
jellemzı mőveleti paraméterektıl való függésére
azonban nem tudtunk egyértelmő összefüggést
megállapítani. Az eredményeink alapján azonban
egyértelmően megállapítottuk, hogy a kettıskötések
teljes telítés nem játszódott le (<1 gI2/100g)
(5. ábra). A vizsgált legszigorúbb mőveleti
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6. ábra. A célkomponensek mennyiségének
változása a hımérséklet függvényében
(P: 90 bar, folyadékterhelés:1,5 h-1, H2/növényolaj
arány: 600 Nm3/m3)
Minden esetben szignifikánsan nagyobb
mennyiségben keletkeztek C18-paraffinok, mint
C17-szénatomszámúak. Megjegyezzük, hogy 300320°C hımérsékleteken a 17 szénatomot tartalmazó
paraffinok csak kis mennyiségben (<6%)
keletkeztek a szerves termékelegyben.
Megállapítottuk, hogy a nyomás növelésének
hatására
a
C18-paraffinok
mennyisége
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szignifikánsan nıtt, azonban a C17-paraffinoké csak
nagyon kismértékben változott (7. ábra).
Paraffinok C16-ig

C17 paraffinok

paraffinok csak kis mennyiségben (<6%)
keletkeztek.
A nyomás növelésének hatására a C18paraffinok mennyisége szignifikánsan nıtt, azonban
a C17-paraffinokké csak nagyon kismértékben
változott.
A szerves termékelegyekbıl desztillációval
nyert célfrakciók cetánszáma nagy (>80), azonban
hidegszőrhetıségi határhımérsékletük kedvezıtlen
(>20°C). Ezen kedvezıtlen alkalmazástechnikai
tulajdonság javítása érdekében feltétlenül szükséges
ezen célfrakció további célirányos minıségjavítása
például szelektív izomerizálással.
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7. ábra. A célkomponensek mennyiségének
változása a nyomás függvényében
(LHSV:1,5 h-1, T= 380°C, H2/növényolaj arány:
600 Nm3/m3)
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Megújítható eredető alapanyagok motorhajtóanyag célú
minıségjavítása CoMo/Al2O3 katalizátoron
Quality improvement of renewable feedstocks to diesel fuel on CoMo/Al2O3 catalyst

Krár Márton, Kovács Sándor, Hancsók Jenı*
Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet,
MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
*levelezı szerzı: hancsokj@almos.uni-pannon.hu
Summary
The main reason of the consumption of biofuels within the alternative fuels is the insufficient quantities and
availability of energy carriers (primarily the crude oil) and the effort in the transport and transportation sectors to
reduce the dependence from fossil fuels which are produced from import crude oil. Nowadays the research,
development and market introduction of second or next generation biofuels is recommended. This is mainly due
to the disadvantages of conventional biofuels (biodiesel, bioethanol), the demand for better quality of motor fuels
(blending components), the wider base of raw materials (climate, topography, soil conditions) and the support by
the European Union for the second generation biofuel research and development [COM (2006) 34]. Between the
biocomponents used as a blending component in diesel fuels in short and medium term the bio gas oils are to be
highlighted. The bio gas oil is a mixture of especially normal and isoparaffins having boiling points similar to
diesel fraction which can be produced by one or more step catalytic hydrotreating of different natural
triglycerides (fatty acid esters, fatty acids, etc.).
According to these, our aim was to investigate the applicability of an expediently selected gasoil
hydrodesulphurization CoMo/Al2O3 catalyst having good sulphur removal activity (from 1% sulphur content to
< 10 mgS/kg) for the catalytic conversion of sunflower oil (saturation of olefinic double bonds, deoxygenation of
the 11% oxygen content of its and maybe isomerization) to produce motor fuels in bench scale apparatus (reactor
volume: 100 cm3). The effect of process parameters (temperature: 300-380 °C, pressure: 20-80 bar, LHSV:1.03.0 h-1, H2/sunflower oil volume ratio: 600 Nm3/m3) on the triglyceride conversion, the yield of the total organic
products and target products, furthermore the degree and type of deoxygenation reactions were also investigated.
It can be concluded that the conversion of triglycerides significantly increased with increasing the strictness of
process parameters (increasing temperature and pressure and decreasing LHSV). The conversion of triglycerides
was 100 % at 380°C, LHSV: 1.0h-1, H2/sunflower oil ratio: 600 Nm3/m3 and in the whole investigated pressure
range so the conversion of sunflower oil was complete. The yield of total organic products decreased with
increasing temperature and pressure and decreasing LHSV. The yield of the target fraction increased with
increasing the temperature and decreasing the LHSV, i.e. the higher the conversion of triglycerides also resulted
in greater yield of target fraction. At low temperatures (300 and 320°C) the yield of target fraction significantly
increased with increasing the pressure, but at 340°C and above changed according to maximum curve.
For the patchways of deoxygenation we investigated the produced C18 paraffins by reduction and the produced
C17 paraffins by decarboxylation/decarbonylation in the total organic product. It can be concluded that the C18
paraffin content of the total organic product – similarly which we observed in the investigation of target fraction
yield changing – increased with increasing the temperature and decreasing the LHSV, namely the deoxygenation
by reduction have been larger. The C18 paraffin content of the total organic product at lower temperatures (300
and 320°C) increased with increasing the pressure and at 340°C and above changed according to maximum
curve as a function of pressure. The C17-paraffin content of total organic product increased with the increasing of
temperature and decreasing of liquid hourly space velocity, furthermore decreased with increasing pressure.
The ratio of C17/C18 paraffins decreased in the total organic product with the increasing of temperature (other
parameters are kept constant), so the ratio of decarboxylation/decarbonylation reactions increased correlated to
reduction (HDO reaction) – on the investigated catalyst and in the applied process parameter range. The
decarboxylation/decarbonylation reactions were forced back (less C17 paraffin formed), while the deoxygenation
with reduction came in front with increasing the pressure.
To summarize it can be concluded that the yield of gas oil boiling range target product was high (72.7-73.1%) on
the selected CoMo/Al2O3 catalyst. But this yield was lower than the theoretical values (81.4-86.5%) that is why
it is necessary to separate the product t and recirculate the heavy fraction to catalytic conversion. The produced
target fractions are excellent biomass derived gas oil blending components.
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katalizátorokon vizsgálják (redukció). A másik
kutatási irányban [8-11] a hordozós nemesfém
katalizátorokon (Pd vagy Pt / aktívszén)
dekarboxilezéssel,
illetıleg
dekarbonilezéssel
történı
oxigéneltávolítás
lehetıségét
tanulmányozzák.
A jelenlegi tendenciák alapján az ipari
megvalósítás szempontjából elınyösebb HDO
reakcióval történı oxigéneltávolítással kapcsolatban
közölt információk száma kevés és hiányos. A
HDO reakcióval történı oxigéneltávolításra
általában az elıszulfidált kétfémes NiMo/Al2O3 és
ritkábban
CoMo/Al2O3
katalizátorok
alkalmazhatóságát vizsgálták [4, 5, 12-14], azonban
a nem szulfidált, csak hidrogénáramban elıkezelt
katalizátorok alkalmazásáról eddig nem vagy csak
kevés információt közöltek.
Az elızıek alapján kísérleti tevékenységünk fı
célja a célirányosan kiválasztott, kéneltávolításra
bevált (kb. 1% kéntartalmú alapanyagból
< 10 mg/kg kéntartalmú termék elıállítására
katalizátornak
egy
alkalmas)
CoMo/Al2O3
megfelelıen
elıkészített
napraforgóolaj
biogázolajjá történı katalitikus átalakítására való
alkalmazhatóságának vizsgálata volt. Ennek
keretében tanulmányoztuk a mőveleti paraméterek
(hımérséklet, nyomás, folyadékterhelés) hatását a
trigliceridek konverziójára, az összes szerves
termék, valamint a céltermék hozamára, továbbá az
oxigéneltávolító reakciók mértékére és azok
típusára.

1. Bevezetés
Az alternatív motorhajtóanyagok, azon belül is a
bio-motorhajtóanyagok felhasználásának egyik fı
oka az Európai Unióban az energiahordozók,
elsısorban a kıolaj nem elegendı mennyiségben
való rendelkezésre állása és a közlekedési és
szállítási szektorban az a törekvés, hogy
csökkentsék a fıleg importkıolajból elıállított
fosszilis eredető motorhajtóanyagoktól való
függıséget. E célok elérésére az Európai Unió
megalkotta a 2003/30/EK, majd a 2009/28/EK
direktívákat. Ezek fı célja a bio-motorhajtóanyagok
alkalmazásának ösztönzése a közlekedési és
szállítási célra felhasznált motorhajtóanyagokban
biokomponensek
ajánlott,
illetıleg
elıírt
részarányának az elıírásával. Napjainkban már a
második vagy újgenerációs bio-motorhajtóanyagok
kutatását, fejlesztését és piaci bevezetését
szorgalmazzák.
Ennek
oka elsısorban
a
hagyományos bio-motorhajtóanyagok (biodízel,
bioetanol)
hátrányai,
a
jobb
minıségő
motorhajtóanyagok (keverıkomponensek) és a
szélesebb alapanyagbázis felhasználhatóságai iránti
igény (éghajlat-, domborzat-, talaj- adottságok),
valamint az Európai Unió a második generációs
bio-motorhajtóanyagok
kutatását-fejlesztését
támogató törekvései [COM(2006) 34].
A
dízelgázolajban
keverıkomponensként
felhasználható biokomponensek közül rövid és
középtávon várhatóan az un. biogázolajok kerülnek
elıtérbe. A biogázolajok a különbözı természetes
trigliceridek (zsírsavészterek, zsírsavak, stb.) egyvagy
többlépéses
katalitikus
hidrogénezı
átalakításával nyert, gázolaj-forrásponttartományba
esı normál- és izoparaffinok elegyei [1, 2]. Tehát a
kıolajeredető gázolajok alkalmazástechnikailag
legkedvezıbb komponenseit tartalmazzák, amelyek
tökéletesebb és „tisztább” égést, és így kisebb
károsanyag-kibocsátást eredményeznek.
Az utóbbi években a világ számos részén
intenzív kutatásokat folytatnak természetes
triglicerideket tartalmazó alapanyagok (elsısorban
különbözı növényolajok) gázolaj forrásponttartományába esı céltermékké történı katalitikus
átalakítására. Az egyik kutatási irány szerint [3-7]
az oxigéneltávolítást különbözı átmeneti fémet
vagy fémeket tartalmazó, a kıolajiparban is
alkalmazott vagy célirányosan módosított un.
heteroatom-eltávolító (kén- és nitrogéneltávolító)

2. Kísérleti tevékenység
2.1. Felhasznált alapanyagok
A trigliceridek katalitikus átalakítására során
végzett
kísérletsorozatok
alapanyagaként
Magyarországon termesztett napraforgómagból
préselt és megfelelıen elıkészített (szőrt)
hagyományos napraforgóolajat használtunk fel (1.
táblázat).
Katalizátorként
célirányosan
kiválasztott,
kereskedelmi
forgalomban
beszerezhetı
CoMo/Al2O3
katalizátort
alkalmaztunk.
A
katalizátor CoO-tartalma 2,9%, NiO-tartalma
13,5%, míg fajlagos felülete 193 m2/g volt. A
katalizátort a kísérletsorozat megkezdése elıtt
hidrogénáramban elıkezeltük.
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Minıségi jellemzık
Kinematikai viszkozitás,
40°C, mm2/s
Sőrőség (15°C) g/cm3
Savszám, mgKOH/g
Jódszám, g I2/100g
Hidegszőrhetıségi
határhımérséklet, °C
Zsírsavösszetétel (CX:Y*), %
C14:0
C16:0
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
C20:0
C20:1
C22:0
Egyéb

desztillációval elválasztottuk a célterméket (a
gázolaj forráspont-tartományába esı frakció –
elsısorban C11-C19 szénhidrogének elegye) a
maradéktól. Ez utóbbi frakció tartalmazta az át nem
alakult triglicerideket, a képzıdı, illetıleg át nem
alakult digliceirdeket és monoglicerideket, illetıleg
a közbensıtermékként keletkezı, vagy az
alapanyagban lévı és át nem alakult nagyobb
szénatomszámú karbonsavakat, észtereket.

Érték
31,55
0,9182
1,8
132
32

0,09
6,33
3,45
21,64
67,78
0,09
0,23
0,13
0,22
0,04

2.3. Mőveleti paraméterek
Az alkalmazott mőveleti paramétereket az
elıkísérleteink alapján választottuk ki. Ezek a
következık voltak: hımérséklet: 300-380°C,
össznyomás: 20-80 bar, folyadékterhelés: 1,03,0 h-1, H2/növényolaj térfogatarány: 600 Nm3/m3.
2.4. Vizsgálati módszerek

1. táblázat. Az alkalmazott napraforgóolaj fıbb
minıségi jellemzıi és zsírsavösszetétele
(*X: zsírsav szénatomszáma; Y:olefines
kettıskötések száma)

Az
alapanyag
minıségi
meghatározását
szabványos
végeztük (2. táblázat).
Minıségi
jellemzık
Kinematikai
viszkozitás
Sőrőség
Savszám
Jódszám
Hidegszőrhetıségi
határhımérséklet
Zsírsavösszetétel

2.2. Kísérleti berendezés és termékszétválasztás
A kísérletsorozatot két csıreaktort (hasznos
térfogat: 100-100 cm3) tartalmazó berendezés egyik
mérési ágában végeztük [15]. Ez a reaktorrendszer
tartalmazta azokat a készülékeket és gépegységeket,
amelyek
egy
ipari
hidrogénezı
üzem
reaktorkörében is megtalálhatók.
A napraforgóolaj katalitikus átalakítása során
nyert termékelegyeket gázfázisra, vizes fázisra és
szerves fázisra választottuk szét. A kísérleti
berendezés szeparátorában elválasztott gázfázis
tartalmazta a keletkezı szén-dioxidot, szénmonoxidot, a propánt, az alapanyag kén- és
nitrogéntartalmának 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
oxigéntartalmú vegyületeket tartalmazott. A víz
elválasztása után a szerves fázisból 180°C-ig
történı desztillációval kaptuk a könnyő – benzin
forráspont-tartományába
esı
–
C5-C9
szénhidrogéneket. A visszamaradó részbıl vákuum-

jellemzıinek
vizsgálatokkal

Vizsgálati szabvány
jelzete
MSZ EN ISO 3104:1996
MSZ EN ISO 3675:2000
MSZ EN 14104:2004
MSZ EN 14111:2004
MSZ EN 116:1999

MSZ EN ISO 5509:2000;
MSZ EN 14103:2004
2. táblázat. Az alapanyagok minısítéséhez
alkalmazott szabványos módszerek

A trigliceridek katalitikus átalakítása során
elıállított szerves termékelegyek összetételének
meghatározását
magas
hımérséklető
gázkromatográfiás (HT-GC) módszerrel (Shimadzu
2010 GC készülékkel és speciális, nagy
hımérsékleten is stabil oszlopok alkalmazásával),
míg a gáztermékek összetételét egy TCD
(hıvezetıképességi elven üzemelı) detektort
tartalmazó Trace GC (Thermo Finnigan)
készülékkel végeztük el.
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keletkezı egyéb termékek növekvı mennyisége.
Fontos megemlíteni, hogy a nyomás hatása
lényegesen kisebb volt az összes szerves
termékhozamra, mint a hımérsékleté, vagy a
folyadékterhelésé a vizsgált katalizátoron és
paraméter-tartományban.

3. Kísérleti eredmények és értékelésük
3.1. Konverzióértékelésük

és

hozamadatok,

továbbá

A kísérleti eredmények alapján megállapítottuk,
hogy a triglicerid-konverzió a mőveleti paraméterek
szigorításával, azaz a hımérséklet és a nyomás
növelésével,
továbbá
a
folyadékterhelés
csökkentésével nagymértékben nıtt. 380°C
hımérsékleten, 1,0 h-1 folyadékterhelés és 500600 Nm3/m3
H2/napraforgóolaj
arány
alkalmazásával és a vizsgált teljes nyomástartományban (20-80 bar) a triglicerid-konverzió
értéke elérte a 100%-ot, azaz teljes volt a
napraforgóolaj-átalakulás (1. ábra).
A
trigliceridek
biogázolajjá
történı
heterogénkatalitikus átalakításakor gázhalmazállapotú termékek (propán, CO2, CO, NH3, H2S,
további C1-C4 szénhidrogének), vizes fázis,
valamint
az
összes
szerves
termékelegy
(szénhidrogének, alkil-észterek, át nem alakult vagy
keletkezett karbonsavak, mono- és digliceridek, át
nem alakult trigliceridek és/vagy hidrogénezett
származékaik, stb.) keletkezett. A gáztermékek és a
keletkezı víz az összes szerves termékek hozamát
csökkentik, tehát az összes szerves termékhozam
értéke elméletileg sem lehet 100%.

96
Összes szerves termékelegy
hozama, %

Hımérséklet, °C

"A"

Konverzió, %
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A
gázolaj
forrásponttartományába
esı
paraffinok)
célfrakció
(elsısorban
C11-C19
elméletileg elérhetı hozama az alkalmazott
napraforgóolaj
biogázolajjá
történı
teljes
átalakításakor az oxigéneltávolítás módjától
(reakcióútjától) függıen 81,4-86,5% lehetett volna
az alapanyagra vonatkoztatva. (Ezeket az értékeket
az alapanyag napraforgóolaj zsírsavösszetételének
figyelembevételével számítottuk ki.)
A kísérleti eredmények alapján megállapítottuk,
hogy a célfrakció hozama a hımérséklet
növelésével és a folyadékterhelés csökkentésével –
a vizsgált paraméterkombinációknál – nıtt, azaz a
nagyobb triglicerid konverzió nagyobb célfrakcióhozamot is eredményezett (3. ábra). A nyomás
függvényében a kisebb hımérsékletek (300 és
320°C) alkalmazásakor a célfrakció hozama
szignifikánsan nıtt, míg 340°C és afelett
maximumgörbe szerint változott. Ennek lehetséges
okai, hogy nagyobb hımérsékleteken és különösen
a legnagyobb vizsgált nyomáson (80 bar) a
krakkoló („láncszakító”) reakciók nagyobb mértékő
lejátszódása következett be, továbbá a kisebb
elméleti hozamot eredményezı dekarboxilezı/
dekarbonilezı reakciók nagyobb mértékben
játszódtak le a redukcióhoz viszonyítva (ezen
tapasztalatok
tárgyalására
a
késıbbiekben
részletesen kitérünk).

Hımérséklet, °C

50

380

2. ábra. Az összes szerves termékhozam alakulása a
nyomás és a hımérséklet függvényében (LHSV:
1,0 h-1; H2/napraforgóolaj arány: 600 Nm3/m3)
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1. ábra. A triglicerid-konverzió alakulása a nyomás
és a hımérséklet függvényében (LHSV: 1,0 h-1;
H2/napraforgóolaj arány: 600 Nm3/m3)
Az összes szerves termékelegyek hozama a
hımérséklet és a nyomás növelésével és a
folyadékterhelés csökkentésével (tehát a mőveleti
paraméterek szigorúságának növelésével) csökkent
(2. ábra). Ennek oka az egyre nagyobb mértékő
oxigéneltávolítás és az azt kísérı propilénlehasadás
(propánképzıdés hidrogénezıdés után), továbbá a
kisebb mennyiségben, a mellékreakciókban
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Az összes szerves termékelegyek C17-paraffintartalma
hımérséklet
növelésével
és
a
folyadékterhelés csökkentésével nıtt. Ennek oka a
dekarboxilezı/dekarbonilezı reakciók nagyobb
mértékő lejátszódása volt. A nyomás növelésével a
dekarboxilezı/dekarbonilezı reakciókban keletkezı
C17-paraffinok koncentrációja az összes szerves
termékelegyben csökkent (5. ábra).

80
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3.2. Oxigéneltávolító
arányai

reakcióutak

és

C18 paraffin-koncentráció, % .

3. ábra. A céltermékhozam alakulása a nyomás és a
hımérséklet függvényében (LHSV: 1,0 h-1;
H2/napraforgóolaj arány: 600 Nm3/m3)
azok

A
trigliceridekbıl
az
oxigénatomok
eltávolítására háromféle reakcióút lehetséges
(redukció, dekarboxilezés, dekarbonilezés). A
redukció során a triglicerideket alkotó zsírsavak
szénatomszámával
megegyezı,
míg
a
dekarboxilezés és a dekarbonilezés során azokból
eggyel
kisebb
szénatomszámú
paraffinok
keletkeznek. Kísérleti tevékenységünk során
vizsgáltuk az oxigéneltávolítás lejátszódásának
módját
(redukció
vagy
dekarboxilezés/
dekarbonilezés)
a
mőveleti
paraméterek
függvényében.
Mivel az alapanyag napraforgóolaj trigliceridjeit
alkotó zsírsavak nagy részének (kb. 93%-a)
szénatomszáma 18 volt (és a napraforgóolaj
trigliceridjei C17-zsírsavakat nem tartalmaznak),
ezért a következıkben csak a C17- és C18-paraffinok
szerves termékelegyben való részaránya alapján
mutatjuk be az oxigéneltávolító reakciók
lejátszódásának arányát.
A kísérleti eredmények alapján megállapítottuk,
hogy az összes szerves termékelegy C18-paraffintartalma – hasonlóan a célfrakció hozamváltozásának vizsgálatakor tapasztaltakkal – a
hımérséklet növelésével és a folyadékterhelés
csökkentésével nıtt, azaz a redukcióval történı
oxigéneltávolítás mértéke nagyobb lett. A nyomás
növelésével az összes szerves termékelegy C18paraffin-tartalma alacsonyabb hımérsékleteken
(300 és 320°C) nagyobb lett, míg 340°C-on és
afelett maximumgörbe szerint változott (4. ábra).
Ennek lehetséges oka a már említett hidrokrakkoló
reakciók nagyobb nyomáson való nagyobb mértékő
lejátszódása.
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4. ábra. A C18-paraffinok-koncentrációja az összes
szerves termékelegyben (LHSV: 1,0 h-1;
H2/napraforgóolaj arány: 600 Nm3/m3)
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5. ábra. A C17-paraffinok-koncentrációja az összes
szerves termékelegyben (LHSV: 1,0 h-1;
H2/napraforgóolaj arány: 600 Nm3/m3)
Megállapítottuk,
hogy
a
hımérséklet
növelésével (egyéb paraméterek állandósága
mellett) az összes szerves termékelegyben a
C18/C17-paraffinok aránya csökkent (6. ábra), azaz a
dekarboxilezı/dekarbonilezı reakciók lejátszódásának aránya nıtt a redukcióhoz (HDO reakció)
viszonyítva – a vizsgált katalizátoron és az
alkalmazott mőveleti paraméterek tartományában.
A nyomás növelésével a dekarboxilezı/
dekarbonilezı reakciók visszaszorultak (kevesebb
C17-paraffin keletkezett), míg a redukcióval történı
oxigéneltávolítás lejátszódásának mértéke nagyobb
lett. Ennek lehetséges oka a mólszámnövekedéssel
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járó dekarboxilezı/dekarbonilezı reakciók nyomás
növelése miatt bekövetkezı visszaszorulása.
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6. ábra. A C18/C17-paraffinok arányának alakulása a
mőveleti paraméterek függvényében (LHSV:
1,0 h-1; H2/napraforgóolaj arány: 600 Nm3/m3)
4. Összefoglalás
Megállapítottuk, hogy a napraforgóolajnak a
kiválasztott CoMo/Al2O3 katalizátoron való
átalakíthatóságának vizsgálatakor sikerült olyan
kedvezı mőveleti paramétereket (380°C, 40-60 bar,
600 Nm3/m3 H2/alapanyag arány, 1,0 h-1) találni,
amelyek alkalmazásakor a triglicerid-konverzió
elérte a 100%-ot és a gázolaj forrásponttartományba
esı céltermék (biogázolaj) hozama (72,7-73,1%) a
felhasznált alapanyag esetén elérhetı elméleti
értékhez (81,4-86,5%) képest viszonylag nagy volt.
Mivel azonban a kedvezı mőveleti paramétereken
elıállított célfrakció hozama azonban elmarad az
elméletileg elérhetı értékektıl, ezért szükséges a
gázolaj forrásponttartományába esı célfrakció
elválasztása
vákuumdesztillációval
és
a
visszamaradó
nehézfrakció
visszavezetése
katalitikus átalakításra. A célfrakciók a gázolajok
kiváló bioeredető keverıkomponensei.
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Összefoglaló
Az összefoglaló a hıintegráció és a biogáz folyamatszintézisének szimultán optimizálását mutatja be, vegyes
egészértékő – nemlineáris programozás (MINLP) alkalmazásával. Az eredetileg hıintegratciót nem tartalmazó
model, melyet Drobež és mások [1] fogalmaztak meg, tovább lett bıvítve hıegyensúlyi egyenletekkel és
szimultán hıintegráció lehetıségével. A hıintegrációt is magába foglaló MINLP model megfogalmazása és
alkalmazása ipari példán van bemutatva, egy nagymérető hús feldolgozó gyár esetére. Az optimális eredmény
arra utal, hogy jelentıs haszon érhetı el a megválasztott folyamat és folyamathátér hıintegrációja esetében. A
külsı meleg forrás teljes mértékben, a külsı hideg forrás esetében pedig annak egyharmada takarítható meg,
ezen kivől a biogázzal mőködı kogenerációs üzem által megtermelt villanyáram és hı nagyrésze eladható a
hálózatba mint felesleg. Az ajánlott, optimális hıintegrált biogáz szintézis javíthatja az üzem gazdasági
teljesítményét és jelentısen csökkentheti a környezetre gyakorolt káros hatását szerves és állati eredető
hulladékok értékes terméké való átalakításával.
Summary
This paper presents the development of a simultaneous approach for the heat integration and the synthesis of
biogas process by means of a mixed-integer nonlinear programming (MINLP) model. Non-heat-integrated
synthesis model, recently development by Drobež et. al [1] has been upgraded with heat balances and extended
for simultaneous heat integration. An industrial case study was applied to an existing large-scale meat company
in order to describe the mathematical model and to illustrate the heat-integrated MINLP synthesis approach. The
optimal solution indicates that significant benefit can be achived if the selected process and process background
alternatives are heat integrated. In this way almost the complete consumption of hot utility and 1/3 of cold utility
can be saved, and most of the electricity and heat produced in the cogeneration system from biogas can be sold
as surplus to the distribution networks. The proposed optimal synthesis of heat integrated biogas process may
improve a company’s economic performance and significantly reduce its environmental impact by converting
environmentally harmful organic and animal wastes into valuable products.
a new way, in order to achieve efficient,
economical and sustainable systems [6].
Anaerobic digestion, which is widely used for
the utilization of agroindustrial by-products and
animal wastes, is one of these sustainable and
environmentally-friendly technologies. Anaerobic
digestion is a natural biological process in which
complex organic wastes are degraded by
microorganisms, thus producing biogas under
different temperature conditions. Biogas can be
used for producing electricity, heat and/or vehicle
fuel. At the same time, renewable energy sources
have begun to play an increasingly important role in
energy production, especially because the most
industrial sites need large amounts of energy to
operate their processes and plants. High demand for
energy from traditional sources and rising energy

Introduction
Over the last few years, waste minimization and
pollution prevention have become everyday terms
in the process industry [2]. The large amounts of
animal manure and slaughterhouse waste [3]
produced today by the animal production activities
in Europe and in developed countries represent a
constant pollution risk with a potential negative
impact on the environment and society, if they are
not handled properly. They could be used as
valuable resources for renewable energy and other
high quality fertilizer production [4] rather than
discharged harmfully into the environment. New
cleaner environmental technologies [5] make it
possible to utilize animal and other organic waste in
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costs, along with increasing concerns about global
warming, have forced the industrial sectors to
search for additional opportunities regarding
utilization of renewable resource, by using process
integration [7,8]. Process integration is a very
effective technology enabling a reduction in
freshwater, heat and energy consumption and even
in raw material usage. Over the last two decades
advanced tools have been developed using different
approaches. The superstructural approach to
chemical process synthesis supported by
mathematical
programming
methods
has
traditionally focused on the generation of optimal
process structures for maximizing the economic
benefits. The mathematical programming approach
is especially effective when the heat integration is
performed simultaneously with optimization [9] or
even the synthesis [10-12] of process schemes,
because the appropriate trade-offs between product
incomes and raw material, operating and investment
costs can thus be established. Strategic and
systematic approaches focusing on the heat
integration in the food industry had been published
in the scientific literature by several researchers
[13-15]. Yet very few papers discussed the
application of a superstructure approach and the
development of a heat-integrated synthesis model
for the synthesis of a heat-integrated biogas
processes, especially when considering the supply
of different agroindustrial by-products and animal
manure and the selection of different background
processes alternatives.
In this paper, a simplified mathematical model
based on the mixed-integer nonlinear programming
(MINLP) problem [16,17] for simultaneous heat
integration and the synthesis of biogas process from
animal and organic waste will be presented
including the selection of different process
background alternatives. It is based on a non-heatintegrated model recently development by Drobež
et. al [1] which has now been upgraded with heat
balances and extended for simultaneous heat
integration. The main goal is to reduce the
accumulation of animal and other organic wastes,
minimization of freshwater consumption, heat,
energy and utilities demands, and even the capital
and operation costs.

The solution procedure and the definition of the
superstructure
The aim was to obtain an optimal solution to
several dilemmas relating to the production of
biogas from animal and organic wastes in regard to
its importance for the management of a large
existing meat company. The intention was to select
an optimal process for utilizing animal and other
organic wastes simultaneously with process heat
integration. This solution should reflect the
minimization of freshwater consumption, heat,
energy and utilities demands, capital and operating
costs, and maximization of biogas and other byproducts production. A mixed integer nonlinear
programming (MINLP) model for economically
optimal heat-integrated biogas production was
developed in order to achieve these goals. The
superstructure (Fig. 1) contains different biogas
production options extended for the heat
integration.
One
can consider anaerobic
fermentation under mesophilic or thermophilic
conditions with or without a rendering plant for the
processing of animal and organic wastes into
precious products. As for the background
alternatives there are various options for water
supply and substrates selection, wastewater
treatment in closed or open water systems, and the
transportation of industrial wastewater. The purified
wastewater permeate could be re-used during the
biogas production process, while the by-product
could be sold as organic fertilizer. This
superstructure also involves 5 hot and 20 cold
process streams available for heat integration and
the cogeneration system. Hot streams include
sterilized inlet streams to anaerobic fermentation
process, outlet streams of wastewater and biogas
from thermophilic process, and the cogeneration
unit. Cold streams involve inlet wastes entering the
sterilization unit, substrates from different farms
and water supplies, heating requirements of
anaerobic
fermentation,
and
recirculated
wastewater.
As aforementioned, the earlier mathematical
model including the mass balance of anaerobic
fermentation
for
biogas
production
and
slaughterhouse waste of category III processing in a
rendering plant, was presented in our previous work
[1]. This formulation was taken as a basic process
synthesis model. The design method developed by
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Duran and Grossmann [9] for simultaneous
nonlinear optimization and heat integration of
processes using the pinch location method was
applied as a heat integration method. The main
intention is to determine an optimal process flowsheet that features minimum utility consumption for
the sets of alternative hot and cold streams with
fixed inlet and outlet temperatures. The heat
capacity flow-rates of streams are variable.

Extended mathematical model
The superstructure of the developed model
involves all possible connections between process
synthesis units and hot and cold process streams.

Figure 1. Superstructure of biogas synthesis for the simultaneous heat integration.
The objective function is defined as a net
present worth (NPW) with a concave investment
cost correlation, subject to mass and heat balances,
simplified design equations, and simplified
performance relationships without reaction kinetics
and time constraints. As the mathematical model
proposed in this contribution is an extension of the
earlier work by Drobež et. al [1] only the equations
of the heat-integrated synthesis model will be
presented in the following sections. The model also
contains mass balances of various options for
utilizing the animal waste and using different water
supplies. Several logical constrains relating to the
existence/non-existence of process and other
alternatives are also included.

Nevertheless, the model for the simultaneous
heat integration needed to be modified with a set of
linking equations required for transformation of
heat integration data between both parts. The
structure of a heat-integrated synthesis model
follows the scheme, as presented in Fig. 2,
according to which a process synthesis model is
merged with a suitable heat integration model.

Figure 2. Scheme for the simultaneous synthesis
and heat integration of biogas process.
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The heat capacity flow-rate of hot streams

Cold and hot inlet process streams

Fh BG /(kW/K), of biogas production, (H4), is given

by the equation:

The heat capacity flow-rates of cold streams
for the slaughterhouse waste
category III, which enter the sterilization unit, (C1)
are given by:
Fc SW /(kW/K),

Fc SW =

∑∑ q
j∈J 3 i∈I1

mi , j

⋅ cp ⋅fd

Fh BG = q vBGj ⋅ ρ BG ⋅ c BG
p ⋅ fd

(1)

f d /(d/s) time conversion factor.

Fc RWW = qmRWW
⋅ c p ⋅ fd
j ,l

The heat capacity flow-rates of cold streams
entering as inlet substrates Fc ISj /(kW/K), from the
poultry farm, (C2, C3, C4), the pig farm, (C5, C6,
C7), and the new poultry farm, (C8, C9, C10),
water supplies e.g. freshwater, (C11, C12, C13),
and as industrial wastewater, (C14, C15, C16), are
similarly defined as follows:

∑q
i∈I

mi , j

⋅ cp ⋅ fd

( ∀j ∈ J 1 )

∑
i∈I

( ∀j = J 1 )

Heat produced by a cogeneration system,

Φ CHP =

(2)

(3)

∑
i∈I1

1

(8)

(9)

(

CHP
Fh CHP = Φ USE / TINCHP − TOUT
CHP
IN

)

(10)

CHP
OUT

where T
and T
/(K) are the inlet and outlet
temperatures of the stream, respectively.
Heat integration model for fixed temperatures

(4)
Since all the units in the superstructure are
assumed to operate at fixed temperatures and all
process streams entering the units are mixed
isothermally at these temperatures, all inlet and
outlet temperatures of the hot ( h = H ) and cold
streams ( c = C ) thus become fixed too. Heat
capacity flow-rates are the only variables in the heat
integration model by Duran and Grossmann [9]. In
this way, the model is reduced to a linear form and
many non-convexities presented in bilinear and
smooth approximation terms for max operators are

The heat capacity flow-rates of hot streams
Fh WW /(kW/K), of wastewater from process j to

wastewater treatment systems l, (H3), are defined
by the equation:
( j = 1, l ∈ L 7 )

( ∀j ∈ J )

Finally, the heat flow-rate of the hot stream
from the cogeneration (H5) can be defined as
follows:

Hot and cold outlet process streams

Fh WW = qmWW
⋅ c p ⋅ fd
j ,l

⋅η T ⋅ e BG
j ⋅ f d1

Φ CHP = Φ SOLD + Φ USE

rate of substrates for biogas production during
process j.
The heat capacity flow-rates of hot streams of
the sterilized category III slaughterhouse waste
Fh SH
j /(kW/K), which could enter into anaerobic
fermentation process (H1, H2), are calculated by
the equation:
( ∀j ∈ J 3 )

BG
vj

where η T is efficiency of heat generation,
/(kW·h/m3) the heating value of biogas from
e BG
j
process j and f d1 /(d/h) the time conversion factor.
Heat produced by cogeneration system can be
used within the plant ( Φ USE /(kW)), e.g. for biogas
production, whilst the surplus can be sold to
another consumers ( Φ SOLD /(kW)):

i, j

qm i , j ⋅ c p ⋅ f d

∑q
j∈J 1

0
where Φloss,
j /(kW/K) is the energy loss during
anaerobic fermentation for the base-case in process
j and q m0 /(kg/d) is the base-case daily mass flow-

Fh SH
=
j

(7)

Φ CHP /(kW), is given by :

i,j

0
0
qmi , j ⋅ (Φloss,
j / qm i,j )

( j = 1, l ∈ L8 )

Heat of hot stream from a cogeneration system

The heat capacity flow-rates of cold streams
Fc AF
j /(kW/K), (C17, C18, C19) relating to the
heating requirements of anaerobic fermentation
proportional to the flow-rates of substrates and
0
0
specific heat loss ( Φloss,
j / q m ), are given by:
Fc AF
=
j

(6)

where c /(kJ/(kg·K)) is the specific heat capacity
of biogas.
The heat capacity flow-rate of recirculated
wastewater cold streams Fc RWW /(kW/K), which
could be re-used during anaerobic fermentation,
(C20), is defined as follows:

where c p /(kJ/(kg·K)) is specific heat capacity, and

Fc ISj =

( j =1)

BG
p

(5)

44

background alternatives, explicitly defined by
logical constraints.

thus circumvented. The minimum consumption of
hot utility ( Φ HEAT ) is defined according to the pinch
location method as the maximal heat deficit above
the hot pinch candidates, ( TphIN , ∀ph ∈ PH , PH = H ):

{

(
(

)}
)}

max 0, TcOUT − T phIN − ∆ HRAT T − 

⋅
IN
IN
c∈C
− max 0, Tc − T ph − ∆ HRAT T 
max 0, ThIN − T phIN − 
Fhh ⋅ 

OUT
IN
− max 0, Th − T ph 
h∈H

Φ HEAT ≥

∑ Fc

c

{

∑

{

}

{

The objective function
The objective function is defined as the net
present worth (NPW) in the form:

(11)

 (1 + rd ) t D − 1 
Fobj = − I + [(1 − rt ) ⋅ (R − E ) + rt ⋅ D ] ⋅ 
(17)
tD 
 rd (1 + rd ) 

}

and above the cold pinch
( T + ∆ T , ∀pc ∈ PC , PC = C ):

candidates,

where I /(EUR) represents the investment of
processes, rt the tax rate, R /(EUR/a) the revenues
or incomes,
E /(EUR/a) the expenditures,
D /(EUR/a) depreciation, rd the discount rate, and
t D /(a) the depreciation period. The investment of
processes is calculated by the followig equation:

IN

pc

HRAT

Φ HEAT ≥

∑ Fc

{

c

c∈C

}
}

max 0, TcOUT − T pcIN −
⋅
−
IN
IN
− max 0, Tc − T pc 

{

{

}

(12)

max 0, ThIN − (T pcIN + ∆ HRAT T ) − 

- Fhh ⋅ 
OUT
IN
h∈H
− max 0, Th − (T pc + ∆ HRAT T ) 

∑

{

}

I =

where ∆ T /(K) is the minimum heat recovery
temperature, Fcc and Fhh /(kW/K) are the heat
capacity flow-rates of the cold and hot streams,
respectively. The consumption of cold utility,
Φ COOL /(kW), is defined by the overall heat balance:
HRAT

Φ HEAT +

∑ Fh ⋅ (T
h

IN
h

)

− ThOUT = Φ COOL +

h∈H

∑ Fc ⋅ (T
c

OUT
c

− TcIN

j∈ J 1

− TcIN

)

− ThOUT

)

c

OUT
c

h

IN
h

c∈C

Φ COOL

)

(14)

h∈H

Equations, linking the process synthesis and heat
integration models

SH
j

)

j ∈ J 3 , Fh WW , Fh BG , Fh CHP = (Fhh , h ∈ H )

∑(

SW

)

, Fc ISj j ∈ J 1 , Fc RWW , Fc AF
= (Fcc , c ∈ C )
j

⋅ y Pj +

∑I

B
l

⋅ y lB

(18)

l ∈ L1

) (

∑∑

)

∑∑

(19)

where c ES and c TS both in (EUR/kWh) are the
selling prices of the produced electricity and heat,
respectively, η E is the efficiency of electricity
generation, ckSP /(EUR/kg) the price of solid product
k of the rendering plant, qmSP /(kg/d) is mass flowrate of solid products, clOF /(EUR/kg) is the price of
organic fertilizer from the wastewater treatment
unit l, qmOF is mass flow-rate of organic fertilizer
and f d /(d/a) is the number of operating days per
year. Expenses E are further composed of costs of
purchasing electricity, utilities and substrates, and

(15)

and for cold streams the vectors of cold heat
capacity flow-rates:

(Fc

R,0
j

j∈ J 2


c ES ⋅ q vBGj ⋅ e BG
⋅ η E + c TS ⋅ Φ SOLD / f d1 
j
 j∈J


R= 1
+

ckSP ⋅ qmSPj ,k +
clOF ⋅ qmOFj ,l
 j∈J k∈K

j∈J1 l∈L8
2



Both models are linked through the appropriate
mapping of heat capacity flow-rates, defined in the
process model, with those in the heat integration
model. For hot streams we can relate the vectors of
hot capacity flow-rates:

(Fh

∑I

j

c∈C

∑ Fc ⋅ (T
= ∑ Fh ⋅ (T

n


 +



where I 0j /(EUR) is the base capital investment for
anaerobic conversion, q vBG,0 /(m3/d) the daily
production of biogas for the base case biogas
production in process j, n denotes the investment
capacity exponent, I R,0
/(EUR) is the base capital
j
investment for the rendering plant, y Pj the binary
variables for the selection of optimal production
process,
I lB /(EUR)
represents the capital
investment for background alternatives and ylB the
binary variables for the selecition of the
corresponding background alternatives. The
revenue R is defined as income from selling
electricity, heat, solid products, and organic
fertilizer:

(13)
In the case without heat integration, the demands of
heat and cold utility are defined by:
Φ HEAT =

∑

 q vBGj
I 0j ⋅  BG,0
 qv
 j

j ,k

(16)

Linking the temperatures is redundant since all
the inlet and outlet temperatures are fixed. They are
used directly as fixed parameters in heat integration
model. The complete heat integration model has a
mixed-integer form because most heat capacity
flow-rates depend on the existence of process and

j ,l

45

costs of wastewater treatment and the transportation
of industrial wastewater:
BG
 


  c E ⋅ p 0 ⋅ qv j  +
qmi , j ⋅ ciS + 
j
BG,0 
 
qv j
 i∈I 6 j∈J1
 j∈J1 



q
mi , j


i∈I1 j∈J 2
R,0
P
R,0
y j + cv ⋅
)+ 
E =  + (c f ⋅
R ,0


qm j
j∈J 2


j∈J 2


P
WW
T
T
q
c
q
c
+
⋅
+
⋅
+


l
l
m j ,l
mi , l
j
J
l
L
i
I
l
L
∈
∈
∈
∈
1
9
5
6


 + (c HU ⋅ Φ HEAT + c CU ⋅ Φ COOL ) / f + 
d1



∑

∑∑

∑

∑∑

shown in Fig. 3. By-products from meat company
are converted into biogas under thermophilic
conditions, and subsequently, the biogas is
converted into electricity and heat in the combined
heat and electricity generation (CHP) production
unit. The solution utilizes freshwater source and
closed water network with technologies for
wastewater re-use, and the production of an organic
fertilizer. The net present worth (NPW) is
significantly higher (11.03 MEUR) compared to the
No. 2 solution which is 6.35 MEUR. On the other
hand, the results of economic analysis show very
clearly the advantages of heat integration. Heat
recovery among the hot and cold streams across the
whole plant enables considerable savings of utilities
(steam, cooling water) and, consequently, reduced
operating costs. According to the results in Table 1,
applying heat integration by direct heat exchange
between different processes could almost
completely reduce the use of hot utility (for 889 kW
or 93 %) and 1/3 of cold utility demand (235 kW).
Electricity is sold as green energy (2894 kW) to the
distribution network. The heat produced is partially
used in the plant (653 kW) while the surplus heat
(3450 kW) is sold to the distribution network. Note
also that heat integration has a different importance
for both presented flow-sheet solutions. In the case
of the optimal flow-sheet (No. 1) it improves the
NPW by 10.5 %, while in the case of rendering
plant (No. 2) only by 6.0 %. If the heat integration
is not considered all heating and cooling
requirements should be satisfied by utilities which
would reduce the NPW to 9.99 MEUR and increase
the payback period from 3.70 to 3.84 years.

∑∑
∑

(20)

∑∑

where c E /(EUR/kWh) is the price of purchased
electricity, p 0j /(kWh/d) is the base-case electricity
consumption in process j, cfR,0 , and cvR,0 are the base
case fixed and variable operating cost coefficients
for the rendering plant. qmR,0 /(kg/d) is the base-case
daily consumption of substrates in the rendering
plant, while ciS , clP , and clT in (EUR/kg) are the
cost coefficients for substrates (maize, freshwater),
wastewater purification, and industrial wastewater
transportation, respectively. The last term
represents the heat consumption of process j, where
c HU and c CU /(EUR/kWh) are the prices of hot and
cold utilities and f d3 /(d/h) is the time conversion
factor.
j

Solution of the industrial case study
The last step of the superstructure approach is to
solve the developed MINLP problem as applied to
an existing large-scale meat company. Data for inlet
waste material and other substrates were collected
and calculated as average values from the actual
annual reports. Some other details were taken from
internal project documentation of the company.
Data for economic evaluations were taken from
actual industrial case studies. Also, average local
market prices are used for product prices and for
costs of wastewater treatment, maize, heat,
electricity etc. The MINLP problem was solved
using the BARON/GAMS [18,19] optimizer as it
provides capabilities for solving non-convex
optimization problems to global or near global
solutions. Table 1 represents two solutions: No. 1 is
the optimal solution obtained by the applied
optimization model, while the No. 2 solution was
selected by the company. The main difference
between both solutions is the rendering plant which
was not selected in the No. 1 solution. The optimal
process scheme of heat-integrated processes is

Conclusions
This work studied the potentials for simultaneous
heat integration, combined electricity and heat
production, and the synthesis of a biogas process.
The study was performed by a mathematical
programming approach based on the economic
criteria. A mathematical model [1] for the synthesis
of biogas processes together with the selection of
different process background alternatives was
adapted for simultaneous heat integration, in order
to correspond to specific industrial circumstances.
The heat integration model by Duran and
Grossmann [9] was applied for fixed process stream
temperatures which, together with the assumption
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Solutio
n

of isothermal mixing of inlet streams in the units,
enables to define the most of the model in a linear
and, hence convex, form. It is apparent from the
industrial case study, that including process
background alternatives in the synthesis of a biogas
processes may significantly increase the benefits
and that additional savings could be obtained by
performing heat integration between biogas
processes and their background alternatives. Even
when the processes operated at low temperatures it
was shown that almost complete consumption of
hot utility and 1/3 of cold utility can be saved by
performing heat integration.
It should be noted that heat integration does not
affect the structure of the process scheme. In both

1*

2**

Matematical
model

Heat
integration
Without heat
integration
Heat
integration
Without heat
integration

cases, integrated and non-integrated, the optimal
structures are comprised of biogas production under
thermophilic conditions from different wastes and
substrates, including those from the new poultry
farm containing poultry offal category III. Optimal
solution includes wastewater treatment in a closed
water system with ultrafiltration and reverse
osmosis and produces organic fertilizer as a byproduct. The purified wastewater is recycled which
significantly reduces the consumption of
freshwater. Since heat and electricity production by
a cogeneration system is much higher than their
demands, most of the production can be sold to the
distribution network.

Economic quantities and some process quantities
I
MEUR

FC
MEUR/a

t PB
a

qvBP
m3 / d

ΦH
kW

ΦC
kW

11.03

16.68

4.51

3.70

35
587.2

61.61

429.92

3450.1
653.54
0

9.99

16.68

4.34

3.84

35
587.2

951.03

665.80

4103.6
5

6.35

16.13

3.66

4,41

24
204.6

209.47

444.69

1981.2
809.85
4

5.99

16.13

3.60

4,48

24
204.6

890.50

315.87

2791.0
9

WNP
MEUR

Φ SOLD
kW

Φ USE
kW

0.00

0.00

Table 1. Results of economic analysis for the industrial case study.

*Solution 1 included the thermophilic process, new poultry farm, freshwater and closed system.
**Solution 2 included the thermophilic process, rendering plant, new poultry farm, freshwater and closed
system.

Figure 3. Optimal heat-integrated biogas process.
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Coupled effect of the membrane properties and concentration
polarization in pervaporation and nanofiltration
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Summary
The effect of the concentration boundary layer on the membrane separation is well known and
intensively discussed in the literature. There is not known coupled models that will take into account the
simultaneous effect of both layers, namely the polarization and the membrane layers.
Recently, some papers have been published which take into account both the concentration polarization
layer and the membrane layer on the membrane separation by means of pervaporation. These papers use mostly
the resistance-in-series model and try to incorporate the effect of the boundary layer’s Peclet number, as well.
These models do not make possible the direct calculation of the separation characteristics, e.g. the enrichment or
the polarization modulus. A coupled model of concentration polarization and diffusion transport through the
membrane was developed which enables the direct prediction of the concentration distribution in both layers and
other important separation properties as enrichment, polarization modulus, etc. Thus, for example the enrichment
(E) can be calculated by means of the following equation (assuming that the outlet membrane concentration is
equal to zero and Peclet number of the boundary layer is less than 0.01):

k
E = ov
υ

(1)

where

1
k ov

=

1
1
+
k k mHo

(2)

where kov denotes the overall diffusive mass transfer coefficient, k and km denote the diffusive mass transfer
coefficient of the boundary layer and the membrane layer, respectively, υ denotes the convective velocity in the
polarization layer; Ho is to solubility coefficient of the transporting component in the membrane phase. Detailed
discussion of this mass transport process and comparison of the measured and calculated data are given in
Nagy’s paper [1]. The excellent agreement between the measured and predicted data proves that the equations
developed are suitable to describe the pervaporation process or to predict its effectiveness.
The effect of the concentration boundary layer on the pressure-driven membrane separation as
nanofiltration or ultrafiltration is also well known and extensively discussed in the literature. In most of these
studies, the effect of the boundary layer and that of the membrane layer on the separation efficiency are
discussed, separately. A general model was developed to describe the convective and diffusive mass transport
taking into account the simultaneous effect of both the concentration boundary layer and the membrane layer.
Thus, e.g. the permeate concentration, Cp, can be given as follows:

Cp =

ΦαC b e Pe L + Pe m
1 − e Pe m (Φα − 1) + Φαe Pe L + Pe m



(3)

where (see [2] for details regarding the value of α)

α = ξc −

D m V 8η
RT rp2

49

(4)

where Φ denotes the steric partition coefficient; PeL and Pem are the Peclet numbers of the polarization layer and
membrane layer, respectively; ξc denotes the hindrance factor for convections; η is viscosity, rp is the pore size;
R is the gas constant, T is the temperature; V denotes partial molar volume of solute; Dm diffusion coefficient in
the membrane;
According to Eq. (3) the value of Cp tends to unit if Φ→1 and α→1. That means that there is no any
separation in this case, Cp=Cb, independently of the diffusion coefficient in the membrane matrix. It is easy to
see from Eq. (3) that the Cp/Cb value tends to the literature expression if PeL→0, i.e. the effect of the polarization
layer is negligible [2]:
If

PeL→0

then

Cp
Cb

=

Φαe Pe m
Φα − 1 + e Pe m

(5)

Taking into account that the convective velocity, i.e. the value of υ is equal to each other in both layers, Eq. (3)
can be rewritten as:

Cp =

ΦαC b e Pe m (1+ k m /[kα ])
1 − e Pe m (Φα − 1) + Φαe Pe m (1+ k m / [kα ])



(6)

By the expressions developed, it can be predicted how the membrane’s Peclet number, the ratio of
diffusive mass transfer coefficient of the membrane to that of the polarization layer and the product of the steric
partition coefficient and convection’s hindrance factor affect the permeate concentration, the rejection coefficient
or polarization modulus [3]. Comparing the measured and calculated data it has been proved that the effect of the
polarization layer could significantly affect the separation efficiency during practical nanofiltration of uncharged
compounds, thus, neglect of its effect can cause large error. The model developed gives a general treatment
method to evaluate to pressure-driven membrane separation processes.
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Biohidrogén elıállítása és tisztítása gázszeparációs membránok
segítségével
Biohydrogen production and purification by gas separation membranes

Bakonyi P.1, Pientka Z.2, Nemestóthy N.1, Lövitusz É.1, Bélafiné Bakó K.1
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Summary
Biohydrogen is considered as a promising clean energy carrier which could replace the fossil fuels. It is known
many microorganism can produce biohydrogen and E. coli is one of the most intensively investigated strains.
The studies focused on the metabolic pathways of E. coli have found that formate can have an advantegous
effect on the biohydrogen production. In this research the effect of formate compound, the optimal conditions for
enchanted biohydrogen fermentation by E. coli (XL1-BLUE) and the enrichment of biohydrogen by gas
separation membranes were studied.
Bevezetés

Anyagok és módszerek

Környezetünk rohamos elszennyezıdésének, a
világszerte egyre gyakrabban és erıteljesebben
bekövetkezı szélsıséges idıjárási jelenségek
kialakulásának, a globális felmelegedés fokozódó
hatásának hátterében a fosszilis energiahordozók
nagymértékő, s egyre inkább növekvı felhasználása
áll. Bolygónk klímájának megóvása és az élhetı
környezet biztosítása érdekében a jövıben mind
inkább
le
kell
mondanunk
a
fosszilis
energiaforrások ilyen volumenő „habzsolásáról”,
meg kell teremteni, le kell fektetni egy, a megújuló
energiák használatát preferáló (világ)gazdaság
alapjait. Ezen alternatív energiaforrások skálája
igen széles, a teljesség igénye nélkül ide tartozik
többek között a szélenergia, napenergia, biogáz
valamint a kutatásunk alapját képezı biohidrogén
is. A hidrogén elınyös tulajdonságai miatt
napjainkban
egyre
többen
ebben
az
energiahordozóban látják azt az alternatívát, amely
képes
lehet
a
fosszilis
energiahordozók
helyettesítésére.
Tulajdonságai
közül
talán
legfontosabb, hogy felhasználása (elégetése) során
csupán tiszta, környezetbarát víz(gız) keletkezik,
vagyis
pl.
üzemanyag
cellákban
történı
használatával jelentıs mértékben csökkenthetı a
globális felmelegedésben meghatározó szerepet
játszó, üvegházhatású szén-dioxid gáz képzıdése.

Fermentációs kísérletek
Kísérleteinkben a Szegedi Tudomány Egyetem
által
biztosított
E.
coli
(XL1-BLUE)
baktériumtörzset
alkalmaztuk.
A
mikroorganizmusok
szélesztése
(lamináris
bokszban dolgozva) agaros LB táptalajon történt. A
leoltásokat heti rendszerességgel ismételtük, a
o
baktériumtelep(ek)
felnövesztése
37
C-on
termosztálva 24 órát vett igénybe. A kísérletek
során a rendszer fertızésekkel szembeni védelme
érdekében a szubsztráthoz (tápoldathoz) minden
esetben
antibiotikum
(tetraciklin)
oldatot
adagoltunk. Az alkalmazott mennyiség 10 mg/ml-es
oldatot használva 1 µl /ml tápoldat volt.
Az inokulumot a fermentációt megelızı napon,
frissen készítettük a Petri-csészében felnövesztett
baktériumok felhasználásával. A beoltásokat steril
boksz alatt elızetesen sterilizált lombikba végeztük
és hozzájuk a már ismertetett koncentrációban
antibiotikum oldatot adagoltunk, majd a lombikokat
védıkupak alkalmazásával lezártuk és aerob
körülmények között 24 órára, 37 oC-on inkubáltuk.
A fermentációs kísérleteket WTW OXITOP 100
típusú BOI mérı készülékben végeztük.
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követıen gáztömör csı segítségével összeköttetésbe
hoztuk a membrán modullal. Ez után a készüléket
egy 30 oC-os termosztátba helyeztük, és megvártuk,
míg a gáz felveszi ezt a hımérsékletet. Következı
lépésként megindítottuk a gáz betáplálását a
membrán modul felé. A nyomásmérıhöz kapcsolt
multiméter és számítógép segítségével figyeltük és
regisztráltuk a tartályban uralkodó nyomás
változását.
1. ábra. A biogáz mérı készülék
A készülék mérıfejének segítségével a fermentáció
során fejlıdı gázok (H2, CO2) nyomásának
növekedését mértük. A mért nyomás és az egyéb
rendelkezésre álló
adatokból
(hımérséklet,
gáztérfogat, stb.) számoltuk a keletkezett gáz
mennyiségét, a gázképzıdési sebességeket. A
kísérletek során a képzıdött gáz összetételét
gázkromatográfiás méréssel határoztuk meg.
2. ábra. A gázszeparációs berendezés

Gázösszetétel analízis
A mérések során a keletkezett gázelegy
hidrogén tartalmának meghatározására GOW-MAC
Series 600 típusú gázkromatográfot használtunk.
Ehhez hélium vivıgázt, egy 2 m hosszú, zeolit
(X13) töltetes kolonnát illetve hıvezetıképességi
detektálást (TCD) alkalmaztunk. A gázelegyben
található szén-dioxid koncentráció meghatározása
HP 5890 series II típusú gázkromatográfon történt.
Az analízist nitrogén vivıgáz, a szén-dioxid
kimutatására alkalmas Carboplot kolonna, valamint
elızıekhez hasonlóan hıvezetıképességi detektor
alkalmazásával végeztük.

Eredmények

A formiát komponens hatásának vizsgálata
Szakirodalmi adatok szerint az E. coli
hidrogéntermelı
képessége
közvetlen
összefüggésben állhat a formiát, mint szubsztrát
jelenlétével, ill. koncentrációjával [2]. Elsıként e
komponens hatását kívántuk vizsgálni. Ebben a
kísérlet sorozatban a baktérium növekedéséhez,
szaporodásához, így a biohidrogén termeléshez is
esszenciális táptalaj összetételét változtattuk. Egyik
esetben csak LB táptalajt, másik esetben LB táptalaj
és
nátrium-formiát
elegyét
alkalmaztuk
szubsztrátként. A kísérlet során győjtött adatok
kiértékelésének eredményét az 3. ábra reprezentálja.

Gázszeparációs mérések
A gázszeparációs vizsgálatok során a Twentei
Egyetem Membrános Csoportja által készített
gázszeparációs membrán modult teszteltük. A
szóbanforgó modulban egy pórusmentes, kompozit,
kapilláris csöves elrendezéső - melynek elınye a
nagyobb aktív felület/térfogat arány érhetı el,
amely az elválasztás szempontjából elınyös membrán helyezkedik el. A kapillárisok anyagukat
tekintve PPO (poli(2,6-dimetil-1,4-fenilén oxid)) és
Pebax 1657 (poliéter -poliamid) keverékébıl
készültek [1]. A kísérleteket a biohidrogén elıállítás
során keletkezı gázelegyre jellemzı tiszta, egy
komponenső gázokkal, egy nyomásmérıvel
felszerelt, nyomástartó acéltartály segítségével
végeztük el. A tartály minden mérés elıtt
vákuumozásra került, majd a mérendı a gázzal való
adott nyomásértékig (~2 bar) való megtöltést

0,45
0,4

Nyom ás [bar]

0,35
0,3
0,25

LB
LB+ HCOONa

0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

10

20

30

40

Idı [h]

3. ábra. A formiát hatása a biohidrogén termelésre
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A 3. ábráról egyértelmően megállapítható, hogy
formiát hozzáadásával jelentısen megnövelt
mértékő gázfejlıdést sikerült elérni, mint annak
elhagyásával, így a továbbiakban csak ezzel a
módosított táptalajjal dolgoztunk.

dioxid szintet elérni a fermentor gázterében. A
formiát koncentrációt tovább növelve már láthatóan
egyre inkább érvényesülni látszik annak a
baktériumokra toxikus hatása.

A gázszeparáció eredményei
A gázszeparációs mérések során az összes
vizsgált gáz (hidrogén, nitrogén, szén-dioxid)
esetében három párhuzamos mérést végeztünk, s a
mért (idı, feszültség), valamint ismert (membrán
aktív felülete, stb.) paraméterek alapján számítottuk
a fluxust, s ezek hányadosaként az (elméleti)
szelektivitás értékeket, melyeket az 1. táblázat
foglal össze.

G á z k o n c . (µ l/m l)

A formiát koncentráció optimalizálása
Korábbi munkánk során már foglalkoztunk az
E. coli-val történı biohidrogén elıállítás
körülményeinek optimalizálásával, melyben az
anaerob atmoszféra összetételének, s a keletkezı
gáztermékek
folyamatra
gyakorolt
hatását
vizsgáltuk. Ennek eredményeként azt találtuk, hogy
a legjobb hidrogén képzıdési hozamot és
sebességet
kezdeti
nitrogén
atmoszféra
alkalmazásával, valamint a hidrogén gáztérbıl való
folyamatos
eltávolításával
érhetjük
el
(termékinhibíció elkerülésére) [3]. Jelen munkánk
során a hidrogéntermelés szempontjából optimális
formiát koncentráció megtalálása volt a cél. Ebben
a mérés sorozatban nátrium-formiátos LB táptalaj
használata mellett végeztünk kísérleteket, s ezekben
a tápoldathoz adott formiát koncetrációját
változtattuk. Méréseinket 0; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 25;
50
g/l-es
kezdeti
formiát
koncentrációk
beállításával végeztük. A 48 órás mérések végén a
fermentor gázterébıl vett minták GC-vel történt
elemzésének eredménye a 4. ábrán látható, ahol a
képzıdött hidrogén és szén-dioxid mennyisége
került ábrázolásra a kiindulási formiát koncentráció
függvényében.
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Formiát konc. [g/l]

4. ábra. Gázösszetétel a formiát koncentráció
függvényében
A 4. ábra alapján elmondható, hogy az E. coli-val
(XL1-BLUE) végzett biohidrogén elıállítás
szempontjából optimális kiindulási formiát
(szubsztrát) koncentrációnak a 12,5 g/l ígérkezik,
mivel ennél az értéknél sikerült a legnagyobb
hidrogén koncentrációt, s mellette alacsony szén53

-

A fermentációs kísérletek során kapott
eredmények alapján elmondható, hogy az
Escherichia
coli-val
(XL1-BLUE)
megvalósított
biohidrogén
termelés
szempontjából a 12,5 g/l kiindulási formiát
koncentráció alkalmazása tőnik optimálisnak.

-

A membránmodul tesztelésével kapcsolatosan
megállapítottuk, hogy a hidrogén/nitrogén,
valamint a szén-dioxid/ nitrogén párosra kapott
szelektivitás értékek jónak tekinthetık, ez
alapján a vizsgált modul alkalmas lehet a
nitrogénnek a gázelegybıl egy lépésben
megvalósított
szeparációjára,
melynek
vizsgálatára további kísérleteket tervezünk
modell, valamint a fermentorból származó
gázelegyekkel is.
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Antioxidáns tartalom meghatározása kökény (Prunus spinosa L.)
és húsos som (Cornus mas L.) gyümölcsökben
Determination of antioxidant content of blackthorn and cornelian cherry fruits

Boór András, Bélafiné Bakó Katalin
Pannon Egyetem, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 2.
Summary
The importance of antioxidant molecules in the human body become highlighted in the past few years. The fruits
of some plants, especially the coloured ones, contain a high amount of antioxidants. In this work the importance
of Cornelian cherry and Blackthorn was studied.
Cornelian cherry (Cornus mas L.) ranges from a deciduous shrub to a 5-7 m high tree, native to Southern Europe
and Southwest Asia, containing a great amount of vitamins, glucose, fructose, organic acid, tannin, pectin,
fragrance - and painting materials [1]. Blackthorn (Prunus Spinosa L.) is a similar shrub to cornelian cherry,
native to Europe, western Asia, and locally in northwest Africa. Its fruit is a drupe, 10–12 mm in diameter, black
with a pale purple-blue waxy bloom, ripening in autumn, and harvested in October or November after the first
frosts. It has a strong astringent flavour when fresh [2].
Cornelian cherry and Blackthorn fruits are good sources of natural antioxidants, which containing many different
radical scavenger components that provide protection against harmful-free radicals and therefore associated with
lower incidence and mortality rates of cancer and heart diseases in addition to a number of other health beneﬁts
[3,4].
A brief summary is given about the total anthocyanin, phenol content of their fruits and about the procedure and
materials of the studies.

Bevezetés

volt a célunk. A vizsgálat ezen belül az antocianin és a fenoltartalom mérésére terjedt ki.
Az antociánok az antioxidánsok közé tartoznak.
Vízoldékony színanyag-csoport, melyek színüket a
pH-tól függıen változtatják, pirostól a kékig.
A természetben, a baktériumokban és a
növényekben is megtalálhatók. A növényeknél
általában a levelekben, a gyökerekben, a
virágokban és a gyümölcsökben fordulnak elı.
Segítséget nyújtanak a káros UV sugarak által
létrehozott szabadgyökök elleni védekezésben. Az
antioxidáns tulajdonságot elfogyasztás után is
megtartják, ezért is nagyon egészségesek a piros
héjú vagy húsú gyümölcsök [5].
A közvetlen szabadgyök-befogásban és a lipidperoxidáció megakadályozásában fontos szerepet
kapnak a magasabb rendő növények gyakorlatilag
minden részében elıforduló polifenolok és ezen
belül a ﬂavonoidok is. A „polifenol” mindazon
molekulák győjtıneve, amelyek több fenolos
hidroxilcsoportot tartalmaznak. Ilyen vegyületek a
hidrolizálható
cserzıanyagok
(galluszsav
származékok), a virágszínezékek, a kondenzált
cserzıanyagok és a ﬂavonoidok [6].
Korábbi projektjeink során vizsgáltuk egyes
színes, bogyós gyümölcsök feldolgozása illetve a

Az emberi szervezet számára fontos antioxidáns
vegyületek
megfelelı
biztosítása
alapvetı
szükséglet. Ezen vegyületek többségét táplálkozás
révén juttatjuk szervezetünkbe, ahol a normál
fiziológiai
mőködés
fenntartásában
és
szabadgyökök részvételével kialakuló betegségek
elleni védelemben játszanak jelentıs szerepet [4].
Saját oxidációjukkal megkötik az oxigént, így
gátolják az oxidációt gyorsító katalizátorok
mőködését. Az autooxidációt gátló, oxidációs
inhibitor jellegő anyagok hatással vannak az
autooxidáció során képzıdı peroxidgyökökre,
azokkal stabilis végterméket képeznek, így
megszakítják a további átalakulással járó
láncreakciót. A kis molekulájú antioxidánsok közé
tartoznak olyan vegyületek, mint a C-, E- és Avitamin, a béta karotin, a flavonoidok, a fenolos
vegyületek, néhány kéntartalmú aminosav és a
redukált glutation is.
Különbözı
növények
termései
nagy
mennyiségben tartalmazzák e vegyületeket, általuk
biztosítható a természetes eredető antioxidáns
bevitel. A kutatás során a húsos som és kökény
termések antioxidáns-tartalmának meghatározása
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gyümölcslevek
koncentrálása
során
az
antioxidánsok,
polifenolok,
antocianinok
koncentrációjának
alakulását
[7].
Most
kutatásainkat kiterjesztettük a húsos som és kökény
termésére is. E vadon élı, színes, hazai bogyós
gyümölcsök antioxidáns tartalmát mértük, hogy
összehasonlítsuk, más, már vizsgált növények,
gyümölcsök hasonló tulajdonságaival.

A szükséges reagensek: metil-alkohol és desztillált
víz 80:20 arányú keveréke; Folin-Ciocalteu reagens
1:10 arányú hígítása; 0,7 M-os nátrium-karbonát
(Na2CO3) oldat; 0,3 mM-os galluszsav oldat (metilalkohol és desztillált víz elegyével hígítva).
A mérés elıtt a hígított galluszsavval kalibrációs
görbét készítünk. A minta össztérfogata 2500 µl,
amely 1250 µl Folin-Ciocalteu reagensbıl, 200 µl
MeOH : DV elegybıl, 50 µl mintából, (1 perc után
hozzáadott) 1000 µl Na2CO3 oldatból áll. Az
oldatokat ezután 5 percre 50 °C-os vízfürdıbe
helyezzük, majd λ=760 nm-en mérjük az
abszorbanciát. Mintánként három párhuzamos
mérést végzünk. A mért abszorbanciából a
kalibrációs görbe segítségével határozzuk meg az
összes
fenoltartalmat
mg
galluszsav/ml
dimenzióban [9].
•
Antocianin-tartalom meghatározása
A antocianin-tartalmat Giusti, M.M. és
Wrolstad, R.E. (2000) [10] által kifejlesztett pH
differenciális módszerével mérjük meg. A méréshez
kétféle puffer oldatot készítünk:
• 25 mM-os KCl-HCl oldat, pH 1-re beállítva
(1,86 g KCl 1 L HCl-ba),
• 0,4 M-os NaAc-HAc oldat, pH 4,5-re
beállítva (54,4 g trihidrát 1 L HAc-ba)
[10].
A pufferekbıl azonos mennyiséget adagolunk a
mintákhoz, majd 15 percre állni hagyjuk, hogy
egyensúlyba
kerüljenek.
Minden
minta
abszorbanciáját 520 és 700 nm-en megmérjük. Vak
mintaként desztillált vizet adtunk az oldatokhoz. Az
antocianin-tartalmat
cianidin-3-glükozidra
számítjuk és az eredményt mg/liter dimenzióban
kapjuk meg, a következı egyenlet alapján:
A hígított minták abszorbanciáinak számítása a
különbözı hullámhosszokon és pufferekben mért
elnyelések alapján:
A=(A520-A700) pH=1-(A520-A700) pH=7
Az eredeti minta összes antocianin koncentrációjának (TA) megahatározása:
TA (mg/L)= ((A*MW*DF*1000)/ε/l)
Ahol MW: mol tömeg, 449,2 g/mol,
DF: hígítási faktor,
l : a küvetta szélessége, 1cm,
ε: a moláris adszorptivitás, ami cianidin-3glükozidra 26900 [10, 11].

Anyagok és módszerek
•

Összes antioxidáns tartalom meghatá-rozása
A vizsgálati növények összes antioxidáns
aktivitásának meghatározásához Benzie és Strain
(1966) [8] módosított módszerét alkalmaztam. A
módszert eredetileg a plazma antioxidáns
meghatározásához dolgozták ki. A módszer
lényege, hogy a ferri (Fe3+) ionok az antioxidáns
aktivitású vegyületek hatására ferro (Fe2+) ionokká
redukálódnak. A módszert röviden FRAP
eljárásnak nevezzük (Ferric Reducing Ability of
Plasma). A ferro ionok alacsony pH-n a 2,4,6
trypiridil-s-triazinnal (TPTZ) komplexet képezve
intenzív kék színő terméket adnak, amely 593 nmen fotométerrel mérhetı.
Fe

3+

+ TPTZ

színtelen

→ Fe

2+

kék

− TPTZ
komplex

A FRAP értéket úgy kapjuk meg, hogy
összehasonlítjuk a minta extinkció értékét 593 nmen, olyan reakció eleggyel, amelynek Fe2+
koncentrációja ismert. Ehhez elızetesen kalibrációs
görbét veszünk fel, ismert elegyként aszkorbinsavat
alkalmazva. A mért, ismeretlen antioxidáns
kapacitását mg AS/L (aszkorbinsav ekvivalens)
kapjuk meg [8]. Mérésenként három párhuzamos
mérést végzünk.
A kémcsövekben lévı oldat összetétele a
következı:
60 µL minta+ 40 µL DV + 3000µL FRAP reagens.

•

Fenoltartalom meghatározása
A fenoltartalmat Singleton és Rossi (1965) által
leírt spektrofotometriás módon [9], Folin-Ciocalteu
reagens segítségével határozzuk meg, amely eljárás
alapelve, hogy a reagens a fenolok hidroxid
csoportjával kék színő komplexet képez, s az oldat
abszorbanciája
arányos
az
extraktum
fenoltartalmával.
Az
összes
fenoltartalmat
galluszsavra vonatkoztatva határozzuk meg.
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között. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a
számunkra fontos komponenseket az oldószerek
nem teljes mértékben oldják. Látható, hogy az
metanollal végzett mérés eredménye magasabb
értékeket mutat, tehát alkalmasabb az elválasztásra.
Ugyanakkor nem tapasztaltunk számottevı
különbséget a törköllyel és a bogyóval végzett
kísérletek eredményeiben.
A 3. táblázat foglalja össze a kökénnyel végzett
kutatások eredményeit.

Minta elıkészítése
A fagyasztóban tárolt gyümölcsöt kiolvasztás után
kimagozzuk, majd porcelánmozsárban összetörjük.
Préseléssel kinyerjük a gyümölcs levét, amit tovább
szőrünk. Az extrakciónak megfelelı oldószert
(desztillált víz vagy metanol) adagolunk a préselés
során megmaradt péphez. A vizsgálni kívánt
tartalom
alapján
a
megfelelı
pufferek
hozzáadásával végezzük el a kísérleteket.

Kökénylé

MeOH
extr.
gyümölcsb
ıl

Vizes extr.
gyümölcsb
ıl

Polifenol
(mg
GAE/L)

31,673

8,748

3,127

Antocianin
(mg/L)

518,97

-

38,185

Eredmények
A vizsgálatok eredményeit táblázatokban foglaltuk
össze. Az 1. táblázat szemlélteti a húsos sommal
végzett kutatások eredményeit az metanolban
extrahált sommal, illetve az extrahálatlan somlével.

Somlé

Antioxidáns
(mg AS/L)

179,04

Polifenol
(mg
GAE/L)

59,34

Antocianin
(mg /L)

534,7

MeOH
extr.
törkölybıl
13,52

MeOH extr.
bogyóból

3.táblázat. A kökénnyel végzett kutatások
eredményei

10,69

A kökénnyel végzett
folyamatban vannak.

8,934

kísérletek

jelenleg

is

8,442
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Racém tejsav elválasztása speciális membrán technikákkal
Racemic lactic acid separation by special membrane techniques

Kulcsár Edina, Nagy Endre
Pannon Egyetem, MIK, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 2
Summary
Chirality is a phenomenon which is of great importance to biological/chemical processes. Under many
circumstances, only one enantiomer could meet specific needs while the other one possesses less or even
negative effect, which justifies the necessity of enantiomer separation. With the development of pharmaceutical
and chemical industries, the demand of single enantiomers is increasing dramatically. Due to extremely similar
physiochemical properties in nature with respect to enantiomers, enantiomer separation could not be achieved
unless it is carried out with chiral-recognizable medium. Therefore, the separation of enantiomers is an arduous
and challenging task. Membrane-mediated enantiomer separation process is a newly emerging and meanwhile
promising technology, which has been receiving ever-increasing attentions recently.
The use of room-temperature ionic liquids as an immobilized phase in a supported liquid membrane (SLM)
is interesting due to the non-volatile character of the ionic liquids which makes it possible to obtain a very
stable SLM without any loss of the membrane phase to the atmosphere.
Enzymes usually have high substrate specificity and high enantioselectivity.
In the present study, we have developed a novel SLM system based on ionic liquids in which lipase
catalyzed reactions facilitate the transport of lactic acids.
(L)-lactic acid is selectively esterified by Candida antartica (CRL) in the feed phase, and the resulting ester
dissolves into the ionic liquid phase of the SLM and diffuses across the SLM. In the receiving phase, porcine
pancreas (PPL) catalyzes 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. This system integrated the enantioselective catalytic action of the enzyme and the selective
permeability of the isomers through the SLM.
The feed phase consisted of phosphate buffer (pH=8.0) containing 50 mg/ml Candida antartica, 10 mM
racemic lactic acid, dissolved 25 ml ethanol. The receiving phase consisted of phosphate buffer (pH=8.0)
containing 70 mg/ml porcine pancreas.
The highest enantiomeric excess was 5 %. In all the used ionic liquid were almost the same effects of lacticacid enantioselectivity.
Chitosan membranes and chitosan/cyclodextrin (CS/CD) composite membranes were prepared to investigate
the influence of enantiomer separation of lactic acid racemate.
Conspicuously, chitosan/cyclodextrin (CS/CD) composite membranes showed relatively higher enantiomeric
excess. Due to lower complexation selectivity of chitosan membrane which narrows the difference between
diffusion resistances of D- and L-lactic acid, the diffusion rate difference between D- and L-lactic acid
diminishes, which accounts for a decreased permselectivity in the presence of chitosan membrane.
The results in this study provided useful information for the development of composite membranes for
enantiomer separations.
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folyadék membránoknak az az elınye a
hagyományos SLM-nél, hogy az ionos folyadékok
elhanyagolható gıznyomása aminek, következtében
lényegesen javul a membrán stabilitása, és képes
módosítani a membrán szelektivitását [7-10].
Mostanában
számos
kutatást
végeztek
támasztóréteges ionos folyadék membránokkal és
vizsgálták szerves komponensek pl alkoholok,
ketonok és aminok szelektív transzportját SLM-en.
[9,10].

Bevezetés
A biológiai, kémiai eljárásoknál a kiralitás
fontos tulajdonság. Adott körülmények között csak
az egyik enantiomerrel találkozhatunk, bizonyos
eljárásoknál viszont a másik enantiomer jelenléte
kedvezıtlen hatással bír, amely szükségessé teszi az
enantiomerek elválasztását. Gyógyszer és a
vegyipar fejlıdésével drasztikusan növekszik az
igény a tiszta enantiomerek iránt [1]. Mivel nagyon
hasonló fizikai/kémiai tulajdonságaik, enantiomer
elválasztást csak kiralitást felismerı közegben
tudunk elérni. Az enantiomer szeparáció ezért
nagyon nehéz és kihívást jelentı feladat.
A membránnal összekapcsolt enantiomer
elválasztás lehetséges és egyre nagyobb figyelmet
kapó technológiai megoldás. Egyedülálló túlsúlya
más
hagyományos
eljárásokkal
szemben
köszönhetı az alacsony energiafogyasztásnak,
magas feldolgozás képességének, összefüggı
mőveleti módnak stb. [2,3].
Azokat a vegyületeket, amelyek csak kationból
és anionból állnak, továbbá olvadáspontjuk 100oC
alatt van ionos folyadékoknak (Ionic Liquids)
nevezzük. Az ionos folyadékok egyik legfontosabb
elınyös
tulajdonsága
azon
kívül,
hogy
szobahımérsékleten
folyadékok
az,
hogy
gıznyomásuk igen alacsony. Nem tőzveszélyesek.
Szerkezetük változtatásával oldószer tulajdonságuk
jól hangolható [4].
Az ionos folyadékokat, mint zöld oldószereket
széles körben tanulmányozták a szeparációs
eljárásoknál, mert alapvetıen nincs gıznyomásuk,
kiválóan helyettesítik az illékony szerves
oldószereket az oldószer extrakciós és folyadék
membrán eljárásoknál [5].
A támasztóréteges folyadék membrán (SLM)
porózus szilárd anyag, aminek a pórusaiba
folyadékot juttatnak. SLM alkalmazása ígéretes
technológiai lehetıséget nyújt ugyanis kombinálva
extrakciós eljárással és desztillálással jelentısen
csökkenthetı az extrakciós lépések száma. Viszont
az
instabilitása
limitálja
a
kereskedelmi
alkalmazását
[6].
Scovazzo
mtsi.
[7]
megállapították, hogy a támasztóréteges ionos

Kitozán [Poli-(1-4)- β-D glükozamin, CS] kitin
származék. Egyre szélesebb körben alkalmazzák az
orvos
biológiában,
mert
nem
toxikus,
biokompatibilis, biológiailag lebontható, valamint
jó membránképzı. A kitozán mátrix mikropórusos
szerkezete létrehozható fázis inverzióval vagy
kitozán oldatban fokozatosan helyettesítjük a vizet
szerves oldószerrel [11].
A ciklodextrinek ciklikus, nem redukáló
oligoszacharidok. Három különbözı ciklodextrin
ismeretes: alfa-, béta- és gamma-ciklodextrin.
Egyre több cikk jelenik meg ciklodextrin és
származékaik
királis
szelektorként
történı
alkalmazásáról. Más királis szelektorokhoz képes
az elınye a viszonylag alacsony költsége széleskörő
alkalmazhatósága és nagyfokú tőrıképessége a
változatos környezeti feltételek mellett [12].
Anyagok és módszerek
Enzim: Sertés hasnyálmirigybıl kivont lipáz
E.C. 3.1.1.3., por, 15-35 units/mg Mr ~50000
(Sigma)
Egyéb felhasznált anyagok: (D,L)-tejsav 90 %os (Reanal, Magyarország), etanol abszolút
(Spektrum 3D, Magyarország)
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide 99%, 1-n-butil-3-metilimidazolium
bis
(trimetilszulfonil)-imid
(C4mimTF2N) (Iolitec), epiklorohidrin (Sigma),
Kitozán közepes molekulasúlyú, (Sigma),
(2-Hydroxy)propyl-β-Cyclodextrin (DS ~3)
víztartalom <6, Mr ~1309 (Cylolab)
Membrán: STERLITECH Polipropilén 0.2 µm
47 mm
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GC elemzések: ACME 6100 gázkromatográfon.
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:

e.e.( L )% =
ahol L illetve
koncentrációja.

D

kialakítása céljából. Felesleges acetont lemossuk a
filmrıl és 2 %-os nátrium-hidroxidot tartalmazó
vizes oldattal leöblítjük. Majd desztillált vízzel is
többször átmossuk. A membrán vastagsága 50-60
µm [13].

 Vízoldhatatlan β-ciklodextrin polimer (β–CDP)
elıállítása.

L−D
* 100,
L+D
a

két

10 g β-ciklodextrint feloldunk 6,7 g nátriumhidroxidot tartalmazó desztillált vízben. Miután
teljesen feloldódott a β-ciklodextrin 7 ml
epiklorohidrint (EP) adunk hozzá (EP:CD=10:1
mol arány). Világossárga gél szerő reakció elegyet
többször alaposan átmossuk acetonnal, hogy
eltávolítsuk a többlet epiklorohidrint. Majd vízzel
is addig mossuk, hogy eltávolítsuk a vízoldható
szennyezıdéseket és a nátrium-hidroxidot, a pH
közel semleges legyen. A megtisztított βciklodextrin polimert fagyasztva szárítjuk a
felhasználásig.

enantiomer

Membránok elıállítása
 Támasztóréteges
elıállítása

ionos

folyadékmembrán

Körülbelül 1 ml ionos folyadékot tartalmazó
Petri csészét exikkátorban 1 napra vákuum alá
helyeztük a víz eltávolítása miatt. Polipropilén
membránt szintén vákuum alatt 24 óránt át
exikkátorban szárítottuk. Ezután a membránt ionos
folyadékba merítettük és további 1 napig
vákuumoztuk, amíg az ionos folyadék teljesen
átjárta a membrán pórusait. Membrán felületérıl
eltávolítottuk a többlet ionos folyadékot, majd a
membrán modulba helyezve végeztük a mérést.
Minden membránt csak egyszer használtunk fel.

 Kitosán/ciklodextrin
elıállítása

összetett

membrán

1 g kitozánt feloldunk 50 ml 2 %-os ecetsavat
tartalmazó vizes oldatban. Miután eltávolítottuk a
fel nem oldott maradék anyagot, β-ciklodextrin
polimert kevertetve hozzáadjuk és az így kapott
szuszpenziót 12 órán át szobahımérsékleten
kevertetjük.
A támasztórétegnek szolgáló polipropilén
membránt teljesen átitatjuk, desztillált vízzel
mielıtt belemerítjük a szuszpenzióba és állni
hagyjuk benne 1 órán át. Kivesszük és elterítjük a
tiszta üveglapon és óvatosan eltávolítjuk a
felesleges oldatot a membrán felszínérıl. CS/CD
felszínő polipropilén membránt miután 50 oC-on 8
órán át szárítottuk mossuk 1 mólos nátriumhidroxid oldattal majd desztillált vízzel. Végül kész
a kitosán/ciklodextrin összetett membrán, amit
50 oC-on egy éjszakán át szárítunk [14].

 Kitozán membrán elıállítása
3 g kitozánt 2 % ecetsavat tartalmazó 100 ml
desztillált vízben feloldunk. Folyamatosan 1 napig
szobahımérsékleten kevertetjük. Fel nem oldott
maradék anyagot üvegszőrın szőrjük.
Fél órára ultraszonikus fürdıbe helyezzük,
melynek során az összeállt molekulák szétválnak
és eltávoznak a levegı buborékok. Így kapott
oldatot üveg edénybe (1mm fal vastagság) öntjük,
késsel
elegyengetjük
és
4
napig
szobahımérsékleten szárítjuk. A formázott kitozán
filmet 5 % glutáraldehid és 5 % sósavat tartalmazó
aceton oldatba merítjük a keresztkötések
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Eredmények és értékelésük

120

100
Relatív aktivitás(%)

Három különbözı membrán típust állítottunk
elı és vizsgáltuk ezeken a membránokon a racém
tejsav enantioszelektiv elválasztását.

 Támasztóréteges ionos folyadék membrán
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pH

A végeredmény (L)-tejsav szelektív
transzportja a támasztóréteges folyadékmembránon.
Az elızı MKN09’-ben már bemutatásra
került racém tejsavból Candida antartica lipáz
enzimmel történı tejsav-etil-észter elıállítás
vizsgálati körülményei és eredményei [15].

2. ábra. Sertés hasnyálmirigybıl kivont lipáz
enzimmel történı hidrolízis reakció során az enzim
katalitikus aktivitásának pH függése.

Hımérséklet hatása
Az enzim aktivitás hımérséklet függését (3.
ábra) vizsgálva 50 mM foszfát puffer (pH 8.9)
o
alkalmazásánál
2555
C
hımérsékleti
tartományban. Aktivitás hımérséklet profilját 3.
ábra mutatja. Jól látható, hogy a hımérséklet
optimuma 35 oC-nál van. 25 oC alatt és 55 oC felett
minimálisra csökken az enzim aktivitás, oka az
enzim inaktiválódása.

Tejsavetil-észter
hidrolízise
sertés
hasnyálmirigybıl kivont lipáz enzimmel (porcine
pancreas)
A hirdolízist 37 oC–on 24 órás 150 rpm
folyamatos keverés mellett 3 g tejsav- etil-észter, 1,
25 g sertés hasnyálmirigy enzim 25 ml desztillált
vízben feloldva főthetı rázógépen végeztük.
A 24 órás rázatott lombikos kevertetés után
közel 90 %-os tejsav hozamot kaptunk. (1. ábra)
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3. ábra. Sertés hasnyálmirigybıl kivont lipáz
enzimmel történı hidrolízis reakció során az enzim
aktivitás hımérséklet függése.

Idı (h)

1. ábra. Tejsav-etil-észter sertés hasnyálmiriggyel
történı hidrolízise során keletkezı tejsav hozam az
idı függvényében.

Hımérséklet stabilitás
A hımérséklet hatását vizsgálva az enzim
inaktiválódására
50
mM
foszfát
puffer
alkalmazásánál pH 8.0-on, 25-35-55 oC
hımérsékleten. 25 oC alatt és 55 oC felett
minimálisra csökken az enzim aktivitás, oka az
enzim inaktiválódása.

A pH hatása a katalitikus aktivitásra
A 2. ábra mutatja az enzim katalitikus
aktivitásának pH függését. Porcine pancreas
enzimnél a pH optimum 9.2-nél van.
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permeátum fázisban idıvel nıtt, míg a betáplálási
fázisban csökkent. A növekedése és csökkenése az
(L)-tejsavnak koncentrációjának nagyobb volt,
mint az (D)-tejsavnak. Ez azt jeleni, hogy a lipáz
szelektíven katalizálta az (L)-tejsav transzprortját
(5. ábra).
Az enantiomer felesleg közel 5 %-os.
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Az
enantioszelektivitás
érték
csaknem
megegyezik az összes vizsgált ionos folyadékoknál
és ionos folyadékot használva a folyadékmembrán
120 óra után is stabil maradt.

idı (h)

4. ábra. Sertés hasnyálmirigybıl kivont lipáz
enzimmel történı hidrolízis reakció során a
hımérséklet hatása az enzim inaktiválódására.

50

40

Hozam %

A
rázatott
lombikos
racém
tejsav
észterezés/hidrolízis
reakció
optimális
körülményeit, és tapasztalatait felhasználva
végeztük el a membrán szeparációt.
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 hidrolízist
és keletkezik tejsav, illetve etanol, amelyek
vízoldhatóak.
D,L tejsav candida antarctica (CRL) lipáz által
katalizált észter képzıdést, valamint sertés
hasnyálmirigy (PPL) enzimes hidrolízisét membrán
szeparációt vizsgáltuk többfajta ionos folyadékot
alkalmazva.
A betáplálás fázis 10 mM racém tejsav 25 ml
etanolos oldata 50 mg/ml Candida antarticát (CRL)
tartalmazott.
A permeátum fázis foszfát puffer (pH=8.0) és 70
mg/ml sertés hasnyálmirigyet (PPL) tartalmazott.
A hımérséklet a membrán mindkét oldalán
állandóan 37 oC volt mindkét fázisban az oldatokat
szivattyúval keringettük.
A vizsgálat kontrollját a lipáz alkalmazása
nélküli membrán szeparáció képezte. Amikor lipáz
is jelen volt a betáplálási és a permeátum fázisban,
az (L)- és (D)- tejsavnak a koncentrációja a

D-tejsav permeátum
fázisban
L-tejsav a permeátum
fázisban
D-tejsav a betáplálási
fázisban
L-tejsav a betáplálási
fázisban

30

20

10

0
0

12

24

36

48

50

72

Idı (h)

5. ábra. (D)-és(L)–tejsav transzportja
vízoldhatatlan 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoro- methylsulfonyl)imide támasztó-réteges
folyadékmembránon.

 D,L- tejsav enantioszelektív elválasztása: kitozán
és Kitosán/ciklodextrin összetett membránon
A membránok tesztelésére a kutatóintézetben
készített 50 ml térfogatú mőanyag cella szolgált. A
membránok átmérıje 47 mm, 25 ml, 1 mg/ml D,Ltejsav vizes oldata a betáplálási fázis. A membrán
mindkét oldalán lévı fázist állandó nyomáson,
37 oC-on szivattyúval folyamatosan kevertettük 5
napig és meghatározott idıközönként mintát
vettünk.
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enantioszelektivitást. Membránok elıállításánál
ionos folyadékot, kitozánt és β-ciklodextrin
alkalmaztunk. Mindhárom anyag környezetbarát és
érdekes kémiai és fizikai-kémiai tulajdonságaik
miatt javítják a hagyományos membránok
enantioszelektivitását és stabilabbá is teszik a
membránt.
Legnagyobb tejsav enantiomer felesleg értéket a
kitozán/β-ciklodextrin
polimer
összetett
membránnál kaptunk.
Támasztóréteges ionos folyadék membrán, kitozán
membrán és kitozán/β-ciklodextrin polimer
összetett membrán alkalmas a racém tejsav
enantioszelektív elválasztására, valamint más
optikai izomerek elválasztására is.
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6. ábra. Kitozán és kitosán/ciklodextrin összetett
membránon történı tejsav transzport hozama.
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Határréteg szeparációs módszer bemutatása és modellezése
Analysis and Modelling of Boundary Layer Separation Method (BLSM)

Rippelné Pethı Dóra, Horváth Géza
Pannon Egyetem, Vegyipari Mőveleti Intézeti Tanszék
8200 Veszprém Egyetem u. 10
Összefoglaló
Az ipari hulladék anyagok nagy része közismerten veszélyes, amelyekre egyre szigorúbb környezetvédelmi
elıírások vonatkoznak, szabályozva pl. a vegyi üzemek szennyvizeinek fém- és sótartalmát valamint egyéb
szerves és szervetlen komponenseinek mennyiségét. A törvények betartása érdekében környezetkímélı, ha
lehetséges, hulladékszegény gyártási eljárásokra van szükség. Ez teszi indokolttá az esetlegesen keletkezı
hulladék anyagok kezelésének korszerősítését. Ha keletkezik hulladék kezelésének egyik legcélravezetıbb
technológiai megoldása az újrahasznosítás. Az ipari szennyvizek kezelésére egy új megoldást dolgoztunk ki,
amelyet elneveztünk határréteg szeparációs módszernek (BLSM). A módszer lényege hogy, elektromosan töltött
elektród felületén kialakult ionokban gazdag réteg jól megválasztott sebességgel kiemelhetı a szennyvízbıl és
recirkuláltatható. Az eljárás alkalmazása során az ionok mennyisége egy másik rendszerben felhasználható
illetve dúsítható, csökkenve a káros anyag kibocsátást. A módszer az elektroszorpció jelenségén alapul.
Elektroszorpción elektromosan töltött elektródok felületén végbemenı adszorpciót értünk. Katódosan polarizált
(negatív) elektródon a kationok elektroszorpciója lép fel. Ez az elektroszorpció szuperponálódik a fizikai (töltés
nélküli elektródon lejátszódó) adszorpcióra. Ha ellentétesre változtatjuk az elektromos polarizáció irányát, akkor
a kationok deszorbeálódnak. Megvizsgáltuk a kialakult határréteg kapacitását, a maximálisan alkalmazható
kiemelési sebességet valamint az elektrokémiai folyamatok sebességét. Az elızıekre alapozva meghatároztuk az
egyes lépésekhez szükséges mőveleti idıket. A BLSM eljárás ciklikus mőveletként valósítható meg.
Matematikai leírást adtunk a ciklusszám függvényében a koncentráció alakulására. A modellel számolt
koncentráció értékeket kísérletekkel támasztottuk alá.
Az elektrokémiai módszerek, közöttük az elektroszorpció alkalmazásának feltétlen elınye, hogy nem használnak
veszélyes kemikáliákat, csak inert elektródokat. További elınyük, hogy nem termelnek környezetszennyezı
anyagokat, az elektrokémiai paraméterek egyszerően mérhetık és könnyen szabályozhatók.
Az általunk BLSM-nek nevezett eljárás technikai szempontból újszerő, a Magyar Szabadalmi Hivatalnál
találmányi bejelentést tettünk.
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Integrált optikai interferometrikus szenzor
Integrated Optical Interferometric Sensor
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Summary
An interferometric sensor based on gratings on a planar waveguide is introduced. The device combines the
advantages of known interference-based waveguide sensors with the simplicity of grating couplers. In the
presented configuration, two parallel and coherent light beams, laterally separated in the direction of mode
propagation, are coupled into a planar waveguide through a grating. One of the coupled beams is phase
modulated using a periodically relaxing liquid crystal modulator, resulting in a time varying intensity signal at
the end facet of the waveguide. Refractive index changes within the waveguide section between the two coupling
regions are monitored by observing characteristic changes in the intensity signal. The experimental configuration
is shown in Fig. 1a.

Figure 1. a) The layout of the breadboard setup b) The measured position of the signals when the ultra pure
water in the flow cell was replaced to various glycerol solutions and back to pure water.

In the “proof of concept” experiment, the stability and noise level of the interferometer were investigated. First,
the flow cell was filled up with ultrapure water, after with a glycerol solution and again washed through with
ultrapure water. This procedure was repeated for 0.25%, 0.5% and 0.8% glycerol solutions, representing
4.6x10-4, 9.2x10-4, and 1.456x10-3 refractive index change compared to water. The results are shown in Fig. 1b,
demonstrating the excellent stability and reversibility of the grating coupled interferometer.
By analyzing the noise levels and the shifts in refractive index we determined that the present refractive index
resolution of the device is better than 10-5. This is already below the resolution of any conventional Abbe-type
refractometers, or any grating coupled waveguide based instruments using rather expensive goniometers.
The results, demonstrating the advantages of the new measuring principle over the conventional measuring
methods, were published them in Applied Physics B (Volume 97, Issue 1, Page 5, 2009).
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Tüzelés utáni CO2 leválasztás vizsgálata
Study of post-combustion carbon capture

Nagy Tibor
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
H-1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3-9.
Összefoglaló
A globális felmelegedésért felelıs, az üvegházhatást létrehozó gázok egyike a CO2, kibocsátásának
csökkentésére fokozott érdeklıdés és erıfeszítés irányul az utóbbi években. Új CO2 mentesítési technológia, az
ún. tüzelés utáni leválasztás.
Az leválasztó eljárással az erımőbıl kiáramló füstgáz CO2 tartalma jelentısen csökkenthetı. A folyamatban
megfelelı hımérsékletőre hőtött füstgáz mosótoronyba kerül, ahol az ellenáramban bejuttatott oldószer
abszorbeálja a füstgáz szén-dioxid tartalmának jelentıs részét. A CO2-szegény füstgáz távozik a rendszerbıl,
míg a CO2-ben dús oldat-áram a regenerátorba jut, ahol a CO2 és az oldószer közötti kötés felbontásához
szükséges energia bevezetése után, újra felhasználható abszorbenst és szén-dioxidot kapunk. Általános
jellemzıjük a nagy térfogatáramok mozgatásához, hőtéséhez, komprimálásához felhasznált energián kívül az
abszorber és a szén-dioxid közötti kötés felszakításához energia bevitel szükséges a rendszer energiamérlegében.
A szükséges energiát erımővi körfolyamatból elvont gızzel fedeznek a gyakorlatban.
Jelen kutatási-fejlesztési stádiumban olyan reagensek kipróbálása történik, amelyek alkalmazása esetén a
CO2-dal kialakuló új vegyület kötési energiája kicsi. Ennek a vizsgálatnak a legfıbb eszközei, a megépített
kísérleti leválasztók illetve felállított szimulációs modellek, melyekkel elméletben erımővi méretekben lehet
számolni.
A fejlesztés alatt álló szimulációs modell munkám részben elméleti, részben pedig a Kaiserslauterni Egyetem
Termodinamika Tanszékének kísérleti üzemi paramétereit alkalmazza.
A szimulációs eredményeimet a kísérleti eredményekkel összehasonlítva értékeltem. A szimulációs eredmények
a kísérleti eredményekhez képest a kis oldat tömegáramú munkapontoknál nagy különbséget mutattak.
A regenerációhoz szükséges hıt négy részre bontva mélyebben vizsgáltam, a mérési és szimulációs eredmények
különbségét. A kiértékelések során tisztázódott, hogy a legnagyobb különbséget a deszorberben, az
újraforraláshoz szükséges hı okozza.
A szimulációs modell igen összetett, ezért a mőködésének mélyebb megismerését egyes paraméterek
változtatásával el lehet érni. Ilyen paraméterek a reakció határfelülete, folyadék visszatartás, és film
szegmentálás. Az érzékenységi vizsgálathoz a nagy CO2 parciális nyomású munkapontot. Változtatva a
határfelületet azt tapasztaltam, hogy az abszorber érzékenyebben reagál, mint a deszorber. A folyadék
visszatartás növelése jelentısen növelheti leválasztási fokot, ugyanakkor ez az oszlopok átépítésével érhetı el.
Filmszegmentálási vizsgálatban a film réteget 7 szegmensre bontva számoltam a CO2 koncentrációt a film
rétegben. A CO2 koncentráció lefutása egy görbe mentén alakul ezért ehhez szegmensek eloszlását meg kellett
határozni.
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Fém-kelát komplexek analitikai elválasztása és azonosítása
folyadék-kromatográfiás módszerrel
Analytical separation and identification of metal-chelate complexes using liquid
chromatography

Tófalvi Renáta, Sepsey Annamária, Hajós Péter*
Pannon Egyetem, Analitikai Kémia Intézeti Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Summary
The trace analysis of metal-complexes has long been an area of interest for analytical chemists and
environmental researchers, and with the increasing awareness of the biological and toxic properties of certain
metals and ligands. The method for the simultaneous separation of the metal cations and organic and inorganic
anions is based on the use of strong chelating anion with high charge. Complexing eluents have been used to
improve the selectivity of the chromatographic separation of metal ions. When basic solution contains an excess
of a strong complexing anion of high charge such as ethylenediaminetetraacetate (EDTA) ion, most metal ions
will occur as anionic complexes. The metal-EDTA complexes are anions and can be separated by anion
exchange. Hence this method provides simultaneous metal and anion separation. The ethylenediamine-tetraacetic
acid (EDTA) and the trans-1,2-diamine-cyclohexane-tetraacetic acid (DCTA) are excellent chelating agents, they
can form stabile chelate with different metal ions. The chelating agents exhibit strong complexing power because
of their carboxylic functions and their nitrogen and oxygen atoms. These aminopolycarboxylic acids can
remobilize metals and their release in nature may cause release of metals into ground water and their uptake by
plants. Because aminopoly-carboxylic acids are a potential risk to the environment, it is important also to
develop an effective analytical technique for their determination. Several factors effect the retention by the
separation of the complex anions. There are complex formation reactions, ion-exchange equilibria and protolysis
depending on pH in the same time. Retention models have been developed to study the retention of complexes
by anion exchange. The aim of this work is the optimization of a simultaneous chromatographic separation and
identification of metal ions precomplexed by the ligand EDTA or DCTA and non-metallic species by suppressed
anion-exchange chromatography. The method was utilized to separate CuEDTA2-, CuDCTA2-, ZnEDTA2-,
ZnDCTA2-, AlEDTA-, AlDCTA-, Cl-, piruvate and maleate anions. The capacity factors of complex ions were
determined for wide ranges of pH values and eluent concentrations. An advantageous condition of the method is
that the same basic pH-range is favoruable to the stability of the metal complexes and to the elution.
játszik az Alzheimer-kór kialakulásában. [2] Az
emberi szervezetbe a víz és más élelmiszerek által
kerülnek. Emiatt lényeges a különbözı oxidációs
fokú
fémkomplexek
monitorizálása.
Az
atmoszférában is számos toxikus fémion van jelen,
amelyek közvetve hatnak az egészségünkre. Az
átmeneti fémek különbözı oxidációs fokú
állapotokban fordulnak elı az üres d orbitáloknak
köszönhetıen. A réz jellemzı oxidációs állapotai:
Cu(I) és CU(II), cink esetében a Zn(I) és Zn(II) a
leggyakrabban elıforduló forma. Egy elem
oxidációs fokának változása lényeges hatással van a
biológiai felvehetıség és a toxicitás fokára. A
különbözı oxidációs állapotú fémeknek eltérı a
redoxpotenciáljuk, a komplexképzésük és a
hidratációs tulajdonságaik. Ennek következtében
elvégezhetı a speciációs analízis, lehetıvé válik a

1. Bevezetés
Az átmeneti- és nehézfémek minıségi és
mennyiségi kimutatását a környezetben és a
biológiai anyagokban való jelenlétük indokolja. [1]
Ezek az elemek különbözı oxidációs állapotban
léteznek, az ezáltal kialakuló különbözı fizikai és
kémiai
tulajdonságok
különbözı
toxicitást
eredményeznek. A környezet szennyezésének fı
forrásai az ipar, a háztartások, a mezıgazdaság, a
nukleáris technikák és más környezeti és globális
változások. A szervetlen szennyezık, különösen a
fémionok jelenléte a természetben komoly
probléma, mivel a fémionok gyakran rákkeltıek. A
réz és a cink azon fémek közé tartozik, amelyek az
élethez nélkülözhetetlenek, annak ellenére, hogy
toxikusak. Az alumínium valószínőleg szerepet
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differenciálás a komplexált vagy kelát, ill. a szabad
fémionok között. A fémion teljes koncentrációjának
mérése nem nyújt információt az aktuális fizikaikémiai formáiról, amely szükséges többek között a
toxicitás, a biotranszformáció megértéséhez, emiatt
nem kerülhetı el az egyes elemek speciációja. Jól
használható a speciációs technikákhoz az
ionkromatográfia, amely nagy sebességő, érzékeny
módszer és reprodukálható eredményeket nyújt.
Az ioncsere-kromatográfiában a fémek és
anionok szimultán elválasztására szolgáló módszer
nagy töltéső, erıs komplexképzı anion használatán
alapul. [3] Az etiléndiamin-tetraecetsav (EDTA) és
a
transz-1,2-diamin-ciklohexán-tetraecetsav
(DCTA) kitőnı kelátképzı ágens, képes kellıen
stabil kelátok kialakítására különbözı fémionokkal.
A nagy töltéső, erıs komplexképzı anionok
reagálnak a legtöbb két- és háromértékő fém
kationnal és egyszeresen vagy kétszeresen negatív
töltéső komplexeket alakítanak ki, ami lehetıvé
teszi a fém kationok, szerves és szervetlen anionok
szimultán elválasztását. A kelátképzı ágensek
elısegíthetik a radioaktív izotópok környezetbe
jutását, a nukleáris szennyvizek kezelésénél
figyelembe kell venni, hogy vízoldható komplexet
képeznek a legtöbb nehézfémmel. [4] Az aminopolikarbonsavakat (pl. EDTA, DCTA) széleskörően
használják
az
ırlési
és
papíriparban,
detergensekben és a mezıgazdaságban. [5]
Használatosak még pl. az élelmiszerekben az
enzimatikus barnulás gátlására, a talajban lévı
mikrotápanyagok
oldatban
maradásának
biztosítására és detergensekben alternatív detergens
építıelemként foszfátok helyettesítésére és a
fémkiválás
megelızésére.
Az
aminopolikarbonsavak
képesek
mobilizálni
a
nehézfémeket és ezek természetbe való kikerülése
okozhatja a nehézfémek talajvízbe jutását és
növények általi felvételüket. A kelátképzı ágensek
lebomlása
vitatott.
Az
EDTA
nagyobb
koncentrációban fordul elı a folyóvizekben, mint a
többi azonosított szerves komponens. A
talajtudományban a fém-EDTA komplexek iránti
érdeklıdés Stewart és Leonard felfedezésével
kezdıdött, amely szerint a Fe(III)-EDTA talajban

való alkalmazása enyhíti a Floridában növı
citrusfélék Fe klorozisét. [6] Míg a nehézfémek
túlzott
felvétele
korlátozza
az
EDTA
használhatóságát a mezıgazdaságban, ugyanezt a
folyamatot elkezdték kutatni amiatt a lehetıség
miatt,
hogy
a
nehézfémtartalmú
talajok
használhatók növénygyógyításra. A fémfelvétel
mechanizmusa még vitatott. Mivel az aminopolikarbonsavak potenciális veszélyt jelentenek a
környezetre, fontos, hogy jó analitikai technikát
fejlesszünk ki azonosításukra.
A pozitív töltéső fémionokból EDTA ligandum
hozzáadásával negatív töltéső komplex anion
keletkezik a következı egyensúlyi reakció szerint:
EDTA4- + M2+ ↔ [MEDTA]2-

(1)

+ M2+ ↔
(2)
EDTA
[MEDTA]2Az EDTA konjugált bázisa hatfogú ligandum,
amely hat helyen kapcsolódhat a fémionhoz: a 4
karboxil- és a 2 amino-csoporton keresztül.
Fémkomplex képzıdése esetén a ligandum 6 donor
atomja (4 oxigén és 2 nitrogén) a központi fémion
körül egy oktaéder csúcsain helyezkedik el. Az
EDTA-fémkomplexek nagy stabilitása annak
tulajdonítható, hogy a ligandum a fémiont teljes
mértékben körülveszi és az oldószer molekuláitól
izolálja. Tekintettel arra, hogy az egyes fémionok
csak a protonálatlan vagy részben protonált EDTAligandumokkal képeznek komplexet, az egyes
fémkomplexek stabilitása az oldat pH-jától jelentıs
mértékben függ.
Hasonló módon képez komplexet a DCTA is fém
kationokkal.

(3)
DCTA
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A komplex anionok ioncserés elválasztásakor a
retenciót több tényezı is befolyásolja. Egy idıben
játszódnak le a komplexképzési reakciók, létrejön
az ioncsere egyensúly és a pH-tól függıen
protolízis is lejátszódhat. A kialakult komplex
anion ioncsere egyensúlyának egyenlete:

20%
térhálósított
poliakrilátot
tartalmazó
MicroBead rétegen találhatók az ioncserélı helyek.
Az oszlophoz használható ajánlott eluens pHtartomány 2 és 11 közötti. Az injektálási hurok
térfogata 50 µl volt. A szuppresszort folyamatosan
regeneráltuk 0,025M kénsavoldattal, 3,5ml/min
áramlási sebességgel.

2R-E + [MEDTA]2- ↔ R2-MEDTA + 2E- (4)
ahol R az ioncserélı töltéssel rendelkezı funkciós
csoportja, E az eluensben lévı ion. Hajós és társai
retenciós modellt fejlesztettek ki a komplexek
retenciójának
tanulmányozására
anioncserélı
kromatográfiában. [7], [8] A szuppresszált
vezetıképességi detektálás karbonát eluenssel és
EDTA komplexképzı ágenssel a mintában több,
mint egy nagyságrenddel jobb kimutatási határt
biztosít, mint a nem-szuppresszált rendszer EDTA
eluenssel. Ez a módszer jó érzékenységet és
reprodukálhatóságot kínál. A ppb szintő detektálási
határok és a pontosság, amely jobb, mint 1 %,
hasonlóak voltak ahhoz, ami a szervetlen anionok
elválasztására jellemzı. A kidolgozott modell [7] a
generált ioncsere-egyensúlyon, protolízisen és
komplexképzıdési egyensúlyokon alapul. A minta
és az eluens kromatográfiás ioncsere egyensúlyi
állandóinak ismeretlen paramétereit a kísérleti
retenciós adatokból iterációs minimalizálással
határozták meg nem-lineáris regressziós algoritmust
használva. A modellt a CdEDTA2-, CoEDTA2-,
MnEDTA2- és NiEDTA2- retenciós viselkedésének
jóslására használták. A kromatográfiás elválasztás
függ a komplexek töltésétıl, a komplexek
stabilitásától, az ioncsere paraméterektıl, valamint
az eluens típusától és koncentrációjától. (lásd 1.
ábra)

2.2. Reagensek és oldatok
A minta- és eluensoldatokat analitikai
tisztaságú
anyagokból
készítettük
Milli-Q
víztisztító rendszerrel kezelt vizet használva,
melynek vezetıképessége 18,2 MΩcm-1. Ezáltal az
oldatokban a minta, ill. az eluensionon kívül nem
voltak jelen más ionok, amelyek módosíthatták
volna a mérési eredményeket. A mintaoldatok a
fém kationok kloridsóit és komplexképzıt
tartalmaznak. Az eluenseket karbonát- és
hidrogénkarbonát nátriumsóiból készítettük. Az
eluens pH-értékei az összetétel függvényében a
következık voltak: pH=9,44 (1,44mM Na2CO3 és
6,56mM NaHCO3), pH=10,27 (4,77mM Na2CO3 és
3,23mM NaHCO3), pH=10,86 (6,82mM Na2CO3 és
1,18mM NaHCO3) és pH=11,027 (9,00mM
Na2CO3)
3. Eredmények és diszkusszió
A fémkomplexek elválasztásához eluensként
karbonát/hidrogénkarbonát rendszert használtunk.
Az elválasztó oszlopban kialakuló egyensúlyi
reakció:
R2-CO3 + MEDTA2- ↔ R2-MEDTA + CO32- (5)
A szuppresszor-reakcióban szénsav keletkezik:
CO32- + 2 H+ ↔ H2CO3
(6)
A rendszer számos ionos specieszt tartalmaz mind
az eluensben (CO32-, HCO3- és OH-), mind a
mintában (a mintaionok különbözı komplex
formái). Az anionos fémkomplexek kialakulásakor
pH-függı mellékreakciók is lejátszódnak. A
karbonát eluens három versengı aniont tartalmaz:
CO32-, HCO3- és OH-. Ezeknek a moláris
koncentrációi a mozgó fázis pH-ján a két
protonálódási állandóból számolhatók. Az eluens

2. Kísérleti rész
2.1. A kromatográfiás rendszer
Az elválasztások Dionex model 2010i
(Sunnyvale,
CA,
USA)
ionkromatográffal
készültek, amely tartalmazott egy AS9-HC polimer
bázisú anioncserélı elválasztó oszlopot (250mm ×
4mm), egy Dionex AMMS-I kation mikromembrán
szuppresszort, egy vezetıképességi detektort és egy
Dionex-4270 integrátort. Az elválasztó oszlopban
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ionok jelenlétében szimultán ioncsere egyensúlyok
is lejátszódnak.
A komplex anion retenciós tulajdonságainak
(log k’) változása az eluens komponenseinek, ill. a
pH-jának függvényében látható az 1. ábrán. Az
egyes komponensek elúcióban való részvétele a
fajlagos
ioncsere-tulajdonságok
összegeként
vezethetı le, ill. írható fel. Ezek összege retenciós
felületként reprezentálható. Növekvı eluens
koncentráció csökkenı retenciót idéz elı, ill. a pH
az aktuális Φ móltörtek arányában fejti ki retenciós
hatását.

Az elválasztási módszer elınyös körülménye,
hogy a fémkomplexek stabilitása és egyidejőleg az
elúció szempontjából is a lúgos pH-tartomány
kedvezı. Amikor az eluens pH-ja 9,44-re csökkent,
a komplexek csúcsszélesedését figyeltük meg. Ez
valószínőleg
a
komplexek
stabilitásának
csökkenésének köszönhetı. A vizsgált pHtartományban az EDTA (H4Y), HY3- és Y4- alakban
fordul
elı.
A
kétértékő
fémionok
komplexképzıdési egyensúlyai:
M2+ +HY3- ↔ MHY(7)
2+
42(8)
M + Y ↔ MY
Ezeken a pH-értékeken a ligandumok nem
képeznek csapadékot.
Az elválasztási módszer alkalmazásával
elválaszthatók egymástól ugyanannak a fémnek
különbözı ligandumokkal képzett komplexei (3.
ábra), valamint különbözı fémek komplexei is
kimutathatók egymás jelenlétében (4. ábra). A
negatív töltéső átmenetifém komplex kationok a
negatív
karboxilát
anionokkal
szimultán
elválaszthatók anionocserélı kromatográfiában (5.
ábra). A kísérletek alapján megállapítható, hogy a
karbonát elúciós ereje nagyobb, mint a
hidrogénkarbonáté. Az eluens összetételében ez a
kedvezı elúció tervezésénél fontos szempont.

1. ábra.
A [ZnEDTA]2- mintaionok retenciós
tulajdonságainak változása az eluens összetételének
függvényében
Az alkalmazott eluens pH-ja a retenciós idıre
hatással van, de nem befolyásolja a fémkomplexek
elúciós sorrendjét. (lásd 2. ábra)
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3. ábra. A réz EDTA és DCTA ligandumokkal
képzett komplexeinek elválasztása. Eluens: 9,0mM
Na2CO3; pH = 11,027 [Cu-EDTA]2-: lgβ2 = 21,8;
[Cu-DCTA]2-: lgβ2 = 24,4
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2. ábra. Az eluens pH-jának hatása a komplexek
retenciós idıire
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4. ábra. Alumínium- és cink-komplexek, valamint
két kelátképzı ágens, EDTA és DCTA szimultán
elválasztása. Eluens: 9,0mM Na2CO3, pH = 11,027.

5. ábra. Alifás karboxilátok (piruvát és maleát) és
réz-EDTA fémkomplex szimultán elválasztásának
kromatogramja. Eluens: 0,7123mM Na2CO3 +
1,8141mM NaHCO3; pH = 9,66.
Kísérleteink igazolják, hogy az anionok és fém
kationok szimultán elválasztása komplexképzésen
keresztül megvalósítható, és a komponensek
koncentrációváltozása detektálható. A komplex
fémionok szelektív elválasztása tervezhetı és a
retenciós egyensúlyok alapján jósolható.

73

Kis ellenállású Zn ionszelektív mikropipetta elektród
korróziós folyamatok pásztázó elektrokémiai mikroszkóppal
történı vizsgálatához
Development of low resistance Zn ionselectiv micropipette electrodes for
Scanning Electrochemical Microscopic investigation of corrosion processes

Varga Ágnes, Lívia Nagy, Géza Nagy
Pécsi Tudományegyetem Általános és Fizikai Kémia Tanszék
7624 Pécs Ifjúság u. 6.
Summary
Submicron size ionselective micropipettes can be used in scanning electrochemical microscopy (SECM). They
can provide excellent spatial resolution. Unfortunately the resistance of these small sensors is very high. Their
application needs special shilding and slow scanning. Usually their life time hardly exceeds a few days. Recently
our group has developed new type, very stabile micropipette ion-selective electrodes for ammonium and
potassium ion measurements. These electrodes were prepared with solid internal contact made of specially
treated carbon fibers. Owing to the low resistance, and long life times these electrodes advantageously could be
used in in vivo measurements as well as in SECM studies.
Cink ionok oldatba jutásával járó korróziós
folyamatok tanulmányozásához szükséges volt
megfelelı
tulajdonságú
szelektív
SECM
mérıcsúcsot készítenünk. Ennek megfelelıen
korábbi eredményeink alapján szelektív Zn2+ ionok
mérésére, néhány mikron mérı csúcs átmérıjő
szilárd
kontaktusú
mikropipetta
elektródot
fejlesztettünk
ki.
Az
ion
szelektív
Zn2+mikropipetták
stabilitása,
szelektivitása,
ellenállása rendkívül kedvezınek mutatkozott. Jól
alkalmazható mérıcsúcsnak bizonyultak SECM
mérésekben.
Elıadásunkban részletesen ismertetjük az új típusú
Zn mikropipetta elektród készítési procedúráját.
Beszámolunk
az
elektródok
mőködésének
vizsgálatára irányuló méréseink tapasztalatairól.
Mérési
adatokat
közlünk
az
elektród
szelektivitásáról, élettartamáról, ellenállásáról.
Bemutatjuk annak ionaktivitás válaszát. Az
elektróddal készített SECM Zn2+-ion koncentráció
profil imázsok bemutatásával illusztráljuk annak
alkalmazhatóságát.

Összefoglaló
Az ultra mikro-mérető ion szelektív mikropipetta
elektródok
jól
alkalmazhatók
pásztázó
elektrokémiai mikroszkópiás (SECM), mérésekben
mérıcsúcsként.
Segítségükkel kiváló térbeli felbontású, kémiai
információt hordozó imázs készíthetı. Az igen
kismérető ion szelektív elektródok hátrányos
tulajdonsága
viszonylag
nagy ellenállásuk.
Alkalmazásuk során speciális árnyékolás és lassú
pásztázás szükséges. Mőködési élettartamuk csak
ritkán hosszabb néhány napnál.
Kutatócsoportunk korábban új típusú rendkívül
stabil mikropipetta ion szelektív elektródkat
fejlesztett ki ammónium és kálium ionok mérésére.
Az újszerő elektródok 30 µm átmérıjő, speciálisan
kezelt szénszálból kialakított szilárd belsı
kontaktussal készülnek. Ellenállásuk az azonos
mérető mikropipetta elektródok ellenállásának
töredéke. A kis ellenállású és hosszú élettartamú
elektródjaink
elınyösen
alkalmazhatónak
bizonyultak mind in vivo mérésekben mind SECM
vizsgálatokban.

1.

ábra. A Zn-ion szelektív mikropipetta kalibrációs görbéje és annak felvételéhez alkalmazott
mérıelrendezés vázlatos rajza
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Közösségi méréseken alapuló légszennyezettségi szenzorhálózat
kialakítása
Development of an environmental – sensor – network (based on public measurments)

Csom Veronika, Németh Máté, Domokos Endre
Pannon Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Summary
Projects - connecting to environmental protection - play an important role at the University of Pannonia
(Regional University Knowledge Centre). Building out of an environmental-sensor-network which costs
relatively little money and provides approximately correct data about the surrounding environment is missing
from our country such like from any other countries as well. By the help of this system the state of the
environment of our local habitation will be traceable continuously. The sensor-handling motherboard and its
complete software background have already reached completion.
In a few weeks we will place out some of these measuring units outside the laboratory for test working. We have
to find such places as far as possible where we can do reference measurements and we will be able to compare
our measurements to those data that are derived from the containers running by the environmental agencies.

milyen levegıtisztaság-védelmi kérdéseket vet fel,
milyen légszennyezı komponensek fognak a
szabadba kerülni, ezek milyen mennyiséget
jelentenek, hanem a fı kérdés már az, hogy a
várható illetve ténylegesen fellépı hatások mely
területeket érintik, mekkora a hatásterület, stb. [2]
Az Európai Unió és így Magyarország
környezetpolitikájában egyre nagyobb szerepet kap
a társadalom, mivel növekszik az emberek
környezettudatossága és a környezeti információk
iránti igényük. Alapvetı fontosságú, hogy a
lakosság
tájékozódni
tudjon
lakóhelyének
környezeti állapotáról, így a megfelelı információk
birtokában lehetısége nyílik részt venni a döntési
folyamatokban, ehhez viszont közérthetı formában
kell eléjük tárni az adott problémát.
Jelen project kiindulási alapját az OLM
(Országos Légszennyezettségi Mérıhálózat) 47
telephelyen üzemelı mérıkonténerei szolgáltatták,
ezen készülékek mérik többek között a környezeti
levegı NOX, SO2, O3, CO, BTEX és a szállópor
koncentrációját, valamint a meteorológiai adatokat
is regisztrálják.
A Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézete
a környezeti monitorozás területén szerzett sokéves
tapasztalatára alapozva tőzte ki célul egy olyan
modulárisan
felépített,
a
jelenlegi

Bevezetés
A levegıkörnyezet, a levegı összetétele és
állapota az ember életét alapvetıen meghatározza.
Közismert tény, hogy korunkban az emberi
tevékenység fontos környezetalakító tényezıvé
vált: az élethez szükséges energia elıállítás, az ipari
és mezıgazdasági termelés, valamint a közlekedés
során egyre több szennyezıanyag jut a környezetbe,
megváltozatva ezzel a különbözı környezeti
tartományok (légkör, talaj, vízburok stb.) kémiai
összetételét, veszélybe sodorva a fenntartható
fejlıdés célkitőzéseit.
A
levegı
szennyezése,
összetételének
módosulása egyidıs az ember kialakulásával,
hiszen az elsı tőzgyújtás jelentette a légszennyezés
kezdetét. Kezdetekben a környezetterhelés csak
jelentéktelen mértékő volt, az idı múlásával
azonban egyre nagyobb mértékővé és léptékővé
vált. A légszennyezését egészen a huszadik
századig nem tudományos, hanem csupán
gyakorlati problémának tekintették, s csak a
huszadik században került a tudományos kutatás
látókörébe, amikorra a légszennyezés már
regionális és globális méreteket öltött. [1]
A
levegıtisztaság-védelem
témaköre
napjainkban már jóval túlmutat azon, hogy
valamilyen tervezett vagy már mőködı technológia
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mérıállomásoknál nagyságrendekkel olcsóbb, nem
akkreditált, de akkreditált mérıhely (PE) által
kalibrált szenzorokból álló, fıként levegıminıséget
mérı rendszer kiépítését, ahol a mérıegységek (1.
ábra) nagy számban történı telepítése révén,
képesek
lesznek
a
környezet
állapotáról
folyamatosan, online adatokat szolgáltatni.

Kísérleteink félvezetı elvő (MOS) mikroérzékelıkkel folynak (2. ábra). Az érzékelés alapját,
az egyik legelterjedtebben alkalmazott szenzor
technológia adja, mely az elektromos ellenállásváltozás jelenségét használja fel. A MOS (metaloxide substrate) réteget kerámia alapra viszik fel
két elektród közé. A félvezetı réteg szelektíven
szorbeálja
koncentrációval
arányosan
a
szennyezıanyagot, ennek következtében változik az
ellenállása.
Méréseinket egyetemünk Környezetmérnöki
Intézetének hallgatói laboratóriumában végeztük. A
szenzorok által szolgáltatott kimeneti jel
ellenállásérték, így szükséges összemérni ezeket az
érzékelıket olyan berendezésekkel, amelyek
közvetlenül a koncentrációértékeket mutatják.
A szenzor mőködésének ellenırzéséhez
gázpalackból a mérendı szennyezıanyagot
ellenırzött térfogatárammal bevezettük a kevert,
átáramoltatott térbe (3. ábra). A különbözı
koncentráció értékeket a levegı térfogatáramának
változtatásával szabályoztuk. A kevert téren –
melybe belenyúlik a szenzor – átáramló gázelegy
összetételét
kalibrált,
Servomex
típusú
berendezésekkel és a tesztelt gázszenzorral
ellenıriztük, biztosítva a pontos gázkoncentráció
értéket.
A
mikro-érzékelı
által
szolgáltatott
ellenállásértékek
a
megfelelı
szoftverek
alkalmazásával számítógépen megjeleníthetık.

1. ábra. AirPoll modul
Az ún. AirPoll modulok kialakításánál jelentıs
szempont, hogy olcsó, ezáltal a lakosság körében
könnyen elterjeszthetı egységek készüljenek.

Anyagok, eszközök és módszerek
A szenzortechnológiában többféle mérési
módszer létezik a gázok egymástól lényegesen
eltérı tulajdonságai miatt. Széles választékban
állnak rendelkezésre mérıeszközök, mind a mérési
tartományukat, érzékenységüket, mind a mérési
elvüket és kivitelezésüket illetıen.

2. ábra. Prototípus (CO érzékelı)
3. ábra. Kísérleti mérések
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Tekintettel arra, hogy a project keretében
elkészülı AirPoll mérıegységek a környezeti
levegı paramétereinek detektálására hivatottak, így
a szenzorok kalibrálása esetén (a kalibrációs görbe
felvételénél)
a
referenciaméréseket
olyan
eszközökkel kell végezni, amelyek a környezeti
levegıszennyezettség
mérési
tartományában
szolgáltatnak hiteles eredményeket.

szenzorokat
tartalmazó
kis
fejlesztése van folyamatban.

mérıegységek

Eredmények
Mérési eredmények kiértékelése
Az alapmérések elsıdleges célja a szenzorok
mőködésének, érzékenységének tesztelése volt,
hogy alapadatokat kapjunk a szenzor felületén
végbemenı szorpciós folyamatoknak a szenzor
érzékenységére gyakorolt hatásáról, megalapozva a
környezeti körülmények közötti mőködtetési
feltételeket.
Mőködéskor a szenzorok adott hımérsékletre
való felfőtését egy belsı "főtıáramkör" biztosítja.
Erre konstans feszültséget kell kapcsolni, melyet az
adott szenzor mőködési körülményei határoznak
meg (4,2...4,8V). A szenzor megbízható
mőködésének alapfeltétele az ellenırzött, állandó
hımérséklet. Ellenkezı esetben a szenzor jele
változik. Mérési adatokból megállapítható, hogy a
gázszenzor felfőtése kb. 30-90 másodpercig tart. Az
érzékelıket a használatbavétel elıtt 12-48 órán
keresztül gázmentes térben kell üzemeltetni, hogy a
gyártósorról lekerült még "nyers" szerkezető
érzékelı kristályszerkezete a felfőtést követıen
kialakulhasson, így beáll a névleges nullhelyzeti
ellenállása.
A 3. ábrán bemutatott mérırendszerbe
bevezetett gázelegy hımérsékletét változtattuk,
melynek eredményeként látható (5. ábra), hogy a
CO szenzor a környezeti hımérsékletre érzékeny,
ezt a hımérsékleti korrekciót az elektronikai
rendszerbe be kell építeni.

4. ábra. Mérıbusz felépítése
A Pannon Egyetem Regionális Egyetemi
Tudásközpontban
(RET-08/2006
(ÖkoRET))
korszerő mőszerekkel felszerelt, levegıtisztaságvédelmi méréseket végzı mobil mérırendszer
került kialakításra, melynek akkreditálása év végéig
várható,
így
a
további
fejlesztésekhez,
ellenırzésekhez a referencia rendszer rendelkezésre
áll.
A mérırendszer a szén-monoxid, a kén-dioxid,
a nitrogén-oxidok, az ózon és a BTEX
koncentrációjának
monitorozására
alkalmas
berendezéseken alapul. Szállópor koncentrációt
mérı pormintavevı készülék (PM2,5 és PM10-es
mintavevı fejekkel), valamint a levegı fizikai
állapotának
(hımérséklet,
nedvességtartalom,
légnyomás, szélsebesség, szélirány, valamint
csapadékintenzitás, global-, UV-A és UV-B
sugárzás) mérésére szolgáló készülékek is
megtalálhatók (4. árba).
Jelenleg
–
a
mobil
mérırendszer
berendezéseivel összhangban – a különbözı
szennyezıanyagok (szén-monoxid, nitrogén-oxid,
ózon, VOC stb.) gyors mérésére szolgáló

5. ábra. A CO szenzor hımérséklet függése
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A
szenzor
hımérséklettel
szembeni
érzékenységét szemlélteti a 6. ábra, amely azt
mutatja, hogy ugyan állandó hımérséklető, állandó
összetételő mintagáz halad át a 3. ábrán bemutatott
mérırendszeren, de az áramlási sebesség idıben
változott. Nagyobb áramlási sebességnél az
ellenállás lecsökken.
Az ellenállás-változás ilyenkor gyors, és a
szenzor úgy viselkedik, mintha gázérzékelés
történne, stabilitását növelni kell.

szorosan kapcsolódnak a földrajzi környezethez –,
célszerő térinformatikai rendszerben kezelni,
további elemzések és értékelések céljából.
Az alkalmazni kívánt térinformációs rendszer
(alaptérképpel és az adatbázissal együtt) már
elkészült egy korábbi, vízminıség-védelemmel
kapcsolatos project eredményeként (7. ábra). Ez azt
a célt fogja szolgálni, hogy komplex természeti,
gazdasági
és/vagy
társadalmi
folyamatok
megjelenítéséhez és idıbeli vizsgálatához földrajzi
hátteret szolgáltasson. Az elkészült rendszert mind
térképi tartalmában, mind pedig a hozzá tartozó
adatbázist tekintve folyamatosan bıvítjük.

6. ábra. Ellenállás változás erıs légáramlás hatására
Ki kell emelni a kereszthatást, a különbözı
gázkeverékekkel végzett mérések eredményébıl
megállapítható, hogy a szenzorok mőködésük során
szelektíven kötik meg a vizsgálandó anyagot. A
szelektivitás a belsı érzékelı réteg kialakításával
(poláros/apoláros felület, érdesség, abszorbeáló
képesség) illetve a hımérséklettel befolyásolható.
Fontos szempont a szenzorok érzékelı felületének
gondos kialakítása, mert pórusos szerkezetnél más
komponensek a felületen szorbeálódhatnak,
megváltoztatva ezzel a szenzorok szelektivitását.

Mérési eredmények megjelenítése
Az adatok továbbítását elsısorban az Interneten
keresztül tervezzük, a világon és hazánkban már
életképességét
bizonyított
közösségi
megoldásokhoz (pl. www.idokep.hu) hasonlóan.
Sok
esetben
nemcsak
adott
idıállapotra
vonatkozóan van szükség a környezet állapotának
ismeretére, hanem tudni kell annak adott idıszakon
belüli változását is. A lehetséges környezeti
változások elırejelzéséhez a múltbeli állapotokat
tükrözı – lehetıleg hosszú ideje regisztrált –
adatsorokra van szükség. Ezeket – tekintve, hogy

7. ábra. Információk megjelenítése az alaptérképen

Összefoglalás
A
Pannon
Egyetem
ÖkoRET
Egyetemi
Tudásközpontjában
a
környezetvédelemmel
kapcsolatos projektek fontos szerepet kapnak.
Hazánkban - de a világ többi országában is -,
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Cellulóz-citrát elıállítása és felhasználása
Preparation and application of cellulose citrate

Németh D., Marton Gy., Bélafiné Bakó K.
Pannon Egyetem, Környezeti és Informatikai Kooperációs Kutató Központ
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Summary
Processing of natural, biomass based substances to prepare valuable products is one of the novel trends of green,
environmental-safe chemistry. In this work cellulose was converted into polyelectrolites – based on earlier
results with starch modification using citric acid as a reagent – capable for sorption of various metal ions. The
sorption experiments have proven that cellulose citrate was able to bind copper ions.
Ismeretes, hogy a poliszacharidok citromsavval
termokémiai reakcióban citrátokat képeznek,
melyek jó ioncserélı tulajdonságokkal bírnak.
Az eddigi kutatások alapján a módosított
anyagok közül a keményítı-citrát figyelemre
méltóan
magas
ioncserélı
kapacitásával
rendelkezik, azonban a keményítı magas ára gátat
szab a széleskörő alkalmazásnak. Ezért keményítı citrátot alapul vevı irodalmi módszereket követve
cellulóz
modell
vegyületekkel
végeztünk
kísérleteket. Ezen vizsgált vegyületek közé tartozik
a Solka Floc és a repce pellet (továbbiakban SF
cellulóz és RP cellulóz), melyek mindegyike,
összetételénél fogva alkalmas erre a célra és nagy
mennyiségben rendelkezésre áll. Átvettük az
irodalmakban optimálisnak talált kiindulási
arányokat (ırölt RP cellulóz:víz), szárítási és
hıkezelési hımérsékleteket és idıtartamokat.
Belátható, hogy valószínőleg számunkra nem ezek
az optimális elıállítási paraméterek, hiszen teljesen
más összetételő alapanyagból dolgozunk [1] [2] [3]
Eddigi vizsgálataink célja az volt, hogy
megállapítsuk, vajon ebbıl az alapanyagból
állítható-e elı, ioncserés/adszorpciós megkötésre
alkalmas termék, illetve, hogy a megkötés mértéke
mennyire közelíti meg a tisztán keményítı-bázisú
ioncserélık kapacitását. Ezen alapvetı tények
ismeretében referencia mintákat kaptunk, amelyek a
legegyszerőbb módosítással elıállítható RP cellulóz
citrát minıségérıl adnak információkat.

Bevezetés
Európa legnagyobb részén még mindig jelentıs
az elavult, erısen szennyezı kémiai technológiák
száma. Mivel a kibocsátott szennyvizek általában
viszonylag
nagy
mennyiségő
toxikus
szennyezıdést, fém ionokat, szerves, habosító és
színanyagokat, stb. tartalmaznak, negatív hatással
lehetnek a befogadó kommunális szennyvíztisztítókra is. A szigorodó elıírások miatt
megengedhetetlen ezen üzemegységek mőködtetése
a szennyvízprobléma biztonságos és gazdaságos
megoldása nélkül. Ez azt jelenti, hogy eljárást kell
kidolgozni a hulladékvizek minél teljesebb
visszaforgathatóságára.
Keményítı és cellulóz-tartalmú természetes
anyagok makromolekuláit a „zöld” kémia
iránymutatásainak megfelelıen különféle ionos
csoportok
bevitelével
alakítjuk
olyan
polielektrolitokká, melyek adszorpciós illetve
ioncserélı kapacitása az eredeti mátrixénál több
nagyságrenddel is nagyobb lehet. Az így elıállított,
szerves illetve szervetlen szennyezıkre alkalmas
adszorbensek
és
ioncserélı
anyagok,
környezetbarátok, mivel nem toxikusak és biológiai
úton lebomlanak.
Sikeres módszer kifejlesztése esetén a termék
alkalmazása lassítaná az említett térségek
vízkészleteinek elfogyását, valamint hozzájárulást
jelenthet a mezıgazdasági hulladékok ésszerő,
környezetbarát felhasználásához.
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Anyagok

A reakció megvalósítása

Az RP-cellulózt az Öko-Line Hungary Kft –tıl,
(Magyarország),
a
Solka
Floc
BW200
mikrokristályos lignin-mentesített tiszta cellulózt a
Brown Co-tól (USA) szereztük be. A citromsav és a
többi vegyszer a Spektrum 3D Kft-tıl,
(Magyarország) származott. Valamennyi vegyszer
reagens minıségő volt.
Az
RP-cellulóz
a
biodízelgyártás
melléktermékeként
a
repcébıl
keletkezı
lignocellulóz alapú hulladék. (1. ábra). Ez az
RP-cellulóz cellulóz bázisú, de nagyobb
mennyiségben tartalmaz hemicellulózt, lignint,
illetve -a biodízelgyártás nyersanyagát- maradék
trigliceridet [4]. (2. ábra)

Laboratóriumi méretben, citromsav oldatot
elegyítettünk ırölt RP cellulózzal, fenntartva a RP
cellulóz-citromsav 1:2 arányt. A mintákat
szárítószekrénybe helyeztük, és tömegállandóságig
szárítottuk 35°C-on. A szárítás során nagyon
kemény tömböt kaptunk, ezt aprítottuk, szitáltuk,
hogy biztosítsuk a megfelelı részecskeméretet ill.
nagyobb érintkezési felületet a termikus reakcióhoz.
Ezt követıen ismét szárítottuk, ilyen módon a teljes
felületi nedvességtartalmat eltávolítottuk, és a RP
cellulóz szemcséken kialakult a citromsav bevonat.
A hımérsékletet ezt követıen a 145°C-ig emeltük,
és a keverékben 40 perc alatt lejátszódott a
termokémiai reakció [1]. (3. ábra)

1. ábra. Repce pellet
3. ábra. Poliszacharid és citromsav termikus
reakciói [2]
Végül mosással eltávolítottuk az el nem reagált
citromsavat a szemcsék felületérıl, és a terméket
szobahımérsékleten megszárítottuk.
A kész, szárított RP cellulóz citrát a 4. ábrán
látható.
2. ábra. A repce pellet kémiai összetétele (m/m%)
száraz tömegre vonatkoztatva [4]

Módszerek
RP cellulóz citromsavas szilárd fázisú
észterezésével állítottunk elı kationos szorbenst. A
módosított RP cellulóz vizes oldatból történı réz
megkötı képességét vizsgáltuk, hogy jellemezni
tudják vele a kationcserélı kapacitást. A kísérleti
paraméterek hatását is tanulmányoztuk (oldat pH,
érintkezési idı, szemcseméret).

4. ábra. RP cellulóz citrát
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Megkötési vizsgálatok
A
megkötés
vizsgálatához
5,5
g/l
koncentrációjú CuSO4 oldatot (220 mg/ml réz)
használtunk,
amelyet
analitikai
tisztaságú,
kristályvízmentes CuSO4-ból készítettünk.
A terméket rézoldatban egy óráig kevertettük,
az intenzív érintkeztetés érdekében mágneses
keverı alkalmazásával. A megkötıdés során a pH
értéke csökken (az oldat savasodik), az ioncsere
miatt oldatba került H+-ok miatt. A megfelelı
réz-ion megkötı kapacitás elérése érdekében az
oldat pH-ját a mérés során folyamatosan állítani
kellett. Egy óra elteltével az oldatot leszőrtük, a
szőrlet réztartalmát pedig EDTA mérıoldattal
murexid indikátor mellett komplexometriásan
megtitráltuk.
A vizsgálatokat többször is elvégeztük, illetve
megvizsgáltuk a megkötést szorbens nélkül, hogy
megbizonyosodjunk róla, hogy a megkötés valóban
az RP cellulóz-citráthoz köthetı. Egyúttal
megvizsgáltuk a tiszta cellulóz alapú, SF cellulózcitrát megkötését is.

5. ábra. Rézmegkötés a pH függvényében 1h alatt
A tartózkodási idı hatása a megkötésre
A rézmegkötés sebessége nagyon gyors volt a
szorpciós
folyamat
kezdeti
szakaszában,
köszönhetıen a Cu gyors diffúziójának és
szorpciójának az RP cellulóz citrát külsı felületére.
Ezt követıen a rézmegkötés sebessége kicsit
mérséklıdött. A folyamat sebességét a pórus
diffúzió határozta meg.
Egy óra alatt 45%-os megkötıdést értünk el.
Az érintkeztetési idı hatását a 6. ábra mutatja:

Eredmények
Az oldat kezdeti pH értékének hatása a megkötésre
Vizsgáltuk a pH hatását a megkötésre. Miután a
RP cellulóz citrát gyengén savas kationcserélı
anyag, az ioncsere kapacitása jelentısen függ a
rendszer pH értékétıl.
Ha a pH < 2, akkor lényegében nem mutatható
ki jelentıs réz megkötés. Ha növeljük az oldat
pH-ját, akkor a megkötött réz mennyisége is
növekedni fog. A leggyorsabb növekedés a pH 2-3
tartományban figyelhetı meg. A maximális
rézmegkötés pH 4-5 között van Magasabb pH érték
esetén Cu(OH)2 csapadék jelent meg, ami gátolta a
mérést. A további kísérletekhez ezek alapján a pH
4,5 értéket választottunk, amelyet 10 %-os NaOHdal állítottuk be, pH mérıt használva.
A pH függvényében az eltávolított Cu
mennyiségét az 5. ábra mutatja:

6. ábra. Rézmegkötés RP cellulóz-citráton 1h alatt
pH=4,5 esetén
Szemcseméret hatása a megkötésre
Vizsgálatokat végeztünk annak megállapítására,
hogy milyen hatással van a szemcseméret a
rézmegkötésre.
Egy
ioncserélı
anyag
szemcsemérete
befolyásolja az egyensúlyi körülmények eléréséhez
szükséges idıt. Tehát azt lehet mondani, minél
kisebb a szemcseméret annál gyorsabban érhetı el
az egyensúly, de annál nagyobb az oszlop
nyomásesése. Figyelembe véve a nyomásesés
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várható értékeit is, a 0,2-0,4 mm-es szemcséket
tekinthetjük optimálisnak. (7. ábra)
Ebben a tartományban megvizsgáltuk a
kezeletlen RP cellulóz megkötı képességét is, és
lényegesen kisebb, 12%-os megkötıdést mutat a
kezelt RP cellulózhoz képest (45%), és ez csak
(fizikai) adszorpció. Erre utal az a tény, hogy a
vizsgálat során az oldat pH-ja nem változott, és a
desztillált vízzel mosott anyag tömege jelentısen
csökkent. Ez alapján, a kezelt repce közel négyszer
annyi réz megkötésére képes, mint a kezeletlen
azonos körülmények között. Megjegyezném, hogy
referencia vizsgálataink alapján, a tiszta cellulóz
(Solka Floc) sem ioncserével, sem adszorpcióval
nem köt meg rezet, a SF cellulóz viszont 7%-kal
jobb szorpciót mutatott, mint az RP-cellulóz.
Megjegyzendı, hogy még a SF cellulóz
reakcióparaméterei is javíthatóak.

8. ábra. Rézmegkötés a szemcseméret
függvényében keményítı-citrátra 1h alatt
pH=4,5 esetén [1]
Ennek ellenére réz megkötési adatai jól
közelítik az optimális reakcióparaméterek mellett,
tisztán keményítı vázra felvitt citrát csoportot
tartalmazó,
úgynevezett
keményítı-citrát
kapacitásértékeit. Mindezek alapján további célunk
ennek a RP cellulóz citrátnak a további vizsgálata,
így
az
optimális
reakcióparaméterek
meghatározása, a megkötıdés módjának pontos
megismerése, oszlopmőveletek elvégzése. A SF
cellulóz citrát pedig jó referenciaként fog szolgálni,
a tisztított vázú RP cellulóz citrát fejlesztéséhez.

Köszönetnyilvánítás
Ezt a kutatómunkát a TÁMOP-4.2.2-08/1/20080018 és az OTKA-K-72710 számú pályázatok
támogatásával végeztük.

7. ábra. Rézmegkötés a szemcseméret
függvényében RP cellulózra, RP cellulóz citrátra, és
SF cellulóz citrátra

Irodalomjegyzék
[1] E. Fajd, G. Marton, Starch Citrate as an ion
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Hungarian Journal of Industrial Chemistry, Vol. 32.
pp. 33-39 (2004)
[2] Renmin Gong, Rui Guan, Jiajing Zhao, Xingyan
Liu, and Shoujun Ni, Citric acid functionalizing
wheat straw as sorbent for copper removal from
aqueous solution, Journal of Health Science, 54(2)
174-178 (2008)
[3] Robert E. Wing, Corn fiber citrate: preparation
and ion-exchange properties, Indrustrial Crops and
Products 5 (1996) 301-305
[4] I. Egu, M. Gonzalez Alriols, Z. Herseczki, G.
Marton, J. Labidi, Hemicelluloses obtaining from
rapeseed cake residue generated in the biodiesel
production process, Journal of Industrial and
Engineering Chemistry 16 (2010) 293-298

A RP cellulóz citrát ezen adatai jól közelítik a
keményítı-citrátét [1], (8. ábra) ami nagyon
ígéretes, hiszen ez még egy tisztítás nélküli
cellulózvázra
épített
citrát,
és
még
a
reakcióparaméterek is javíthatóak.

Összegzés
Az általunk elıállított RP cellulóz citrát a
legegyszerőbb elıállítási séma szerint készült, nem
az optimális arányokkal, reakcióparaméterekkel, és
kezeletlen cellulózvázra.
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Baktériumokban termeltetett rekombináns fehérjék kijuttatása a
sejtbıl a flagelláris exportrendszer segítségével
Secretion of overexpressed recombinant proteins by the flagellar export system

Vonderviszt Ferenc1, Sajó Ráchel2, Dobó József2, Varga János2, Gál Péter2,
Závodszky Péter2
1

Pannon Egyetem, Mőszaki Informatikai Kar, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
2
MTA Enzimológiai Intézete
1113 Budapest, Karolina u. 29-33.

Összefoglaló
A flagellumok a baktériumok mozgásszervei., amelyek tartalmaznak egy sejtmembránba ágyazott parányi
motort, ami a hozzá kapcsolódó hosszú helikális filamentumot propellerként forgatva hajtja elıre a baktériumot.
A bakteriális flagellumok túlnyomó része a sejtmembránon kívül helyezkedik el. Az alkotó fehérjealegységek
nem a hagyományos bakteriális exportmechanizmus révén kerülnek ki a sejtbıl, hanem a flagellumok belsı
csatornáján át a flagellumspecifikus export-apparátus segítségével.
Korábbi kísérleteink során megállapítottuk [1], hogy a flagellin N-terminális rendezetlen régiójának Gly26Gly47 szegmense hordozza a felismerési jelet a flagelláris exportrendszer számára. Ebben a munkában különféle
fúziósfehérjéket állítottunk elı, amelyekben a flagellin exportszignált hordozó N-terminális részét kapcsoltuk
hozzá idegen fehérjékhez. A különbözı mérető és tulajdonságú fúziós konstrukciók exportképességeinek
vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a flagelláris exportrendszer alkalmas számos 50 kDa-nál kisebb
molekulatömegő, akár több diszulfidhidat is tartalmazó rekombináns fehérje baktériumsejtbıl való kijuttatására.
Az exportszignálhoz kapcsolt különféle fehérjék esetében a szekréció erısen eltérı hatékonysággal ment végbe
[2]. Ennek elsıdleges oka megfigyeléseink szerint az inklúziós testek kialakulása volt. A szekretált fehérjék
általában mőködıképes állapotban jelentek meg a sejtkultúra felülúszóban.
Rekombináns fehérjék hatékony termeltetésére és szekréciójára olyan expressziós plazmidokat terveztünk és
állítottunk elı, amelyek a regulátor régiók mellett kódolnak egy a termeltetett fehérje tisztítását megkönnyítı Nterminális (His)8-toldalékot, azt követıen a szekréciót elısegítı flagelláris exportszignált, utána a szignál
esetleges lehasítására szolgáló enterokináz hasítóhelyet, majd tartalmaznak az idegen gén beültetésére szolgáló
poliklónozó helyet. A létrehozott expressziós vektorok használhatóságát számos fehérjével megvizsgáltuk.
Eredményeink azt mutatják, hogy a flagelláris exportrendszer ígéretes lehetıséget jelent a baktériumokban nagy
mennyiségben termeltetett rekombináns fehérjék sejtbıl való kijuttatására. Az eljárás különösen a sejten belüli
proteolitikus hasításra érzékeny illetve nehezen feltekeredı fehérjék esetében számíthat széleskörő alkalmazásra.
(Ez a munka az OTKA NK77978 és az NKTH-OTKA 77819 projektek támogatásával készült)

Irodalomjegyzék
[1] Végh, B.M., Gál, P., Dobó, J.,Závodszky, P., Vonderviszt, F., Biochem. Biophys. Res. Commun. 345, 93-98
(2006)
[2] Dobó, J., Varga, J., Sajó, R., Végh, B.M., Gál, P., Závodszky, P., Vonderviszt, F., Appl. Env. Microbiol. 76,
891-899 (2010)
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Enzimkatalitikus észterezés ionos folyadékokban
Enzymatic esterification in ionic liquids
1
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Summary
It is well known that organic esters are important products or intermediates in chemical industry. Among all
the catalysts of esterification, inorganic acids are most important. However, many drawbacks of this
traditional method have shown up: Firstly, removal of water or/and use of an excess amount of the reactants
is needed to attain satisfactory conversion. Furthermore, the removal of the inorganic acid or the separation
of the product from the catalyst also calls for a large effort, and pollution may be produced if a large
amount of volatile organic solvents and liquid acid are used. Water as a by-product of the esterification
reaction can shift the equilibrium towards the direction of hydrolysis, therefore various methods were
applied for removal of the water produced. However, catalytic activity in non-conventional media strongly
depends on the amount of water associated with the enzyme forming its native conformation. Ionic liquids
(ILs) that are composed entirely of ions and are liquids at ambient or far below ambient temperature, have
been extensively used as a potential alternative to toxic, hazardous, flammable and highly volatile organic
solvents. Their unique and attractive physicochemical properties, including negligible vapor pressure,
multiple solvation interactions with organic and inorganic compounds excellent chemical and thermal
stability make ILs great candidates for volatile organic compounds replacements.
In addition, the physicochemical properties such as the viscosity, hydrophobicity, density, and solubility of
ILs can be tuned by simply selecting different combinations of cations and anions as well as attached
substituents to customize ILs for many specific demands. This is why ILs have been recognized as
“designer solvents”. This work has shown that a variety of enzymes, particularly those that tolerate
conventional organic solvents, are eminently capable of performing in ionic liquids. Activities are generally
comparable with or higher than those observed in conventional organic solvents. Furthermore, enhanced
thermal and operational stabilities have been observed. Ionic liquids may be a key technology to enable
such reactions to work efficiently. The efficient reuse and purification of ionic liquids, the possibility of
using other ionic liquids bearing ‘greener’ anions and a reduction in the cost factor of the ionic liquids are
further important issues to be considered for their industrial applications in the future.
The results reported here clearly demonstrate that enzyme catalysis in ionic liquids containing systems is an
exciting and burgeoning research area, which holds tremendous potential of opening up a new field of
nonaqueous enzymology. The methodology developed is very promising for the sustainable synthetic
biocatalysis in non-conventional media. The operation stability of the enzymes in an appropriate ionic
liquid medium is much higher in many cases than in organic solvents. Continuous operation can be
maintained by applying continuous reagent feeding and product removal. During the enzymatic
manufacture of ethyl acetate from ethanol and acetic acid the activity of the enzyme did not change in the
72 hours reaction time. Moreover the products (ethyl acetate and water) were possible to remove by an
environmental-safe membrane process having small energy demand. This pervaporation assisted continuous
process can be suitable to apply in other similar procedures.
More compounds, products can be selectively separated by using special membranes, while controlling the
hydration level of the enzyme can be assured by water removal. The enzymatic synthesis of ethyl lactate was
successfully achieved in Cyphos 104 and Cyphos 202 ILs. These media can also be applied to extract LA from
the fermentation broth therefore a separation step can be avoided. Further improvement of the esterification
reaction is possible using microwave heating instead of conventional one. During the esterification of lactic acid,
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.
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Jelen munkánkban e kísérletek tapasztalatait
összegezzük,
levonva
az
általánosítható
következtetéseket és ismertetjük az egyedi
megoldások szükségszerőségét. Kitérünk az egyes
reakcióparaméterek hatásának összehasonlítására,
elsısorban a víz szerepére, mennyiségének
szabályozására
pervaporációs
technika
alkalmazásával és a felhasznált ionos folyadék
újrafelhasználásának lehetıségére.

Bevezetés
Az észterek a szerves vegyületek egyik
legfontosabb családját alkotják, és különbözı
utakon szintetizálhatók. A hosszú szénláncú (12-20
szénatomos) savak és alkoholok észterezési
termékeit kenıanyagokként használják precíziós
szerkezeteknél. A hosszú szénláncú (12-20
szénatomos) savak és a rövid szénláncú (3-8
szénatomos) alkoholok észtereit az élelmiszer-, a
detergens-, a kozmetikai- és a gyógyszeriparban
alkalmazzák adalék anyagként. A rövid szénláncú
(2-8 szénatomos) savak és alkoholok észterei az
élelmiszer-, sör-, kozmetikai- és gyógyszeriparban
kerülnek felhasználásra aroma- és illatanyagként
[1-5].
Az ionos folyadékok különleges jellemzıi, hogy
szobahımérsékleten folyékony halmazállapotúak,
igen alacsony a gıznyomásuk, ezért nem
illékonyak, nem tőzveszélyesek és kiváló a
termikus és kémiai stabilitásuk. Ezeknek a
tulajdonságoknak köszönhetıen környezetbarát
alternatívát jelentenek a hagyományos szerves
oldószerek alkalmazásával szemben. Elınyösen
alkalmazhatóak enzimes reakciókban, mert
növelhetik az enzim aktivitását, stabilitását és
(enantio)szelektivitását [6-12]. Az ionos folyadékok
többszöri alkalommal újra felhasználhatóak az
enzim tisztítása nélkül, mert az enzim sok esetben
az ionos folyadékos fázisban marad. A termékek
kinyerése a hagyományos extrakciós, desztillációs
technikák mellett szuperkritikus folyadékok ill.
membránok (fıképp pervaporációs technikák)
alkalmazásával is lehetséges [13-14].
Az elmúlt idıszakban többféle észterezési
reakciót vizsgáltunk ionos folyadékokban. Így
tanulmányoztuk az etil-acetát szintézisét ecetsavból
és etanolból szakaszos, félfolyamatos és folyamatos
rendszerben,
az
izoamil-acetát
elıállítását
ecetsavból
és
izoamil-alkoholból
kétfázisú
rendszerben,
szakaszos
és
félfolyamatos
körülmények között, továbbá az etil-laktát
szintézisét tejsavból és etanolból kiindulva
szakaszos
rendszerben,
összehasonlítva
a
hagyományos és a mikrohullámú hıközlés hatását
[14-22].

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: propillaurát), víztartalom: 1-2%.
Ionos folyadékok: 1-etil-3-metil-imidazoliumtoluolszulfonát
([emim]tosy),
1-butil-3-metilimidazolium-hexafluoro-foszfát ([bmim]PF6), 1butil-3-metil-imidazolium-klorid ([bmim]Cl), 1butil-3-metil-imidazolium-tetrafluoro-borát
([bmim]BF4),
1-hexil-3-metil-imidazoliumhexafluoro-foszfát
([hmim]PF6),
1,3-dimetilimidazolium-dimetil-foszfát
([m2im]PO4(CH3)2)
(IoLiTec GmbH, Németország)
Vegyszerek:
nátrium-hidroxid,
n-hexán
(Reanal), metanol, toluol (Scharlau GmbH), KarlFischer oldat (Carlo-Erba), i-amil-alkohol, etilalkohol, ecetsav, i-amil-acetát, kálium-hidroxid
(Spektrum 3D).
GC elemzések: HP 5890 A gázkromatográf, HPFFAP kolonna (Macherey-Nagel), fejnyomás: 70
kPa, N2 áramlási sebesség: 19 cm3/min, FID
detektor. A reakcióelegybıl vett 50 µl mintát 450 µl
hexánnal hígítottuk és három párhuzamos mérést
végeztünk belıle. Belsı standard anyagként toluolt
alkalmaztunk.
Víztartalom mérése: automata Mettler DL 35
Karl-Fisher titrátorral.
Savtartalom
mérése:
A
savtartalmat
hagyományos sav-bázis titrálással határoztuk meg
0,1 M-os etanolos kálium-hidroxid oldatot
használva. Ehhez a következıképpen elıkezelt
etanolt alkalmaztunk: 500 cm3 96%-os etanolt
refluxáltattunk 3 g kálium-hidroxidon, hogy a lúgot
fogyasztó anyagokat eltávolítsuk, majd az alkoholt
ledesztilláltuk.
Rázatás, inkubálás: New Brunswick G24
rázógéppel.

86

Szakaszos, laboratóriumi észter elıállítás,
reakcióelegy összetétele: 7 mmol savat és 7 – 70
mmol alkoholt használtunk 1 cm3 [bmim]PF6 ionos
folyadék és 40 mg Novozym 435 lipáz enzim
mellett. A reakcióelegyet 100 rpm intenzitással
inkubátorban rázattuk 40 - 60 °C-on 6 - 24 órán át.
Folyamatos eljárás: a szakaszos mérések során
optimálisnak talált rekcióparaméterek mellett
végeztük a reakciót, miközben a képzıdött vizet (és
bizonyos esetekben észtert) pervaporációs eljárással
eltávolítottuk a rendszerbıl.
Membránok: Hidrofób - Sulzer „Pervap 225550”, „Pervap 2256”, „Pervap 1060”, Metcell
„Starmem 120”, Metcell „Starmem 228”, Hidrofil Sulzer „Pervap 2205”, POMS 20 µm PEI hordozón,
Sulzer
„Pervap
2201”,
Seewen
Membrantrenntechnik „CMC-CF-23”.

1. ábra. Az észter hozam változása a reakcióidı
függvényében különbözı ecetsav:etanol
mólarányoknál.
A következı lépés a szükséges ionos folyadék
mennyiségének megállapítása volt, ezt követte a
sav:alkohol mólarány megállapítása és a reakció
hımérsékleti optimumának meghatározása. A
vizsgált reakcióknál ezek az értékek csupán kis
ingadozást mutattak: a sav:alkohol mólarány
optimális értéke általában 1:3 érték körül volt, a
hımérsékleti optimum pedig 60 °C körüli értéken
jelentkezett. Jól szemlélteti ezt az 1. ábra, ahol az
etil-acetát szintézisekor az elért hozamokat
mutatjuk be a sav:alkohol mólarány függvényében.
A legalaposabb vizsgálatokat a reakcióelegy
víztartalmának
megállapítása
igényelte.
Természetesen ez más megoldást igényelt
szakaszos rendszerben, amikor a reakcióban
képzıdı víz mennyisége növelte a reakcióelegy
víztartalmát,
illetve
folyamatos
rendszer
alkalmazásakor, amikor is a keletkezı vizet
pervaporációs készülék segítségével folyamatosan
eltávolítottuk a rendszerbıl és állandó víztartalmat
biztosítottunk az enzim számára. Általában ez a
reakcióban keletkezı víz elvételét jelentette. A 2.
ábrán azonban azt a különleges állapotot mutatjuk
be, amikor a tejsav-etilészter elıállításakor a
víztartalom értéke maximum görbén haladt át,
jelezve, hogy a reakcióban képzıdı víz
felhasználódott a dimer tejsav bomlásakor. E
reakcióban konvencionális hıközlés helyett
mikrohullámú
hıkezelést
alkalmazva
azt
tapasztaltuk, hogy az utóbbi esetben jelentısen nıtt
az elért észter hozam. Ez azzal volt magyarázható,

Eredmények és értékelésük
A vizsgálatokat rendszerint a megfelelı
oldószer kiválasztásával kezdtük. A kiindulási
anyagok és termékek tulajdonságainak ismeretében
választottuk ki a megfelelı ionos folyadékot,
további kísérletekben pedig vizsgáltuk, hogy maga
az ionos folyadék nem katalizálja-e az adott
reakciót, illetve az elızetes vizsgálatok szerint nem
károsítja-e az enzimet. Jó példa erre a tejsav
észterezéséhez az oldószer kiválasztása, ahol a
számos megvizsgált ionos folyadék közül egyesek
enzim jelenléte nélkül is jelentıs katalizáló hatást
fejtettek ki.

Ionos
folyadék neve
Cyphos 104
Cyphos 202

Hozam 24
h után
57%
95%

Katalizátor
Csak az enzim
Enzim + IL kis
mértékben

Cyphos 163
95%
Cyphos 166
94%
IL + enzim kis
Cyphos 102
60%
mértékben
Cyphos 106
74%
Cyphos 110
36%
1. táblázat. Reakcióközegek összehasonlítása
(40 °C, 40 mg enzim, 3 m/m% víztartalom)
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hogy a mikrohullámú hıközlés hatására felgyorsult
a dimer tejsav átalakulása monomer tejsavakká. Így
az enzim számára nagyobb mennyiségő szabad
tejsav állt rendelkezésre.

Az enzim stabilitásának vizsgálata során
megállapítottuk, hogy a [bmim]PF6 ionos folyadék
jelentısen stabilizálta a Novozym 435 enzimet,
benne az enzim felezési ideje négyszer hosszabb,
mint oldószermentes közegben.
Méréseink, számításaink során kimutattuk, hogy
az ionos folyadék alkalmazásával az enzim
élettartalma jelentısen megnıtt. Ez azért is fontos,
mert az izoamil-acetát természetes aromaként való
elıállításához mindenképp az erıs inhibícióval
rendelkezı
ecetsavat
kell
felhasználni
szubsztrátként. Megállapítottuk tehát, hogy az ionos
folyadék alkalmazása elınyt jelent enzimstabilitási
szempontból természetes izoamil-acetát aromakomponens biokonverziója során, miközben a
hozam és a kezdeti reakciósebesség az
oldószermentes
közegben
elértekkel
közel
megegyezı volt. Ennek oka, hogy a [bmim]PF6
ionos folyadék igen rendezett háromdimenziós
szerkezettel rendelkezik. Ez a H-hidak által
létrehozott erıs struktúra körülzárja az enzimet és a
körülötte lévı monomolekuláris rétegnyi vizet. Így
egy kompakt és aktív enzimszerkezet jön létre az
ionos folyadékon belül, ami erısen védett a hı- és
egyéb hatásokkal szemben.
Mivel az általunk használt immobilizált enzim
az alkoholos és ionos folyadékos fázis
határfelületén található, de az ionos folyadék
stabilizáló hatása így is mérhetı, ebbıl következıen
ez a stabilizáló folyamat dinamikus és reverzibilis
kell hogy legyen, ami heterogén fázisban is fennáll.
Mivel ez eddigi szerkezetvizsgálati mérések
homogén fázisban történtek, ez új megállapításnak
számít.
Az enzim stabilitását szerves oldószerben és
ionos folyadékokban vizsgálva azt tapasztaltuk,
hogy az 5. felhasználás után az ionos folyadékban
az enzim gyakorlatilag megırizte az aktivitását,
míg szerves oldószerben közel 50%-át elveszítette.

2. ábra. A konverzió és a víztartalom változása a
reakcióidı függvényében az etil-laktát
szintézisekor.
A víztartalom szabályozására és a reakcióelegy
komponensei koncentrációjának változására jó
példa az izoamil-acetát szintézisének vizsgálata. A
félfolyamatos
mőködéső
berendezésben
folyamatosan csökkent az alkohol és nıtt az észter
mennyisége, míg a víz koncentrációja gyakorlatilag
változatlan maradt, biztosítva ezzel az enzim
mőködéséhez szükséges vízmennyiséget (3. ábra).
Hasonló lefutású görbéket kaptunk az etil-acetát
szintézise során is az etanol és az etil-acetát
koncentrációjára, és ugyanígy szabályozható volt a
víz mennyisége is.

Összefoglalás
Az
ionos
folyadékok
olyan
kedvezı
tulajdonságokkal rendelkezı oldószerek, amelyek
számos helyen környezetbarát alternatívái lehetnek

3. ábra. Az izoamil-acetát, izoamil-alkohol és
víztartalom változása a pervaporáció során.
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a jelenleg használt hagyományos szerves
oldószereknek.
A
növekvı
felhasználás
következtében áruk folyamatosan csökken, és a
legújabb generációs termékek már minden
környezetvédelmi elıírásnak megfelelnek. Az
enzimatikus reakciók során is alkalmas oldószernek
bizonyultak, mert helyettesíthetik a toxikus,
alacsony
forráspontú
gyúlékony
szerves
oldószereket. Mivel gıznyomásuk elhanyagolható,
a reakciót magasabb hımérsékleten lehet végezni.
Számos enzim, elsısorban lipázok magasabb
aktivitást és nagyobb szelektivitást mutattak ionos
folyadékokban, mint szerves oldószerekben. Az
ionos folyadékokat felépítı anionok és kationok
összetételének
változtatásával
az
oldószer
tulajdonságai tervezhetıen változtathatók, ezzel az
enzimek szelektivitása is kedvezıen befolyásolható.
Különbözı észterezési reakciókat vizsgálva
megállapítottuk, hogy az oldószer mérnökség
eszközeivel megtalálhatók azok a legalkalmasabb, a
hagyományos
szerves
oldószereknél
jobb
reakcióparaméterek, amelyek mellett magas észter
hozammal hajtható végre a reakció, ugyanakkor az
enzim megırzi aktivitását és stabilitását az ionos
folyadékokban. Ilyen körülmények között nemcsak
az enzim újrafelhasználására, hanem félfolyamatos,
illetve folyamatos eljárások kidolgozására is
lehetıség nyílik.
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Tejsav fermentáció hımérséklet és pH függése
Temperature and pH dependence of lactic acid fermentation

Németh Áron, Miski Csaba, Sevella Béla
BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
H-1111 Budapest, Mőegyetem rkp 3.
Summary
Researches on lactic acid has been carried out since a century, and recently they become also very frequently.
Our research group also works on lactic acid fermentation since several years, and in this paper we present the
results of the experiments analysing the temperature and pH dependence of Lactobacillus MKT878 which is a
good candidate for industrial lactic acid fermentations. We drove some parallel fermentations in bioreactors
batchwise at the temperature range of 30-52°C and fitted our previously described complex kinetic model to the
measured data to obtain the maximal specific growth rate in respect of the temperature maintaining constant pH.
Since the application of the classical CaCO3 method for pH regulation usually resulted in a specific pH profile
between pH=6,5 and pH=4,5, we wanted to determine also the pH dependency of our strain. To obtain a
complex description for the temperature and pH dependency of the process, we created a 2 factor, 4 level full
factorial experimental design. To realize the 16 necessary experimental setup with pH control, we used repeated
batch fermentation technics in bioreactors insted of applying shaking flasks or batch operation mode in
bioreactor.

törzs hımérséklet profilját felmérjük, annak
ellenére, hogy ezen mikrobákra régóta 30-37°C os
hımérséklet optimumot adnak meg (kevés
eltéréstıl eltekintve – mint például Lactobacillus
bulgaricus 45°C). Ezirányú vizsgálódásainkat az is
indokolta, hogy a magasabb hımérsékleti
optimummal rendelkezı mikrobák általában
heterofermentatívak, azaz a cukorból tejsav mellett
ecetsavat és/vagy alkoholt valamint CO2-t is
termelnek, az általunk használt törzs pedig
homofermentatív, azaz csak tejsavat termel
glükózon. A különbözı feltételek (T°C és pH)
mellett vezetett fermentációk során mért kísérleti
adatokra (sejt szárazanyag, glükóz fogyás, tejsav
képzıdés) a 37. Mőszaki Kémiai Napokon
bemutatott kinetikai modellt illesztettük, és ennek
alapján meghatároztuk a µmax(maximális fajlagos
növekedési sebesség (h-1) értékét A hımérséklet
függvényében ábrázolt µmax értékekre Sigma plot 7
programmal Gauss görbét illesztettünk, amelyrıl
megállapítható volt a 42°C optimális hımérséklet
érték, amely kissé magasabbnak adódott, mint az
irodalomból ismert 37-38°C [3].

Bevezetés
A tejsav fermentációs kutatások mintegy 100
éves múltra tekintenek vissza. Kutató csoportunk is
már több éve foglalkozik a klasszikus nagyipari
tejsav fermentációs-technológia különbözı irányú
fejlesztésein. A jól ismert ipari eljárás mezofil
tejsavbaktériumokat
alkalmaz,
amelyek
hımérséklet optimuma kedvez a fermentációt
veszélyeztetı, környezetben elıforduló idegen
mikrobáknak, ezért steril technológiavezetés
ajánlott. Egy másik kerékkötıje az újabb tejsav
fermentációs üzemek megjelenésének az, hogy a
CaCO3 mint pH szabályozó ágens Ca-laktátot
eredményez, amelybıl a feldolgozás során
kénsavval
szabadítják
fel
a
terméket
nagymennyiségő gipsz keletkezése mellett. Noha az
elmúlt évtizedekben a gipsz felhasználására az
építıipar
kiváló
lehetıséget
teremtett
a
gipszkartonok mint burkolóanyagok bevezetésével,
mégis nehéz Európában kalciumos tejsavtechnológiát bevezetni. Az elıbbi probléma
megoldására számos kutatócsoport termofil vagy
termotoleráns törzsek tejsav termelését vizsgálta és
fejlesztette az elmúlt években [1,2], ami felvetette a
kérdést, hogy az általunk használt Lactobacillus
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Anyagok és módszerek
A tanszéken korábban izolált és a
Mezıgazdasági
Mikroorganizmusok
Nemzeti
Lactobacillus
Törzsgyőjteményébe
deponált
(NACAIM
B02375)
mikrobával
MKT878
végeztünk fermentációkat a korábban már
részletesen leírt módon (Lac-2 tápközeg, Biostat Q
fermentor, pHsztat=5,8, 800ml) és analitikával
(HPLC) [4]. A µmax meghatározására a már
bemutatott kinetikai modellünket (Monod alapú
növekedési
és
módosított
Luedeking-Piret
termékképzési modellek ) illesztettük a mért tejsav,
sejtszárazanyag és glükóz adatokhoz Berkeley
Madonna 8.01 szoftver segítségével, majd a kapott
maximális sebesség értékekre Sigma Plot 7
statisztikai szoftverrel illesztettünk Gauss görbét.

1. ábra. A maximális fajlagos növekedési
sebesség pH függése Lactobacillus MKT 878 és
37°C esetén.

Eredmények és értékelésük
Az MKN’09 alkalmával bemutatott kinetikai
modellel
folytonos
fermentációs
kísérletet
terveztünk nagy produktivitás elérése céljából, majd
ennek megvalósultával, pH tranzienseket okoztunk
a kemosztáton, és az egyes pH-kon kialakult steady
state-eket jellemzı maximális fajlagos növekedési
sebességeket az adott pH-khoz rendeltük. Ezen
adatpárokra exponenciális függvényt illesztettünk
Sigma Plot 7 segítségével (1. ábra).
A 2. ábrán a kinetikai modell illesztés
eredménye látható a termék tejsavra, a képzıdött
mikroba tömegre (sejtszárazanyag tartalom) illetve
a szubsztrát-fogyasztásra (glükóz) 4-4 különbözı
hımérsékleten.
Mivel a modell illeszkedése megfelelı volt, az
illesztés során meghatározott maximális növekedési
sebességet az adott hımérséklethez hozzárendeltük,
és a 3. ábrán az illesztett Gauss-görbével együtt
mutatjuk be.
A Gauss görbe illeszkedése szintén megfelelı,
így ezt a függvényt a korábbi kinetikai modellbe
beépítve pH=5,8 esetre a mikroba növekedés és az
ehhez kapcsolódó tejsavtermelést a hımérséklet
függvényében is tudjuk szimulálni.

2. ábra. A kinetikai modell illesztése a mért
változókhoz 4 különbözı hımérséklet és pH= 5,8
esetén.
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3. ábra. A Lactobacillus MKT878 hımérséklet
függése pH=5,8 esetén
Ahhoz azonban, hogy a technológia tervezése és
kézbentartása megoldható legyen, szükség van a pH
és a hımérséklet hatásának egyidejő vizsgálatára,
amelynek érdekében egy 2 faktoros 4-4 szintes (16
kísérlet) teljes faktoros kísérleti tervet kezdtünk el
megvalósítani. Ehhez a gyorsabb megvalósítás
érdekében alacsonyabb koncentrációjú (60 g/L
glükóz és ennek megfelelı tápkomponensek)
tápközegen félfolytonos technikával végzünk
fermentációkat, amelyekbıl szintén a µmax értékek
kerülnek megállapításra, és a statisztikai
kiértékelésbe célfüggvényként.
Mindezek eredményeként a nyersanyagtól és
tápközegtıl valamint a pH szabályozástól
függetlenül a mikroba mőködési tartományán belül
számítani tudjuk a növekedési és termékképzési
sebességeket különbözı hımérsékleteken és pHkon.
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Preparation and characterization of the D3 domain-deleted
mutant Salmonella flagellin as basis of filamental nanostructures
Filamentáris nanoszerkezetek alapjául szolgáló D3 domén-deléciós
Salmonella flagellin elıállítása és jellemzése
Adél Muskotál, Csaba Seregélyes, Ferenc Vonderviszt
Research Institute of Chemical and Process Engineering, Faculty of Information
Technology, University of Pannonia
H-8201 Veszprém, Egyetem u. 10., Hungary
Summary
The bacterial flagellum consists of a membrane embedded molecular motor which rotates a long helical filament
that works as a propeller driving the bacterium through the liquid environment. The helical filaments are built
from thousands of flagellin subunits by a self-assembly process. Flagellin from Salmonella typhimurium is
composed of 494 amino acids. The highly conserved terminal regions of flagellin, comprising about 66 Nterminal and 44 C-terminal residues, are disordered in the monomeric form. The disordered terminal regions of
flagellin become stabilized into α-helical bundles upon polymerization forming the central core of the filament.
Electron cryomicroscopy and X-ray diffraction studies have revealed that polymeric flagellin consists of four
morphological domains. The hypervariable D3 domain of Salmonella flagellin, composed of residues 190-283, is
situated at the outer surface of flagellar filaments. D3-deleted mutant flagellin was created (∆D3_FliC) which
showed a significantly decreased thermal stability (Tm = 41.8°C) in the monomeric form as compared to intact
flagellin (Tm = 47.4°C). However, the stability of filaments formed from ∆D3_FliC subunits was virtually
identical to that of native flagellar filaments. It was established that removing of the D3 domain did not influence
significantly the swimming capability of bacteria. When the ∆D3_FliC gene was introduced into a flagellindeficient Salmonella strain, the mutant flagellin was produced in the same amount as the wild one. Our results
showed that the D3 domain is not required for the stabilization of the filament. Modification or replacing of the
D3 by different proteins permits new ways to create various filamental nanostructures without disturbing the
self-assembling property of the filament.
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Tejsavbaktérium tápanyagigényének technológiai szempontú
vizsgálata
Researches on nutritive requirements of a lactic acid bacterium in technological aspect

Hetényi Kata, Németh Áron, Sevella Béla
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és
Élelmiszertudományi Tanszék, H-1111, Budapest, Mőegyetem rkp. 3.
Összefoglaló
A tejsav mint fermentációs úton elıállítható termék igen széleskörően alkalmazható, ún. platform alkotó
vegyület, amelybıl egyszerő lépések útján további értékes termékek nyerhetık. Ezen sokrétő alkalmazása révén
ideális terméke lehet egy biomassza alapú biofinomítónak, amelyben különbözı megújuló nyersanyagokból
mikrobiális úton állítható elı többféle eladható termék, legyen az biológiailag lebontható mőanyag (PLA), biooldószer vagy egyéb, korábban kıolaj alapú technológiával elıállított vegyület [1].
Kutatócsoportunk tejsav fermentációs kutatásai kétféle nyersanyagra épülnek: a keményítı tartalmú búza, és az
egyszerő cukrokat nagy mennyiségben tartalmazó cukorcirok alapanyagra. Eddigi munkánk során elıször
kiválasztottunk egy megfelelı mezofil, homofermentatív tejsavbaktériumot (Lactobacillus sp. MKT-878,
NCAIM B02375), kipróbáltuk egy a tanszéken korábban optimált Lac-2 nevő tápközegen, végül alkalmaztuk
elıbb búza [2], majd cukorciroklé alapú tápközegen [3].
A tejsav baktériumok tápanyagigénye igen összetett: a tápközegben rendelkezésre álló szénforrást elsısorban
tejsav termelésre és ezen keresztül energianyerésre használják, míg sejtalkotóik felépítéséhez a rendelkezésre
álló nitrogén tartalmú összetevıket alkalmazzák (nitrogénforrás). Mind a tejsav termeléshez, mind a sejtalkotók
felépítéséhez szükségük van ezen felül bizonyos mikroelemekre is (vitaminok, aminosavak, sók), amelyeket az
esetek többségében élesztıkivonat kiegészítéssel lehet fedezni.
A két tápközeg optimálása ezek figyelembevételével zajlott, és a kapott eredmények alapján hasonló eredményt
hozott a szükséges kiegészítések tekintetében: a nitrogénforrásként alkalmazott búzafehérjék (glutén) és a
mikrokomponens-forrásként alkalmazott élesztıkivonat mennyisége a két tápközegben csaknem megegyezett, és
egyéb, azonos összes cukor- és összes nitrogéntartalmú szénforrással ill. nitrogénforrással helyettesítve a búza és
cukorcirok alapú tápközeget, hasonló optimumot kaptunk.
Az elvégzett kísérletek alapján felmértük az általunk használt törzs speciális tápanyagigényeit adott szénforrás
szintre (~120 g/l), és kidolgoztunk egy tápközeg optimálási eljárást, amelyet más törzsek és más tápközegek
esetében is alkalmazhatunk [4].
A 2009-es évben aratott cukorcirok kipréselt leve magasabb cukorkoncentrációt mutatott (~180 g/l), amely
összetétel mellett az optimált kiegészítések ellenére sem ment le elég hatékonyan a fermentáció, tehát
feltételezhetı, hogy a szénforrás szint módosításával változik a nitrogén- és mikrokomponens-igény, így a
továbbiakban foglalkoznunk kellett a szénforrás – nitrogénforrás – mikrokomponens-forrás arányának
optimálásával, kibıvítve így a korábban kidolgozott tápközeg optimálási eljárásunkat.
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Clostridium butyricum tápközeg optimálása
Media optimization for Clostridium butyricum
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Összefoglaló
Az 1,3-propándiol (PD) az egyik legrégebben ismert fermentációs termék [1]. Az 1,3-propándiolt
napjainkban több mint 200 000 t/év mennyiségben gyártják [2]. Elıállítását 2006-ig kizárólag szintetikus úton
végezték, ez után beindult a DuPont évtizedes kutatásainak eredményeként a Tate&Lyle vállalattal közösen
megvalósított, kukoricakeményítıbıl készült glükózon alapuló fermentációs eljárás (Loudon, Tenesse, USA),
melyben rekombináns Escherichia colit alkalmaznak, és 45 000 t/év kapacitással gyártják a „BioPDO”-t. Ezt a
nagy mennyiséget az 1,3-PD széleskörő felhasználhatósága indokolja. A DuPont propándiol alapú termékei:
Sorona®, Susterra™ és a Zemea™. Ezzel a módszerrel a korábbi szintetikus eljáráshoz képest 30%-kal
kevesebb energiát használnak és 55%-al kisebb az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása.
Mára azonban a finomítatlan biodízel eredető glicerinen alapuló 1,3-PD elıállítás szintén nagy potenciállal
rendelkezik.
A természetben elıforduló baktériumok közül a Klebsiella [3], Clostridia [4, 5], Citrobacter [6], Enterobacter
[7] és Lactobacilli [8] nemzetségbe tartozóak képesek a glicerint 1,3-propándiollá alakítani. A legjobb
természetes propándiol termelı törzs (hozam és produktivitás szempontjából) a Clostridium butyricum [9-10].
A Clostridium butyricum anaerob glicerin fermentációja során intracellulárisan képzıdnek a glicerin
biokonverziójáért felelıs enzimek. Az 1,3-PD bioszintézise során anaerob körülmények között három
kulcsenzim játszik szerepet. A glicerin dehidratáz (GDHt; E.C.4.2.1.30), az 1,3-propándiol-oxidoreduktáz
(PDOR; E.C.1.1.1.202) valamint a glicerin-dehidrogenáz (GDH; E.C. 1.1.1.6).
Kísérleteink elsıdleges célja az volt, hogy a Clostridium butyricum törzs 2YT tápoldatát [5] fejlesszük
gazdasági és technológiai szempontok szerint a fenti három enzim kihozatalának szempontjából. Kísérleti
munkám során rázatott lombikos kísérleteket végeztem a tápközeg optimális (minimális de elégséges)
élesztıkivonat és tripton koncentrációjának megállapítására, valamint a pH szabályozáshoz használt CaCO3
koncentrációjának megállapítására, illetve vizsgáltam a törzs vitamin és nitrogénforrás igényét. A vizsgálatok
kimenı paraméterei: a sejtkoncentráció, az 1,3-PD hozam, valamint a kinyerhetı PDOR és GDH enzimek
aktivitása volt.
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Nagy hatékonyságú anaerob fermentor tervezése és üzemeltetése
Planning and operating high efficiency anaerobic digester

Göblös Szabolcs1, Förhécz József2, Dallos András3
1

DUNA Fejlesztési Kft.,1115 Budapest, Bartók Béla út. 105-113.
2
DENK Kft., 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
3 Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Összefoglaló
Az elmúlt évtizedekben számos, a napenergiát közvetett módon konzerváló szerves biomassza anaerob
erjesztésére irányuló alternatív technológia látott napvilágot. A lebontó folyamatokban részt vevı
mikroorganizmusok gáznemő anyagcsere mellékterméke a nagy energiatartalmú biogáz. A keletkezı biogázt
elsısorban kogenerációs (villamos energia, hıenergia) erımővekben hasznosítják. A felhasznált alapanyagok
jellemzıen a mezıgazdaságban keletkezı fı- és melléktermékek, az élelmiszer ipar melléktermékei, illetve a
szerves kommunális hulladékok.
A NKTH által támogatott kutató és fejlesztımunkánk (JÁP OMFB-00854/2007) olyan biogáz technológia
kidolgozására irányul, amely segítségével az ismert szerves alapanyagokból nagyobb hatékonysággal keletkezik
biogáz. Célunk továbbá új, alternatív alapanyagok bevezetése és azok felhasználási technológiájának
kidolgozása. Fejlesztéseink nem csak az anaerob fermentációs folyamatok optimalizásálát és az azt kiszolgáló
mőszaki berendezéseket, hanem az alapanyagok célzott, költséghatékony elıkezelését, valamint az erjesztés
során visszamaradó anaerob iszap utókezelését is érintik.
Elıadásunkban bemutatjuk, hogy a kutatási célok megvalósítása érdekében megterveztünk, elkészítettünk, és a
DENK Kft kövesgyőri telephelyén beüzemeltünk egy félüzemi mérető, a bevált biogáz elıállítási technológiákat
elınyösen ötvözı anaerob fermentort. Létrehoztuk annak számítógépes folyamatirányító-, mérı- és adatgyőjtı
rendszerét, valamint az alapanyag-elıkezelı, keverı, továbbító és temperáló berendezésekbıl álló a kiszolgáló
készülékegyüttest. A gépészeti és termikus megfelelıség-vizsgálatokat követıen megkezdtük a fermentor
tesztelését, a mezıgazdasági és ipari melléktermékek anaerob lebomlásának hatásfokát befolyásoló paraméterek
vizsgálatát.
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Mikrobiális üzemanyagcellák mőködése
Operation of microbial fuel cells

Vajda B., Nemestóthy N., Gubicza L., Bélafiné Bakó K.
Pannon Egyetem, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Summary
Microbial fuel cells (MFCs) are bio-electrochemical devices capable to generate power by the activity of certain
microorganisms. The traditional MFCs consist of an anode and a cathode chambers, separated by a cation
selective membrane. The microbes are located in the anaerobic anode chamber, oxidizing some organic materials
and releasing electrons to the anode and protons to the solution (which pass through the membrane towards the
cathode). The cathode is sparged with air to provide oxygen for the reactions of electrons, protons and oxygen
(forming water). The system is completed with a wire between the electrodes, where electric current can be
measured.
A two-chamber microbial fuel cell was designed and built in our laboratory where carbon fibres were used as
electrodes and Nafion 0125 protonselective membrane was placed between the two cells. Anaerobic sludge from
a local biogas plant was applied in the anode chamber to study the stability of the system and to measure the
electric power generated on one hand, and to investigate the structure and features of the biofilm grown on the
surface of the anode, on the other hand.
képesek
szolgáltatni,
s
így
teljességgel
hulladékmentes „zöld” eljárással, kíméletes
körülmények között megújuló „bio”-energiát
állítanak elı.

1. Bevezetés
A földön élı emberek energiaszükségleteit
jelenleg igen nagy arányban a fosszilis
energiahordozók felhasználásával biztosítják. Több
éve
ismert
már,
hogy
ezeknek
az
energiahordozóknak a mennyisége véges. Az
alternatív iparággal foglalkozó szakembereknek
számos új energiatermelési módszert, technológiát
kell kifejleszteni, illetve az energiatermelési
folyamatba bekapcsolhatóvá tenni. Napjaink egyik
kiforratlan, de jövıvel kecsegtetı elektromos
áramtermelı
rendszere
a
mikrobiális
üzemanyagcella, amely a szennyvízkezelésben is
megfelelı tisztítási alternatívát jelenthet.

2.1. Mikrobiális üzemanyagcellák felépítése
Egy tipikus MÜC anód és katódtérbıl áll,
amelyeket egy kationszelektív membrán választ
szét.
Fogyasztó

-

Katódtér

e

Anódtér

e-

e-

e-

2. Mikrobiális üzemanyagcella
H+

A mikrobiális üzemanyagcellák olyan bioelektrokémiai eszközök, amelyek mőködésekor
mikrobák szerves anyagot oxidálnak és így
termelnek elektromosságot. Az anód térben élı
mikroorganizmusok az oxidáció során elektronokat
adnak le, amelyek a katódhoz vándorolva áramot
hoznak létre. Ezek a mikrobiális cellák tehát a
biomasszából közvetlenül elektromos áramot

H+
Nitrogén

Anód

H+

H+
H

+

Levegı

Katód

Protonszelektív membrán

1. ábra. Egy mikrobiális üzemanyagcella sémája
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Az anódtérben található mikrobák végzik a jelen
levı szerves anyagok oxidálását, miközben
elektronokat adnak át az anódnak, amelyek a katód
felé vándorolnak. A töltéskiegyenlítés céljából
eközben a keletkezı protonok diffúziója történik
meg hasonló irányban a katódtér felé a
protonszelektív membránon
át. A MÜC
szerkezetileg tehát a következı részekbıl épül fel:
-

– a többi elektrokémiai berendezéstıl eltérıen –
igen sokféle formájú, de mindig nagy felülető kell,
hogy legyen.
A katód klasszikus esetben a katódtérben levı
vizes
oldatba
merül,
körülötte
levegı
buborékoltatással érik el a megfelelı oxigén
koncentrációt, amelynek segítségével a vízképzıdés
lezajlik a protonokból, elektronokból és az
oxigénbıl. A katód tekintve alapvetı követelmény,
hogy vezetıképes anyagból készüljön. Így erre a
célra alkalmas a saválló acél, grafit, illetve még
különbözı fémek is. A katód egy rézvezetékkel van
összekötve az anóddal, s az áramkörbe kapcsolt
feszültség- ill. árammérı készülékkel mérhetjük a
fellépı feszültséget, illetve áramerısséget.

cellák
elektródok
membrán

E részegységek, valamint a jelenlevı mikrobák,
szerves anyagok, illetve az elektrontranszfer
határozzák meg a cellák mőködését, teljesítményét.

2.1.3. Membrán
2.1.1. Cellák
A protonok átengedéséhez kationszelektív
membránokat szoktak alkalmazni, amelyek az
anionokat nem engedik át. Ez oly módon
lehetséges, hogy a membrán anyagába negatív
töltéssel rendelkezı funkciós csoportokat (pl.
szulfonsav-csoport) építenek be, amelyek az
elektromos taszítás miatt nem engedik át az
anionokat. A membrán funkciójához tartozik még a
két cellatér fizikai elválasztása, és az oxigén
anódtérbe történı diffúziójának megakadályozása.

A MÜC mőködésekor az anódtérben oxidáció
játszódik le, s az elektronok rákerülnek az anódra, a
protonok átdiffundálnak a membránon. Az
anódtérben anaerob körülményeket célszerő
fenntartani (pl. nitrogén gáz áramoltatásával), s
számolni kell kis mennyiségő szén-dioxid
képzıdésével.
A
katódtérben
ezzel
szemben
aerob
körülmények vannak, a bevezetett oxigénbıl, az
idevándorló protonokból és elektronokból víz
képzıdik. Az elektronáram egy részét lehet
kinyerni a cellákból, a két elektród közé épített
ellenállás (fogyasztó) segítségével.

2.2. MÜC-ben használt mikrobák és
szubsztrátok
Azokat a mikrobákat, amelyek képesek
extracelluláris elektronok kibocsátására, az angol
nyelvő
szakirodalom
„exo-electrogenic”
törzseknek, illetve exoelectrogen-eknek nevezi. Az
intenzív MÜC kutatások elején fıként egyes
mikrobákat
vizsgáltak
e
tulajdonságuk
feltérképezésére. Újabb és újabb mikrobákról
számoltak be a szaklapok, amelyek képesek az
elektron extracelluláris kibocsátására.
Nemrégiben azt is leírták, hogy tiszta kultúra
helyett mikroba konzorcium alkalmazásával is
hatékonyan mőködtethetı a MÜC. Ez azt is jelenti,
hogy a tiszta kultúrák jól definiált tápoldata és

2.1.2. Elektródok
Az anód szerepe ezeknél a celláknál
tulajdonképpen az elektron felvételére korlátozódik.
Ebben a folyamatban valójában az anód és a
mikroba közötti kölcsönhatás a legfontosabb.
Egyértelmő, hogy a mikroba akkor lesz képes a
leggyorsabb elektron átadásra, ha magán az
elektród felületén helyezkedik el. Épp ezért
célszerő minél nagyobb felülető elektródot
választani, pl. grafit szövetet. A MÜC anódja tehát
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2.3. Mőködési mechanizmus

tápanyagai (szubsztrátjai) helyett szerves anyag
keverék is felhasználható a cellákban (1. táblázat),
ily módon akár szerves hulladékok is szóba
jöhetnek, s ezzel a szennyvíztisztítási folyamatba
illeszthetık ezek a bio-elektromos rendszerek.
A MÜC-ban a szubsztrátok igen tág körét
kipróbálták már: szénhidrátokat (glükóz, szacharóz,
cellulóz, keményítı), illékony szerves savakat
(formát, acetát, butirát), alkoholokat (etanol,
metanol), aminosavakat és proteineket, sıt még
szervetlen anyagokat is (szulfidok, savas bányászati
szennyvizeket). Bár az egyszerő szubsztrát
komponensek segítségével viszonylag egyszerően
lehet tanulmányozni a metabolikus és konverziós
mikrobiális folyamatokat, de ezek a MÜC típusok
gazdasági szempontból nem tőnnek ideálisnak
méretnöveléshez, ipari alkalmazásokhoz. A
perspektívát inkább a szennyvizek kezeléséhez
kapcsolható
„második
generációs”
cellák
jelenthetik, ahol az elektromosság elıállítása
mellett a szennyvíz KOI értékének csökkentése
(lebontás) is eredményként jelentkezik.
mikroba

tápoldat/szubsztrát

Enterobacter
cloacae
Geobacter
sulfurreducens
Shewanella
putrefaciens
mikroba
konzorcium
mikroba
konzorcium
mikroba
konzorcium
Pseudomonas

MYG

Korábban azt gondolták, hogy az elektron
transzferhez exogén mediátorok (közvetítı közeg)
jelenléte szükséges, amelyek mintegy „elszállítják”
az elektronokat a katódhoz. Majd számos kutatás
eredményeként
kiderült,
hogy
megfelelı
mikrobakonzorcium esetén is lehet közvetítı közeg
nélkül elektromos áramot kinyerni. E felfedezés óta
rohamos fejlıdés figyelhetı meg a MÜC
technológiák terén.
2005-ben fedezték fel a Geobacter mikrobáknál
a sejt végébıl kinövı, farokszerő, úgynevezett
„nanohuzalok” (nanowires) jelenlétét. Feltehetıen
ezeket a kis szálakat a baktérium az elektronok
átadására használja, így nincs szükség mediátor
jelenlétére.
Kimutatták azonban, hogy egyes,
parányi huzalokkal nem rendelkezı mikrobák is
képesek elektronok leadására mediátor nélkül. Ezek
egyikénél, a Pseudomonas aeruginosa-nál leírták,
hogy extracelluláris úton fenazint termel, amely
vegyület képes az elektrontranszferre a sejt és az
adott felület között.

Közvetítı
közeg

2.4. Fejlesztések és lehetıségek
A MÜC-ból kinyerhetı elektromos energia
kezdetben 1 mW/m2 (az anód felületére
vonatkoztatva) alatt volt, s nagy áttörést jelentett 10
mW/m2 körüli érték elérése. Az utóbbi idıszakban
viszont drámai emelkedésnek vagyunk tanúi, ahogy
napjainkban már az 1000 mW/m2 energia sem
elérhetetlen ezekkel a készülékkel.
Nagy elırelépést jelentett a MÜC fejlesztések
során, amikor megtervezték a „lélegzı” katódot
(„air-breathing” cathode, vagy röviden „aircathode”) 2003-ban. A korábbi MÜC-nál a katód a
vízbe merült, amely az oldott oxigént tartalmazta.
Ennél az új kialakításnál a lapos, nagy felülető
katód egyszerően a cella külsı oldalán van
elhelyezve, s így közvetlenül érintkezik a levegı
oxigénjével, s hatékonyabb a teljes folyamat.

acetát
LB

-

szennyvíz

-

propionát

-

söripari szennyvíz

-

szennyvíz

metilén
kék
1. táblázat: MÜC példák: mikrobák és szubsztrátok
alkalmazása
A MÜC-ban alkalmazott szubsztrát típusa
alapvetı hatást gyakorol a mikrobiális közösség
struktúrájára és összetételére. Minél inkább redukált
formájú a szubsztrát, annál több energia áll
rendelkezésre.
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3. Összefoglalás
A mikrobiális üzemanyagcellák biomasszából
közvetlenül
elektromos
áramot
képesek
szolgáltatni, s így teljességgel hulladékmentes
„zöld” eljárással, kíméletes körülmények között
megújuló „bio”-energiát állítanak elı. Ez az
összeállítás
e
bio-elektrokémiai
eszközök
felépítését, mőködését, tulajdonságait mutatja be
röviden.
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Tejsav enantioszelektív észterezése Cyphos 104 ionos folyadékban
Enzymatic enantioselective esterification of lactic acid in Cyphos 104 ionic liquid

Németh Gergely1, Bányai Tamás1, Nemestóthy Nándor1, Zvejzdana
Findrik2, Gubicza László1
1

Pannon Egyetem, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
2
University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Department of
Reaction Engineering and Catalysis, Savska c. 16, 10000 Zagreb, Croatia
Summary
2-hydroxypropionic acid can be found in the nature, for example in milk products, cabbage, and it is an
intermedier in some metabolism. It is the smallest chiral carboxylic acid, which is produced by fermentation of
various renewable resources. Among the lactic acid derivatives lactates are really valuable products since they
can be applied in the food industry as an flavour component, and in pharmaceutical and cosmetic industry. In
addition, ethyl lactate is a natural flavouring compound and can be used as a “green” solvent, as well. This
compound contains a carboxyl and a hydroxyl group, which make it a very reactive molecule. The esterification
of lactic acid has a unique industrial importance, since this is the only purification process, which separates other
organic acids from lactic acid.
Esterification of lactic acid is an equilibrium reaction, therefore the maximal yield can be influenced using an
excess of one of the substrates (usually the alcohol) or removing the product ester or the side-product water.
Water content plays an important role during the reaction. In one hand the enzyme needs a monomolecular water
layer, in the other hand the lactic acid undergoes selfesterification when there is no enough water present in the
reaction mixture.
Ionic liquids constitute one of the hottest areas in chemistry these days. These chemicals are molten salts at room
temperature with a melting point below 100 °C, which can be achieved by incorporating a bulky asymmetric
cation into the structure together with a weakly-coordinating anion. Their unique, highly solvating features
provide an attractive medium for various types of chemical processes. Practically, they have no vapour pressure,
which is a great advantage against conventional solvents. When a certain application requires a new solvent, ILs
can be made task specific for it by a judicious variation in the length and branching of the alkyl chain and the
anionic precursor. This is the reason why they are designated as tailor-made molecules. It is not negligible that
the structure affects the environmentally features like biodegradability or toxicity.
In the past few years the researchers and collaborators of the Researh Institute of Chemical and Process
Engineering, Veszprém carried out several reactions in ionic liquids. The enantioselective esterification of lactic
acid in ILs is a brand new research area. The proper ILs were chosen to be the solvents of the reactions of lactic
acid. Several phosphonium type ionic liquids were tested. Cyphos 163 was the best solvent to achieve the best
ester yield, but is catalyses the reaction by itself, so does the Cyphos 202. Cyphos 104 was the chosen solvent
where our experiments were carried out. It does not catalyse the reaction itself and produce a quite benefical
ester yield. With this solvent the enantioselectivity of the enzyme can be investigated. The enzyme
enantioselectivity can be manipulated by the substrates and the reaction conditions. In some cases small amount
of co-solvent was added to the reaction mixture, which resulted higher activity, stability and the enantiomeric
excess was much higher.
The esterification of lactic acid with ethanol was carried out using Novozym 435 (Candida antarctica lipase B,
CALB, Amano PS-IM and Candida cilindracea enzymes. The reaction mixture contained 3,6 mmol monomer
lactic acid and 44 mmol ethanol, respectively, and 600 mg Cyphos 104 ionic liquid. In order to reach the higher
enantiomer excess the temperature (40, 60°C) and the ethanol excess (3, 6, 12 times) were modifyed. The
reactions were carried out in a thermostated, stirred (500 rpm) bioreactor, and the reaction time was 24 hours.
The two latter enzymes did not show enantioselectivity, but the enantiomeric excess was considerable with the
CALB.
karbonsav, mely hidroxil és karboxil csoportot is
tartalmaz. Ez teszi lehetıvé a különbözı
reakciókban való részvételét, így a vegyiparban is
számos komponens kiinduló anyaga. Zsírsavakkal
alkotott vegyületeit emulgeálószerként használják.
A tejsavnak különösen értékes származékai az
észterek,
melyeket
kis
szénatomszámú

Bevezetés
A tejsav (2-hidroxi-propionsav) természetben is
elıforduló szerves sav, mely megtalálható a
tejtermékekben, savanyú káposztában és számos
élılény anyagcsere köztiterméke is. A legkisebb
aszimmetrikus szénatomot tartalmazó hidroxi-
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alkoholokkal
szintetizálva
környezetbarát
oldószereket kapunk, a tejsav-etilésztert pedig az
élelmiszeripar is nagy mennyiségben használja
aromaanyagként. Hasznossága ellenére a tejsav
felhasználása korlátozott, mivel nehezen nyerhetı
ki a kis illékonysága miatt. Elválasztásához
adszorpció, elektrodialízis, extrakció és észterezés
használható. [1-4]
Az elmúlt években számos vizsgálat történt az
L-tejsav észterezésére. A tejsavat a reakciókhoz
tisztán, lényegében vízmentesen kell alkalmazni,
hogy az észterezési reakció egyensúlyát ne tolja el a
nem kívánt irányba. A tömény tejsav viszont
önmagával is képez észtert dimer vagy oligomer
formájában, ha kicsi a víztartalma:
LA + LA ↔ (LA)2 + H2O
Egyrészt ezért szükséges a reakciók során a
víztartalom követése, másrészt, hogy az enzim
elérje a kívánt aktivitását. [5]
Az ionos folyadékok manapság egyre inkább a
figyelem középpontjába kerülnek. Ezek olyan,
szobahımérsékleten folyékony sók, melyek
olvadáspontja 100 °C alatt van. Szerkezetileg egy
nagy terjedelmő, aszimmetrikus kationból és egy
gyengén koordináló anionból állnak. Különleges, jó
oldóképességgel rendelkeznek, mely újfajta közeget
biztosít számos kémiai eljáráshoz, pl. a
biokatalitikus reakciókhoz. Az ionos folyadékok
zöld jelzıje fıleg annak tulajdonítható, hogy
elhanyagolható gıznyomással rendelkeznek, mely
kiküszöböli az oldószerveszteséget a levegıbe és a
dolgozóknak kisebb expozíciós kockázatot okoz.
Ekképpen ezek a vegyületek iparilag barátságos
oldószerek lehetnek a vegyiparban és a
gyógyszeriparban. Egy bizonyos eljáráshoz külön
kialakítható a kívánt vegyület az alkillánc
hosszával, elágazásaival és az anionnal variálva, így
szinte végtelen lehetıség adódik a tervezésre.
Ezekkel a módosításokkal a környezeti hatásaik is
befolyásolhatók. [6-7]
Mivel a tejsav királis vegyület, ezért az
észterezése során is két azonos összetételő, de
különbözı formációjú, racém vegyület képzıdik a
vegyipari elıállítás során. Az észterezéskor
képzıdött termékben az izomerek aránya erısen

függ
az
enzim
mőködésétıl.
Ezek
enantioszelektivitását befolyásolják a szubsztrátok,
és a reakciókörülmények (vízaktivitás, hımérséklet,
pH, oldószer, adalékok, stb.) Számos kísérletben kis
mennyiségő társ-oldószert alkalmazva az enzim
mőködése javult, aktivitása, stabilitása és az
enantiomer
felesleg
értéke
nagymértékben
növekedett. Meghatározták, hogy a maximális
aktivitás eléréséhez kb. 1000 vízmolekula
szükséges enzimmolekulánként, mely lényegében a
monomolekuláris borítottsághoz elegendı. [8]
A víztartalom nemcsak az enzim mőködése
szempontjából fontos, hanem a tejsav és a reakció
szempontjából is. Ezen hatások optimalizálásához
kb. 3-5 m/m% kezdeti víztartalmat alkalmaztak.
Mivel a tejsav észterezése egyensúlyra vezetı
folyamat,
az
elérhetı
maximális
hozam
befolyásolható valamelyik szubsztrát (általában
alkohol) feleslegben való alkalmazásával, vagy
termék elvételével. Nagy enzimdezaktiváló hatásuk
miatt savakat ritkán használnak feleslegben.
Az észterezéses kísérletek szerves
oldószerekben és ionos folyadékokban is
megtörténtek. A reakció két legmegfelelıbb közege
a hexán és a toluol. Hexánban 10%, toluolban pedig
közel 100%-os átalakulási fokot tudtak elérni
azonos körülmények között. Az ionos folyadékok
közül a Cyphos-típusú vegyületek oldják jól a
tejsavat, közülük 20 különbözıt teszteltek. A
kísérletek bizonyították, hogy a Cyphos-ok, savas
karakterüktıl függıen, különbözı mértékben
katalizálják az észterezési reakciót. A Cyphos 163 a
hımérséklet függvényében eltérı mértékben
katalizál. Ezzel 24 óra alatt 75%-os hozamot is
elértek, de enzim alkalmazásával ugyanez a hozam
már 5 óra alatt megvalósult. További
vizsgálatokban megállapították, hogy a Cyphos 202
kis mértékben katalizálja a folyamatot. Néhány
esetben megtörtént az is, hogy a monomer tejsavból
számított hozam átlépte a 100%-ot. Ennek oka,
hogy az alapanyagként használt tejsav monomer
tartalma 53%. A reakció lejátszódása során a
képzıdı víz a tejsav dimerek és oligomerek
egyensúlyát a hirdolízis irányába tolja el, így a
kezdetihez képest több további monomer lesz képes
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a reakcióra, mely magyarázatot ad a hozam 100%on túli növekedésére. [5]

Víztartalommérés: automata Mettler Toledo
DL 35 Karl-Fisher titrátor alkalmazásával.

Anyagok és módszerek

Eredmények és értékelésük

Enzim: Novozym 435 (immobilizált Candida
antarctica lipáz B, triacilglicerol hidroláz, E. C.
3.1.1.3.) Novo Nordisk (Basvaerd, Dánia).
(1U=11900 µmol propil-laurát/g, 15 min, 1 atm,
víztartalom: 1-2%). Lipase from Candida
cylindracea (liofilizált, E. C. 3.1.1.3.), SigmaAldrich (Buchs, Svájc), 20,7 U/mg, Amano lipase
PS-IM (diatomaceous talajon immobilizált), SigmaAldrich (St Louis, USA)
Ionos folyadék: trihexil-tetradecil-foszfóniumbis (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),
hexán,
(Scharlau,
Spanyolország)
Rázatás,
inkubálás:
GFL
3031
rázó
inkubátorral.
Reakció rázatott lombikban: A reakcóelegyeket
(össztérfogat 4 cm3) 40 °C-on, 150 min-1 rázatási
sebességgel reagáltattuk 24 órán át.
Elemzések:
A
termékhozam
és
az
enantioszelektivitás vizsgálatához HP 5890 típusú
gázkromatográfot használtunk. A GC FID
detektorral rendelkezik. A termékhozamot HPFFAP kolonnával (Agilent J&W) 80 kPa
fejnyomáson, 10 cm3/min N2 áramlási sebességgel,
az enantioszelektivitást Lipodex E (MachereyNagel) kolonnával, 40 kPa fejnayomáson, 1,5
cm3/min N2 áramlási sebességgel mértük.
A GC-hez csatolva HP 19395A headspace (HS)
automata mintaadagoló készüléket alkalmaztunk
60°C-os hımérsékleten és 2 bar nyomáson. Ezzel
az eszközzel küszöböltük ki, hogy a kolonnákra
ionos folyadék jusson.
Minta
elıkészítés:
Az
etil-laktát
gázkromatográfiás elemzéséhez az elegybıl 20 ml
mintát vettünk a HS mintatartó edényébe, majd a
reakció teljes befagyasztásához 1 cm3 hexánt
mértünk hozzá.

A kezdeti kísérletekhez kiválasztottuk a
legmegfelelıbb Cyphos-típusú ionos folyadékot,
melynél szempont volt, hogy jól oldja a tejsavat, és
ne katalizálja a reakciót, mert akkor nem kizárólag
az enzim hatásai érvényesülnek, így hamis
eredményt kaphatunk. Az irodalom szerint [9] a
Cyphos 163 jelenlétében volt legnagyobb a hozam,
de katalizátor hatása miatt nem alkalmas. A Cyphos
202 sem bizonyult alkalmasnak, mivel az
állításokkal ellentétesen nem kis mértékben, hanem
igen jelentısen katalizálja a folyamatot. Ezt
számszerősítve 10 óra alatt 80%-os konverziót
eredményezett enzim jelenléte nélkül. Ezek után
döntésünk a Cyphos 104-re esett.
A kísérletekhez 3,6 mmol monomer tejsavat, 44
mmol etil-alkoholt, és 600 mg ionos folyadékot
alkalmaztunk. Ehhez 5 mg enzimet alkalmaztunk 34 %-os víztartalom mellett. Ezen paraméterekkel
vizsgáltuk a fent említett három enzim
enantioszelektív hatását. A várakozásokkal
ellentétben
sem
a
más
reakciókban
enantioszelektívnek bizonyúló Amano PS-IM, sem
a Candida cylindracea nem mutatott jelentıs hatást.
Viszont Novozym 435 alkalmazásánál az
enantiomer felesleg 24 óra után 18,2 % volt L-etillaktátra nézve. Az eredmények az 1. ábrán láthatók

1. ábra. Enantiomer felesleg különbözı enzimek
esetén
A második kísérletsorozatnál a tejsav és etanol
arányát változtattuk. A kiindulási 1:12 arányú
elegyben
lezajlott
reakció
tulajdonságait
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összehasonlítottuk az 1:6 és 1:3-as arányú
elegyével. A 2. ábrán jó látható, hogy a
kívánalmainknak a leginkább a 12-szeres alkohol
felesleg felel meg.

Összefoglalás
A rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján
összeállítottuk a tejsav etanollal való észterezéséhez
szükséges elegyet, melyben közegként Cyphos 104
ionos folyadékot alkalmaztunk. Ebben az elegyben
vizsgáltuk az enzimek enantioszelektív hatását. Az
Amano PS-IM és a Candida cylindracea
enzimekkel racém etil-laktát elegyet kaptunk. A
Novozym 435 (CALB) enzim enantioszelektivitása
viszont a komponensek arányának és a hımérséklet
függvényében változott. A legnagyobb szelektivitás
40°-on és 12-szeres alkohol felesleg mellett volt
elérhetı, melynél az enantiomer felesleg 18%-ig
növekedett.

2. ábra. Az alkoholfelesleg hatása az enantiomer
feleslegre
Az eddigi eredményeket alapul véve 1:12
arányú tejsav:alkohol eleggyel és Novozym 435
emzimmel vizsgáltuk a hımérséklet emelésének
hatását. Az enzimmel elviekben magasabb
hımérsékleten nagyobb hozamot tudunk elérni, és
az aktivitása is növekszik, ezért a korábbi 40°C
helyett 60°C-on is teszteltük a hatását. A 3. ábrán
látható, hogy az enzim enantioszelektív hatása a
hımérséklet növelésével kezdetben elmarad a
40°C-os értéktıl, azonban 24 óra elteltével közel
azonos értéket kaptunk.
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Biohidrogén - a fotoheterotróf megközelítés
Biohydrogen – the photoheterotrophic approach
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Summary
The hydrogen produced by anaerobic or photosynthetic bacteria is also called biohydrogen and considered as the
energy carrier of the future [1]. The anaerobic, non-photoshyntetic bacteria decompose organic compounds
(most frequently carbohydrates) into organic acids, carbon dioxide and hydrogen, but the subsequent conversion
of the organic acids is not feasible energetically. However, some photosynthetic bacteria manage to further
exploit these organic acids, driven by light energy due to the light-harvesting pigments found in the bacterial cell
membrane. Being intimately linked to light energy, the process that makes possible the decomposition of organic
acids into hydrogen and carbon dioxide is called photofermentation [2].
The hydrogenase enzymes play pivotal role in the photofermentative hydrogen production, as a catalyst of
the reversible oxidation of molecular hydrogen. Hydrogen is also generated via the activity of the nitrogenase
enzyme as a byproduct of the nitrogen fixation process [3].
Our model organism, Thiocapsa roseopersicina BBS is an anaerobic, phototrophic purple sulphur
bacterium which contains at least three distinct and active NiFe hydrogenases: two membrane-bound (HynSL
and HupSL) and one soluble (HoxEFUYH) enzymes as well as one nitrogenase enzyme. In order to compare the
hydrogen productivity by the hydrogenases and the nitrogenase, two mutant strains were used, namely the
GB1121 strain for the measurements of the Hox-mediated H2 evolution, under nitrogenase repressed conditions,
and the M539 strain under N2-fixing conditions [4]. In all cases, the cells grew at 25ºC under anaerobic and
illuminated conditions. The H2 produced was measured gas chromatographically, every day: the headspace was
daily washed-out with nitrogen, while a second, parallel flask provided accumulated H2 production data. We
observed that the amount of hydrogen produced by the nitrogenase enzyme (7.36 ml H2/l culture/day) was
approximately 15 times higher than the amount produced by the hydrogenase enzymes (0.505 ml H2/l
culture/day), but the biosynthesis of the inducible nitrogenase became repressed, and almost no nitrogenase
based hydrogen production was observed after the 7th day. The hydrogenase based hydrogen production lasted
for two more weeks, moreover, the daily removal of hydrogen from the headspace resulted in a relatively high
hydrogen production rate (1.018 ml H2/l culture/day).
Next we supplemented the basic growth medium with various organic carbon sources in order to identify
the ones the bacteria can use as electron source. Upon addition of various organic acids, like acetate, citrate,
maleic acid, formiate, pyruvate, succinate, or lactose showed that the hydrogen production is possible from
citrate and lactose, whereas the activity of the nitrogenase enzyme was positively influenced by acetate, pyruvate
and succinate. It is to be noted that in the medium containing maleic acid neither of the strains could grow. In
light of our preliminary results we assume that the likely reason for the maleic acid failure is the use of maleic
acid form instead of its sodium salt. Another notable preliminary conclusion is that although the bacterial growth
was not influenced negatively, the H2 production was blocked in all cases by Na-formiate. In order to conclude
that the increased hydrogen production was definitely effected by the added organic carbon sources, we
measured the substrate consumption with HPLC. Using this data we will be able to determine the organic acid
utilization rate.
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Flagellin-GFP fúziós fehérje elıállítása és jellemzése
Preparation and characterization of Flagellin-GFP fusion protein
Klein Ágnes, Jankovics Hajnalka, Tóth Balázs, Muskotál Adél,
Vonderviszt Ferenc
Pannon Egyetem, Mőszaki Informatikai Kar, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet,
Bio-Nanorendszerek Laboratóriuma
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Summary
The isolation of the green fluorescent protein (GFP) was a great advantage in the protein research and medical
science. GFP is a non-toxic, easily detectable biomarker, which is appropriate to mark proteins and detect them
in living organisms. GFP can be expressed in fusion constructs without changing the native structure. In our
investigations, the fusion construct of the GFP and the flagellin (FliC), which is a monomer protein of the
flagellar filament of bacteria, was created. This variant of GFP has polimerization ability due to the flagellin
molecule. The FliC-GFP fusion protein was expressed in E. coli, purified by chromatographic methods and its
polimerization feature was investigated.
Összefoglaló
A fehérjekutatásban és az orvostudományban nagy elırelépést jelentett a zöld fluoreszkáló fehérje (GFP, green
fluorescent protein) izolálása. A GFP a sejtek számára nem mérgezı, könnyen detektálható biomarker szerepét
tölti be, így nemcsak a fehérjék jelölésére alkalmas, hanem azok kifejezıdésének nyomon követésére is lehet
használni. A GFP-t az teszi különlegessé, hogy a vizsgálandó anyaghoz kötıdve expresszálódik, miközben
szerkezetét nem károsítja, és nem változtatja meg. Munkánk során elkészítettük a GFP fehérjét és a baktériumok
flagelláris filamentumait felépítı flagellin fehérje fúziós konstrukcióját. Így egy olyan GFP változatot állítottunk
elı, ami polimerizációs képességgel rendelkezik. A flagellin (FliC)-GFP fúziós fehérjét termeltettük E. coli
baktériumtörzsben, tisztítottuk kromatográfiás módszerrel, majd vizsgáltuk polimerizációs tulajdonságait.
Bevezetés
A flagellin fehérje jellemzése
A flagellumok a baktériumok mozgásszervei.
A bakteriális flagellumok helikális filamentumai a
sejtmembránon kívül helyezkednek el. A
filamnetumokat a flagellin fehérje több tízezer
példánya építi fel. A filamentumokban a flagellinek
11 protofilamentumba rendezıdnek, amelyek
egymással szoros kölcsönhatásban alakítják ki a
filamnetumok szerkezetét (1. ábra) [1]. A flagellin
alegységek terminális régiói vesznek csak részt a
filamentumépítésben, míg centrális részük a
filamentumok felszínén található, melyet a kívülrıl
könnyen hozzáférhetı D3 domén alkot.

1. ábra. A flagellin alegységek, melyek felépítik a
flagelláris filamentumok szerkezetét [1]
Éppen ezért a D3 domén kiváló célpontot jelent a
génsebészeti beavatkozások számára, felületén
különféle kötıhelyek hozhatók létre anélkül, hogy a
fehérje polimerizációs képessége ezzel megváltozna
(2. ábra). A flagelláris filamentumok rendelkeznek
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11 β-szállból álló β-hordó és rövid α-hélixek építik
fel. A β-hordó közepén haladnak át a hélixek, és a
hélixek centrális központjában található a kromofór
csoport, amely a fluoreszcenciáért felelıs.
Molekuláris genetikában a GFP elterjedt riporter
gén.

az önszervezıdés képességével, ami azt jelenti,
hogy megfelelı körülmények között a flagellin
molekulák spontán módon képesek összeállni a
natívval megegyezı szerkezető filamentumokká
[1].

3. ábra. GFP szerkezete
2. ábra. A filamentum szerkezete [1]

Ebbıl a tulajdonságából adódóan alkalmas arra,
hogy egy adott génhez kapcsolva annak kifejezését
nyomon
lehessen
követni,
valamint
fluoreszcenciája
révén
a
mennyiségi
meghatározásra
is
lehetıséget
nyújt.
A
fluoreszcencia ugyanis csak ott jelenik meg, ahol a
vizsgált fehérje expresszálódik. A GFP nem
változtatja meg az adott fehérje funkcióját, csak
jelzi jelenlétét. Módosított alakban bioszenzorként
alkalmazzák,
az
átalakításokat
különbözı
rekombináns DNS technikák segítségével hozzák
létre [2].
Az sfGFP (superfolder/szuperstabil GFP) a GFP
egyik származéka. Azért fejlesztették ki, mert a
zöld fluorescens fehérje korábbi változatai gyakran
nem megfelelıen tekerednek fel, amikor más
fehérjékhez kapcsolódnak. Ez azért jelent
problémát, mert ha a fehérje nem tekeredik fel
megfelelıen, azaz nem veszi fel harmadlagos
szerkezetét, akkor nem képes a fluoreszcenciára. A
sfGFP ezen kívül segíti a hozzákapcsolt,
harmadlagos szerkezetüket egyébként nehezen
felvevı fehérjék, polipeptidek feltekeredését is [3].

Laboratóriumunk egyik fontos célkitőzése, hogy a
flagellin fehérje középsı részébe különféle
enzimeket, illetve kötıfehérjéket építsünk be, s a
flagellin polimerizációs képességét kihasználva
ezekbıl a fúziós fehérjékbıl a biotechnológiában,
illetve a bioszenzorikában elınyösen alkalmazható
filamentáris szerkezeteket építsünk. Az idegen
fehérjék beültetési metodikájának kidolgozáshoz
célul tőztük ki a flagellin-sfGFP fúziós fehérje
elıállítását,
polimerizációs
tulajdonságának
vizsgálatát,
ami
kiváló
tesztrendszerként
kínálkozik, hiszen a beépített GFP megfelelı
feltekeredettsége a fluoreszcenciás tulajdonságok
révén könnyen ellenırizhetı.

A GFP, mint riporter fehérje
A zöld fluoreszkáló fehérje, (továbbiakban
GFP, Green fluorescent protein) egy spontán
fluoreszkáló fehérje. Elsı kristályszerkezetét 1996ban határozták meg. A GFP felfedezéséért és
továbbfejlesztéséért 2008-ban kémiai Nobel díjat
ítéltek. A GFP 238 aminosavból áll, kétabszorpciós
maximuma 395 és 475 nm-nél található, emissziós
maximuma 508 nm-nél. Molekulatömege 26,9 kDa,
formája henger alakú, 30Å átmérıjő és körülbelül
40 Å hosszú. Az 3. ábrán látható, hogy a GFP-t egy

Flagellin alapú receptorok és fúziós fehérjék
A hagyományos biomarkerek, illetve fehérje
chipek gyakran antitesteket alkalmaznak érzékelı
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37°C-on OD600=0,689 sejtsőrőségig növesztettük a
baktériumokat, majd az indukciót 20°C-on 0,1mM
IPTG végkoncentrációval végeztük, majd 16 órán
keresztül inkubáltuk a sejteket. A sejttenyészetet
centrifugáltuk 8500 rpm-en, 30 percig, majd a
sejtüledéket 20mM Na2HPO4–et és 500mM NaClot tartalmazó pufferben szuszpendáltuk. Ezt
követıen ultrahanggal tártuk fel a sejteket. 50.000
rpm fordulaton 30 percig centrifugáltuk. A
felülúszóból Ni2+ affinitás kromatográfiával
tisztítottuk meg a FliC-sfGFP fehérjét.

elemként. Ezek elıállítása költséges, preparálásuk
bonyolult, stabilitásuk sokszor elégtelen, a hordozó
felülethez kötve könnyen elveszíthetik natív
térszerkezetüket. Az antitestek kiváltása más
fehérje-alapú
receptorokkal
mindenképpen
kívánatos. Jelenleg is folynak kutatások arra
vonatkozóan, hogy a baktériumok flagelláris
filamentumait felépítı flagellin fehérjébıl létre
tudjunk hozni adott célmolekulák hatékony
felismerésére és megkötésére képes receptorokat a
D3-domén átalakításával vagy kicserélésével. A
flagellin receptorok az antitesteknél és más eddig
ismert
mesterséges
fehérje
receptoroknál
lényegesen egyszerőbben és olcsóbban, a
baktériumsejtek feltárása nélkül elıállíthatóak, s
emellett
még
a
flagellin
polimerizációs
képességénél
fogva
különféle
elınyös
tulajdonságokkal
rendelkezı
filamentáris
receptorstruktúrák építésére is alkalmazhatóak.

A fúziós fehérje polimerizációs tulajdonságának
vizsgálata
Fúziós fehérjénk elıállításakor a flagellin terminális
régióit
nem
változtattuk
meg,
hiszen
polimerizációra képes konstrukciót kívántunk
létrehozni. A fúziós fehérje szerkezetérıl, a GFP
flagellin molekulán belüli térkitöltésérıl jelenleg
nem rendelkezünk információval. Valószínősíthetı,
hogy a GFP, mivel nagyobb, mint a flagellinbıl
eltávolított D3 domén, úgy helyezkedik el a fúziós
fehérjénkben, hogy helyhiány miatt azok nem
tudnak a natívval megegyezı filamentumot
felépíteni, ezért kevert polimerizációt végeztünk. A
tisztított
FliC-sfGFP
fehérjét
vegyesen
polimerizáltattuk D3-deléciós mutáns flagellinnel
(1:10
tömegarányban),
1
M
NH3(SO4)2
jelenlétében. 12 óra polimerizáltatás után
70 000rpm 30 perces centrifugálással ülepítettük,
majd pufferben feloldottuk a filamentumokat és
SDS-gélen futtattuk (5. ábra).

Az FliC-sfGFP fúziós konstrukció létrehozása
A pET19b+ plazmidba ligáltuk a Salmonella
flagellin génjét, amelybıl a D3 domént töröltük és
ennek helyére építettük be az sfGFP gént (4.ábra).
Mutagenezis kit segítségével 10 hiszitidinbıl álló
oligopeptidet főztünk a fehérjére a hatékonyabb és
gyorsabb kromatográfiás tisztítás érdekében.

FliC-sfGFP
D3-deléciós
flagellin
4. ábra. FliC-sfGFP fúziós konstrukciójának
plazmid képe
5. ábra. A polimerizáció eredménye akrilamid gélen

A FliC-sfGFP fehérje termeltetése és tisztítása

A 5. ábrán látható akrilamid gél szemlélteti, hogy a
képzıdött filamentumba mindkettı fehérje beépült,

Az FliC-sfGFP pET19b+ konstrukciót BL21
Codon+RIL E.coli baktériumtörzsben termeltettük.
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tehát igazoltuk, hogy a FliC-sfGFP polimerizációra
képes.

Irodalomjegyzék
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Polymerization and Polymorphism”. J. Mol. Biol.,
270, 222-237 (1997)
[2] Ormö, M., Cubitt, A., Kallio K., Gross, L.,
Tsien, R., Remington, S., "Crystal structure of the
Aequorea victoria green fluorescent protein".
Science, 273 (5280), 1392–5, (1996)
[3] Jean-Denis P., Cabantous S., Tran T.,
Terwilliger C. T., Waldo S. G.: „Engineering and
characterization of a superfolder green fluorescent
protein”. Nature Biotechnology, 24, 79-88, (2005)

Távlatok
Kutatásaink során létrehoztuk az sfGFP flagellin
fehérjével való fúziós konstrukcióját, melyet
transzformáltunk
BL21Codon+RIL
E.coli
baktériumtörzsekbe és optimális termeltetési és
indukálási körülményeket dolgoztunk ki. A FliCsfGFP
fehérjét
tisztítottuk
Ni2+
affinitás
kromatográfiával, majd kimutattuk polimerizációs
képességét. Fúziós konstrukciónkkal végzett
kutatásaink
megnyitják
az
utat
újfajta
nanostruktúrák építése felé. Hosszú távú céljaink
között szerepel, hogy az FliC-sfGFP alegységeket
kiválasztott célmolekulák kötésére képes flagellin
variánsok közé beépítve olyan filamentumokat
hozzunk létre, amelyek esetében a célmolekulák
megkötése
a
fluoreszcens
tulajdonságok
megváltozásához vezetne, így az elıállított fúziós
konstrukció használható lenne jelzıfehérjeként.

Ez a munka az NKTH-OTKA CK77819 projekt
támogatásával készült.
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Biomassza emészthetıségének javítása ultrahangos elıkezeléssel
Effects of ultrasonic pretreatments on digestibility of biomass

Szigeti Márton, Járvás Gábor, Dallos András
Pannon Egyetem, Fizikai Kémia Intézeti Tanszék
8200 Veszprém Egyetem u. 10
Összefoglaló
A rohamos ütemben fejlıdı iparágak, valamint a folyamatosan növekvı lakosság egyre nagyobb
energiaszükségletének kielégítésére a hagyományos fosszilis energiahordozókból származó energia mellett egyre
nagyobb teret nyer a biomassza alapú energiagyártásból (biogáz, biodízel, bioetanolból) termelhetı energia.
Ezen technológiák közül a biogáz termelés hatásfoka jelentısen nıhet, valamint a folyamat ciklusideje
csökkenhet a fermentáció fejlesztésével, valamint a nyersanyagok emészthetıségének javításával. A
fermentálandó szubsztrát növényi rostjait az ultrahangos besugárzás hatására fellépı kavitációs effektus
roncsolja, ezáltal növelve a fajlagos felületet, javítva ezzel a biopolimerek hozzáférhetıségét, a szerves anyagok
oldott fázisba vitele által azok emészthetıségét, elısegítve a lebontó baktériumok tevékenységét.
A NKTH által támogatott kutatómunkánk (JÁP OMFB-00854/2007) során cukorcirok szár ultrahangos
elıkezelésével foglalkoztunk mely egy potenciális bioetanol alapanyag termesztésének mellékterméke. A
kísérleteket egy SONICS Vibra Cell VCX-750 típusú ultrahangos feltáró berendezéssel végeztük Az ultrahangos
feltárás eredményességét a biomassza-víz szuszpenzió vizes fázisának kémiai oxigénigény (KOI), biológiai
oxigén igény (BOI), valamint a tényleges biogáz-termelés gázkihozatal változásának mérésével követtük. A
roncsolás hatását, és a kvázi kristályszerkezet megváltozását röntgen diffrakciós, ICP fotometriás mérésekkel
követtük nyomon, valamint a folyamat hatásáról elektronmikroszkópiás felvételeket készítettünk.
Az eredményeink alapján megállapítottuk, hogy az ultrahangos elıkezelés hatásos eljárás a cukorcirok szár
emészthetıségének javításához, és így a belıle történı biogáz fermentációval végzett energia elıállítás
hatékonyságának növeléséhez.
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Nanorészecskék elıállítása és jellemzése orvosbiológiai alkalmazás
céljából
Nanoparticles for biomedical application: synthesis and characterization

Balázs Söptei, Zoltán Hórvölgyi
BME, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, Kolloidkémia csoport
1111 Budapest, Budafoki út 6-8.
Summary
We prepared different types of silica nanoparticles to establish scaffolds of drug delivery systems. Stöber silica
sols doped with fluorescent dyes Thioflavin T and Rhodamine 6G were synthesized. Dye molecules were
intercalated in the silica matrix, thus the investigated nanoparticles are detectable with fluorimetry
measurements. Release of the dies from the silica was measured via UV-Vis spectrophotometry at different pH
values, no release was detectable. Wetting properties of dye loaded silica were also studied. With other methods,
we were able to synthesize mesoporous and hollow sphere particles which have different structure in comparison
to Stöber silica.
Összefoglaló
A Stöber-szintézis [1] olyan eljárás, mely szők méreteloszlású, gömb alakú nanorészecskék elıállítását teszi
lehetıvé széles mérettartományban. A szintézis módosításával elérhetı, hogy fluoreszcens festékmolekulák
beépüljenek a szilika részecskékbe, így azok in vivo nyomon követhetık.
A Thioflavin T-vel jelölt nanorészecskék fluorimetriás vizsgálata során sikerült igazolni, hogy a festék beépült a
szilika vázba; a szilika szolok emissziós intenzitása egy nagyságrenddel meghaladta a Thioflavin T etanolos
oldatainak emissziós maximum-értékeit [2].
Wilhelmy filmmérleges mérésekkel vizsgálva a jelölt részecskék nedvesedési tulajdonságait, azt az eredményt
kaptuk, hogy a fluoreszcens szilika hasonlóan hidrofil viselkedést mutat, mint a natív Stöber szilika [3].
A módosított Stöber-féle eljárást Rhodamine 6G hozzáadásával is sikerült végrehajtani. A fluorimetriás
vizsgálatok alapján az így keletkezett részecskék alacsony koncentrációban (10-5 mg/ml) is kimutathatók.
A jelölt szilika részecskék esetében a festékanyagok kioldódását Uv-VIS spektrofotometriával vizsgáltuk. Azt
tapasztaltuk, hogy a festékmolekulák egyhónapos periódus után sem jelennek meg kimutatható mennyiségben a
felülúszóban.
Más eljárások segítségével sikerült létrehozni mezopórusos [4], illetve üreges gömb [5] szerkezető szilika
részecskéket is. Ezek elıállításával célunk nagy fajlagos felülető rendszerek létrehozása volt, melyek a Stöberrészecskékhez képest nagyobb hatékonysággal és kapacitással lehetnek képesek hatóanyagok felvételére, illetve
szállítására.
Irodalomjegyzék
[1] Stöber W, Fink A, Bohn E, Controlled growth of monodisperse silica spheres in the micron size range, J.
Colloid Interface Sci. 26 (1968), 62-69
[2] Söptei B, Baranyai P, Kovács A L, Hórvölgyi Z, Preparation and characterization of Thioflavin T doped
silica nanoparticles, Periodica Polytechnica Chem. Eng. 53/2 (2009), 49-54
[3] Máté M, Fendler J H, Ramsden J R, Szalma J, Hórvölgyi Z, Eliminating Surface Pressure Gradient Effects in
Contact Angle Determination of Nanoand Microparticles Using a Film Balance, Langmuir 14 (1998), 65016504,
[4] Sun W, Fang N, Trewyn B G, Tsunoda M, Slowing I I,Lin V S Y, Yeung E S, Endocytosis of a single
mesoporous silica nanoparticle into a human lung cancer cell observed by differential interference contrast
microscopy, Anal. Bioanal. Chem. 391 (2008), 2119–2125
[5] Teng Z, Han Y,Li J,Yan F, Yang W, Preparation of hollow mesoporous silica spheres by a sol–gel/emulsion
approach, Microporous and Mesoporous Materials 127 (2010) 67–72
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Körömvirág (Calendula officinalis L.) és orbáncfő (Hypericum
perforatum L.) hatóanyagainak komplexálása ciklodextrinekbe
szuperkritikus szén-dioxidból
Cyclodextrin complexation of faradiol-esthers and hyperforin extracted from marigold and
St. John’s wort with supercritical carbon dioxide

Baffi Bálint1, Cossuta Dániel1, Kiss Kora2, Fekete Jenı2, Keve Tibor3,
Szente Lajos4, Simándi Béla1
1

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék, 1111 Budapest, Budafoki út 8.
2
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék. 111 Budapest, Szt. Gellért tér 4.
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Gradiens Kft.. 2074 Perbál, Levendula utca 1.
4
CYCLOLAB Kutató-fejlesztı Laboratórium Kft., 1097 Budapest Illatos út 7.
Összefoglaló
A körömvirág és az orbáncfő két, hazánkban is termesztett gyógynövény, amelyeknek mind a
népgyógyászatban, mind a modern orvoslásban különbözı gyógyhatásokat (antidepresszáns, antioxidáns,
gyulladáscsökkentı) tulajdonítanak. Kivonataikat számos készítményben (étrend-kiegészítı kapszula,
kozmetikum, tinktúra stb.) használják. A hatóanyagok vízben rosszul, vagy egyáltalán nem oldódnak, ami
korlátozza az elérhetı in vivo koncentrációt, így a készítmények hatásosságát is. Az oldhatóság megnövelésének
egyik módja, ha egy poláris burokba zárjuk az adott vegyületet; erre a célra kiválóan alkalmasak a
ciklodextrinek. A hatóanyagok és a ciklodextrin komplexének létrehozására számos módszert dolgoztak ki.
Ebben a munkában egy újabb módszer kifejlesztésére tettünk kísérletet.
Célunk volt egy olyan módszer kidolgozása, amelynek segítségével az adott növényi hatóanyagokat (hiperforin,
faradiol-észterek) tudjuk komplexálni különbözı ciklodextrinekben.
A kísérleteket laboratóriumi és félüzemi méretben végeztük. A laboratóriumi kísérletekhez orbáncfő és
körömvirág szuperkritikus szén-dioxiddal extrahált kivonatait, valamint β- és hidroxipropil-β-ciklodextrineket
használtunk fel, míg a félüzemi kísérletekhez γ- és random metilezett β-ciklodextrineket választottunk. A
félüzemi kísérleteket, az egyébként szuperkritikus extrakcióra használt, 5 liter térfogatú készülékben hajtottuk
végre. Ebben az esetben közvetlenül a növényi részeket használtuk fel nyersanyagként a kivonat helyett. A
módszer mőködıképességének ellenırzésére összehasonlító kísérleteket végeztünk szuszpenziós
komplexálással. A ciklodextrin és a szuperkritikus fluidum kontaktideje hatásának vizsgálatának céljából
végeztünk kísérleteket egy 30 cm3 térfogatú szakaszos reaktorban. A komplexált és adszorbeált célmolekulák
elkülönítésére laktózzal végeztünk kísérleteket. Az elkészített mintákat HPLC mérésekkel analizáltuk.
Megállapítottuk, hogy a β-ciklodextrin képes komplexálni a faradiol-észtereket, az orbáncfő esetében a
hiperforin helyett azonban más vegyületek kötıdnek meg. Tapasztaltuk a komplexált célmolekulák
koncentrációjának függését a fluidum és a ciklodextrin kontaktidejétıl 20 órás kísérleti idıtartamon belül. A
hidroxipropil-β-cikoldextrin alkalmatlannak bizonyult a célmolekulák komplexálására.
A kutatómunkát a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) támogatta, a projekt nyilvántartási száma
NKFP_A3-2008-0211.
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Szakaszos rektifikálás nem-hagyományos, zárt üzemeltetési
módjainak vizsgálata
Investigation of Non-conventional Closed Batch Distillation Column Operation Modes

László Hégely, Péter Láng
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
1521 Budapest, Mőegyetem rkp. 3-5
Summary
The advantage of batch distillation over the continuous one – primarily in the separation of mixtures produced in
small, varying 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, like the multivessel and middle vessel columns. These devices can be
operated in closed mode (without product withdrawal) as well.
We have compared open and non-conventional closed batch column operation modes with the CC-DCOLUMN
dynamic flow-sheet simulator. With the models constructed, we simulated the separation of a test mixture (nhexane-n-heptane), and compared the recoveries of the different modes under constant energy consumption.
From the open operation modes of the batch rectifier, we investigated the operation with constant reflux ratio
and with constant distillate composition. We studied six different variants for the closed operation mode (Fig.
1.), which differ in the operation of the top vessel: 1: constant volumetric liquid flow rate from the vessel, 2:
constant level in the vessel (a: initially empty vessel, b: distribution of the charge between the two vessels), 3:
constant liquid flow rate, then constant level, 4: temperature control, that is variable reflux flow rate (a: initially
empty vessel, b: distribution of the charge between the two vessels). In the case of Modes 2, 3 and 4, controllers
were applied to maintain a constant liquid level (Modes 2 and 3), or constant temperature on a plate near to the
top of the column, that is, constant distillate composition (Mode 4), respectively. The controllers were tuned with
the Ziegler-Nichols method. The effects of the most important operational parameters were also studied.

Figure 1. Model of closed modes of a batch rectifier (with level control, Modes 2-3).
Modes 2b and 4a proved to be the best closed modes. The decrease of the operation time and the increase of the
number of theoretical stages increased the advantage of closed modes against the open one. The most important
parameter was the liquid hold-up of the column. For higher hold-ups, the open operation mode gave the highest
recovery. However, the closed operation modes, in the case of small hold-ups, provided 2.1-7 % higher recovery
than the open one.
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Absztrakt: A zárt szakaszos rektifikálás nyílt és
nem-hagyományos zárt üzemeltetési módjait
hasonlítottuk össze a CC-DCOLUMN dinamikus
folyamatszimulátorral. A felépített modellekkel egy
teszt elegy (n-hexán-n-heptán) szétválasztását
vizsgáltuk, és összehasonlítottuk a különbözı
módszerekkel elérhetı kinyeréseket azonos
energiafogyasztás mellett. Hat zárt üzemeltetési
módot vizsgáltunk, amelyek egymástól a felsı
tartály mőködésében térnek el. Tanulmányoztuk a
mőveleti paraméterek hatását is. Elhanyagolható
nagyságú folyadék hold-up esetén a zárt
üzemeltetéssel 2,1-7 %-kal nagyobb kinyerést
értünk el.

rektifikáló zárt üzemeltetési módja a többtartályos
oszlop – amelyet általában zárt módon
üzemeltetnek – legegyszerőbb esetének tekinthetı.
Munkánk célja a szakaszos rektifikáló nemhagyományos
üzemeltetési
módjainak
versenyképességének vizsgálata volt részletes
modellezı
számításokkal.
A
különbözı
módszerekkel, azonos energiafogyasztás mellett
elért kinyeréseket hasonlítottuk össze.

2. A vizsgált üzemeltetési módok
A különbözı konfigurációkat a CC-DCOLUMN
dinamikus professzionális folyamatszimulátorral
modelleztük.
Az
alábbi
egyszerősítı
feltételezéseket alkalmaztuk: elméleti tányérok,
állandó
folyadék
hold-up
a
tányérokon,
elhanyagolható gız hold-up, tökéletes keveredés a
tányérokon és a tartályokban.
A számításokat az n-hextán-n-heptán elegyre
végeztük. A gız-folyadék egyensúly és az entalpiák
számítására
a
Soave-Redlich-Kwong
állapotegyenletet használtuk.
A szétválasztandó elegy térfogata 10 dm3 és 50
mol% hexánt tartalmaz. A tisztasági elıírás hexánra
99 mol%. Az oszlop totális kondenzátorral
rendelkezik, a főtési sebesség 500 W.

1. Bevezetés
A desztilláció a leggyakrabban alkalmazott
vegyipari szétválasztási mővelet, amely a
komponensek eltérı relatív illékonyságán alapul. A
szakaszos desztilláció elınyei a folyamatossal
szemben – elsısorban kis, változó mennyiségő és
összetételő elegyek szétválasztásakor – jól
ismertek.
A
gyógyszeripar,
szeszipar
és
finomvegyszer-gyártás,
oldószerregenerálás
területén a desztillációs szétválasztásokat döntıen
szakaszos üzemmódban végzik.
Az iparban egyedül elterjedt konfiguráció a
nyílt
módon
(folyamatos
termékelvétellel)
üzemeltetett szakaszos rektifikáló. A mővelet
energiaigényének csökkentése érdekében a kutatók
az elmúlt években fokozott figyelmet fordítottak
újabb konfigurációkra. A szakaszos sztripper
(melyet elıször [1] említett) a felsı tartályba töltött
sarzzsal fordított szakaszos rektifikálónak is
tekinthetı. A középsı tartályos oszlop [2,3] két
oszloprészbıl áll, melyek egy középsı tartályon
keresztül
kapcsolódnak.
E
konfigurációval
egyszerre három termék is gyártható. A középsı
tartályos oszlop általánosítása a többtartályos
oszlop [4,5], mely több oszlopszakaszból és
közbülsı tartályból épül fel.
Ezeket a berendezéseket zárt módon
(termékelvétel nélkül) is lehet üzemeltetni, amely
csökkentheti az energiafogyasztást [6]. A szakaszos

2.1. Nyílt üzemeltetési mód
A nyílt üzemeltetési mód modellje (1. ábra) egy
SCDS oszlopból és két DYNAMIC VESSELbıl
(üst, terméktartály) áll A refluxarány állandó a
mővelet során. (Az állandó desztillátumösszetétel
melletti üzemeltetést is megvizsgáltuk, de mivel az
az itt vizsgált esetben kevésbé hatékonynak
bizonyult, nem mutatjuk be.) A mővelet akkor ér
véget,
amikor
az
összegyőjtött
termék
hexántartalma eléri a 99 mol%-ot. Az így kapott
mőveleti idıt (∆tteljes) írtuk elı a zárt üzemmódok
számára.
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legalább
egy
többlet
szabadsági
fokkal
rendelkeznek a nyílt módhoz képest.
A (hagyományos) refluxarány (R) mindig
végtelen zárt üzemeltetés esetén, hiszen nincs
desztillátumelvétel. Ha azonban figyelembe
vesszük, hogy a felsı tartály hold-upja változhat, és
a refluxarányt az (1) egyenlettel definiáljuk, akkor
R csak abban az esetben végtelen, ha a gız- és
folyadékáramok egyenlı nagyságúak.

R=

1.ábra. A szakaszos rektifikáló nyílt üzemeltetési
módjának modellje

L
V −L

(1)

1. mód: Állandó térfogatáram
A felsı tartályból kilépı folyadékáram értéke a
többlet szabadsági fok. Ez az elıírt térfogatáram
azonban csak akkor teljesül, ha a kondenzátum
árama elég nagy. Mivel a kondenzátum árama a
mővelet kezdeti szakasza után közel állandó, a
folyadék szintje a tartályban közel lineárisan nı.
Ennél a módnál nem alkalmaztunk szabályozást. Az
üzemeltetési mód elınye, hogy már kezdetben is
van reflux (a 2a. móddal ellentétben). Ugyanakkor
R értéke mindig véges.
2. mód Állandó szint
A felsı tartály szintjét szabályozzuk. Két
változatot is javasoltunk. Mindkét esetben a
szintszabályozó alapjele jelenti a többlet szabadsági
fokot.
2a. mód: Kezdetben üres tartály
A mővelet üres felsı tartállyal indul. E mód
hátránya, hogy mivel a folyadéknak össze kell
győlnie a tartályban, kezdetben nincs reflux. Ezután
azonban R értéke végtelen.
2b. mód: Kezdetben feltöltött felsı tartály
A sarzsot megosztjuk a felsı tartály és az üst
között. A kezdeti folyadékszintet tartja állandóan
egy szabályozó. R értéke a mővelet során végig
végtelen, de a kezdeti reflux tisztasága a
kondenzátuménál jóval kisebb, és a felsı tartály
dinamikája kezdetben lassabb, mint a többi
üzemeltetési módnál.
3. mód Állandó folyadékáram, majd állandó szint
A 3. módot az 1. és 2a. módok kombinációjának
is tekinthetjük. Az üzemeltetés elsı szakaszában a
kilépı áram nagyságát írjuk elı, majd miután a
folyadék szintje eléri elıírt értékét (a szabályozó

2.2. Zárt üzemeltetési módok
A zárt üzemeltetési módok modelljei (2. ábra)
nagyon hasonlóak, különbség csak a szabályozó
berendezések meglétében vagy hiányában van. Az
egyik DYNAMIC VESSEL a felsı tartály,
amelyben a hexánban dús termék összegyőlik. A
totális kondenzátort egy HEAT EXCHANGER
modullal modelleztük. A szabályozáshoz szükséges
berendezések: egy PIDC (távadó és PID
szabályozó), egy CVAL (szabályozó szelep) és egy
PUMP (amely nyomáskülönbséget hoz létre a
szelep két oldala között) modul.

2. ábra. A szakaszos rektifikáló zárt módjainak
modellje (szintszabályozással, 2-3. módok)
Hat különbözı zárt módot mutatunk be, melyek
a felsı tartály mőködésében, azaz az abból kilépı
folyadékáram
változtatásának
módszerében
különböznek egymástól. A zárt üzemeltetési módok
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alapjelét), a szintszabályozó mőködésbe lép. A
többlet szabadsági fokok: a folyadékáram (az elsı
szakaszban), az elıírt folyadékszint (a második
szakaszban). Ugyan a tartály dinamikája kezdetben
gyorsabb, a végtelen refluxarányú szakasz
rövidebb.
4. mód Hımérsékletszabályozás
A felülrıl negyedik tányér hımérsékletét
szabályozzuk, állandó desztillátum összetétel
tartása
érdekében.
A
tányér
hımérsékletváltozásának elég nagynak kell lennie,
ahhoz, hogy a desztillátum összetételének változása
érzékenyen követhetı legyen, ugyanakkor a tányér
nem lehet túl messze a fejtıl. A többlet szabadsági
fok a szabályozó alapjele. A tartályban lévı
folyadék szintje (és R is) egy kezdeti szakasz után
növekedni kezd, végül közel állandóvá válik. A
sarzs lehetséges szétosztása alapján két változatot
javasoltunk: kezdetben a felsı tartály lehet üres (4a.
mód), vagy feltöltött (4b. mód). A 4b. módnál a
kezdeti folyadékszint egy újabb szabadsági fokot
jelent.

és a tányérhımérséklet közötti különbség, azaz a
hiba, kezdetben olyan nagy, hogy a szabályozó
szinte teljesen leüríti a tartály. Így a sarzs
szétosztása felesleges. Ha szabályozót lazára
hangoljuk, a leürítés elkerülhetı, az elérhetı
kinyerés azonban ekkor is nagyon közeli a 4a. mód
kinyeréséhez.
Megvizsgáltuk a mőveleti paraméterek hatását a
kinyerésre (1. táblázat).
N
Hold-up
(cm3/t.)

8
0

10
0

50

12
100

0

Nyílt
92,2% 93,3% 95,2% 94,4% 93,6%
1. mód 88,7% 92,0% 91,7% 89,8% 92,5%
2a. mód 93,0% 97,1% 92,8% 88,4% 97,9%
2b. mód 93,9% 97,7% 93,3% 88,9% 98,5%
3. mód 93,3% 97,1% 92,8% 88,4% 98,0%
4a. mód 94,1% 97,4% 93,2% 88,8% 98,0%
1. táblázat. A hold-up és a tányérszám hatása a
kinyerésre.
A nyílt mód refluxarányának (Rnyílt) és az
elméleti tányérszámnak (N) kicsi hatása, míg a
tányér hold-upé nagyon jelentıs.
Az oszlop hold-upja nagyon fontos jellemzı:
elhanyagolható hold-up esetén a zárt üzemeltetési
módok (az 1. mód kivételével) a nyíltnál jobb
eredményeket adtak. Nagyobb hold-up esetén
azonban, a nyílt üzemeltetési móddal érhetı el
nagyobb kinyerés (3. ábra).
A zárt módok elınyét a nyílthoz képes kisebb
mértékben ugyan, de Rnyílt (azaz a mőveleti idı) és
N is befolyásolta. A különbség nı a növekvı
tányérszámmal és a csökkenı refluxaránnyal.
A zárt üzemeltetési módok közt egy fix
sorrendet lehet felállítani a kinyerések alapján (egy
eset kivételével). Az 1. mód a nyílt üzemmódnál
mindig rosszabbnak, a többi zárt módnál általában
rosszabbnak bizonyult. A többi zárt üzemmód a
csökkenı kinyerés sorrendjében: 2b., 4a., 3., 2a. A
legjobb kinyerést a 2b. mód adta, egy eset (Rnyílt=7)
kivételével, amikor is a 4a. mód megelızte. A zárt
üzemmódok mőködését a 4. és 5. ábrák mutatják be
(N=10, Rnyílt=9, hold-up: 50 ml/t. paraméterek
mellett).

3. Számítási eredmények
A nyílt és különbözı zárt üzemeltetési
módokkal elért kinyeréseket hasonlítottuk össze
azonos terméktisztaság mellett (99 mol% hexán). A
zárt módoknál legalább egy paraméter értékének
változtatásával kellett megkeresni a kinyerés
maximumát, az elıírt tisztasági követelmény
teljesítése mellett. Ezenkívül a zárt módok
szabályozóit (az 1. mód kivételével) is be kellett
hangolni. A hangolás a Ziegler-Nichols módszerrel
történt: a szabályozó arányossági tartományát addig
csökkentjük, amíg elérjük a kritikus értéket, és a
szabályozott jellemzı oszcillálni kezd. A PI
szabályozó paraméterei a kritikus erısítési
tényezıbıl és az oszcilláció periódusidejébıl
számolhatóak. A 4a. mód bizonyos eseteinél a
Ziegler-Nichols módszerrel számolt paraméterekkel
a szabályozás minısége nem volt kielégítı, és
exponenciális szőrıt kellett alkalmaznunk [7].
A 4b. mód a számítások alapján nem
különbözik számottevıen a 4a. módtól. Az alapjel
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100%
0 ml/tányér

98%

50 ml/tányér

97%

100 ml/tányér

93,4
93,3

Kinyerés (%)

99%

Kinyerés

96%
95%
94%
93%
92%
91%

93,2
93,1
93
92,9
92,8

90%
89%

92,7

88%

0

Nyílt

1. mód

2a. mód

2b. mód

3. mód

4a. mód

0,05

0,1

0,15

0,2

Kezdeti folyadékszint (m)

3. ábra. A hold-up hatása a kinyerésre különbözı
üzemmódoknál (N=10, Rnyílt=9)

6. ábra. A kezdeti folyadékszint hatása a kinyerésre
(2. mód)
A felsı tartály kezdeti folyadékszintje nulla (2a.
mód) és 0,1529 m (2b. mód) között változott.
Minden esetben megkerestük – a tisztasági
követelmény teljesítése mellett – a legnagyobb
kinyerést biztosító szintszabályozó alapjelet.
Megállapíthatjuk, hogy a kinyerés monoton nı a
kezdeti folyadékszint növekedésével.

4. Összefoglalás

4. ábra. A termék hexántartalmának idıbeni
változása (zárt üzemeltetési módok).

A szakaszos rektifikáló hagyományos és új
üzemeltetési módjait hasonlítottuk össze szimuláció
segítségével. A számításokat egy binér teszt elegyre
(h-hexán-n-heptán) végeztük el, a CC-DCOLUMN
professzionális dinamikus folyamatszimulátorral.
Azonos termékminıség és energiafelhasználás
mellett a kinyeréseket hasonlítottuk össze.
A szakaszos rektifikáló nyílt és hat különbözı
zárt üzemeltetési módját vizsgáltuk. A zárt
üzemmódok egymástól a felsı tartály mőködésében
különböznek. Elhanyagolható hold-up esetén a zárt
üzemmódokkal nagyobb kinyerést értünk el. A
legjobb zárt módnak a 2b. mód (szintszabályozás
kezdetben is feltöltött felsı tartállyal) és a 4a. mód
(hımérsékletszabályozás kezdetben üres felsı
tartállyal) bizonyultak. A mőveleti idı csökkenése
és az elméleti tányérszám növekedése növelte a zárt
üzemmódok elınyét. Nagyobb hold-upok esetén a
nyílt üzemmód nagyobb kinyerést adott.

5. ábra. A felsı tartályszint folyadékszintjének
idıbeni változása (zárt üzemeltetési módok).
A 2a. és 2b. módok csak határesetei a
szintszabályozásos üzemeltetésnek (2. mód).
Megvizsgáltunk több közbülsı eset kinyerését is (6.
ábra) N=10, Rnyílt=9, hold-up: 50 ml/tányér
paraméterek mellett.
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Aceton-metanol elegy elválasztása nyomásváltó szakaszos
desztillációval termikusan csatolt két oszlopos rendszerben
Separation of acetone-methanol mixture by pressure swing batch distillation in double
column system with thermal integration

Modla G., Láng P.
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
1521 Budapest, Mőegyetem rkp. 3-5
Summary
Distillation is the separation method most frequently applied in the chemical industry, which is based on the
difference of volatility of the components of a liquid mixture. The mixture acetone-methanol forming minimum
azeotrope is a frequent waste in the pharmaceutical industry. This mixture cannot be separated into pure
components by conventional rectification but a special distillation method (e.g. pressure swing distillation) must
be applied. Pressure swing batch distillation in a double column system is suggested for the separation of
acetone-methanol pressure sensitive azeotropic mixture. The studied column configuration is the double column
batch stripper in open mode. We investigated this separation by rigorous simulation using a professional
dynamic flow-sheet simulator. The influence of the most important operational parameters is studied. The energy
demand of the separation is converted to carbon-dioxide emission. The two columns can be thermally integrated
(Fig. 1) in order to save energy. The effectiveness of thermal coupling is also investigated for different pressure
gaps.

From
economizer

To economizer

Booster pump
T=80 °C
From column β

To free
cooler

Economizer

Figure 1. Scheme of a double column batch stripper in open mode with thermal integration
By the results obtained CO2 emission can be reduced by 42% with the thermal integration of the two columns.
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Absztrakt: Aceton-metanol elegy elválasztására két
oszlopos szakaszos nyomásváltó desztilláló (más
néven kétnyomásos desztilláló) berendezést
javasolunk. A javasolt berendezés a nyitott
üzemmódban mőködı dupla oszlopos szakaszos
sztripper (DOSZSZ). A folyamatot részletes
modellezı számításokkal vizsgáljuk a ChemCad
professzionális folyamat-szimulátor dinamikus
moduljának (CCDCOLUMN) segítségével. A
legfontosabb
mőveleti
paraméterek
hatását
vizsgáljuk a fajlagos energiafelhasználásra. A
fajlagos
energia
felhasználást
széndioxid
kibocsátásban fejezzük ki. A két oszlop termikusan
csatolható, így jelentıs energia megtakarítás (széndioxid kibocsátás csökkentés) érhetı el.

munkatársai [7]
egy minimális forrpontú
homoazeotrop elegy (acetonitril-víz) szétválasztását
vizsgálták nyomásváltó desztillációval szakaszos
rektifikálás és sztippelés esetére. Félüzemi mérések
és részletes modellezı számítások eredményeit
közölték.
Modla és Láng [8] nyomásváltó szakaszos
alkalmazásával
kétkomponenső,
desztilláció
minimális és maximális forrpontú homoazeotropok
elválasztását vizsgálták megvalósíthatósági és
részletes modellezı számításokkal. Két új
kétkolonnás, nyitott üzemmódban mőködı (dupla
oszlopos szakaszos sztripper (DOSZSZ-nyitott),
dupla oszlopos szakaszos rektifikáló (DOSZRnyitott)) berendezést mutattak be, és 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 munkatársai [9] terner elegyek
elválaszthatóságát vizsgálták szakaszos nyomásváltó
rendszerekkel. A leggyakoribb terner rendszereken
mutatták be, milyen módon választhatók szét
különbözı szakaszos nyomásváltó berendezésekkel
(egy és két oszlopos szakaszos rektifikáló/sztripper).
Kopasz és munkatársai [10] egy egyszerő
szabályozási sémát mutattak be nyomásváltó dupla
oszlopos szakaszos sztripper berendezésre minimális
forrpontú elegy elválasztására.
Munkánk célja:
- aceton-metanol elegy elválasztásához dupla
oszlopos
szakaszos
nyomásváltó
desztilláló
berendezés ajánlása,
- az eljárás vizsgálata részletes modellezı
számításokkal,
- a termikus csatolás hatékonyságának vizsgálata,
- a minimális fajlagos széndioxid emisszióhoz
(energia
felhasználáshoz)
tartozó
mőveleti
paraméterek meghatározása.

Bevezetés
A nyomásváltó (kétnyomásos) desztilláció
hatékony eljárás a nyomásérzékeny azeotropok
elválasztására. Számos elegy képez olyan
azeotropot, melynek összetétele változik a rendszer
nyomásának
megváltoztatásával,
ezek
a
nyomásérzékeny azeotropok. Ezt a jelenséget
aknázzuk ki a nyomásváltó desztillációval.
Korábban többek között Knapp and Doherty[1] és
Luyben[2] vizsgálta a nyomásváltó desztillációt
folyamatos üzemmódban.
Az aceton és a metanol széles körben
alkalmazott
oldószerek
és
reagensek
a
gyógyszeriparban és a finom-vegyszer gyártásban.
Az aceton-metanol elegy minimális forrpontú
nyomásérzékeny azeotropot képezı elegy, így
nyomásváltó desztillációval szétválasztható. Az
aceton-metanol elegy alternatív elválasztási eljárása
az extraktív desztilláció, amikor egy harmadik
komponenst (ágenst) alkalmazunk, hogy segítse az
azeotrop elegy szétválasztását. Az extraktív
szakaszos desztillációt tanulmányozta már többek
között Lang et al. [3], Lang és al. [4], Kotai et al.
[5]. Phimister és Seider [6] fél-folyamatos
nyomásváltó desztilláció berendezést javasolt a
THF-víz minimális forrpontú nyomásérzékeny
azeotrop elegy elválasztásához. Repke és
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Aceton-metanol elegy gız-folyadék egyensúlyi
adatai
Az aceton (A) – metanol (B) minimális forrpontú
azeotrop elegy gyakori hulladék oldószer elegy a
gyógyszeriparban.
A
tiszta
komponenseket
hagyományos desztillációs eljárásokkal nem tudjuk
visszanyerni, így speciális desztillációs eljárást kell
alkalmazni, például nyomásváltó desztillációt. Az
elegy egyensúlyi diagramjait és az azeotropok
adatait a két különbözı nyomáson az 1. ábra ill. az
1. táblázat tartalmazza.
P
[bar]
1.01
10

xAZ
[%]
78
37

TAZ
[°°C]
55.2
142.9

TBP,A
[°°C]
56.0
142.9

A számításokhoz a Chemstations[11] professzionális
folyamat-szimulátorának 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).

TBP,B
[°°C]
64.4
136.7

3.1. Kolonna konfiguráció
A nyitott üzemmódban mőködı dupla oszlopos
szakaszos sztripper (2. ábra) alkalmas a minimális
forrpontú
nyomásérzékeny
azeotropok
elválasztására [8].
Az elsı szimulációnál az elméleti tányérok
száma minden oszloprészben 40 (kondenzátor és
visszaforraló nélkül). A hold-up mennyisége
2 dm3/tányér. A mővelet kezdetén a tányérok már
forrponti hımérséklető folyadékot tartalmaznak
(“wet start-up”). A közös tartályba betöltött sarzs
mennyisége 46,12 kmol (2,6m3), mely 50 mol%
acetont tartalmaz.
A sztrippelı kolonnák tetején távozó gızöket
száraz (szabad) hőtıvel kondenzáltatjuk, majd a
közös tartályba vezetjük, mely az alacsonyabb
nyomáson mőködik (Pα). A gızösszetételek az adott
nyomáshoz tartozó azeotrop összetételhez (xαAZ és
xβAZ) közeliek. A nagyobb nyomású kolonnáról
távozó gız nyomását (Pβ) egy nyomáscsökkentı
szeleppel csökkentjük, mielıtt kondenzáltatjuk. A
közös tartályt elhagyó folyadék térfogatárama
6 m3/h. Mindkét kolonna alján található egy
folyadék elosztó és egy totális visszaforraló. A
folyadékok továbbításához szivattyúkat alkalmazunk
(kivéve a kondenzált gızöket). A csıvezetéki
nyomásveszteséget és a hidraulikus magasságkülönbséget szelepekkel modellezzük. A mővelet
akkor fejezıdik be, amikor a közös tartályban a
folyadék mennyisége a kiindulásiénak 2%-a alá
csökken. A visszaforralási arányokat (Rαs és Rβs)
egy PID szabályzó segítségével állítjuk be. A

1. táblázat. Aceton (A) – metanol (B) elegy azeotrop
adatai

°C P=1.01 bar

P=10 bar
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134

P=10 bar

52

132
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1
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1. ábra. Az aceton – metanol elegy T-x,y diagramja

Részletes szimulációs eredmények
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, holdup egyenértékőség, fizikai jellemzık modelljei).
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szabályozás jóságára a következı kritériumokat írtuk
elı:
1) maximális túllendülés: 33%,
2) a lengések maximális száma a szabályozási idı
(Ts) alatt (±5%-os hibahatárral): 3 db.

elméleti tányérok száma minden oszloprészben 40
(kondenzátor és visszaforraló nélkül), hogy az
elválasztás biztosan megvalósítható legyen.
A felfőtés után a kolonnák közel állandósult
állapotban mőködnek, azaz a kolonna profilok szinte
nem is változnak az idıvel.

A szabályzási követelmények teljesülésénél nem
a szabályozott jellemzıt, hanem a szelepek állását
(%-os nyitás) vettük figyelembe.
E szabályzók a termék elvételi ágakba épített
szabályzó szeleppel avatkoznak be a folyamatba,
megszabva a termék térfogatáramát (Wα ill. Wβ).
Vα1, xαAZ

száraz hőtı

Kezdetben:
Ucch, xch

száraz hőtı

x [mol/mol]
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1
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0
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3a. ábra. Kolonna profil (α-kolonna)

β

x [mol/mol]

Wβ, xβspec

Nyomás fokozó
szivattyú
Wα, xαspec
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tartály üres

Wβ, xβspec
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2. ábra. Dupla oszlopos szakaszos sztripper termikus
csatolás nélkül
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A legfontosabb mőveleti paraméterek hatását
vizsgáljuk. Meghatározzuk a minimális fajlagos
szén-dioxid (CO2) emisszióhoz (minimális fajlagos
energia
felhasználás)
tartozó
mőveleti
paramétereket.
A
szén-dioxid
kibocsátás
számításánál feltételezzük, hogy a hıenergia igényt
egy gázkazán biztosítja, melynek az emissziós
tényezıje 50,35g CO2/MJ. Továbbá feltételezzük,
hogy a hőtési igényt száraz (szabad) hőtıvel
biztosítjuk, melynek elektromos energia tényezıje
0,4 Wh/MJ. Az elektromos fogyasztás (hőtés és
szivattyúzás) átkonvertálható CO2 emisszióvá,
melynek tényezıje 437 g CO2/kWh.

3b. ábra. Kolonna profil (β-kolonna)
A 3. ábrákon láthatóak a kolonnák profiljai.
Azok a tányérok mőködnek hatékonyan az
elválasztás szempontjából, ahol az összetétel
jelentısen változik tányérról tányérra. Mindkét
oszlopnál található néhány oly tányér, ahol nem
változik észrevehetıen a koncentráció, azaz a tányér
az elválasztás szempontjából nem mőködik, vagyis a
tányérszámot túlbecsültük. A további számításoknál
a tányérszám 20 (α-kolonna) és 25 (β-kolonna).

3.3. Folyadék megosztási arány hatása
A két kolonna nincs termikusan csatolva. Az αkolonna 1,01 bar-on, a β-kolonna 10 bar-on
mőködik.
A
folyadék
megosztási
arány
(φL=Lα/Lösszes) hatását vizsgáljuk. A folyadék
megosztási arány értékét 0,1-0,9 között változtatjuk.

3.2. Tányérszám meghatározása
E fejezet célja, hogy meghatározzuk az
elválasztáshoz szükséges tányérszámot. A két
kolonna nincs termikusan csatolva. Az α-kolonna
1,01 bar-on, a β-kolonna 10 bar-on mőködik. Az
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Meghatároztuk a minimális fajlagos CO2 emisszió
(kgCO2/kmol), a minimális fajlagos hı- és energia
igényt (4. ábra). Az eredmények azt mutatják, hogy
a minimum helyek kissé eltérıek.

on), így a termikus csatolás megvalósítható. Ebben a
cikkben csak a részleges termikus csatolást
vizsgáljuk, vagyis a hıvisszanyerı mellett (5. ábra)
egy segéd visszaforraló segítségével érjük el a kívánt
hıteljesítményt. A hıvisszanyerı a β-kolonna
fejgızének hıenergiáját hasznosítja az α-kolonna
gızáramának biztosításához. A hıvisszanyerı
mőveleti paramétere, hogy a β-kolonna fejgız
kondenzátuma 80 °C-os legyen.

elektromos
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4a. ábra. Folyadék megosztási arány hatása a
fajlagos hı- és elektromos igényre
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5. ábra. Dupla oszlopos szakaszos sztripper
termikus csatolással
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Vizsgáltuk, hogy a két kolonna közötti
nyomáskülönbség (∆P), hogyan befolyásolja a
fajlagos CO2 emissziót termikus csatolással és
anélkül mőködı rendszer esetén. Az eredmények a
6. ábrán és a 2. táblázatban találhatóak.
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φL
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4b. ábra. Folyadék megosztási arány hatása a
fajlagos CO2 emisszióra

A mőveleti idı (2. táblázat) a nyomáskülönbség
növekedésével csökken. (A mőveleti idıt nem
befolyásolja a termikus csatolás léte.) Az
eredmények azt mutatják, hogy a termikus
csatolással akár 42%-os CO2 emisszió csökkenés is
elérhetı. A relatív CO2 emisszió csökkenés nı, ha a
nyomáskülönbség nagyobb. A nyomáskülönbség
növelésével a hıvisszanyerı beruházási költsége
kisebb, mert az átlagos hımérsékletkülönbség
nagyobb (β-kolonna fejgızének hımérséklete
nagyobb).

A legjobb eredményt (minimális CO2 emisszió)
φL=0,55 értéknél értük el. Látható, hogy a fajlagos
villamos energia igény jelentısen kisebb, mint a
főtési energia (1 kWh=3,6 MJ), így a villamos
energia igény kevéssé van hatással a CO2
emisszióra.

3.4. Termikus csatolás
A
termikus
csatolás
nélküli
eljárás
folyamatábrája a 2. ábrán látható. Független
hıcserélık (visszaforralók és szárazhőtık) tartoznak
ez egyes kolonnákhoz. Minthogy a nagyobb
nyomáshoz tartozó azeotrop összetételő elegy (βkolonna fejgıze) forráspontja (133,9 °C; 10 bar-on)
magasabb, mint a metanol terméknek (α-kolonna
fenékterméke) forráspontja (közel 64 °C; 1,01 bar-
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[kg CO2/kmol]
50

érhetı el. Megállapítottuk, hogy a mőveleti idı a
nyomáskülönbség növekedésével csökken. A
nyomáskülönbség növelésével a hıvisszanyerı
beruházási költsége kisebb, mert az átlagos
hımérsékletkülönbség
nagyobb
(β-kolonna
fejgızének hımérséklete nagyobb). Továbbá az
eredmények azt mutatták, hogy termikus csatolással
akár 42%-os CO2 emisszió csökkenés is elérhetı.
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6. ábra. Nyomáskülönbség hatása (∆P) a fajlagos
CO2 emisszióra
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2. táblázat Nyomáskülönbség hatása (∆P) a fajlagos
CO2 emisszióra

Összefoglalás
Aceton-metanol elegy elválasztásához egy dupla
oszlopos szakaszos nyomásváltó desztilláló (más
néven kétnyomásos desztilláló) berendezést
javasoltunk. A javasolt komfiguráció a nyitott
üzemmódban mőködı dupla oszlopos szakaszos
sztripper. A folyamatot részletes modellezı
számításokkal vizsgáltuk a ChemCad professzionális
folyamat-szimulátor
dinamikus
moduljának
(CCDCOLUMN) segítségével. Meghatároztuk az
elválasztáshoz
szükséges
tányérszámot.
Megvizsgáltuk a legfontosabb mőveleti paraméterek
hatását a fajlagos energiafelhasználásra, amit
széndioxid
kibocsátásban
fejeztünk
ki.
Meghatároztuk az optimális folyadék megosztási
arányt (minimális CO2 emisszió) és vizsgáltuk, hogy
milyen hatással van a két kolonna közötti
nyomáskülönbség a mőveleti idıre és a fajlagos CO2
emisszióra. Javaslatot tettünk a két kolonna
termikusan csatolására, mellyel jelentıs energia
megtakarítás (szén-dioxid kibocsátás csökkentés)
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PID szabályzó körök beállításai

Köszönetnyilvánítás
Munkákat az OTKA (projekt szám: K-82070) és a
MTA Bólyai János ösztöndíja támogatta

Függelék
Gız-folyadék egyensúlyi paraméterek
a. Antoine-konstansok:

ln(p) = A −
ahol

B
T+C

p gıznyomás [torr],
T hımérséklet [K]

Komponens
Aceton
Metanol

A
16.732
18.5100

B
2975.9
3593.4

C
-34.523
-35.225

b. Uniquac paraméterek (Aceton (A) – Metanol (B))
i j
A B

uij-ujj
[cal/mol]
434.944

uji-uii
[cal/mol]
-101.228
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Nyomásváltó szakaszos desztilláció dupla oszlopos rektifikálóban
zárt üzemmódban: I. Megvalósíthatósági vizsgálatok
Pressure swing batch distillation by double column rectifier in closed mode: I. Feasibility
studies

Modla G., Hégely L.
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
1521 Budapest, Mőegyetem rkp. 3-5
Summary
Distillation is the separation method most frequently applied in the chemical industry, which is based on the
difference of volatility of the components of a liquid mixture. For the separation of azeotropic mixtures a special
distillation method must be applied such as the pressure swing distillation, extractive or heteroazeotropic
distillation. The pressure swing distillation is the least studied from these three methods. Many mixtures form an
azeotrope, whose position can be shifted substantially by changing system pressure, that is, a pressure sensitive
azeotrope. (At some pressure the azeotrope may even disappear.) This effect can be exploited to separate
azeotropic mixtures without the application of a separating agent by the so-called pressure swing distillation.
We suggest a new double column batch rectifier in closed operation (without continuous product withdrawal) for
the pressure swing batch distillation. First this configuration is investigated by feasibility study based on several
simplifying assumptions (e.g. infinite plate number, no stage holdup) and is compared with double column batch
stripper in open mode, which was introduced by Modla and Lang [1]. The feasibility calculations are performed
for a binary minimum azeotropic mixture (acetone-n-pentane).
Vα1, xαAZ

Dα,
xαAZ

At the
beginning:
Ucch, xch

Dβ, xβAZ

Vβ1, xβAZ

At the end
the vessel is
empty
Pα < Pβ

α

α
At the
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Uαb, xch

β
α

β

P < P
At the end:
Uαe, xαspec

At the beginning:
Uβb, xch

Wα, xαspec

At the end:
Uβe, xβspec

β
L1total

At the
beginning
the tank is
empty

Wβ, xβspec
At the end:
Uαe, xαspec

At the beginning
the tank is empty

At the end:
Uβe, xβspec

Fig. 1 a. Double column batch rectifier in closed mode b. Double column batch stripper in open mode

The total (TMB) and component material (CMB) balance equations were analytically solved. At the closed mode
we assumed that both products reach the prescribed purity at the same time, that is, the duration is minimal. The
process time (τ) for both modes and in the case of open modes, the optimal division of total liquid flow rate (φL)
at DCBS-open were calculated. We stated that there is a linear relation between the division of the charge (φch)
and the duration of the process at the case of DCBR-closed.
Moreover we stated that the closed mode is more flexible than the open one. The feasibility studies were
completed with rigorous simulation calculations based on much less simplifying assumptions. The results of
these calculations will be published in a separate paper Modla [2].
1. Modla G. and Lang P.: „Feasibility of new pressure swing batch distillation methods”, Chem. Eng. Sci, (2008) 63/11 2856-2874
2. Modla G.: „Nyomásváltó szakaszos desztilláció dupla oszlopos rektifikálóban zárt üzemmódban: II. Részletes modellezési eredmények”,
MKN 2010

126

Absztrakt: Egy új, zárt üzemmódú (nincs
termékelvétel) dupla oszlopos szakaszos rektifikáló
berendezést javasolunk nyomásváltó desztillációhoz.
Megvalósíthatósági vizsgálatot végzünk, mely
számos egyszerősítı feltételezésen alapul (pl.:
végtelen tányérszám, nincs folyadék hold-up a
tányérokon). Az új kolonna konfigurációt
összehasonlítjuk a nyitott üzemmódban mőködı
dupla oszlopos szakaszos sztriperrel, melyet Modla
és Lang [1] javasolt elsıként minimum forrpontú,
nyomásérzékeny azeotrop elegyek elválasztásához.
Tesztelegyként az aceton-n-pentán elegy minimális
forrpontú nyomás érzékeny azeotrop elegyet
alkalmaztuk. A megvalósíthatósági eredményeinket
kiegészítjük részletes modellezı számításokkal,
melyet külön publikálunk [2].

szétválasztását
vizsgálták
nyomásváltó
desztillációval szakaszos rektifikálás és sztrippelés
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 [1] nyomásváltó szakaszos
desztilláció
alkalmazásával
kétkomponenső,
minimális és maximális forrpontú homoazeotropok
elválasztását vizsgálták megvalósíthatósági és
részletes modellezı számításokkal. Két új
kétkolonnás, nyitott üzemmódban mőködı (dupla
oszlopos szakaszos sztripper DOSZSZ-nyitott, dupla
oszlopos szakaszos rektifikáló DOSZR-nyitott)
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 [6] terner elegyek
elválaszthatóságát
vizsgálták,
szakaszos
nyomásváltó rendszerekkel.
Kopasz és mtársai [7] egy egyszerő szabályozási
sémát javasoltak a termékek összetételének
szabályozására (a fenéktermékek összetételei a
szabályozott, áramaik a módosított jellemzık),
DOSZSZ-nyitott
konfigurációra,
minimális
forrpontú azeotropok szakaszos nyomásváltó
szétválasztására.
E munkánk célja egy új, zárt üzemmódú (nincs
termékelvétel) dupla oszlopos szakaszos rektifikáló
berendezés bemutatása nyomásváltó desztillációhoz.
Megvalósíthatósági vizsgálatot végzünk, mely
számos egyszerősítı feltételezésen alapul (pl.:
végtelen tányérszám, nincs folyadék hold-up a
tányérokon). Az új kolonna konfigurációt
összehasonlítjuk a nyitott üzemmódban mőködı
dupla oszlopos szakaszos sztriperrel, melyet Modla
and Lang [1] javasolt elsıként minimum forrpontú,
nyomásérzékeny azeotrop elegyek elválasztásárhoz.

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.
Számos elegy képez olyan azeotropot, melynek
összetétele változik a rendszer nyomásának
megváltoztatásával,
ezek
a nyomásérzékeny
azeotropok. Lewis [3] volt az elsı, aki javaslatot tett
a nyomásérzékeny azeotrop elegyek nyomásváltó
desztillációjára.
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.
Phimister és Seider [4] egy minimális forrpontú
nyomásérzékeny azeotrop elegy elválasztását
vizsgálta fél-folyamatos nyomásváltó desztillációval.
Repke és munkatársai [5] egy minimális
forrpontú homoazeotrop elegy (acetonitril-víz)
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Az új kolonna konfiguráció mőködését az aceton-npentán elegy elválasztásán mutatjuk be.

Dupla oszlopos kolonna konfigurációk
A nyomásváltás különbözı oszloprészekben
történik. A nyitott üzemmódban mőködı dupla
oszlopos szakaszos sztripert (1. ábra) Modla and
Lang [1] javasolta elsıként minimum forrpontú,
nyomásérzékeny azeotrop elegyek elválasztásárhoz.
A zárt üzemmódban mőködı dupla oszlopos
szakaszos rektifikáló berendezés (2. ábra) szintén
alkalmas minimum forrpontú, nyomásérzékeny
azeotrop elegyek elválasztására.
A két termék gyártása üstmaradékként,
párhuzamosan történik. A mővelet kezdetén a
sarzsot (Uch) két részre osztjuk (Uαb, Uβb), melyeket
a két üstbe töltünk. A sarzs összetétele (xch) a két
azeotrop összetétel (xαAz, xβAz) közé esik. Az α
oszlop desztillátumát (Dα) a β oszlopba, a β oszlopét
(Dβ) az α oszlopba tápláljuk. Az alacsonyabb
nyomású (Pα) oszlopból érkezı áram (Dα) nyomását
szivattyúval meg kell növelni. A nagyobb nyomású
(Pβ) oszlopból érkezı áram (Dβ) nyomását a
kondenzátor elıtt egy szeleppel le kell csökkenteni.
Mindkét fenéktermék azeotrop összetételő (xαAz,
illetve xβAz). A mővelet során az üstösszetételek
változnak. A folyamat végén az elıírás szerinti
tisztaságú (xαspec, illetve xβspec) termékeket – melyek
elméletileg tiszta komponensek (A és B) is lehetnek
– üstmaradékként nyerjük.

2.ábra. DOSZR-zárt konfiguráció

Gız-folyadék egyensúlyi adatok
A minimális forráspontú azeotropot képezı
aceton (A) – n-pentán (B) elegy gyakori hulladék a
gyógyszeriparban. Hagyományos rektifikálással ez
elegy nem választható szét, így különleges
desztillációs
módszereket
(pl.
nyomásváltó
desztilláció) kell alkalmazni. Az egyensúlyi
diagramokat és az azeotropok adatait a két
különbözı nyomáson a 3. ábra ill. az 1. táblázat
tartalmazza. Az azeotrop összetétel jelentıs mértékő
változása (33-ról 25 mol% acetonra) a nyomásváltó
desztilláció gazdaságos alkalmazhatóságára utal [8].
y

1

acetone - n-pentán
0.9
0.8
0.7
0.6

P=10 bar

0.5
0.4
0.3

P=1.01 bar
0.2
0.1
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

x

3. ábra. Az aceton-n-pentán elegy egyensúlyi
diagramja 1,01 és 10 bar nyomáson. (x: aceton)

1. ábra. DOSZSZ-nyitott konfiguráció
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R Sα =

TBP,A
P
xAZ
TAZ
TBP,B
[%]
[°C]
[bar]
[°C]
[°C]
1,01
25
32,4
56,0
35,8
10
33
116,9 142,9
124,7
1. táblázat. Az azeotropok számított adatai.

R Sα =
R =
β
S

Megvalósíthatósági vizsgálat

TAM: U + U = U
β
b

c
ch

(

Tehát: U = U − W + W
DKAM:

(

β

)

d U c x cA
= − W α x αspec,A − W β 1 − x βspec,B
dt

(

Peremfeltételek:

(

(U x )(0) = U
(U x )(τ) = 0
c

c
A

c

c
A

(

c
b

x ch,A

))

α
β
β
Azaz: Ucb x ch,A − Wα x spec,
A + W 1 − x spec,B = 0

További egyenletek: a
definíciójából,
állandó
feltétételezve:

α

β

(

α

β

)(

)

(

)

A fenéktermék áramok hányadosa:

(

β
W α x ch, A − 1 − x spec,B
=
α
Wβ
x spec,
A − x ch, A

)

(13)

A folyadékáram elosztási aránya az (5) és (8)
egyenletekbıl:
β
α
(xch,A − (1 − xspec
(14)
, B ))(RS + 1)
φ =

(

)

(

(

)) (

(

β
α
β
RSβ xαspec, A − xch + RSα xch, A − 1 − xspec
, B + xspec, A − 1 − xspec, B

L

))

A (14) egyenlet φL optimális értékét adja meg mikor
a két termék gyártása egyszerre fejezıdik be.
További eredmények (az (1) és (2) egyenletekbıl):

U αe = U cch

(5)

)

β

α
β
x spec,
U cch
A − x ch, A R s + 1
τ = total
(12)
α
β
L1 (1 − φ L ) x spec,
A − 1 − x spec, B

(4c)

)⋅ τ = 0

(11)

A független egyenletek: (1), (2), (5), (8), (9b), (11).
Az egyenletrendszer megoldása:
A mővelet idıtartama:

)

α

a

α
β
α
total
U cch , x spec,
A , x spec,B , x Az , x ch,A , L1 .

dU c
(3)
= − W α − Wβ
dt
Peremfeltételek: U c (0 ) = U cch , U c (τ ) = 0 (4a,b)
c
b

arányát

ismert paraméterek:

Differenciális anyagmérleg a közös tartályba:

c
e

(10b)

x ch,A − x βAz,A

α

(1)

Uα (0) = Uβ (0) = 0

(1 − x βspec,B ) − x ch,A

Az ismeretlenek: L1 , L1 , Ue , Ue , τ, W , W , φL , az

α
β
β
c
U αe ⋅ x spec,
A + U e ⋅ (1 − x spec,B ) = U ch ⋅ x ch,A (2)

(

(10a)

x ch,A − x αAz,A

Lα1
Ltotal
1

φL =

KAM:

DTAM:

(9a,b)

A teljes folyadékáram elosztási
következıképpen definiáljuk:

Célunk a mővelet idıtartamának és termékek
mennyiségének becslése. Egy egyszerősített modellt
alkalmaztunk, amely a következı feltételezéseken
alapul: 1) végtelen tányérszám, 2) elhanyagolható
hold-up a tányérokon, 3) állandó moláris túlfolyás,
4) az áramok nagysága idıben állandó.
A teljes (TAM) és komponens anyagmérlegeket
(KAM) analitikusan oldjuk meg. A zárt
konfigurációnál feltételezzük, hogy az elıírt
tisztaságot a termékek egyszerre érik el, azaz a
mővelet idıtartama (τ) minimális. A DOSZSZ-nyílt
konfigurációnál kiszámítjuk a folyadékáram
optimális megoszlását (φV).
Nyílt üzemmódban mőködı dupla oszlopos
szakaszos sztripper
Integrális anyagmérleg a teljes rendszerre:
α
b

Lα1 − W α
Lβ1 − W β
β
,
R
=
S
Wα
Wβ
α
x spec,A − x ch,A

(
)
− (1 − x
)

x ch,A − 1 − x βspec,B
x

α
spec, A

β
spec, B

U eβ = U cch − U αe

(6)

(15)

Zárt üzemmódban mőködı dupla
szakaszos rektifikáló
TAM: U αb + U βb = U ch , U αe + U βe = U ch

(7a)
(7b)

α
b

α
e

U ⋅x

visszaforralási arány
moláris
túlfolyást
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α
spec , A

oszlopos
(16a,b)

β
b

U ⋅ x ch , A + U ⋅ x ch , A = U ch ⋅ x ch , A ,

KAM:

(8)

(14)

β
e

+ U ⋅ (1 − x βspec, B ) = U ch ⋅ x ch , A

(17a,b)

Differenciális anyagmérleg az α oszlopra (DTAM):
dU α
dUβ
dU α
=−
(18a,b)
= Dβ − D α ,
dt
dt
dt

A nyílt üzemmódban mőködtetett DOSZSZ
termékmennyiségei (L1tot=14 kmol/h folyadékáram
mellett): Uαe=7,414 kmol és Uβe=18,006 kmol,
minimális mőveleti ideje: τ=366 min. Az ehhez
tartozó, optimális φL=0,3678.
A zárt üzemmódban mőködtetett DOSZR esetén
a desztillátumok összesített árama: Dtot=14 kmol/h.
A
megvalósíthatósági
vizsgálattal
számított
termékmennyiségek: Uαe=7,414 kmol és Uβe=18,006
kmol. A mővelet idıtartamát (τ) különbözı
sarzselosztási arányoknál (φch) határozzuk meg (4.
ábra).

Peremfeltételek: U α (0) = U αb , U α (τ) = U αe (19a,b)
Tehát: U αe = U αb + (Dβ − D α ) ⋅ τ

(20)

d ( U α ⋅ x αA )
= Dβ x βAZ, A − Dα x αAZ, A
DKAM:
(21)
dt
Peremfeltételek:
( U α ⋅ x αA )(0) = U αb ⋅ x ch , A ,
α
( U α ⋅ x Aα )( τ) = U eα ⋅ x spec
,A

(22a,b)

Tehát:
α
α
β β
α α
U eα ⋅ x spec
, A = U b ⋅ x ch , A + ( D x AZ , A − D x AZ , A ) ⋅ τ (23)
Az ismeretlenek: U αb , U βb , U αe , U βe, τ, D α , Dβ , az ismert

τ [h]

α
β
α
β
paraméterek: U ch , x spec
,A , x spec ,B , x AZ , x AZ , x ch ,A .

1,29

Független egyenletek: (16a,b), (18b), (20), (23).
Az egyenletrendszer megoldása:
Az (16b) és (17b) egyenletekbıl:
β
x ch , A − (1 − x spec
,B )
(24)
U eα = α
⋅ U ch
β
x spec , A − (1 − x spec
,B )
β
e

U =

α
x ch , A − x spec
,A
β
α
(1 − x spec
, B ) − x spec , A

⋅ U ch

1,28
1,27
1,26
1,25
1,24

(25)

1,23
1,22

A mővelet idıtartama az (20) egyenletbıl:
U α − U αb
τ = eβ
D − Dα
Bevezetjük a sarzs és a desztillátumáramok két
oszlop közötti megoszlásának hányadosait:
Dα
Uα
(26a,b)
φch = b , φD = α
U ch
D + Dβ
Így a mővelet idıtartama:
U αe − U ch ⋅ φch
,
τ = tot
D (1 − 2 ⋅ φ D )
ahol φD – az
felhasználásával:
x βAZ, A −

(20)

1,21
0

(23)

x βAZ, A + x αAZ, A − 2 ⋅

0,6

0,8

1

4. ábra. A mővelet idıtartama különbözı
sarzselosztási arányok mellett.
A 4. ábra szerint a sarzselosztási arány és a
mővelet ideje között lineáris kapcsolat áll fenn. A
minimális mőveleti idı φch=1-nél érhetı el, azaz ha a
teljes sarzsot az α üstbe töltjük.
Míg a dupla oszlopos szakaszos sztrippernél
(nyitott üzemmód) egyetlen egy fı mőveleti
paraméter van (φL), addig a dupla oszlopos
szakaszos rektifikáló berendezésnél (zárt üzemmód)
számos mőveleti paraméter van, például a
sarzselosztási arány (melyet megvizsgáltunk), a
betáplálási tányérok helye, melyet csak részletes
modellezéssel lehet vizsgálni.
Nyílt
üzemmódban
sokkal
egyszerőbb
mőködtetni a berendezést, két fı üzemeltetési
politika létezik: az állandó visszaforralási arány és
az állandó termékösszetétel melletti üzemeltetés,
optimális esetben a kettı megegyezik. Ezzel

egyenletek

U αe ⋅ x αspec, A − U ch ⋅ φch ⋅ x ch, A

φD =

0,4

φ ch

(27)
és

0,2

U αe − U ch ⋅ φch
(28)
α
U αe ⋅ x spec,
A − U ch ⋅ φ ch ⋅ x ch, A
U αe − U ch ⋅ φch

Számítási eredmények
A sarzs mindkét konfigurációnál azonos: 30
mol% acetont tartalmaz, mennyisége 25,42 kmol. Az
α oszlop acetont, a β oszlop n-pentánt gyárt. Az
elıírt terméktisztaságok 98 mol%, így xαspec,A=0,98
és xβspec,B=0,98.
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szemben a zárt üzemmódú berendezés többféle
módon
is
üzemeltethetı,
például
állandó
refluxaránnyal, állandó desztillátum összetétel
mellett, az üst állandó folyadékszintje mellett,
melyek csak részletes modellezéssel vizsgálhatók..
A zárt üzemmódú berendezést tehát bonyolultabb
mőködtetni, de ezzel a konfigurációval a
szétválasztás energiatakarékosabb [2].
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Összefoglalás
Egy
új,
zárt
üzemmódú
(folyamatos
termékelvétel nélküli) dupla oszlopos szakaszos
rektifikáló berendezést javasoltunk nyomásváltó
desztillációhoz.
Elvégeztük
a
konfiguráció
megvalósíthatósági vizsgálatát, mely számos
egyszerősítı feltételezésen alapul (pl.: végtelen
tányérszám, nincs folyadék hold-up a tányérokon).
Az új kolonna konfigurációt összehasonlítottuk a
nyitott üzemmódban mőködı dupla oszlopos
szakaszos sztriperrel, melyet Modla és Lang [1]
javasolt
elsıként
minimális
forráspontú,
nyomásérzékeny azeotrop elegyek elválasztásához.
A megvalósíthatósági egyenleteket egy binér,
minimális forrpontú azeotrop elegyre (aceton-npentán) alkalmaztuk. A teljes (TAM) és
komponensmérleg-egyenleteket (KAM) analitikusan
oldottuk meg. A zárt üzemmódnál feltételeztük,
hogy mindkét termék egyszerre éri el az elıírt
tisztaságot, azaz a mővelet idıtartama minimális.
Kiszámítottuk a mőveleti idıt (τ) mindkét
konfigurációra, és az optimális folyadékelosztási
arányt (φL) a DOSZSZ-nyílt konfigurációnál.
Megállapítottuk, hogy a zárt DOSZR-zárt
konfiguráció esetében a sarzselosztási arány (φch) és
a mőveleti idı között lineáris kapcsolat van. A
megvalósíthatósági eredményeinket kiegészítettük
részletes modellezı számításokkal, melyet külön
publikáltunk [2].

Köszönetnyilvánítás
Munkákat az OTKA (projekt szám: K-82070) és a
MTA Bólyai János ösztöndíja támogatta.
Függelék
Gız-folyadék egyensúlyi paraméterek:
a. Antoine-konstansok : ln(p) = A − B
T+C
ahol p gıznyomás [torr],
T hımérséklet [K]
komponens
n-pentán
aceton

A

B

C

15,993

2554,6

-36,25

16,732

2975,9

-34,52

b. UNIQUAC paraméterek
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[1] Modla G. and Lang P., Feasibility of new
pressure swing batch distillation methods. Chem.
Eng. Sci., 63 (11) 2856-2874 (2008)

n-pentán (A) – aceton (B)

A B
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uAB-uBB [cal/mol]

uBA-uAA [cal/mol]

571,98

-95,033

Nyomásváltó szakaszos desztilláció dupla oszlopos rektifikálóban
zárt üzemmódban: II. Részletes modellezési eredmények
Pressure swing batch distillation by double column rectifier in closed mode: II. Rigorous
simulation results

Modla Gábor
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
1521 Budapest, Mőegyetem rkp. 3-5
Summary
Distillation is the most frequently applied separation method in the chemical industry, which is based on the
difference of volatility of the components of a liquid mixture. For the separation of azeotropic mixtures a special
distillation method must be applied such as pressure swing distillation, extractive or heteroazeotropic distillation.
The pressure swing distillation is the least studied from these three methods. Many mixtures form an azeotrope,
whose position can be shifted substantially by changing the system pressure, that is, a pressure sensitive
azeotrope. (At some pressure the azeotrope may even disappear.) This effect can be exploited to separate
azeotropic mixtures without application of a separating agent by the so-called pressure swing distillation.
We suggest a new double column batch rectifier in closed operation (Fig 1.a) (without continuous product
withdrawal) for the pressure swing batch distillation. First this configuration was investigated by feasibility study
based on several simplifying assumptions (e.g. infinite plate number, no stage holdup) [1]. In this paper we study
this new column configurations by rigorous simulation based on less simplifying assumptions using a
professional dynamic simulator. For calculations we used the CCDCOLUMN professional flow-sheet simulator
by applying the following simplifying assumptions: 1) theoretical stages, 2) negligible vapour hold-up, 3)
constant volumetric liquid plate hold-up.
Vα1, xαAZ

Dα,
xαAZ

At the
beginning:
Ucch, xch

Dβ, xβAZ

Vβ1, xβAZ

At the end
the vessel is
empty
Pα < Pβ

α

α
At the
beginning:
Uαb, xch

β
α

β

P < P
At the end:
Uαe, xαspec

At the beginning:
Uβb, xch

Wα, xαspec

At the end:
Uβe, xβspec

β
L1total

At the
beginning
the tank is
empty

Wβ, xβspec
At the end:
Uαe, xαspec

At the beginning
the tank is empty

At the end:
Uβe, xβspec

Fig. 1 a. Double column batch rectifier in closed mode b. Double column batch stripper in open mode

The influence of the most important operational parameters is studied. The results obtained for double column
batch rectifier in closed mode and double column batch stripper in open mode (Fig. 1b.) are compared. The
calculations and the simulations are performed for a binary minimum (acetone - n-pentane) azeotropic mixture.
Comparing the two modes (open and closed) we can conclude that the separation in closed mode is significantly
more economical than it is in open mode.
1. Modla G., Hegely L.: „Pressure swing batch distillation by double column rectifier in closed mode: I. Feasibility studies”, MKN 2010
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Absztrakt: A nyomásváltó szakaszos desztillációhoz
egy új, zárt üzemmódú (nincs termékelvétel) dupla
oszlopos
szakaszos
rektifikáló
berendezést
javasolunk.
Megvalósíthatósági
vizsgálatot
végeztünk [1], mely számos egyszerősítı
feltételezésen alapul (pl.: végtelen tányérszám, nincs
folyadék hold-up a tányérokon). Ebben a munkában
részletes modellezı számításokat végzünk, hogy
igazoljuk
a
megvalósíthatósági
vizsgálatok
eredményeit és megvizsgáljuk a legfontosabb
mőveleti paraméterek hatását. Az új kolonna
konfigurációt
összehasonlítjuk
a
nyitott
üzemmódban mőködı dupla oszlopos szakaszos
sztriperrel, melyet Modla és Láng [2] javasolt
elsıként minimális forrpontú, nyomásérzékeny
azeotrop elegyek elválasztásához. Az új kolonna
konfiguráció mőködését az aceton-metanol elegy
elválasztásán mutatjuk be.

Repke és munkatársai [5] egy minimális
forrpontú homoazeotrop elegy (acetonitril-víz)
szétválasztását
vizsgálták
nyomásváltó
desztillációval szakaszos rektifikálás és sztippelés
esetére. Félüzemi mérések és részletes modellezı
számítások eredményeit közölték.
Modla és Láng [2] nyomásváltó szakaszos
desztilláció
alkalmazásával
kétkomponenső,
minimális és maximális forrpontú homoazeotropok
elválasztását tanulmányozták megvalósíthatósági
vizsgálatokkal és részletes modellezı számításokkal.
Két új kétkolonnás, nyitott üzemmódban mőködı
(dupla oszlopos szakaszos sztripper DOSZSZnyitott, dupla oszlopos szakaszos rektifikáló
DOSZR-nyitott) 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 munkatársai [6] terner elegyek
elválaszthatóságát vizsgálták szakaszos nyomásváltó
rendszerekkel. A leggyakoribb terner rendszereken
mutatták be, hogy azok milyen módon választhatók
szét
különbözı
szakaszos
nyomásváltó
berendezésekkel (egy és kétkolonnás szakaszos
rektifikáló/sztripper).
Kopasz és munkatársai [7] egyszerő szabályozási
sémát mutatott be nyomásváltó dupla oszlopos
szakaszos
sztripper
berendezésre
minimális
forrpontú azeotrop elegy elválasztására.
Modla és Láng [8] aceton-metanol elegy
nyomásváltó desztillációval történı elválasztásához
nyitott üzemmódban mőködı dupla oszlopos
szakaszos sztripper berendezést javasoltak. A
legfontosabb
mőveleti
paraméterek
hatását
vizsgálták a fajlagosenergiafelhasználásra. A
fajlagos
energia
felhasználást
széndioxid
kibocsátásban fejezték ki. A két kolonnát termikusan
csatolták, így jelentıs energia megtakarítást (széndioxid kibocsátás) értek el.
E munkánk célja egy új, zárt üzemmódú (nincs
termékelvétel) dupla oszlopos szakaszos rektifikáló
berendezés bemutatása nyomásváltó desztillációhoz.

1. 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. Ilyen például a
nyomásváltó (NYVD), az extraktív vagy a
heteroazeotrop desztilláció.
Számos elegy képez olyan azeotropot, melynek
összetétele változik a rendszer nyomásának
megváltoztatásával,
ezek
a nyomásérzékeny
azeotropok. Lewis [3] volt az elsı, aki javaslatot tett
a nyomásérzékeny azeotrop elegyek nyomásváltó
desztillációjára.
A szakaszos desztilláció (SZD) mindig is fontos
szerepet játszott a szezonális, bizonytalan, kis
kapacitású gyártásoknál illetve nagy tisztaságú
kémiai anyagok elıállításában. Ennek a mőveletnek
kulcsfontosságú szerepe van a gyógyszer- és számos
más iparban is, pl. finom-vegyszergyártásban
valamint
a
hulladék
oldószer
elegyek
regenerálásában.
Phimister és Seider [4] egy minimális forrpontú
nyomásérzékeny azeotrop elegy elválasztását
vizsgálta fél-folyamatos nyomásváltó desztillációval.
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Részletes modellezı számításokkal igazoljuk a
megvalósíthatósági
vizsgálatok
eredményeit,
megvizsgáljuk a legfontosabb mőveleti paraméterek
hatását, és összehasonlítjuk a nyitott üzemmódban
mőködı dupla oszlopos szakaszos sztripper
berendezéssel. A számításokhoz tesztelegyként az
aceton-n-pentán minimális forrpontú azeotrop
elegyet alkalmazzuk.

oszlopos szakaszos sztrippert (2. ábra) Modla és
Láng [2] javasolta elsıként minimális forrpontú,
nyomásérzékeny azeotrop elegyek elválasztásához.
A zárt üzemmódban mőködı dupla oszlopos
szakaszos rektifikáló berendezés (3. ábra) szintén
alkalmas minimális forrpontú, nyomásérzékeny
azeotrop elegyek elválasztására.
Mindkét üzemmódú berendezésnél a kolonna
nyomások a következıek: Pα=1,01, Pβ=10 bar. Az
α-kolonna gyártja az acetont, a β-kolonna gyártja az
n-pentánt. Az elméleti tányérok száma minden
oszloprészben 40 (kondenzátor és visszaforraló
nélkül). A hold-up mennyisége 2 dm3/tányér. A
mővelet kezdetén a tányérok már forrponti
hımérséklető folyadékot tartalmaznak (“wet startup”). A betöltött sarzs mennyisége 25,42 kmol
(kb.: 2,6 m3), mely 30 mol% acetont tartalmaz. Az
elıírt terméktisztaság 98 mol%.

2. Aceton-n-pentán elegy gız-folyadék egyensúlyi
adatai
Az aceton (A) – n-pentán (B) minimális
forrpontú azeotrop elegy gyakori hulladék oldószer
elegy a gyógyszeriparban. A tiszta komponenseket
hagyományos desztillációs eljárásokkal nem tudjuk
visszanyerni, így speciális desztillációs eljárást kell
alkalmazni, például nyomásváltó desztillációt. Az
elegy egyensúlyi diagramjait és az azeotropok
adatait a két különbözı nyomáson az 1. ábra illetve
az 1. táblázat tartalmazza.
P
[bar]

xAZ
[%]

TAZ
[°°C]

TBP,A
[°°C]

TBP,B
[°°C]

1,01
10

25
33

32,4
116,9

56,0
142,9

35,8
124,7

Vα1, xαAZ

száraz hőtı

száraz hőtı

Vβ1, xβAZ
Nyomás
csökkentı
szelep

A folyamat
végén üres

Kezdetben:
Ucch, xch
L1α

L1β

β

Pα < Pβ

α

L1teljes

1. táblázat. Aceton (A) – n-pentán (B) elegy
azeotrop adatai

Wβ, xβspec

Nyomás fokozó
szivattyú
α

y

W ,

xαspec

Kezdetben a
tartály üres

1

acetone - n-pentán
0.9
0.8

Kezdetben A folyamat
a tartály
végén:
üres
Uβe, xβspec

A folyamat
végén:
Uαe, xαspec

2. ábra. Dupla oszlopos szakaszos sztripper
nyitott üzemmódban (DOSZSZ-nyitott)

0.7
0.6

P=10 bar
Dβ, xβAZ

0.5

nyomáscsökkentı

0.4
0.3

Vα,
xαAZ

P=1.01 bar
0.2

Dα,
xαAZ

Vβ, xβAZ

0.1
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Pα < Pβ

x

Kezdetben:
Uαb, xch

1. ábra. Az aceton – n-pentán elegy
x,y diagramja

Qα

3. Dupla oszlopos kolonna konfigurációk
A nyomásváltás különbözı oszloprészek között
történik. A nyitott üzemmódban mőködı dupla

A folyamat
végén:
Uαe, xαspec

Kezdetben:
Uβb, xch

β

Q

A folyamat
végén:
Uβ e, xβspec

3. ábra. Dupla oszlopos szakaszos rektifikáló zárt
üzemmódban (DOSZR-zárt)
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4.1. Dupla oszlopos szakaszos sztripper nyitott
üzemmódban
A közös tartályt elhagyó folyadék térfogatárama
6 m3/h. A mővelet akkor fejezıdik be, amikor a
közös tartályban a folyadék mennyisége a
kiindulásiénak 2%-a alá csökken. Vizsgáltuk a
folyadék elosztási arány (φL=Lα1/(Lα1+Lβ1))
változtatásának hatását a fajlagos hıenergia
szükségletre (SQ/SPr, 4. ábra).

A
kolonnák
tetején
távozó
gızöket
kondenzáltatjuk. A gızösszetételek az adott
nyomáshoz tartozó azeotrop összetételhez (xαAZ és
xβ AZ) közeliek.
A dupla oszlopos szakaszos sztrippernél (nyitott)
a visszaforralási arányokat (Rαs és Rβs), a dupla
oszlopos szakaszos rektifikálónál (zárt) a
refluxarányokat egy-egy PID szabályzó segítségével
állítjuk be. A szabályozás jóságára a következı
kritériumokat írtuk elı:
1) maximális túllendülés: 33%,
2) a lengések maximális száma a szabályozási
idı (Ts) alatt (±5%-os hibahatárral): 3 db.
A szabályzási követelmények teljesülésénél nem
a szabályozott jellemzı értékét, hanem a szelepek
állását (%-os nyitás) vettük figyelembe.
E szabályzók a termék elvételi ágakba épített
szabályzó szeleppel avatkoznak be a folyamatba,
módosítva a termék térfogatáramát (Wα, Wβ, illetve
Dα, Dβ).

SQ/SPr [MJ/kmol]
960
940
920
900
880
860
840
820
800
0.3

0.4

0.5

0.6

0.7 φ L

0.8

4. ábra. Folyadék megosztási arány hatása a fajlagos
hıenergia szükségletre (DOSZSZ-nyitott)

4. Részletes modellezı számítások
A
következı
egyszerősítı
feltételeket
alkalmaztuk a részletes modellezı számításoknál:
-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 (GFE)
egyensúlyi egyenletek, összegzési egyenletek, holdup egyenértékőség, fizikai jellemzık modelljei).
A számításokhoz a Chemstations[9] professzionális
folyamat-szimulátorának dinamikus modellezı
részét (CCDCOLUMN) használtuk, a következı
modulokat alkalmazva:
- DYNCOLUMN (oszloprészek);
- DYNAMIC VESSEL (közös-, illetve termékgyőjtı
tartályok);
- HEAT EXCHANGER, PUMP, VALVE
(hıcserélık, szivattyúk, szelepek);
- MIXER, DIVIDER (keverık és elosztók);
-CONTROLLER, CONTROL VALVE (szabályzók
és beavatkozó szelepek).

A minimális hıenergia szükségletet 0,55 megosztási
aránynál értük el (873 MJ/kmol).
φL
[perc]

kinyerés
aceton

kinyerés
n-pentán

SQ/SPr
[MJ/kmol]

0,40

381,5

94%

97%

935,3

0,50

370,5

93%

98%

875,8

0,55

376,0

93%

98%

873,8

0,60

389,0

93%

98%

890,2

0,65

411,5

93%

99%

927,9

2. táblázat. Folyadék megosztási arány hatása a
fajlagos hıenergia szükségletre (DOSZSZ-nyitott)

4.2. Dupla oszlopos szakaszos rektifikáló zárt
üzemmódban
Elıször bemutatjuk a mőveletet (5-7. ábra),
majd a fontosabb mőveleti paraméterek hatását
vizsgáljuk a fajlagos energia felhasználásra.
Az α-kolonnával ezúttal is acetont gyártunk, a
β-kolonnával pedig n-pentánt. A két visszaforraló
együttes hıteljesítménye 2400 MJ/h. A kiindulási
elegy megosztási aránya a két kolonna között (φch)
0,3. A betáplálási tányérok: Nαf=10, Nβf=10. A
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Mindkét kolonnánál a refluxarányok (7. ábra)
kezdetben igen magasak, majd lecsökkennek.
A β-kolonna refluxaránya elér egy minimumot, majd
fokozatosan emelkedik. A mővelet végén a
refluxarány ugrásszerően megnı mindkét oszlopnál.

visszaforralók hıteljesítmény megosztási aránya
(φQ=Qα/(Qα+Qβ)) 0,4.
x [mol/mol]
1
0.9
0.8

β-kolonna;
n-pentán

0.7
0.6

4.2.1. Visszaforralók hıteljesítményének megosztása
Vizsgáljuk, hogy a visszaforralók teljesítménymegosztási aránya (φQ) hogyan befolyásolja a
fajlagos energiaigényt (8. ábra, 3. táblázat). A
kiindulási elegy megosztási aránya a két kolonna
között (φch) 0,3. A betáplálási tányérok: Nαf=10,
Nβf=10.

α-kolonna;
aceton

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

50

100

t [min]

150

5. ábra. A tartályok folyadék összetételeinek idıbeli
változása (DOSZR-zárt)

600

20

SQ/SPr [MJ/kmol]

590

U [kmol]
β-kolonna

18
16
14
12

α-kolonna

10
8

580
570
560
550
540
530
0.36

6

0.37

0.38

0.39

0.4

4

0
50

100

t [min] 150

6. ábra. A tartályok folyadék mennyiségeinek
idıbeli változása (DOSZR-zárt)
A folyadék összetételek (5. ábra) a tartályokban
folyamatosan nınek, míg el nem érik a kívánt
terméktisztaságot (98 mol%). A folyadékmennyiség
az α-kolonnához tartozó tartályban (6. ábra) a
mővelet kezdetén nı, majd egy maximumot elérve
csökken.
4

0.42

8. ábra. A visszaforralók teljesítmény-megosztási
arányának (φQ) hatása a fajlagos energiaszükségletre
(DOSZR-zárt)

2

0

0.41

φQ [MJ/MJ]

φQ
[MJ/MJ]

[perc]

kinyerés
aceton

kinyerés
n-pentán

SQ/SPr
[MJ/kmol]

0,375

165,5

90%

87%

589,8

0,379

163,5

90%

87%

583,5

0,396

149,5

86%

89%

537,8

0,408

156,5

78%

92%

566,1

0,413

158,0

77%

92%

571,7

3. táblázat. A visszaforralók teljesítmény-megosztási
arányának hatása a fajlagos energiaszükségletre
(DOSZR-zárt)

R [mol/mol]

3.5
3

A legjobb eredményt φQ=0,396 értéknél értük el.

2.5

4.2.2. Betáplálási tányér hatása
A következıkben megvizsgáljuk, hogy a
betáplálási tányérok helyének (Nαf, Nβf) változtatása
milyen hatással van a fajlagos energiaigényre (9-10.
ábra, 4-5. táblázat).
A kiindulási elegy megosztási aránya a két
kolonna között (φch) 0,3. A visszaforralók
teljesítményének megosztási aránya (φQ) 0,396.

2
1.5

β-kolonna
1

α-kolonna

0.5
0
0

50

100

t [min] 150

7. ábra. A refluxarányok idıbeli változása
(DOSZR-zárt)
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Elıször az α-kolonna betáplálási tányérját (Nαf)
változtatjuk (addig Nβf=10 rögzítve, 9. ábra,
4. táblázat), majd a β-kolonnáét (10. ábra,
5. táblázat).

Nβf

kinyerés
aceton

kinyerés
n-pentán

SQ/SPr
[MJ/kmol]

6

164,5

78%

92%

589,8

8

155,5

78%

92%

562,8

570

9

153

79%

91%

554,2

565

10

147

85%

90%

530,9

11

151,5

89%

88%

542,8

12

155,5

91%

87%

554,0

560

SQ/SPr [MJ/kmol]

[perc]

555
550

5. táblázat. A β-kolonna betáplálási tányér (Nβf)
hatása a fajlagos energiaszükségletre (DOSZR-zárt)

545
540
535
530

A legjobb eredményt Nβf=10 értéknél értük el.

525
520
0
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25

Νf
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4.2.3. A kiindulási elegy megosztási arányának
hatása
Vizsgájuk, hogy a kiindulási elegy megosztása a
két üst között milyen hatással van a fajlagos
energiaszükségletre (11. ábra, 6. táblázat).
A visszaforralók teljesítményének megosztási
aránya (φQ) 0,396. A betáplálási tányérok: Nαf=15,
Nβf=10.

9. ábra. Az α-kolonna betáplálási tányérjának (Nαf)
hatása a fajlagos energiaszükségletre (DOSZR-zárt)
Nα f
[perc]

kinyerés
aceton

kinyerés
n-pentán

SQ/SPr
[MJ/kmol]

5

158,5

90%

87%

565,3

10

149,5

86%

89%

537,8

15

147

85%

90%

530,9

20

148,5

81%

91%

535,8

580

25

151

76%

92%

550,2

570

SQ/SPr [MJ/kmol]

4. táblázat. Az α-kolonna betáplálási tányérjának
(Nαf) hatása a fajlagos energiaszükségletre
α

A legjobb eredményt N f=15 értéknél értük el.
Ezúttal az α-kolonna betáplálási tányérját
rögzítjük (Nαf=15), és a β-kolonnáét változtatjuk
(10. ábra, 5. táblázat).

550
540
530
520
510
500
0

0.2

0.4

0.6

φch

0.8

11. ábra. A kiindulási elegy megosztási arányának
(φch) hatása a fajlagos energiaszükségletre

600
590
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SQ/SPr [MJ/kmol]

560

560

φch
[mol/mol]

[perc]

kinyerés
aceton

kinyerés
n-pentán

SQ/SPr
[MJ/kmol]

550

0,606

172,0

96%

94%

569,5

530

0,454

166,0

90%

92%

569,3

520

0,303

147,0

85%

90%

530,9

0,151

149,5

73%

89%

563,7

0,090

149,0

73%

87%

574,1

570

540

510
500
4

6

8

10

12

Νf

14

6. táblázat. A kiindulási elegy megosztási arányának
(φch) hatása a fajlagos energiaszükségletre

10. ábra. A β-kolonna betáplálási tányér (Nβ f) hatása
a fajlagos energiaszükségletre (DOSZR-zárt)

A legjobb eredményt φch =0,303 értéknél értük el.
Meg kell jegyeznünk, hogy a kinyeréseknél a
kiinduláskor és leálláskor is a tartályokban található
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anyagmennyiségeket vettük figyelembe. Az
eredményekbıl látható, hogy az aceton kinyerés
elmarad az n-pentánétól. Leálláskor a kolonnák
tányérjain fıként aceton található.

[3] Lewis W. K. (1928), Dehydrating Alcohol and
the Like, U.S. Patent, 1, 676, 700, July 10,
[4] Phimister, J.R.; Seider, W.D. (2000).
Semicontinuous, Pressure Swing Distillation, Ind.
Eng.Chem. Res., 39, 122-130.
[5] Repke .J. U., Klein A., Bogle D., Wozny G.,
(2007). Pressure Swing Batch Distillation for
Homogenous Azeotropic Separation”, Chem. Eng.
Res. and Design, 85 (4) 152, 492-501.
[6] Modla G., Lang P., F. Denes (2010). Feasibility
of separation of ternary mixtures by pressure swing
batch distillation, Chem. Eng. Sci, 65, (2), 870-881.
[7] Kopasz A., G. Modla, P. Lang, (2009). Operation
and Control of a New Pressure Swing Batch
Distillation System, Comp. Aided Chem. Eng, 27,
1503-1508.
[8] Modla G., Láng P. (2010). Aceton-metanol elegy
elválasztása nyomásváltó szakaszos desztillációval
termikusan csatolt dupla kolonnás rendszerben,
MKN2010
[9] Chemstations, (2007). CHEMCAD Dynamic
Column Calculation User’s Guide. Chemstations.

4.3. Nyitott és zárt üzemmód összehasonlítása
Míg a dupla oszlopos szakaszos sztrippernél
(nyitott üzemmód) egyetlen egy mőveleti paraméter
van, mely alapján meg tudtuk határozni a (globális)
minimális fajlagos energiaigényt, addig a dupla
oszlopos szakaszos rektifikáló berendezésnél (zárt
üzemmód) számos mőveleti paraméter van, ezért
csak lokális minimumokat tudtunk meghatározni.
Még így is jelentısen kisebb a fajlagos energiaigény
a
dupla
oszlopos
szakaszos
rektifikáló
berendezésnek zárt üzemmódban (530 MJ/kmol
helyett 873 MJ/kmol).
Nyílt
üzemmódban
sokkal
egyszerőbb
mőködtetni a berendezést, mivel kevesebb a
mőveleti paraméter. Ezzel szemben a zárt
üzemmódú berendezést energiatakarékosabb.
5. Összefoglalás
Új, zárt üzemmódú (nincs termékelvétel) dupla
oszlopos
szakaszos
rektifikáló
berendezést
javasoltunk nyomásváltó desztillációra. Az aceton-npentán elegy elválasztásán mutattuk be az új kolonna
konfiguráció mőködését. Részletes modellezı
számításokat
végeztünk,
megvizsgáltuk
a
legfontosabb mőveleti paraméterek hatását. Az új
kolonna konfigurációt összehasonlítottuk a nyitott
üzemmódban mőködı dupla oszlopos szakaszos
sztriperrel.
Megállapítottuk, hogy nyílt üzemmódban sokkal
egyszerőbb mőködtetni a berendezést, mivel
kevesebb a mőveleti paraméter. Ezzel szemben a
zárt üzemmódú berendezést energiatakarékosabb.

Függelék
Gız-folyadék egyensúlyi paraméterek:
a. Antoine-konstansok :

ln(p) = A −
ahol

B
T+C

p gıznyomás [torr],
T hımérséklet [K]

komponens
n-pentán
aceton

A
15,993
16,732

B
2554,6
2975,9

C
-36,25
-34,52

b. UNIQUAC paraméterek
n-pentán (A) – aceton (B)

Irodalom
[1] Modla G., Hegely L.: (2010). Nyomásváltó
szakaszos desztilláció dupla oszlopos rektifikálóban
zárt
üzemmódban:
I.
Megvalósíthatósági
vizsgálatok, MKN 2010
[2] Modla G. and Lang P. (2008). Feasibility of new
pressure swing batch distillation methods”, Chem.
Eng. Sci., 63 (11) 2856-2874.
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uAB-uBB
[cal/mol]

uBA-uAA
[cal/mol]

571,98

-95,033

PID szabályzó körök beállításai

Köszönetnyilvánítás

Dupla oszlopos szakaszos sztripper-nyitott

Munkákat az OTKA (projekt szám: K-82070) és a
MTA Bólyai János ösztöndíja támogatta

α-kolonna
β-kolonna

PB
[%]
80
50

TI
[perc]
2,5
10

TD
[perc]
0
1

Alapjel
[mol/mol]
0,982 aceton
0,982 n-pentán

Dupla oszlopos szakaszos rektifikáló-zárt

α-kolonna
β-kolonna

PB
[%]
200
200

TI
[perc]
4
4

TD
[perc]
0
0

Alapjel
[mol/mol]
0,74 n-pentán
0,33 aceton
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Fokhagyma hatóanyagainak kinyerése extrakcióval
Extraction of active substances from garlic
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Összefoglaló
Napjainkban egyre inkább növekvıben van a természetes alapanyagokra épülı gyógyítás és egészségmegırzés.
Ezeknek az anyagoknak a zöme növényekben található. Mivel a növényi hatóanyagok gyakran igen kis
koncentrációban vannak jelen, ezért szükségessé válik a célvegyületek kivonása, majd koncentrálása. Így nagy
hatékonyságú, mesterséges anyagokat nem tartalmazó termékek állíthatóak elı.
A fokhagyma széles spektrumú hatóanyagrendszerével képes csökkenteni a vérnyomást, a káros LDL
koleszterinszintet, illetve megakadályozni a vérrögképzıdést. A kutatók zömének egyöntető véleménye alapján a
fokhagyma legfontosabb vegyülete az allicin, amely az alliin molekulából az alliináz enzim bontása során
keletkezik.
Jelen munka során egy magas alliintartalmú kivonat laboratóriumi körülmények közötti elıállítását valósítottuk
meg. Mivel emberi fogyasztásra szánt terméket kívánunk készíteni, az alkalmazható oldószerek listája limitált.
Az alliin jó oldószere az etil-alkohol, ezért egy vizes alkoholos extrakciós módszert dolgoztunk ki.
A kísérletek során megállapítottuk, hogy a kivonat mennyiségét és alliintartalmát leginkább befolyásoló tényezı
adott alapanyag esetén a rendszer víztartalma. Az alliinre nézve legtöményebb extraktot abszolút etil-alkohollal
állítottuk elı, ám a kinyerhetı összes alliin mennyisége ilyenkor kevés volt. Növelve az oldószer víztartalmát a
kivonatok alliin töménysége csökkent, amely két okra vezethetı vissza. A polárosabb oldószer ugyan jobban
oldja az alliint, ám sok egyéb anyagot is kivon a hagymából, ezért az extrakt hígabbá válik, azonban a kinyert
alliin mennyisége növekszik. Másrészt vizes közegben az alliináz enzim aktivizálódik és elbontja a célmolekulát
allicinné.
A víztartalomnál jóval fontosabb paraméternek mutatkozott az alapanyag minısége. Ideális az, ha a friss
fokhagyma kevés vizet és sok alliint tartalmaz. Mivel a különbözı fokhagyma minták között jelentıs
különbségeket találtunk, ezért az egyik legfontosabb feladat a megfelelı alapanyag kiválasztása volt.
Vizsgáltuk a hımérséklet és az idı hatását is az extrakcióra. Hımérséklet változtatásával csak a kinyert összes
extrakt mennyiségét tudtuk befolyásolni, az összetételt nem. Az optimális mőveleti idı keresésekor
bebizonyosodott, hogy az egyensúly a sejtlé és az oldószer között rövid idı alatt beáll, ezért nem érdemes a
feltárást 5-10 percnél tovább folytatni.
A kiválasztott fokhagyma alapanyaggal egy 32-os kísérlettervben meghatároztuk az ideális extrakciós
körülményeket. Az általunk javasolt oldószermennyiség a feldolgozott fokhagyma tömegének 5-6-szorosa, 8789 (m/m)%-os etil-alkohol-víz oldószer összetétel mellett. Az így elıállított extrakt alliin töménység 6,5-7,5
(m/m)%; a kihozatal pedig 0,38-0,39 g alliin/100 g friss fokhagyma.
A kutatómunkát a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) támogatta. A projekt nyilvántartási szám:
NKFP_A3-2008-0211.
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FCC üzem fılepárló oszlopának komplex vizsgálata
Complex investigation of FCC Main Column

Haragovics Máté
Budapesti Mőszaki Egyetem, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3-9.
Összefoglalás
Krakkolással a kıolaj atmoszférikus- és vákuum-desztillációja után visszamaradt, illetve egyéb célra már nem
hasznosítható, nem bekeverhetı komponenseket értékes anyagokká alakítjuk. Ennek az eljárásnak több elınye is
van: a kıolaj nagyobb részét lehet értékes anyagokká alakítani: például benzinné, és gázolajjá. Ezzel a lépéssel
megszabadulunk azoktól az anyagoktól is, amelyeket régebben kényszerően eltüzeltek, mivel jobb felhasználási
módjuk nem volt. Ezekbıl az anyagokból a krakkolás segítségével akár mőanyag alapanyag is elıállítható. A
fluidizált katalitikus krakkolás az egyik krakkolási eljárás. Jelentıségét mutatja, hogy a Dunai Finomítóban
feldolgozott kıolajmennyiség mintegy egyhatoda bekerül a katalitikus krakkolóba.
A Dunai Finomító Fluid Katalitikus Krakkoló (FCC) üzemének fılepárló oszlopának modelljét építettem fel
Aspen Plus szoftverben. Az üzemben a Kéntelenítı üzembıl származó részben hidrokrakkolt alapanyagból
állítanak elı: értékes, magas oktánszámú benzinkeverı komponenst; magas olefintartalmú C4 frakciót, melyet az
alkiláló üzemben használnak fel magas oktánszámú benzinkeverı komponens elıállítására; nagy tisztaságú
propilént, melyet a mőanyaggyártáshoz használnak fel; illetve krakkgázolajat, melyet részben gázolajhoz
kevernek.
Az üzembe érkezı alapanyagot a reaktorba vezetik, ahol a magas hımérséklető, fluidizált zeolit típusú
katalizátoron elpárolog, illetve krakkolódik. A reaktorból kilépı túlhevített szénhidrogén-gızelegyet a
fıkolonnára vezetik, melyeket különbözı termékáramokra választanak szét. Mivel a reaktorból kilépı
szénhidrogén-elegy hıtartalma több, mint ami a fı elválasztó oszlop mőködtetéséhez szükséges lenne,
cirkulációs oldaláramokkal vezetik el a hıt, amelyeket máshol hasznosítanak. Ezekkel a cirkulációs áramokkal
főtik föl az üzem további részeinek elválasztó oszlopait, illetve gızt fejlesztenek hıtartalmukkal.
Az fı oszlop e nagyfokú integráltsága miatt igen fontos része az üzemnek, és számos variációs lehetıséget
biztosít. További érdekessége, hogy különbözı rendezett töltetek és tányérok is megtalálhatók az oszlopban.
Modellezés során az elıször az elméleti tányérszámot határoztam meg. Ehhez a valós üzem hımérsékletprofiljait
vettem alapul, a pontos termékkoncentrációk hiányában. A lepárlóoszlopot precíz, egyensúlyon alapuló,
szénhidrogének elválasztására szánt modellel szimuláltam. Az oszlop modelljének segítségével exergia-analízist
végeztem, mely segítségével az oszlop mőködésének hatékonyabbá tételét vizsgáltam; illetve a különbözı
állapotokban történı mőködtetés megvalósíthatóságát vizsgáltam.
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Gumiırleménnyel és SBS-sel módosított bitumenek viszkozitás
csökkentési lehetıségei
Investigation of decreasing of rubber and SBS modified asphalt’s viscosity

Gergó Péter1, Bartha László1, Geiger András2
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Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék
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2
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Summary
To save the sustainable development in the 21th century the largest challenges are the protection of our
environment, as far as the optimalisation of the energy consumption and efficiency increasing. This trend in the
United States and Western Europe is manifested also in the road construction, asphalt mixing plants to reduce
the mixing temperature. By reduced mixing and constucting temperatures would decrease the energy required to
produce hot mix asphalt, the energy, the emissions and odors from plants would be decreased, and improved the
working conditions. In order to achieve a reduced temperature in the hot mix production, the viscosity of the
asphalt binder must be reduced. A solution to the realization this effect 1-3% paraffin wax was mixed to the
asphalt binder, thereby reducing it’s viscosity. This article presents the properties of modified binders containing
some possibles viscosity reducing additives. In this study, a group of crumb rubber modified asphalt binders and
other group of polymer (SBS) modified asphalt binders were used. The binders were modified for this study by
using three types of waxes. The waxes used in this study were made by thermal cracking of waste polymers
(polyethylene, polypropylene, polystyrene). Concentration levels of 1, 3 and 5w/w% wax by weight of the binder
were used. Binder properties were determined by conventional test methods. The high temperature properties of
asphalt binder were investigated by using the RTFO tester. It was found that the highest viscosity reduction
effect was achieved in case of using the PE wax achieved. At low concentrations (1-3w/w%) of this additive in
asphalt rubber compositions a significant effect was achieved without significant changes in the additional
properties of the products. Properties of every samples complied the quality requirements. In addition, the waxes
like plastomer additives improved the resistance to aging, such as PE wax may be suitable for use as flow
improver type additives to reduce viscosity of the asphalt binder. The PP wax reduced the asphalt binder
viscosity sufficiently only at higher concentration (3-5w/w%), however, increase of concentration significantly
decreased the stability and the Fraass breaking point, therefore the use of this additives can only be
recommended in combination with other complementary additives. Application of the PS wax resulted in the
lowest modification effects of viscosity, therefore the application of that additive is suggested in other fields.
Experiences in case of application of waxes in polymer modified asphalts were similar to those that crumb
rubber modified asphalt samples. The best effects could be achived also by application of PE wax.

minél nagyobb mértékben csökkenteni. A
bitumenhez 1-3%-nyi nagy szénatomszámú
paraffint adalékolva egy adott hımérséklet felett
jelentıs viszkozitás csökkenés érhetı el, a kis
viszkozitás pedig lehetıvé teszi, hogy az
aszfaltkeverés során a kızetet csak kisebb
mértékben melegítsék fel [1, 2]. Ezzel kisebb
mennyiségő főtıgázt kell felhasználni, amely
egyrészt energia-megtakarítást, másrészt kisebb
CO2 emissziót jelent. Továbbá az útépítésnél az
aszfaltterítés hımérséklete is csökkenthetı, ami a
kisebb mennyiségő illó szénhidrogének, illetve
származékaiknak kibocsátását jelenti.

Bevezetés
A fenntartható fejlıdés érdekében a XXI. század
egyik
legnagyobb
kihívása
környezetünk
megóvása,
illetve
az
energiafelhasználás
optimalizálása, hatékonyságjavítása. Ezeknek a
követelményeknek való megfelelés az élet minden
területén mérnöki problémákat vet fel. Napjainkban
ez a tendencia az Egyesült Államokban, illetve NyEurópában az aszfaltutak építése területén abban
nyilvánul meg, hogy az aszfaltkeverı üzemekben a
kızet és a bitumenes kötıanyag hagyományos
keverési hımérsékletét (170-190oC) igyekeznek
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degradátummal módosított minták mindegyike
megfelelt ennek az elıírásnak. Azonban az 5m/m%
degradátumot
tartalmazó
minta
(PE-5-GB)
stabilitásának
mérıszáma
megközelítette
a
megengedett értéket, így ennek az adaléknak az
ennél nagyobb koncentrációban való alkalmazása
már felhasználási problémákat vethet fel.
A bitumenek hidegoldali viselkedését, azaz a kis
hımérsékleten bekövetkezı változásokat a Fraass
törésponttal jellemezhetjük. Minél magasabb ez az
érték, annál ridegebb a bitumen, ezért az ilyen
bitumenekbıl gyártott aszfaltok hajlamosabbak a
termikus repedések kialakulására. A PE degradátum
nem befolyásolta számottevıen a gumibitumen
töréspontját.
A bitumenek melegoldali viselkedésének egyik
meghatározó vizsgálata az RTFO teszt, amely
modellezi, hogy az adott kötıanyag mennyire áll
ellen az aszfaltkeverés során a hı és az oxigén
hatására bekövetkezı öregedésnek. Irodalmi
tapasztalatok alapján a plasztomerrel módosított
bitumenek ellenállóbbak az öregedéssel szemben,
mint a hagyományos kötıanyagok. A degradátum a
plasztomerekhez
hasonlóan
viselkedett,
az
adalékolt mintáknál kisebb mértékő volt a
tömegváltozás, mint a referencia mintánál. Az
5m/m% degradátumot tartalmazó minta (PE-5-GB)
esetén a tömegváltozás a referenciamintához
viszonyítva 30%-kal volt kisebb (1. ábra).

Kísérletek
Munkánk során vizsgálatokat végeztünk
gumiırleménnyel, illetve SBS-sel módosított
bitumenek nagy hımérséklető viszkozitásának
csökkentésére.
A
kísérletekhez
hulladék
mőanyagok (polietilén, polipropilén, polisztirol)
termikus krakkolása során keletkezı szilárd, nagy
paraffin
tartalmú
maradékot,
azaz
egy
degradátumot használtunk fel. Gumibitumen
mintákat állítottunk elı a Pannon Egyetem MOL
Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszékén
kifejlesztett
módosított
nedves
eljárás
alkalmazásával [3], ahol adalékként – 1, 3 és
5m/m% koncentrációban – alkalmaztuk a mőanyag
degradátumokat. Következı lépésben kereskedelmi
forgalomban
kapható
SBS-sel
módosított
bitumenekhez
kevertük
a
degradátumokat,
ugyancsak a gumibitumen minták esetében
alkalmazott koncentrációkban. A minták elıállítása
után szabványos vizsgálatokat végeztünk a
tulajdonságok megállapítására.

Eredmények
A bitumenek lágyuláspontja információt
szolgáltat arról, hogy milyen éghajlaton ajánlott a
felhasználásuk. Magas lágyuláspontú bitumenek
melegebb éghajlatokon elınyösek, mert kisebb az
esély nyomvályúk kialakulására, viszont hidegebb
idıben hajlamosak a ridegedésre, törésre. Alacsony
lágyuláspontú bitumenek jobb hidegállósággal
rendelkeznek, de melegben könnyebben lágyulnak.
A polietilén (PE) degradátum bekeverése a
viszkozitás mellett csökkentette a gumibitumen
lágyuláspontját is, mely csökkenést a degradátum
magas
paraffintartalma
eredményezte.
A
koncentráció növelése még további csökkenéssel
járt (1. és 2. ábrák).
A tárolási stabilitás értéke jellemzi a bitumengumi,
bitumen-polimer
kompozíciók
szétülepedésének
mértékét,
ezzel
felhasználhatóságukat. Minél kisebb ez az érték,
annál stabilabb a diszperz rendszer, azaz kisebb az
ülepedés mértéke. A tárolási stabilitás határértéke
5°C, ha e felett van az érték, akkor a bitumen
stabilitása
már
nem megfelelı.
A PE
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1. ábra. A PE degradátum tartalmú gumibitumen
minták tulajdonságai
A
degradátum
bekeverése
jelentısen
csökkentette a gumibitumen viszkozitását a teljes
hımérsékleti tartományban. Az 5m/m% PE
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A degradátum bekeverése hasonlóan a PE
degradátumhoz, csökkentette a gumibitumen
viszkozitását, de a csökkenés mértéke kisebb volt.
A gyakorlati felhasználást tekintve az adalék 3,
illetve 5m/m%-ban fejtett ki számottevı hatást, de
figyelembe véve a stabilitás csökkenését, valamint
a hidegoldali tulajdonság romlását a nagyobb
koncentráció alkalmazása már nem javasolható (4.
ábra).
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degradátumot tartalmazó minta (PE-5-GB) 165°Con mért viszkozitása közel azonos volt a referencia
minta 180°C-os viszkozitásával, tehát az adalék
alkalmazása ebben a koncentrációban az egyéb
tulajdonságmódosító hatását is figyelembe véve
alkalmas lehet a felhasználásra (2. ábra).
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2. ábra. A PE degradátum tartalmú gumibitumen
minták viszkozitása
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A PP degradátum alkalmazása során hasonló
következtetést vonhatunk le. Az adalék a minta
lágyuláspontját kevésbé csökkentette, mint a PE
degradátum, köszönhetıen a kisebb paraffin
tartalomnak. A minták jobban ellenálltak az
öregedésnek,
azonban
az
adalékot
nagy
koncentrációban tartalmazó minta stabilitása már
nem felelt meg a követelményeknek. Továbbá a
nagy adalékkoncentráció (PP-5-GB) esetén a
hidegoldali tulajdonság jelentısen romlott, a
további koncentráció növelés már feltehetıen a
szabványnak nem megfelelı töréspont értéket
eredményezne (3. ábra).
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4. ábra. A PP degradátum tartalmú gumibitumen
minták viszkozitása
A PS degradátum alkalmazása esetén
következett be a legkisebb mértékő lágyuláspont
csökkenés. Ugyanakkor a minták, a degradátumot
nagy koncentrációban alkalmazva is, kielégítették a
stabilitásra
vonatkozó
követelményeket.
A
töréspontot csak kis mértékben változtatta meg,
köszönhetıen a krakkolás után a degradátumban
maradó aromás jellegő részek miatt (5. ábra).
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5. ábra. A PS degradátum tartalmú gumibitumen
minták tulajdonságai

tárolási stabilitás, dT, °C

3. ábra. A PP degradátum tartalmú gumibitumen
minták tulajdonságai
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A PE degradátum alkalmazása csökkentette a
minta viszkozitását. Már kis koncentrációban is
észrevehetı hatással volt a viszkozitásra, 5m/m%ban alkalmazva (PE-5-SBS), a 165°C-on mért
viszkozitás közel azonos volt a referencia minta
180°C-on mért viszkozitásával. Továbbá jelentıs
csökkenés figyelhetı meg a 135°C-on mért
viszkozitás értékében, amely elınyös az útépítés, a
(terítés, hengerlés) során (8. ábra).

Az alkalmazott adalékok közül a PS degradátum
tartalmazta a legkevesebb nagy szénatomszámú
paraffint. Ennek következtében értékelhetı
viszkozitás
csökkenést
csak
nagy
adalékkoncentráció alkalmazása során figyeltünk
meg (6. ábra).
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6. ábra. A PS degradátum tartalmú gumibitumen
minták viszkozitása
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A PP degradátumot kis koncentrációban
tartalmazó minták tulajdonságai csak kis mértékben
tértek el a referencia mintáétól. Az adalékot
5m/m% koncentrációban tartalmazó minta (PP-5SBS) lágyuláspontja jelentısen csökkent, a
csökkenés mértéke kisebb volt, mint a PE
degradátumnál tapasztalt. A stabilitás mérıszáma
ebben az esetben elérte a határértéket és a töréspont
is jelentısen emelkedett. (9. ábra).
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8. ábra. A PE degradátum tartalmú módosított
bitumen minták viszkozitása
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Hagyományos szintetikus gumival módosított
bitumenben alkalmazva a PE degradátumot, a
koncentráció növelésével nagymértékben csökkent
a lágyuláspont, valamint növekedett a töréspont. A
polimer javította az öregedés állóságot és nagy
koncentráció alkalmazásánál is stabil volt a
bitumen-polimer
rendszer.
A
lágyuláspont
csökkenést és a töréspont növekedést figyelembe
véve a további degradátum koncentráció nem
javasolható, mert a termék ebben az esetben már
nem teljesítené az elıírt követelményeket (7. ábra).
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7. ábra. A PE degradátum tartalmú módosított
bitumen minták tulajdonságai
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9. ábra. A PP degradátum tartalmú módosított
bitumen minták tulajdonságai
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esetekben az egyéb tulajdonságmódosító hatás is
fokozottan érvényesült (12. ábra).

A PP degradátum kis koncentrációban
elhanyagolható
mértékben
csökkentette
a
viszkozitást. Jelentısebb változás csak nagyobb
adalék koncentráció alkalmazásával érhetı el,
figyelembe véve a további tulajdonság módosító
hatást, a koncentráció csak kis mértékben növelhetı
(10. ábra).
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12. ábra. A PS degradátum tartalmú módosított
bitumen minták viszkozitása
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A vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a
célként kitőzött viszkozitás csökkentés a
leghatékonyabban a PE degradátum alkalmazásával
valósítható meg. Gumibitumen kompozíciókban
már kis alkalmazási koncentrációnál is jelentıs
hatást lehetett elérni, anélkül, hogy a termék
további tulajdonságai nagymértékben változtak
volna. A minták minden esetben teljesítették az
elıírásokat. Továbbá a plasztomerekhez hasonlóan
a degradátum javította az öregedéssel szembeni
ellenálló képességet is, így a PE degradátum
alkalmas lehet viszkozitás csökkentı adalékként
való alkalmazásra az útépítésben. A PP degradátum
csak nagy koncentráció esetén csökkentette
megfelelı mértékben a viszkozitást, azonban az
adalékkoncentráció növelése jelentısen rontotta a
stabilitást, illetve a hidegoldali tulajdonságát, ezért
ennek az alkalmazása csak kiegészítı adalékokkal
lehetne javasolt. A PS degradátum alkalmazása
eredményezte a legkisebb viszkozitás módosító
hatást, ezért ennek az adaléknak az alkalmazása
más
területen
javasolható.
Hagyományos,
mesterséges gumival módosított bitumenekben
alkalmazva a degradátumokat, hasonlóan a
gumibitumen minták esetében tapasztalttal, a
legnagyobb hatást a PE degradátum alkalmazásával
lehetett elérni.

Hımérséklet, °C

10. ábra. A PP degradátum tartalmú módosított
bitumen minták viszkozitása
A PS degradátum alkalmazása során hasonló
tendencia figyelhetı meg, jelentısebb tulajdonság
változás csak az 5m/m% adalékkoncentráció esetén
következett be. A töréspont hasonlóan a
gumibitumen minták esetében tapasztaltakkal (5.
ábra) a többi degradátummal elıállított mintákhoz
képest kevésbé növekedett (11. ábra).
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11. ábra. A PS degradátum tartalmú módosított
bitumen minták tulajdonságai
A legkisebb viszkozitás csökkenést a PS
degradátum
okozta
és
csak
nagyobb
koncentrációban alkalmazva (>5m/m%) lehetett
kedvezı hatást elérni, azonban ezekben az
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Nagy molekulatömegő Fischer-Tropsch paraffinok
átalakíthatóságának vizsgálata
Investigation of the transformability of high molecular weight Fischer-Tropsch paraffins

Pölczmann György1, Valyon József2, Hancsók Jenı1*
1

Pannon Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
2

MTA Kémiai Kutatóközpont
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
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Summary
Because of the more serious problems with the environment (e.g. greenhouse effect) and the crude oil supply
(e.g. import dependence) the use of fuels and lubricants produced from renewable feedstocks have come to the
front nowadays. The Fischer-Tropsch wax (60-80% of the Fischer-Tropsch products) which is produced on
synthesis gas from different sources (biological or waste), is a mixture of high molecular weight (C20-C60) nparaffins, which are in solid state (high pour point) at normal conditions. The products (fuels and base oils)
which can be produced from this paraffin mixture have high quality and have fewer negative effects on the
environment (practically zero sulphur- and nitrogen content, low aromatic content, excellent application
properties) thus they do not demand changes in the fuel supply infrastructure and in the engine constructions.
The isomerization of high molecular weight n-paraffins can be effectively carried out on bifunctional catalysts.
There are only a few indications about the application of metal catalysts on mesoporous carrier in the literature.
Consequently our objective was to investigate some Pt/AlSBA-15 (SBA: Santa Barbara Amorphous) catalysts
which have not been investigated in detail in this reaction system yet.
The applicability and catalytic activity of Pt/AlSBA-15 catalysts of 0.3-1.0 % platinum content for the selective
isomerization of Fischer-Tropsch wax was investigated in the present experiment. The experiments were carried
out in a high-pressure microreactor system in continuous operation and on a catalyst with steady-state activity.
The main properties of the feedstock which was a mixture of paraffin produced by Fischer-Tropsch synthesis
(the synthesis gas was produced from biomass) were: n-paraffin content (C18-C57): 97.4%, sulphur content: < 5
mg/kg, pour point: 72 °C. In the experiment the following process parameters were applied: T= 275-375 °C,
P=40-80 bar, LHSV=1.0-3.0 h-1, H2/hydrocarbon ratio: 400-800 Nm3/m3. The composition of the products was
determined by gas chromatography.
From the catalysts with different platinum content the best results were gained on the catalysts having 0.5%
platinum, and with increasing temperature the yield of liquid products (C5+) decreased, but until 325 °C this
value was above 92% in every case. Increasing the pressure shifted back the hydrocracking reactions (with the
increasing number of moles) so it had a decreasing effect on the volume of the gas products and the lower
contact time (higher liquid hour space velocity) had the same effect. In the gas products mainly branched
isobutane was identified, which indicated that the cracking enacted partly after the isomerization reactions.
The isoparaffin contents of the liquid products in the function of process parameters increased with increasing
temperature and decreased with increasing pressure and LHSV in every case while other parameters were kept
constant. Based on the isoparaffin contents of the different fractions it can be concluded that at advantageous
process parameter combinations (T= 300-325 °C (C11-C20)/ 275-300 °C (C21-C30), P=40-70 bar, LHSV=1.0-2.0
h-1) the catalyst was applicable to produce C11-C20 and C21-C30 fractions with high isoparaffin content (64.586.6% and 35.1-59.7%) with adequate yields (28.9-35.6% and 45.2-57.8%). We experienced that the gas oil
fractions having the lowest pour point were obtained in the case of high concentrations of 5-methyl isomers. The
C21-C30 fraction is a high viscosity index (VI ≥ 125) base oil. The selectivity of the target product fractions was
high, and based on these facts the selective isomerization of the Fischer-Tropsch wax is a new application area of
the Pt/AlSBA-15 catalyst.
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szénhidrogének
elıállításával.
Mivel
a
hidrokrakkolásnál
jelentıs
részarányban
gázállapotú (8-12%) és benzin (10-20%)
forrásponttartományú
szénhidrogének
is
keletkeznek, ezért viszonylag alacsony a
céltermékelegy szelektivitása. Ezért szükséges és
egyre
nagyobb
jelentıségő
a
szelektív
izomerizációval (vázátrendezıdéssel), azaz fıleg
nagy
izoparaffinszelektivitással
történı
céltermékelegy (gázolaj és alapolaj elegy)
elıállítására
alkalmas
katalitikus
rendszer
kidolgozása, különös tekintettel az erre a célra
alkalmas katalizátorok felismerése és azok
alkalmazási körülményeinek meghatározása [5-7].
A
nagy
molekulatömegő
paraffinok
izomerizálása és hidrokrakkolása hatékonyan és
gazdaságosan
kétfunkciós
katalizátorokon
végezhetı. A fémtartalom felelıs a hidrogénezıdehidrogénezı funkcióért, míg a hordozó savas
aktív centrumai felelısek a C-C és C-H kötések
aktiválásáért, karbokationos mechanizmussal. A
nagy molekulatömegő paraffinok izomerizálására
javasolt kétfunkciós katalizátorok között csak
néhány utalás található a fémtartalmú mezopórusos
hordozójú
katalizátorokról
[8,9].
Ezért
célkitőzésünk volt az erre a célra még részletesen
nem vizsgált AlSBA-15 (SBA: Santa Barbara
Amorphous)
hordozós
Pt
katalizátorok
alkalmazhatóságának vizsgálata.

Bevezetés
Napjainkban
az
egyre
nagyobb
környezetvédelmi
(pl.
üvegházhatás)
és
kıolajellátással kapcsolatos problémák (pl.
importfüggıség) miatt fokozatosan elıtérbe kerül a
megújuló
és
megújítható
alapanyagokból
elıállítható motorhajtóanyagok és kenıanyagok
felhasználásnak
kérdése.
A
különbözı
nyersanyagokból
(bioés
hulladékeredető)
elıállított
szintézisgázból
Fischer-Tropsch
szintézissel (1. ábra) gyártott termékelegyek egy
jelentıs hányada (kb. 60-80%-a) fıleg nagy
szénatomszámú (C20-C60) n-paraffinok elegyébıl
áll, amely normál körülmények között szilárd
halmazállapotú (magas a dermedéspontja). Az
ebbıl a paraffinelegybıl katalitikus eljárásssal
elıállítható termékek (motorhajtóanyagok és
alapolajok) kiváló minıségőek és kevésbé
károsítják a környezetet (gyakorlatilag zérus kén- és
nitrogéntartalom, kis aromástartalom, kiváló
alkalmazástechnikai jellemzık), ráadásul nem
igényelnek változtatást sem a jelenlegi hajtóanyagellátó
infrastruktúrában,
sem
pedig
a
motorkonstrukciókban [1-4].
Az említett kitőnı minıségő termékek
elıállítása
a
Fischer-Tropsch
paraffinelegy
hidrokrakkolásával és izomerizálásával lehetséges,
részben kisebb szénatomszámú és így kisebb
dermedéspontú szénhidrogénelegyek, részben pedig
azonos
szénatomszámú,
de
elágazóláncú
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Földgáz
Biomassza
Szén
Petrolkoksz
Hulladék

Szintézis gáz
elıállítás

Termék gáz

Termékszétválasztás

Iszapágyas/fixágyas/
fluidágyas reaktor

Energia
elıállítás

Hidrogén
visszanyerés

Nehéz paraffinok

O2

Oxigén
elıállítása

Levegı

Fischer-Tropsch
szintézis

Elgázosítás
Vízgızös reformálás
Parciális oxidáció
ATR

H2
Paraffinok
izomerizálása/
hidrokrakkolása
Motorhajtóanyagok

Motorhajtóanyagok/
alapolajok/egyéb
termékek

1. ábra. Az integrált Fischer-Tropsch szintézis
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2. ábra. Az alapanyag paraffinösszetétele

alkalmazhatóságát és katalitikus aktivitását
vizsgáltuk Fischer-Tropsch paraffinok célirányos
izomerizálására.
Vizsgáltuk
a
mőveleti
paraméterkombinációk (nyomás, hımérséklet,
folyadékterhelés, H2/szénhidrogén arány) hatását a
termékek hozamára és összetételére.

Kísérleti rész
Célkitőzés
Kísérleteink során 0,3-1,0 % közötti Pt-tartalmú
AlSBA-15 mezopórusos hordozójú katalizátorok
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Alapanyag

Tulajdonság
Érték
Platina-tartalom, %
0,3-1,1
Savasság, NH3/g
0,6
2
BET felület, m /g
470
Átlagos pórusátmérı, nm
3,6
Si/Al arány
17,8
2. táblázat. Az alkalmazott katalizátorok fıbb
tulajdonságai

A kísérleti munka alapanyagaként FischerTropsch szintézissel elıállított paraffinelegyet
használtunk. Ezen Fischer-Tropsch paraffinelegy
fıbb
tulajdonságait
a
1.
táblázat,
paraffinösszetételét a 2. ábra tartalmazza.

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

Kísérleti berendezés
A kísérleteket egy nagynyomású mikroreaktorrendszerben (3. ábra) folytattuk le folyamatos
üzemmódban és állandósult állapotú katalizátoron.

Katalizátor

Mőveleti paraméterek

Katalizátorként az MTA KK Felületkémiai és
Katalízis Intézet Mikropórusos és Mezopórusos
Anyagok Osztályán elıállított AlSBA-15 hordozós
anyagokat alkalmaztuk. A katalizátorok elıállítása
és elıkezelése alapvetıen Vinu publikációja alapján
történt [10]. A katalizátorok fıbb tulajdonságait a 2.
táblázat tartalmazza.

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

3. ábra. A kísérleti berendezés elvi vázlata
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Analitikai vizsgálatok
A különbözı Pt tartalmú katalizátorok közül a
cseppfolyós termékek hozamát és izoparaffin
tartalmát tekintve a legkedvezıbb eredményeket a
0,5% Pt tartalmú katalizátorokon nyertük. Ezeken a
katalizátorokon a cseppfolyós termékek (C5+)
hozama a hımérséklet növelésével csökkent, de
325 °C hımérsékletig ez az érték minden esetben
legalább 92% felett volt (4. ábra). A nyomás
növelése visszaszorította a mólszámnövekedéssel
járó hidrokrakkoló reakciókat, és ugyanilyen hatású
volt a kisebb kontaktidı (nagyobb LHSV)
alkalmazása is. A gáztermékekben (5. ábra)
jellemzıen fıleg elágazó láncú izobutánt
azonosítottunk, ami arra utalt, hogy a krakkolás
részben a nagy molekulatömegő paraffinok
izomerizációja után játszódott le.

A
keletkezı
termékek
összetételét
gázkromatográfiás vizsgálatokkal határoztuk meg.
Ezek fıbb jellemzıit a 3. táblázatban mutatjuk be.

Tulajdonság
A kolonna
típusa
Detektor
Főtési
program

Folyadék elemzés
Gázelemzés
Agilent Tech DBSupelco
1HT
EQUITY-1
Lángionizációs
Lángionizációs
35 °C-on 5 perc,
35 °C-on 30
majd 10 °C/perc
perc
főtési sebességgel
350 °C-ig, majd 15
perc 350 °C-on
3. táblázat. A gázkromatográfiás vizsgálatok fıbb
jellemzıi

Eredmények és értékelésük

Hozam, %

40 bar, 3 h-1
60 bar, 1 h-1

40 bar, 1 h-1
80 bar, 3 h-1

60 bar, 3 h-1
80 bar, 1 h-1

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
250

275

300
325
Hımérséklet, °C

350

4. ábra. A cseppfolyós termékhozam változása a mőveleti paraméterek függvényében

152

375

40 bar

60 bar

80 bar

3,0

Részarány, %

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Metán

Etán

Propán

I-bután

N-bután

I-pentán N-pentán

5. ábra. A gáztermékek összetétele a mőveleti paraméterek függvényében (325 °C, LHSV: 1 h-1)
A cseppfolyós termékek frakcióinak (C6-C10,
C11-C20, C21-C30 frakciók) hozamai a hımérséklet
növelésével ellentétes irányban változtak: minden
esetben nıtt a C6-C10 frakció mennyisége, míg a
másik kettıé csökkent. A nyomás növelése
visszaszorította a C6-C10 frakció mennyiségét. A
C11-C20 gázolaj forrásponttartományú célfrakció
hozama 300-325 °C-on, míg és C21-C30 alapolaj
forrásponttartományú
frakcióé
275-300
°C
hımérséklettartományban volt a legnagyobb.
A cseppfolyós termékek izoparaffin-tartalma a
hımérséklet növelésével minden esetben nıtt,
nagyobb nyomás és folyadékterhelés értékeknél
pedig csökkent, változatlan egyéb paraméterek
mellett (6. ábra). A különbözı frakciók izoparaffintartalmát vizsgálva megállapítottuk, hogy a kedvezı

mőveleti paraméterkombinációknál (T=300-325 °C,
P=40-70 bar, LHSV=1,0-2,0 h-1, illetıleg T=275300 °C, P=40-70 bar, LHSV=1,0-2,0 h-1) a
katalizátor alkalmas nagy izoparaffintartalmú (64,586,6% illetıleg 35,1-59,7%) C11-C20 illetıleg C21C30 frakció elıállítására, megfelelı hozam (28,935,6% illetıleg 45,2-57,8%) mellett. A C11-C20
frakcióban a 2- és 5-metil elágazások
részarányainak vizsgálata alapján megállapítottuk,
hogy
a
legalacsonyabb
dermedéspontú
gázolajfrakciókat
az
5-metil
elágazasú
izoparaffinok nagy koncentrációja esetén nyertük.
A C21-C30 frakció nagy viszkozitásindexő (VI ≥
125) alapolaj.

153

Izomertartalom, %

40 bar, 3 h-1
60 bar, 1 h-1

80

40 bar, 1 h-1
80 bar, 3 h-1

60 bar, 3 h-1
80 bar, 1 h-1

60
40
20
0
250

275

300

325

350

375

Hımérséklet, °C
6. ábra. A mőveleti paraméterek hatása a termékek összes izomertartalmára
Veszprémi Egyetemi Kiadó, (ISBN 963 9495 33 6),
Veszprém, 438 oldal (2004)
[4] Gamba, S., Pellegrini, L.A., Calemma, V.,
Gambaro,
C.,
Catalysis
Today,
doi:10.1016/j.cattod.2010.01.009 (2010)
[5] Zhou, Z., Zhang, Y., Tierney, J.W., Petroleum
Technology Quarterly, 4, 137-143 (2004)
[6] Vosloo, A.C., Fuel Processing Technology, 71,
149-155 (2001)
[7] C. Bouchy, G. Hastoy, E. Guillon, J.A. Martens,
Oil & Gas Science and Technology, 64, 91-112
(2009)
[8] Deldari, H., Appl. Catal. A: General, 293, 1-10
(2005)
[9] Rosetti, I., Gambaro, C., Calemma, V.,
Chemical Engineering Journal, 154, 295-301
(2009)
[10] Vinu, A., Murugesan, V., Böhlmann, W.,
Hartmann, M., J. Phys. Chem. B, 108, 11496-11505
(2004)

Összefoglalás
Az
eredményeket
összefoglalva
megállapítottuk, hogy a vizsgált katalizátorok közül
a 0,5% Pt tartalmú katalizátorok voltak a
legalkalmasabbak nagy izoparaffintartalmú gázolajés
alapolaj-frakciók
Fischer-Tropsch
paraffinelegybıl történı elıállítására. Az elérhetı
céltermékszelektivitások
megfelelıen
nagyok
voltak. Ezek alapján a Fischer-Tropsch paraffinok
szelektív izomerizálása a Pt/AlSBA-15 katalizátor
új alkalmazási területe.

Irodalomjegyzék
[1] Perego, C., Bortolo, R., Zennaro, R., Catalysis
Today, 142, 9-16. (2009)
[2] Sousa-Aguiar, E.F., Appel, L.G., Mota, C.,
Catalysis Today, 101, 3-7. (2005)
[3] Hancsók, J.: „Korszerő motor és sugárhajtómő
üzemanyagok III. Alternatív motorhajtóanyagok”,
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Rac-4-fenil-2-azetidinon kinetikus reszolválása szuperkritikus
szén-dioxidban
Kinetic resolution of rac-4-phenyl-2-azetidinone in supercritical carbon dioxide

Utczás Margita1, Tasnádi Gábor2, Monek Éva1, Vida László1, Forró Enikı2,
Fülöp Ferenc2, Simándi Béla1, Székely Edit1
1

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kémiai és Környezeti
Folyamatmérnöki Tsz., 1111 Budapest, Budafoki út 8.
2
Szegedi Egyetem, Gyógyszerkémiai Intézet
6720 Szeged, Eötvös u. 6.

Összefoglaló
Az enantiomertiszta β-laktám származékok és β-aminosavak elıállítása fontos kutatási terült, mert a
β-laktám alapú gyógyszerek jelenlegi felhasználása és jövıbeni potenciálja is jelentıs. A modern orvosi
gyakorlatban ezeket a vegyületeket széles körben alkalmazzák (antibiotikumok, tumor ellenes készítmények), és
további gyógyszerfejlesztésekben is ígéretesek lehetnek [1]. A β-laktám vegyületek győrőnyitási reakcióját
szerves oldószerekben már megvalósították kereskedelmi forgalomban kapható lipázokkal [2]. A lipázok
szuperkritikus szén-doxidban (scCO2) is stabilak [3]. A scCO2 alkalmazása számos elınyt rejt magában a
hagyományos nem vizes reakcióközegekkel szemben, mint például a megnövekedett anyagátadási tényezı vagy
a nyomáscsökkentéssel egyszerően elıállítható oldószermentes termék.
A rac-4-fenil-2-azetidinon lipáz katalizált kinetikus reszolválását vizsgáltuk scCO2-ban víz, mint nukleofil donor
jelenlétében szakaszos reaktorban (hasznos térfogat: 30 ml).
O
O
O
OH
R
NH lipáz
HN S
NH2
+
H2O
A kísérletek során 1:1 tömeg arányban alkalmaztuk a szubsztrátot és a lipolázt (Candida antarctica eredető lipáz
B). A vizet a laktámmal mólekvivalens mennyiségben mértük be a szakaszos reaktorba. A mintákat királis GCvel analizáltuk. Részletesen tanulmányoztuk az idı (30 perc – 1 hét közötti intervallumban), a nyomás (9 MPa –
21 MPa tartományban), a hımérséklet (33 – 80°C tartományban) hatását a szelektivitásra és a reakciósebességre.
A vizsgált tartományban a reakció optimális nyomás és hımérséklet értékei 140 bar és 70°C. A teljes
konverzióhoz 48 órás reakcióidı szükséges. A reakció víz addíció nélkül csak nagyon lassan játszódik le. A βlaktám győrő enzim katalizált nyitási reakciójával optimális körülmények között közel teljes konverzió mellett
enantiomertiszta (R)-β-aminosavat (ee > 99%) és (S)-β-laktámot (ee > 99%) kaphatunk, a vizsgált
paramétereknek az enzim enantioszelektivitására nincs hatása. A termékek scCO2-dal könnyen elválaszthatók,
mivel az aminosav és a laktám oldhatósága között a CO2-ban több, mint egy nagyságrend különbség van.
A kutatómunkát az OTKA (K72861) támogatta.

Irodalomjegyzék
[1] Fülöp, F., Martinek, T. A., Tóth, G. K., Chemical Society Reviews, 35 (4), 323-334 (2006)
[2] Forró, E., Paál, T., Tasnádi, G., Fülöp, F., Advanced Synthesis and Catalysis, 348 (7-8), 917-923 (2006)
[3] Capewell, A., Wendel, V., Bornscheuer, U., Meyer, H.H., Scheper, T., Enzyme and Microbial Technology,
19 (3), 181-184 (1996)
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2D kristályméret eloszlás modellezése szakaszos hőtéses
kristályosítóban
2D crystal size distribution modelling in batch cooling crystalization

Borsos Ákos, Lakatos G. Béla
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet,
Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék
Veszprém, H-8200 Egyetem út 10.
Summary
The paper presents and analyzes the behaviour of a batch, cooling crystallizer in the case of needle-like
crystals by means of a bi-dimensional population balance model. The crystals are characterized by two size
variables L1 and L2 by means of which both the crystal surface and volume can be expressed. The model
consists of a 2D partial differential equation describing the dynamics of crystal population as well as of ordinary
differential equations for mass balances of the solute and solvent and heat balances of the crystal suspension and
cooling agent. The model involves both primary and secondary nucleation and a two directional, size
independent crystal growth.
The mixed set of ordinary and partial differential equations of the population balance model is solved by
applying the moment method, reducing the population balance equation to an infinite set of moment equations
for joint moments of the two characteristic crystal sizes L1 and L2, expressed as
∞∞

µ k ,m (t ) = ∫ ∫ L1k Lm2 n( L1 , L2 , t )d L1dL2 , k , m = 0,1,2...
00

where n( L1 , L2 , t ) denotes the 2D population density function at time t.
In crystallization we can find both very fast and very slow processes what often results in stiff moment
equations. In order to generalize the solution of the moment equations and reduce the stiffness an appropriate
scaling is introduced making use of dimensionless variables and parameters. The final scaled moment equation
model consists of Eqs (12)-(24) with the scaled kinetic expressions (25)-(26) which was solved numerically
developing computer programs in MATLAB environment.
Different cooling programs and a simple optimization method have been applied to study the properties of
the model and the behaviour of crystallization system. The cooling programs were generated by the single
variable function (32) with given initial and final points where parameter bn allows generating diverse
temperature-time profiles as it is shown in Fig.2. The numerical experiments were focused on studying the
influence of modulation of the temperature of cooling agent under constant volumetric flow conditions and using
the process and kinetic parameters listed in Table 1.
The results of numerical experiments are presented in Figs 3-8 depending on the temperature-time profile:
crystallization processes indicated by dotted lines correspond to bn=6.0 (convex profile) while the continuous
lines indicates cooling processes obtained for bn=0.6 (concave profile). Figs 3-8 present, in turn, the following
processes: evolution of the total number of crystals; evolution of the mean size L2 ; evolution of the mean size
L1 ; marginal population density function with respect to L2; marginal population density function with respect
to L1; segment of Fig.3 for indicating the time courses of primary and secondary nucleation. The marginal
population density functions were estimated making use of the gamma distribution.
The optimization process using parameter bn as a single optimization variable and formulated as it is shown
by Eq.(33) resulted in convex cooling profile.
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kezı formában írható fel:

Bevezetés

∂n( L1 , L2 , t ) ∂G1 (L1 , c(t ), cs (t ) )n( L1 , L2 , t )
+
∂t
∂L1

Az oldatból történı kristályosítás a folyamatipar
egyik jelentıs mővelete, amelyet szilárd szemcsék
formázására, kémiai komponensek szétválasztására
és tisztítására használnak. A kristályosítás jelentıségének növekedésével az ipar, különösen a gyógyszeripar speciális igényeinek kielégítéséhez szükségessé vált a komplex kristályformák, a polimorf
változatok valamint folyamataik részletesebb megismerése.
A kristályosítás matematikai modellezésének
központi eleme a kristályhalmazok tulajdonságainak jellemzését és idıbeli evolúcióját leíró
populációs mérlegegyenlet [1-3], amellyel a kristályosítási rendszer dinamikus viselkedését és
dinamikai tulajdonságait is adekvát módon lehet
leírni. Az utóbbi idıben azonban a többdimenziós
populációs modellek kidolgozása és alkalmazása
került elıtérbe [4,5], melyek már lehetıvé teszik a
komplex kristályformák adekvát leírását is [5-10].
Jelen munka célja a kielégítıen csak két mérettel jellemezhetı tő-alakú kristályok hőtéses kristályosítással történı elıállításának modellezési és
szimulációs vizsgálata, és a szakaszos kristályosító
optimális hımérséklet profiljának becslése. A modell-egyenletek megoldása a momentum módszer
alkalmazásával, rendszer vizsgálata a másodrendő
momentum modellel szimulációval történik.

+

∂G2 (L2 , c(t ) )n( L1 , L2 , t )
=
∂L2

(1)

q
(nin ( L1 , L2 , t ) − n( L1 , L2 , t ))
V
+ B (L0 , c (t ), cs (t ) )
=

A nukleáció sebességét reprezentáló B függvényt a
B (L0 , c (t ), cs (t ) ) = e p B p (L0 , c (t ), cs (t ) )

(2)

+ eb Bb (L0 , c(t ), cs (t ) )

általános formában használjuk, ahol az ep és eb
bináris változók az elsıdleges és másodlagos nukleáció jelenlétét megadó egzisztencia változók.
A teljes modell felírásához meg kell adnunk a
tömeg és energiamérleget is. Ezeket a következı
mérlegegyenletek adják meg.
A kristályosodó komponensre vonatkozó tömegmérleg

d [εc + (1 − ε )ρ c ] q
= [ε incin + (1 − ε in )ρ c ]
dt
V
q
− [εc + (1 − ε )ρ c ]
V

(3)

az oldószer tömegmérlege pedig a következı
egyenlet szerint alakul:
d (εcsv ) q
= (ε in csv, in + εcsv )
dt
V

(4)

Kétdimenziós populációs modell
A kristályos szuszpenzió hımérlege:
d [ε (C sv c sv + Cc c ) + (1 − ε )Cc ρ c ]T
=
dt
q
ε in (C sv csv,in + Cc cin ) + (1 − ε in )Cc ρ c Tin
V
q
− [ε (C sv c sv + Cc c ) + (1 − ε )Cc ρ c ]T
V
− Ua(T − Th ) + (− ∆H c )Rmc
(5)

Egy tökéletesen kevert kristályosítóban az egyes
felületek eltérı nevekedési sebessége következtében kialakuló, két jellemzı mérettel leírható
habitusú kristályok esetén, ahogy ezt az 1. ábra
illusztrálja a populációs mérleg-egyenlet a követ-

L1=L2=L
L3

[

L2=L3<L1 L2<L1

]

továbbá a hőtıközegre vonatkozó hımérleg:

L
L
c)
1.

L2

L2 L3

d (C h ρ hTh )
q
UaV
= C h ρ h h (Th ,in − Th ) +
(T − Th )
dt
Vh
Vh
(6)
Két méretváltozó esetén az (1)-(6) vegyes differenciálegyenlet-rendszer alkotja a hőtéses kristályosítók populációs modelljét. A modell konstitutív és folyamat-paramétereit megadva a zárt rendszerhez lényegében csak az ε térfogathányad meghatározása szükséges.

L1

L1

L1 L2
a)
L1≠L2>

L2
b)

ábra. a) 1D valamint b) és c) 2D kristályformák
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∞∞

ε (t ) = 1 − ∫ ∫ vc (L1 , L2 )n( L1 , L2 , t )dL1dL2

a térfogat-egységenkénti kristály tömege a vegyes
harmadrendő momentumok segítségével számolható.

(7)

00

Az (1)-(6) vegyes differenciálegyenlet-rendszer
egyértelmő megoldását a megfelelı kezdeti és
peremfeltételek megadásával kaphatjuk meg.

Léptékezés és numerikus megoldás
Az egyenletek numerikus megoldásához léptékeznünk célszerő azokat, mivel egyes tagok között
több nagyságrendnyi különbségek vannak. Ennek
következtében az egyes folyamatok megváltozásának sebessége egymáshoz képest túl gyors vagy
lassú. Definiálva tehát az alábbi léptékfaktorokat
[9,13]

Kétdimenziós momentum modell
A populációs modell alkalmazásával vizsgálhatjuk a kristályszemcsék tulajdonságainak dinamikáját, azonban a populációs mérlegegyenlet megoldása komplex feladat [2,11,12] így itt a megoldáshoz a diszperz rendszerek kezelésében gyakran
alkalmazott momentumok módszerét használjuk
fel. Ehhez a vc (L1 , L2 ) függvény aktuális formájának megadásával meghatározzuk azokat a vegyes
momentumokat, amelyekkel meg lehet adni az oldott anyag tömegmérlegét, majd a többi – természetesen fıleg alacsonyabb rendő – momentumra
vonatkozó egyenletet kell kidolgozni, amelyek a
tömegmérleg felírásához szükséges momentumot
meghatározzák.
A két méretváltozó vegyes momentumainak
általános alakja

z = sT T , β g1 =

µ k ,m (t ) = ∫ ∫

s0,0 = 2kVψ 1ψ 22 , s2,0 =

s1,0
2 ⋅ψ 1

, α = ρ c sc ,

kg 0
scUa
s
, γ = T , sV = 1 , ψ 1 = 1g ,
st Ch
Ch
st sc 1
kg 0
s
s
ψ 2 = 2g , s3,0 = 2,0 , s2,1 = 2,0 .
3 ⋅ψ 1
ψ1
st sc 2

κ=

a teljes léptékezett másodrendő
egyenlet modell az alábbi:

k , m = 0,1,2...

dx0,0

(8)

dξ

A vizsgálatok során a kristálytérfogatot a következı
összefüggés definiálja [6]:
1 3
L2 + (L1 − L2 )L22
3

, s0, 2 = kVψ 1 , s1,1 = 2kVψ 2 ,

s0,1 = 2s0, 2ψ 2 = 2kVψ 1ψ 2 , x1, 2 = kV µ1, 2 , z = sT T ,

00

Vc =

R

s0,1 = s1,1ψ 1 , s1,0 = s1,1ψ 2 ,

∞∞

L1k Lm2 n( L1 , L2 , t )d L1dL2 ,

E g1 sT

dx0,1
dξ
dx1,0

(9)

dξ
dx1,1

Az egyenlet megoldásához a momentumegyenletek megfelelı alakjának behelyettesítésével
jutunk. Így a vegyes harmadrendő momentumok
meghatározásával lehetıség nyílik a kristályszemcsék térfogatának számítására.

dξ
dx0, 2
dξ
dx2,0
dξ
dx1,2

∞∞

2 
2

Vc = ∫ ∫  L1 L22 − L32 n( L1 , L2 , t )d L1dL2 = µ 2,1 − µ 3,0
3
3


00

dξ

(10)

dx2,1

momentum

= e pΘ p + ebΘ b

(12)

= Θ g 2 x0,0

(13)

= Θ g1 x0,0

(14)

= Θ g1 x0,1 + Θ g 2 x1,0

(15)

= Θ g 2 x0,1

(16)

= Θ g1 x1,0

(17)

= Θ g1 x 0,2 + Θ g 2 x1,1

(18)

= Θ g1 x0, 2 + 2Θ g 2 x1,1

(19)

= Θ g 1 x2, 0

(20)

A kristály tárfogatának és sőrőségének ismeretében pedig egyszerően számolható a kristálytömeg:

dξ
dx3,0

2


M c = ρ  µ 2,1 − µ3,0 
3



Léptékezett tömegmérleg a kristályos fázisra

dξ

(11)

dy 1 1 − x1, 2in
=
( yin − y ) + α − y Θ1µ0,2 + Θ 2 µ1,1
dξ ξ 1 − x1,2
1 − x1, 2

[

Ezen momentumok közül tehát µ0,0 a szemcsék
térfogat-egységenkénti teljes számát adja meg, míg
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]

(21)

2

valamint az oldószerre

D12

dy sv 1 (1 − x1, 2in )
(ysv,in − y sv ) + ( ysv ) (Θ1 x0,2 − Θ 2 x1,1 )
=
dξ
1 − x1, 2
ξ (1 − x1, 2 )

,

szórásnégyzet a
E
λ = 2 és p = E ⋅ λ
D
összefüggések alapján számolhatjuk.

(22)

míg a léptékezett energiamérleg a kristályos fázisra
dz 1 φin
=
(zin − z ) − κ (z − zh ) + αγ ψ 1,2
φ
φ
dξ ξ φ

2

µ 
µ 2,0  µ1,0 
µ
 és D22 = 0, 2 −  0,1  (30)
=
−


µ 0, 0  µ 0, 0 
µ0,0  µ0,0 
(31)

(23)

Szimulációs vizsgálatok és értékelés

és a hőtıközegre
dz h
1
(zh,in − zh ) + κν (z − zh )
=
dξ ξ h
vhα h

A (12)-(27) közönséges differenciálegyenletrendszer megoldását Matlab környezetben az
ode15s megoldóval végeztük a kristályosító szimulációs vizsgálata érdekében. A numerikus kísérletekben az 1. táblázatban megadott kinetikai és
folyamat paramétereket használtuk.
Az egyszerőbb kezelés kedvéért a hőtési profilt
leíró görbét a (32) egyváltozós függvénnyel írtuk le,
amelynek bn paraméterével a hőtési profilok egy

(24)

A (12)-(24) egyenletrendszerben a kinetikai
összefüggések a
g

 β
 y − ys  i
 exp − g i
Θ g i = 

 z
 ys 



, i = 1,2





 βp 
ke
(1 − x1,2 ) exp −
Θ p = Dap exp −

 z 
 ln 2  y
y

 s


 β  y − y s
Θ b = Dab exp − b 
 z  y s

(25)




 (26)





1. táblázat. A szimulációs vizsgálatokban
alkalmazott folyamat- és kinetikai paraméterek
V=10 m3

b

 j
 x1,2 .(26)



(27)

qin=10-3
m3 s-1
cin=350
kg m3
Tin=90 oC

alakúak.
A kristályosítás során keletkezı kristálypopuláció két legfontosabb tulajdonsága a szemcsék
átlagos mérete és a populáció méreteloszlása. A
momentum modell nem állítja elı közvetlenül az
n(.,., t ) populációs sőrőségfüggvényt, azonban a
momentumok felhasználásával becsülni tudjuk az
alkalmasan megválasztott valószínőségi eloszlások
paramétereit, ami lehetıséget ad a populációs sőrőségfüggvény becslésére. Így a két-paraméteres
gamma eloszlás segítségével megbecsülhetjük
annak alakját a peremeloszlások sőrőségfüggvényein keresztül. A szemcseméret-eloszlást a
gamma eloszlás sőrőség-függvényével közelítve



0, ha x ≤ 0

f ( x) = 
 λ p x p −1 − λ ⋅ x
e
, ha x〉 0

 Γ ( p)

Th,in=20
o
C
a0=0.2087
103 kg m3

µ1,0
µ0,1
és E0,1 =
µ 0, 0
µ 0, 0

g1=1.48
Eb=9.0·104
J mol-1
kg1=12.2·10-6
m s-1
g2=1.75

Ep=5.0·104
J mol-1
kb0=1.0·1016
m-3-j s-1
b=3.0,
j=1.5
a1=9.76·10-2 kg
m-3 K-1

kg2=10.08·107
m s-1
a2=-9.30·10-2
kg m-3 K-2

széles tartományát tudjuk elıállítani. Ez egyúttal a

T prof

1


 bn

− tc

T
=
+
1
− Tveg + Tveg
 1
 kezd
 tcbn,vég




(

)

(32)

szakaszos kristályosító optimális üzemvitelének a
közelítı meghatározására is szolgálhat. A tc,veg, Tkezd
és Tveg paraméterek a hımérséklet-idı profil intervallumának, kezdeti és végpontjának a beállítására
szolgál Az elıállítható hőtési profilokat a 2. ábra
illusztrálja.
A szimulációs vizsgálatok eredményeit a bn=6.0
és bn=0.6 paraméter értékekkel generált hımérséklet-idı profilok esetén hasonlítjuk össze olyan nu-

(28)

annak paramétereit a peremeloszlások
E1,0 =

kp0=1.6·1030
m-3 s-1
ke=2.1

(29)

várható értékeibıl, és a
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merikus kísérletekben, ahol ezen hımérséklet profilokkal a hőtıvíz hımérsékletének idıbeli változását moduláltuk – azonos egyéb üzemelési körülmények mellett. A bn=60 feltétel, hogy ezt a 2. ábra
mutatja, konvex profilt, míg bn=0.6 érték konkáv
profilt jelent.
T

100

7

90

bn
1 - 12
2- 6
3- 3
4- 1
5 – 0.3
6 – 0.1
7 – 0.05

6

80

5

70
60

4

50

3

40

egyúttal azt is jól illusztrálják, hogy a konvex hőtési
profil az átlagos méretek kialakulása jelentısen
korábban fejezıdik be. Érdekes jelenség, hogy a
konkáv hőtési profil mind a két méretben egy
lengést indukál, ami az elsıdleges és másodlagos
gócképzıdés idıbeli el-különülését jelzi, míg az
intenzív kezdeti hőtés gyakorlatilag - the
probability distribution of random idıben
összemossa a két gócképzıdési folyamatot.
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3
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2. ábra. A bn paraméter hatása a (32) hımérsékletidı profil alakjára adott kezdeti és végparaméterek
esetén

0.5

0 -2
10

A 3. ábra szemlélteti a kristályszám változását a
két profil esetén. A konkáv profil, azaz erıteljes
hőtéskezdet nagyobb kristályszámot eredményezett
jelezve a nagyobb gócképzıdési intenzitást. Ez

0

10

t

2

4

10

10

5. ábra. Az L1 átlagos kristályméret idıbeli
változása a hőtési profil függvényében
A kristálypopuláció 2D méreteloszlásának az
egyes méretváltozók szerinti peremeloszlások populációs sőrőségfüggvényeit a gamma-eloszlás alkalmazásával becsültük. Az eredményül kapott sőrőségfüggvényeket a 6. és 7. ábrák mutatják be.
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 ∫0
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3. ábra. A kristályszám változása a hőtési profil
függvényében

0.2
0
0

egyúttal a kristályok átlagos méreteinek a
csökkenését is jelenti, ahogy ezt a 4. és 5. ábrák
jelzik a két jellemzı méret esetén. Az ábrák
4

100

L2

150

6. ábra. A kristályok 2D méreteloszlásának L2
szerinti peremeloszlás-sőrőségfüggvénye a hőtési
profil függvényében

-6

L2

50

x 10

3.5

A két ábra jól illusztrálja, hogy a konvex hőtési
profil a jelentısen nagyobb kezdeti hőtési sebesség
következtében mind a két méretváltozó szerint kisebb diszperziójú eloszlást generált. Ugyanakkor az
L2 változó szerinti peremeloszlások, ahogy ezt a 6.
ábra jól illusztrálja, lényegében már kialakultak,
míg az L1 méretváltozó szerinti eloszlások alapjában véve még exponenciális-közeli eloszlásokat
mutatnak. A magyarázatot a 8. ábra alapján lehet

3
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0.5
0 -2
10
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t

10

4. ábra. Az L2 átlagos kristályméret idıbeli
változása a hőtési profil függvényében
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megadni, amely jól mutatja, hogy a konkáv hőtési
profil esetében a kristályszám még jelentıs növekedésen megy keresztül, miközben a konvex profil
esetében a kristályszám már állandósult értéket
mutat.

A (33) probléma megoldásaként az optimális
hőtési profilt a bn=15 értékkel megadott konvex
profilként kaptuk. Ugyanerre az eredményre vezetett, amikor a célfüggvényt az adott momentumok
arányaként fogalmaztuk meg. Ugyanakkor az eredmény azzal sem változott, amikor a (32) profilt a
hőtıvíz hımérsékletének vagy pedig közvetlenül a
kristályos szuszpenzió hımérsékletének modulására alkalmaztuk.

0.14
0.12

∞
−15
∫0 n((L1 , L2 ,.)dL2 ) ⋅10

0.1
0.08

Következtetések

0.06
0.04

A kielégítıen csak két mérettel jellemezhetı
kristályokat egy kétdimenziós populációs mérlegegyenlettel írtuk le, amely a megfelelı komponens
és hımérlegekkel kiegészítve a tő-alakú kristályok
hőtéses kristályosítással történı elıállításának populációs modelljét szolgáltatta. Ez a modell azonban az közel állandó vastagságú lemez-alakú kristályok populációjának leírására is alkalmas.
A kétdimenziós populációs mérlegegyenletet a
két méretváltozó vegyes momentumainak hierarchikus rendszerére redukáltuk, amely tetszıleges rendő
momentumnál lezárható. A másodrendő momentum
modell alkalmas eszköznek bizonyult a szakaszos
hőtéses kristályosító tulajdonságainak és viselkedésének szimulációval történı vizsgálatára.
Egy alkalmasan megválasztott függvény felhasználásával optimalizáló módszert mutattunk be a
szakaszos hőtéses kristályosítók optimális hımérséklet profiljának meghatározására. Ez egyszerő
eljárást szolgáltatott a különbözı dinamikájú rendszerek közelítı optimalizálására.
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7. ábra. A kristályok 2D méreteloszlásának L1
szerinti peremeloszlás-sőrőségfüggvénye a hőtési
profil függvényében
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8. ábra. A 3ábra kinagyított szegmense a
gócképzıdési idı-intervallumok pontosabb
meghatározásához
A 2D méreteloszlás esetében egy szakaszos
hőtéses kristályosító több optimalizálási célt is kínál. Az eredmény természetesen függ attól, hogy a
rendszer mely részfolyamatait vesszük figyelembe a
rendszer-korlátozások meghatározásánál. Itt a széleskörő optimum vizsgálatok közül a két elsırendő
µ1,0 és µ0,1 momentum arányának, valamint különbségük abszolút értékének a minimalizálását értékeljük.
A két méretváltozó közötti különbség minimalizálását a
min

{µ

0.1≤ bn ≤15

0,1

Köszönetnyilvánítás
Ez a munka az OTKA támogatásával a K77955
számú kutatási projekt keretében készült.

(bn ) − µ1,0 (bn )}

s.t. Eq.(32)

(33)

Eqs (19) − (24)
módon fogalmaztuk meg.
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Átmeneti tárolóval csatolt szakaszos-folyamatos termelési
rendszerek gazdaságossági optimalizálása sztochasztikus
üzemelési feltételek esetén
Profitability optimization of batch-continuous production systems buffered with
intermediate storage under stochastic processing conditions by simulation

Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba, Lakatos G. Béla, Szabó Tibor
Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Summary
The intermediate storage plays an important role in improving the operating efficiency of processing systems,
and fitting to each other the subsystems with different operational characteristics. It increases the availability and
variability of systems and reduces the process uncertainties. Such buffering action requires a rational sizing of
the intermediate storage in the design phase what was solved and presented in former papers [3,4]. However,
beside the important technical aspects, the economical profitability of the processing system is a second, what is
more, often the main aspect of the design. The aim of the paper is to discuss this problem.
If a processing system consists of batch and continuous subsystems then these parts have to be connected by
means of intermediate storages. The batch units form the inputs of the storage system, while at the output the
material processed is removed continuously with constant volumetric rate q(t)=c for the continuous subsystem.
The two technical problems to be solved in the design phase are to prevent the overflow and emptying of the
storage system. However, if the overproduction of the batch system is realizable on the market then, instead of
stop-ping the production, selling this material increases the profitability of the processing system. Assuming that
the input required for the continuous subsystem is denoted by b as it shown in Fig.1, the amounts of material
sold is denoted by the impulses over the level.
Denoting by B (TV ( x), b) the total discounted income of the system realized by processing a part of
intermediates by the continuous subsystem and selling the overproduction, where x denotes the initial amount of
material, V(t) is the random amount of material stored actually in the storage system, while the random variable
TV denotes the time to the next emptying event of the storage then the main problem formulated in the paper is to
maximize the expectation M ( x, b) = E ( B (TV ( x), b)) of the discounted income with respect to the capacity b of
the storage.
It is proved that for 0 ≤ x ≤ b the expectation M ( x, b) satisfies the integral equation

M ( x, b ) =

x
b −( x−ct )
c
−δt

∫ ∫e
0

x
c

M ( x − ct + y, b) g ( y ) f (t )dydt + ∫

0

∞

∫e

−δt

0 b−( x −ct )

( Λ1 ( x − ct + y − b) +M (b, b)) g ( y ) f (t )dydt +

(*)

x
c

x
+ Λ2 (1 − F ( )) ∫ e −δt dt.
c 0

therefore solution to this equation provides the way to solving the optimization problem. In Eq.(*), f and F
denote, respectively, the density and cumulative functions of the probability distribution of random intervals
between the input events to the storage system, g is the density function of the probability distribution of random
amounts of these inputs, δ is the discount coefficient, while Λ1 and Λ2 denote the prices of material sold as
overproduction and of that processing by the continuous subsystem.
The integral equation (*) was solved by simulation as a function of parameters x and b. Fig.4 presents the dependence of M ( x, b) on the parameters x and b illustrating that the optimum does not depend on the initial
amount of material. This fact is shown explicitly in Fig.5, too. The expectation of time to the next emptying
event of the storage system also was computed the results of which are presented in Fig.7.
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amelyek eloszlásfüggvénye F(t), sőrőségfüggvénye f(t). Jelölje µf a közös véges várható
értéket. Jelölje N(t) a t ideig történı betöltések
számát. Az i-edik betöltés esetén a tartályba betöltött anyagmennyiség szintén véletlen nagyságú, ezt az Y i valószínőségi változó adja meg.
Az Y i i = 1,2,... valószínőségi változókról feltételezzük, hogy egymástól függetlenek, azonos
eloszlásúak G(y) eloszlásfüggvénnyel, g(y) sőrőségfüggvénnyel, µg várható értékkel. Feltételezzük továbbá, hogy az N(t) betöltési folyamat
és Y i egymástól függetlenek. A letöltési folyamatot folytonos mőveletnek tekintjük állandó c
intenzitással. Jelölje a tartály méretét b, a kezdı
anyagmennyiséget pedig x.

Bevezetés
A különbözı mőszaki rendszerek megvalósításánál gyakran alkalmazott eljárás közbülsı tárolók
használata. Vegyipari gyárakban esetenként tartályban győjtik a felhasználandó anyagot, és ebbıl a
tartályból veszik ki a feldolgozáskor. A győjtés oka
lehet az eltérı ütemő termelés és felhasználás, de
például okot adhat erre az is, hogy meghibásodások
esetén is legyen felhasználható anyag a raktáron. A
szükséges kezdı anyagmennyiség és tartályméret
meghatározásával több publikációban is foglalkoztunk korábban [3, 4].
A tartályban levı anyagot a letöltı alrendszer
feldolgozza és a felhasznált anyagból termelt
terméket a vállalat értékesíti, ezáltal bevételhez jut.
Amennyiben a tartályba töltendı anyag nem fér el a
tartályban amiatt, hogy nincs elég hely, természetes
eljárás, hogy az így adódó többlet-alapanyag is
értékesítésre kerül. Így is bevételhez juthat a
vállalat. Fontos kérdés, hogy mekkora az így
realizálható összes bevétel maximuma a kezdı
anyagmennyiség és a tartályméret függvényében.
A valósághoz közelebb álló modellt kapunk, ha
figyelembe vesszük, hogy a bevétel értéke az
inflációnak megfelelıen csökken, azaz a bevétel
nominális értéke helyett annak inflációval
csökkentett, azaz idı szerint diszkontált értékét
vesszük figyelembe a maximalizáláskor.
A tárolók mőködésének modellezésekor azt tapasztalták, hogy a mőködésük inkább sztochasztikus, mintsem determinisztikus [2]. Így mi is
sztochasztikus
tároló
modell
vizsgálatával
foglalkozunk, és célunk a bevétel jelenértéke
várható értékének maximalizálása.

A tartályban az anyagmennyiség-változás a
beáramló anyagmennyiségbıl és a tartályból letöltött anyagmennyiség különbségébıl adódik.
Amennyiben a tartály mérete nem szabna korlátot
a benne levı anyagmennyiségnek, akkor a
N (t)

V * (t ) = x + ∑ Yi − ct

(1)

i =1

függvény adná meg a tartályban levı anyagmennyiséget. Ezt a sztochasztikus folyamatot
azonban szabályozzuk, a beérkezı anyagból a b
korlát feletti mennyiséget nem töltjük be a
tartályba, ezáltal kivonjuk a rendszerbıl. A
kivont anyagmennyiséget a K (t ) véletlen
függvény adja meg az idı függvényében. A
tartályban ténylegesen bent levı anyagmennyiség
tehát
V (t ) = V * (t ) − K (t ) .
n

Mivel a betöltések a ∑ t i idıpillanatokban törk =1
ténnek, ugrásszerően módosítva
a tartályban lévı
anyagmennyiséget, ezért a folyamatot idıben
szakadásosnak,
de
jobbról
folytonosnak
tekintjük. Amennyiben a t idıpillanatban az i.
betöltés következtében V (t −) + Yi − K (t −) ≥ b ,
akkor V (t −) + Yi − K (t −) − b anyagmennyiséget
nem töltünk be a rendszerbe, ami azt jelenti,
hogy
az
értékesített
többlet-alapanyag
növekménye

A vizsgált modell: alapvetı jelölések és feltételezések
A közbülsı tartályba a megtermelt anyagot a
betöltési alrendszert alkotó betöltési egységek
szolgáltatják.i Legyen t 0 = 0 . Az i-edik betöltés a
tartályba a ∑ t k i = 1,2,... idıpillanatban történik,
1
idıtartamukk =elhanyagolható.
Az egyes betöltések
között eltelt idıket egymástól független, azonos
eloszlású valószínőségi változóknak tekintjük,

K (t ) − K (t −) = V (t −) + Yi − b
és ekkor V (t ) = b . Egyéb idıpillanatokban K(t)
értéke nem változik.
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A t ideig az anyagkivonásból származó bevétel
diszkontálás után kapott értéke a következı:

B (t ,4)

t

B1 (t , b) = Λ 1 ∫ e −δs dK ( s ) ,
0

B1 (t ,4)

ahol Λ 1 a kivont anyag egységárát jelöli.
A feldolgozott anyag eladásából
bevétel diszkontált értéke
t

B 2 (t ) = Λ 2 ∫ e −δs ds = Λ 2
0

1 − e − δt

δ

származó

,

2. ábra. Az anyagkivonásból származó bevétel
valamint a teljes bevétel idıbeli alakulása az
anyagelfogyásig

ahol Λ 2 a feldolgozott anyag egységárát jelöli.
A teljes bevétel diszkontált értéke t ideig a kettı
összege, azaz B (t , b) = B1 (t , b) + B2 (t ) .

A modellt Avanzi és társai vizsgálták biztosítási
modellként, de csak a Λ 2 = 0 speciális esetet
tekintették [1]. A részvényesek bevételének várható
értékére differenciálegyenletet írtak fel és a
differenciálegyenletre exponenciális eloszlású
idıközök és bevételek esetén analitikus megoldást
adtak.
Cikkünkben a fent említett általánosabb esetben az
x≥0
kezdı anyagmennyiségtıl és b ≥ 0
tartálymérettıl függı M ( x, b) várható értékre egy
integro-differenciálegyenletet írunk fel, majd a
folyamatot szimulációs módszerekkel vizsgáljuk. A
szimulációból adódó eredményeinket az elıbb
említett speciális esetben összevetettük az Avanziék
által adott analitikus megoldással (3. ábra).

A folyamatot addig vizsgáljuk, amíg az anyag el
nem fogy a tartályból, azaz amíg a V (t ) ≥ 0
egyenlıtlenség teljesül. A megállás a
inf {t ≥ 0 : V (t ) < 0}, ha van t ≥ 0 : V (t ) < 0
TV ( x ) = 
∞ ha V (t ) ≥ 0 ∀t ≥ 0
idıpillanatban történik. A folyamat során kapott
teljes bevétel diszkontált értéke B (TV ( x), b) .
Mivel mind V (t ) sztochasztikus folyamat, mind
TV ( x ) véletlentıl függı mennyiség, ezért a
B (TV ( x), b) is véletlen mennyiség, így mint
korábban említettük, a várható értékét vizsgáljuk.
Tehát
az
M ( x, b) = E ( B (TV ( x), b))
értéket
maximalizáljuk a b ≥ 0 tartályméret függvényében.
A tartályban levı anyagmennyiség alakulásának és
a bevétel idıbeli növekedésének illusztrálására
mutatjuk be az 1. és a 2. ábrát.

Integro-differenciálegyenlet a bevétel várható
értékére
Vizsgáljuk az M ( x, b) értékeit. Nyilván ha b < x ,
M ( x, b) = x − b + M (b, b) .
A
felújítási
gondolatmenet segítségével bebizonyítható, hogy
0 ≤ x ≤ b esetén M ( x, b) kielégíti az alábbi
egyenletet:
x
c b − ( x − ct )
− δt

M ( x, b ) = ∫
0

∫e

M ( x − ct + y , b) g ( y ) f (t )dydt +

0

x
c

+∫

∞

∫e

− δt

( Λ 1 ( x − ct + y − b) +M (b, b)) g ( y ) f (t )dydt

0 b − ( x − ct )
x

x c
+ Λ 2 (1 − F ( )) ∫ e −δt dt.
c 0
Ez az integro-differenciálegyenlet azonban az
utolsó tagnak köszönhetıen inhomogén, és

1. ábra. A tartályban levı anyagmennyiség idıbeli
alakulása az anyagelfogyásig
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n +1

Amennyiben a ∑ t i idıpillanatban betöltött
i =1
anyagmennyiség
akkora, hogy belefér a tartályba,
n
azaz V (∑ t i ) − ct n +1 + Yn +1 ≤ b , akkor a vizsgált
i =1
idıintervallumban sem anyagelfogyás, sem anyag
kivonás nem történt, továbbléphetünk a következı
anyagbetöltési idıpillanatra.
Amennyiben az anyagelfogyás megtörténik, akkor a
többlet-alapanyag értékesítésbıl származó bevétel
diszkontált értékéhez hozzáadjuk a feldolgozott
anyag eladásából származó bevétel diszkontált
értékét, azaz a
TV ( x )
1 − e −δTV ( x )
B 2 (TV ( x)) = Λ 2 ∫ e −δt dt = Λ 2

f (t ) és g ( y )
megoldását még speciális
sőrőségfüggvények esetén sem sikerült megadni.
Mivel az integrálás felsı határában ∞ található,
numerikusan is nehezen kezelhetı az egyenlet. Így
szimulációs eljárást adunk meg
M ( x, b)
meghatározására.

Szimulációs eljárás a bevétel várható értékének
a meghatározására
A szimulációs eljárás azon alapul, hogy bár a
folyamat idıparamétere
folytonos, mégis elég
n
értékeit a ∑ t i , n = 1,2,.... pontokban vizsgálni.
i =1
Ezekben a pontokban
történik ugyanis ugrásszerő
növekedés a tartályban levı anyagmennyiség
értékében, és ezekben a pontokban történik az
anyagmennyiség-kivonás is. Ha ilyen pontban
negatív a tartályban levı anyagmennyiség
értékének bal oldali határértéke, akkor az utolsó és
az utolsó elıtti anyagbetöltés között elfogyott a
tartályból az anyag és az anyagelfogyás idıpontja
könnyen számolható, mivel a köztes intervallumban
a j függvény
lineáris.
Amennyiben
V (∑ t i −) ≥ 0, j = 1,2,3,.., n és
ni =+11

n

i =1

i =1

0

mennyiséget, s ezzel megkapjuk a teljes bevétel
diszkontált értékét.
Mivel a várható érték legjobb közelítése a
mintaátlag, ezért a szimulációk során kapott
bevételek átlagával közelítettük az M ( x, b) várható
értékeket. A folyamat vizsgálata során becsültük
még az anyagelfogyás valószínőségét és várható
idıpontját is.

V (∑ t i −) = V (∑ t i ) − ct n +1 < 0 ,
akkor

az

anyagelfogyás

Szimulációs eredmények
n +1
 n

ti , ∑ ti 
∑
i =1
 i =1


a

Az Avanziék által adott pontos megoldás és az
általunk megadott szimulációs módszerrel nyert
eredmények összehasonlítása található Λ 2 = 0
esetén a 3. ábrán. Mint jól látható, az analitikus és a
szimulációs
eredmények
nagymértékben
egybeesnek, ami mutatja a szimuláció pontosságát.
A szimulációk száma 100 000 volt.

intervallumban történt, és idıpontja
n

n

V (∑ t i )

i =1

c

TV ( x ) = ∑ t i +

i =1

.

n +1

n

i =1

i =1

δ

Amennyiben V (∑ t i −) = V (∑ t i ) − ct n +1 ≥ 0 , akkor
n

n +1

i =1

i =1

az anyag nem fogyott el a [∑ t i , ∑ t i ] idıintern +1

vallumban sem. Ha a

∑t

i

idıpillanatban betöltött

i =1

anyagmennyiség olyan nagy, hogy
n

b < V (∑ t i ) − ct n +1 + Yn +1 ,
i =1

akkor a betöltéssel a tartályba olyan sok anyag
kerülne, hogy túltöltést eredményezne, így a
többlet-alapanyag értékesítésébıl származó bevétel
diszkontált értéke
n +1

n

Λ 1 ⋅ (V (∑ t i ) − ct n +1 + Yn +1 − b) ⋅ e

−δ

∑t
i =1

i

.

i =1

3. ábra. A szimulációs és az analitikus eredmények
összevetése

Ez a bevétel hozzáadódik a korábban anyagkivonásból származó bevételhez.
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A bevétel várható értékét ábrázoltuk a kezdıanyagmennyiség és a tároló méret függvényében a 4.
ábrán. A végsı cél ennek a maximalizálása b
függvényében.

befolyásolja a sztochasztikus folyamat jellegét.
µ g < cµ f esetén az egységnyi idı alatt betöltött
anyagmennyiség kevesebb, mint az egységnyi idı
alatt
feldolgozott
anyagmennyiség,
így
tendenciájában az anyagelfogyás jellemzı. Fordított
reláció esetén a tartály töltıdik, s bár a b korlát
túllépésének elkerülése miatt a tartályban levı
anyagmennyiség 1 valószínőséggel elfogy, a
bevétel várható értéke nı (6. ábra).

4. ábra. A bevétel várható értéke a kezdı
anyagmennyiség és a tartályméret függvényében
A szimulációval adódó eredmények alapján a
maximumot aranymetszéssel kaptuk meg. Azt
tapasztaltuk, hogy a maximum helye nem, de
nagysága függ a kezdı anyagmennyiségtıl (4.
illetve 5. ábra). Ez egybevág azzal a bizonyított
állítással, amely szerint az Avanziék által vizsgált
speciális esetben az optimumhely független a
kezdıtıkétıl [1].

6. ábra. A bevétel várható értéke a tároló méretének
függvényében különbözı µ g / µ f esetén
Az anyagelfogyás idejének várható értékét
ábrázoltuk a 7. ábrán. A diszkontálás miatt a kezdı
idıpillanathoz képest sokára érkezı bevételek
jelenértéke kicsi, de a rendszer megbízhatóságának
növelése érdekében jelentısége van annak, ha az
anyagelfogyás késıbb történik, amit erısen
befolyásol többek között a kezdı anyagmennyiség
és a tartályméret.

5. ábra Az optimális tartályméret alakulása a kezdı
anyagmennyiség függvényében
Vizsgáltuk azt is, hogyan függ az optimális bevétel
a betöltött anyagmennyiség és a betöltési idıközök
várható értékének hányadosától. Ez a hányados,
illetve a c-hez való viszonya alapvetıen

7. ábra. Az anyagelfogyási idı várható értéke
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Csırektorban végzett polipropilén hulladék krakkolásának
modellezése közvetlen számítógépi leképezéssel
Modeling of Polypropylene Waste Cracking in Tube Reactor by Direct Computer Mapping
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Summary
Main objective of the work was to elaborate a simple and robust dynamic simulation model of plastic waste
cracking in laboratory scale tube reactor. We applied the Direct Computer Mapping based modeling method,
combined with genetic algorithm for the identification of the model parameters.
The decomposition process of the polypropylene was carried out in a laboratory scale tube reactor. The
investigated system consists of three main parts: an extruder, a reactor and a distillation column. Raw material
was fed and preheated by the electric heated extruder, which was directly connected with the reactor stage. The
feeding of the raw materials was controlled by the rotational speed control of the electric motor. Inside the
reactor, the preheated polymer was melted and their main carbon chain cracked into lower molecular fragments.
Four cracking products were separated in a distillation column (gas, naphtha, middle distillate, heavy oil). The
composition of cracking products was analyzed by infrared spectroscopy and gas chromatography techniques.
The investigated temperature range was 465-515°C and raw material feeding rate was between 10-20 g/min.
The GNU-Prolog implementation of the method is suitable for the generation of the model from the expert
defined brief executable program codes. Accordingly, the simulation program consists of three main parts,
namely the kernel, the user and the expert program. The structure of the investigated process can be edited
graphically through the temporary applied GraphViz interface, which simultaneously generates a text file about
the structure. In the mapping of the model, we have to determine the components (called passive elements) the
transportations or transformations (called active elements), and the connections between them (called reading or
modifying channels). The brief programs, determine the calculation of the active and passive functionalities of
processes, can also be added through the graphical or text interface. The general kernel program prepares the
user and the expert programs from the extended text file, automatically. The essence of the method is that the
two uniform (active and passive) program classes describe the inherent feedback connections of the process
models. The kernel calculates the changes with the knowledge of the states, while the changes modify the states.
The results are recorded in a .csv file. A three-step decomposition schema from the literature provided the basis
of our model. In our work, we extended it with one more reaction and with more detailed decomposition of the
basic components. The tube reactor was divided into three spatial compartments, and every compartment
contained all of the components. The spatial compartments were divided into the subcompartments of vapour
and liquid phases, with the appropriate component transfer between them. The unknown phase ratio, changing
along the compartments, has been identified together with the other model parameters. Based on the
experimental data of polypropylene thermal cracking at various reaction parameters, we identified and validated
the model. Overall 7 cracking experiments were identified with a 16-element PC cluster. Every identification
process built up from at least 100 generations, containing 32 populations which mean 3200 simulations.
We have concluded that the suggested model proved to be suitable for studying the cracking process in the
investigated experimental interval, and it can be identified appropriately. The horizontally changing
vapour/liquid ratio of the reactor compartments was determined, and it was clarified, that it is a typical process
parameter, determined basically by the rheological properties. Moreover, it was stated that one of the model
parameters (PFoly) depends on the feeding rate and reaction temperature and another parameter (PAro) depends
on the reaction temperature, while the other parameters are constant, with regard to a given raw material. Having
summarized the results, it was cleared that the heat transfer is the rate determining step of the cracking process.
The limited amount of the transferred heat determines the change in the degree of the decomposition with the
increasing feeding rate. Therefore the capacity of the cracking reactor decreases with the scale up, because the
tube diameter increases squarely, while the heat transfer area increases linearly.
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A krakkolási kísérletekhez laboratóriumi
mérető,
folyamatos
üzemő
csıreaktort
alkalmaztunk (1. ábra). A készülék három fı
részbıl áll, az extruderbıl, a reaktortestbıl,
valamint a szétválasztó egységbıl. Az elektromosan
főthetı extruder fordulatszámával szabályozható a
reaktorba betáplált anyag mennyisége. A reaktortest
három 60 cm hosszú, 1,6 cm belsı átmérıjő
darabból áll, amelyek külön-külön elektromosan
főthetık. A reaktor végéhez csatlakozik egy
desztilláló oszlop, amely a keletkezı terméket négy
frakcióra (gáz, benzin, középpárlat, nehézolaj)
választja szét.

Bevezetés
Mőanyag hulladékok krakkolással történı
újrahasznosítására számos technológiát dolgoztak
ki az elmúlt évtizedekben. Különbözı reaktor
típusokat alkalmaztak a mőanyag hulladék
feldolgozására [1]. A bonyolult krakkolási
folyamatok leírásával, reakció kinetikájának
meghatározásával is számos kutató foglalkozott [24]. A krakkoló reaktorok modellezésére azonban
csak néhány esetben került sor [5, 6]. A krakkoló
rektorban
lejátszódó
bomlási
folyamatok
megismeréséhez és ezzel együtt a reaktor
továbbfejlesztéséhez (méretnöveléséhez) nagy
segítséget nyújt az adott reaktor típus modelljének
elkészítése.
Munkánk
során
laboratóriumi
mérető,
folyamatos
üzemő
csıreaktor
dinamikus
szimulációs
modelljének
elkészítése
és
identifikálása volt a célunk. A modell
elkészítéséhez egy általános rendeltetéső generikus
szimulátort [8] alkalmaztunk, az identifikálást pedig
a kapcsolódó genetikus algoritmus [9, 10]
segítségével végeztük el. A modell elkészítésének
és validálásának alapját különbözı hımérsékletek
és beadagolási sebességek mellett polipropilén
hulladék felhasználásával végzett krakkolási
kísérletek szolgáltatták.

A kísérletek során különbözı krakkolási
paraméterek mellett vizsgáltuk a polipropilén
krakkolását, így 10, 13, 17 és 20 g/perc adagolási
sebességet és 465, 490 és 515°C reakció
hımérsékletet állítottunk be.
A keletkezett termékeket gázkromatográfiás és
infravörös
spektroszkópiás
módszerekkel
vizsgáltuk. Az elıállított krakktermékek hozamát és
összetételét az 1. táblázat tartalmazza.

Kísérleti körülmények

1. táblázat. A termékek hozama és összetétele
programok generálására, és ezen keresztül a
folyamatok szimuláción alapuló identifikálására,
irányítására, illetve tervezésére alkalmas. A leíró,
logikai (jelenleg GNU-Prolog) nyelven megírt
szimulátor valamennyi alkalmazás esetén három

Az alkalmazott modellezési metodológia
A modell megalkotásához a generikus/genetikus
programrendszert [8, 9, 10] használtuk fel.
Az alkalmazott szoftver architektúra a
dinamikus szimulációt megvalósító számítógépi
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lényeges programrészbıl épül fel, melyek a
következık:
•Kernel: a valamennyi alkalmazás esetén
közös, általános programrészleteket tartalmazza.
Megvalósítja továbbá az egyes alkalmazási
területeken más és más, módosítható szakértıi
modul, valamint az egyes feladatok megoldásánál
külön-külön
megadandó
és
módosítható
felhasználói modul teljes körő kezelését, valamint e
két modul rendszerbe szervezését.
•Szakértıi modul: a szakértıi interfészen
keresztül szerkeszthetık az állapot (passzív) és
változás (aktív) típusú elemekhez tartozó
programrészletek. Elvileg minden elemhez más
programrészlet tartozhat, azonban a gyakorlatban a
programrészletek számossága általában jóval,
sokszor nagyságrendekkel kisebb az elemek
számosságánál. Ezen túlmenıen tetszıleges, az
egyes alkalmazások speciális igényei szerint
készített programrészletek is készíthetık a szakértıi
modulban.

segítségével
szabványos
output
elemeket
számítanak. A megkülönböztetés a rendszer szintő
funkcionális mőködés szempontjából értendı:
nevezetesen, a teljes állapot ismeretében számítjuk
az összes változást, majd az összes változás
ismeretében módosítjuk a teljes állapotot. Mindez
lehetıséget ad a mikro-szintő párhuzamosításra,
hiszen akár valamennyi elem egyidejőleg
számítható. Különféle identifikálási, szabályozási,
tervezési, valamint az ezekhez kapcsolódó
optimalizációs feladatok megoldásánál a generikus
szimulátor általánosan alkalmazható és a
tapasztalatok szerint hatékonyan együttmőködı
társprogramja egy több szempontú diszkrét és
folytonos tulajdonságokat is kezelı, C++ nyelven
írt genetikus algoritmus [10]. A szimulátor és a
genetikus algoritmus együttes használatának két
egymást követı fázisa:
•a lehetıségtér és az értékelések inicializálása,
majd
•a genetikus algoritmus által populációnként
javasolt szimulációk végrehajtása, kiértékelése és
az értékelések visszacsatolása a genetikus
algoritmusnak.
A modell ideiglenes grafikus felületeként a nyílt
forráskódú GraphViz programcsomagot, illetve a
programcsomag
részét
képezı
Dotty
gráfszerkesztıt alkalmaztuk [7, 11].
Az alkalmazott modellezési metodológia
elveihez igazodva a folyamatok struktúrájának
leírásánál az adott folyamat állapot és változás
elemeit, illetve a köztük lévı kapcsolatokat
határoztuk meg. A kétféle kapcsolat a megjelenítés
során az irányított élek alapján különböztethetı
meg. Nevezetesen az állapot (ellipszis) → változás
(téglalap) élek leolvasást és módosítást, a változás
(téglalap) → állapot (ellipszis) élek pedig csak
módosítást jelölnek ki. A struktúra leírását
tartalmazó szöveges fájlban ennek megfelelıen
specifikáljuk a kapcsolatokat. Az aktuálisan
vizsgált
folyamat
gráfjának
a
GraphViz
programmal, grafikus úton való kialakításával
egyidıben a struktúra dot nyelven kerül rögzítésre.
Az elkészült fájl szöveges formában bıvíthetı
tovább a modellezéshez szükséges információkkal.

modul:
a
felhasználói
•Felhasználói
interfészen keresztül létrehozott dinamikus
partíciókat tartalmazza. Egyszerő szimuláció esetén
a felhasználói program tartalmazza a két alapvetı
típusú elemosztály valamennyi tagját (állapot és
változás elemek), valamint a köztük lévı
leolvasások és módosítások leírását. Speciális
alkalmazásoknál a felhasználói program további
partíciókat is tartalmazhat. Idıben változó
struktúrájú rendszerek esetében a felhasználói
interfészen keresztül megadott idıbeli viselkedés
ismeretében a kernel gondoskodik az egyes
idıszakokban, rendszeres idıközönként, vagy elıírt
idıpontokban
mőködı
elemek
megfelelı
végrehajtásáról.
A mőködés lényege az, hogy két programrészlet
osztály elemei vannak visszacsatolt kapcsolatban
egymással. Az elemi változások állapotra gyakorolt
hatását számító úgynevezett passzív elemek és a
pillanatnyi állapot ismeretében a változásokat
számító úgynevezett aktív elemek. A két osztály
elemeinek felépítése szintaktikailag nagyon
hasonló, mivel szabványos input elemekbıl,
lényegében tetszıleges, uniform programrészletek
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A bıvített szöveges állomány az aktuális adatok,
illetve programrészletek ezen modulokba való
feltöltése után tetszıleges, komplex folyamat
modelljének
automatikus
generálását
és
végrehajtását teszi lehetıvé a dinamikus szimulátor
kernelje által.

ellipszisek a csı mentén kialakított három
kompartmentben lévı fiktív gız és olvadék
kompartmentet, melyek között az átadások az ábrán
jelöltek szerint történnek. A gız és olvadék fázis
megoszlása a csı hossza mentén változik, és ’a
priori’ módon nem ismert, ezért a fázisarányokat is
identifikálással határoztuk meg. Minden olvadék
kompartmentbıl a GO, GP és a Foly komponensek
(a 2. ábránál található jelölésjegyzék szerint) teljes
mennyisége a gız fázisba kerül a modell leíró
fájlban definiált „transfer” révén. A BA, BO és BP,
valamint a KA, KO és KP komponensek a gız
fázisban vannak jelen. A szimuláció üres csıvel
indul. A polimer 1. kompartmentbe való
beadagolásával
(„flow”)
a
kompartmentek
folyamatosan telnek fel, majd mindkét fázisból a
többlet mennyiség lépésrıl lépésre továbbhalad a
2., illetve 3. komparmentbe („outflow_olv1outflow_olv2” és „outflow_goz1-outflow_goz2”),
végül a 3. kompartmentbıl a desztilláló oszlopba
kerül („outflow_olv3” és „outflow_goz3”).

A modell felépítése
A modellben szereplı komponenseket és
reakciókat a 2. ábrán szemléltetjük. A modell alapja
a szakirodalomból megismert [5] háromlépéses
krakkolási reakcióséma, melyet egy további reakció
lépéssel és részletesebb felbontással fejlesztettünk
tovább. Az ábrán a modellkomponenseket
ellipszisekkel, az átalakulásokat, reakciókat pedig
téglalapokkal jelöltük. A köztük lévı kapcsolatokat
az irányított gráfélek reprezentálják.

3. ábra. A modell kompartmentekre bontása

Pol–Polimer; Prod–Termék; Olv1-Olv3–Olvadék
fázisok a 3 részre osztott csıben; Goz1-Goz3–Gız
fázisok a 3 részre osztott csıben
Az identifikálás során a genetikus algoritmus
által változtatható paramétereket a dinamikus
szimulátor az úgynevezett lehetıségtérben írja le.
Esetünkben egy példakénti lehetıségtér a
következı volt, az alábbiakban megadott
szintaktikával leírva:
possible([1],'a',rea1,1,'range',[0.05,10,0.001],'Y')
A rea1-rea4 reakciók 1. paramétere mindig a
kinetikai jellemzıt, míg a további paraméterek az n1 darab sztöchiometriai adatokat jelzik. A második
szögletes zárójelbe írt három adat rendre a javasolt

2. ábra. A modell komponensei és reakciói

Pol–Polimer; Foly–Folyadék; Aro–Aromás; GP–
Gáz fázisban lévı paraffin; GO–Gáz fázisban lévı
olefin; BP–Benzinben lévı paraffin; BO–
Benzinben lévı olefin; BA–Benzinben lévı
aromás; KP–Középpárlatban lévı paraffin; KO–
Középpárlatban lévı olefin; KA–Középpárlatban
lévı aromás; NN–Nehézolaj; NK–Koksz; rea1rea4–a komponensek átalakulását jelzı reakciók
A modell kompartmentekre bontását a 3. ábrán
szemléltetjük.
A
négyzetek
a
különféle
folyamatokat, illetve az egyes kompartmentek
közötti áramlásokat és átadásokat jelölik, míg az
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alsó és felsı korlátértéket, valamint a lépésközt
írják elı.
Az identifikálás során elıször egy olyan kilenc
szempontú értékeléssel próbálkoztunk, amelynél az
egyes szempontok az egyes komponenscsoportokra
nézve rendelkezésre álló mérési adatoknak feleltek
meg. Majd a kezdeti tapasztalatok alapján
valamennyi kísérlet identifikálásánál áttértünk egy
olyan egyszempontú értékelésre, amelynél az
értékelési
szempont
az
egyes
komponenscsoportokra kapott mért és számított
értékek különbsége abszolút értékének mért
adatokra normált értékeinek összege volt. Ennek
megfelelıen a következı deklarációt alkalmaztuk:
evaluation([1],'p',prod,'setsum',0,'setsum',[GP,G
O,KP,KO,BP,BO,KA,BA,Nehez],'Y').
A második szögletes zárójelben a jelenleg
felsorolt komponensek számszerő, mért értékeit
kellett megadni az értékeléshez.
Összesen 7 polipropilén hulladékkal végzett
kísérletet identifikáltunk egy 16 elembıl álló PC
klaszteren. Minden identifikáláshoz legalább 100,
egyenként 32 szimulációból álló populációt
alkalmaztunk, így minden identifikálás legalább
3200 szimuláción alapult. Egy evolúciós folyamatot
a 4. ábrán illusztrálunk.

tartó negatív számok azt jelzik, hogy a hiba
minimalizálását az elıjeles szám maximalizálására
vezettük vissza.
Az identifikálás kezdeti eredményeibıl kiderült,
hogy a sztöchiometriai jellemzık egy része nem
függ a technológiai paraméterektıl. A kinetikai és
sztöchiometriai jellemzık másik része viszont függ
a feldolgozandó hulladék adagolási sebességétıl.
A jelenség tisztázására elıször feltételeztük,
hogy a tartózkodási idı változtatásának hatásáról
van szó. Ennek megfelelıen rögzített átlagolt
sztöchiometriai és kinetikai jellemzıkkel végeztünk
szimulációt különbözı beadagolási sebességek
mellett. Nagyon rossz eredményeket kaptunk, ami
meggyızıen igazolta, hogy nem a tartózkodási idı
változásának hatásáról van szó. Ezt követıen az
identifikált paraméterek részletesebb elemzése
alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy egy
adott hımérsékleten a PFoly sztöchiometriai
állandó és az adagolási sebesség szorzata
közelítıleg állandó.
Ezt a jelenséget azzal magyarázzuk, hogy egy
adott hımérsékleten a főtés csak egy adott
mennyiségő hıenergiát képes átszármaztatni a
polimer fázisba, ami az adagolási sebességtıl
függetlenül azonos mennyiségő polimer bomlását
teszi
lehetıvé.
A
sebesség
meghatározó
részfolyamat tehát a falon keresztül az olvadékba
átszármaztatott entalpia mennyisége.
A hımérséklet hatására elsısorban a PFoly és a
PAro sztöchiometriai arányok változnak meg. Az
egyes kompartmentekre identifikált fázisarányok
(A1, A2, A3) nem mutatnak szignifikáns változást,
ezért azokat egy átlagos értékkel a kísérleti
berendezésre jellemzı módon állandónak célszerő
tekinteni (0,32; 0,46; 0,65). A PFoly és PAro
tényezık kivételével a többi kinetikai paramétert a
vizsgált
tartományban
célszerő
állandónak
tekinteni.

4. ábra. A genetikus evolúció egy példakénti plotja
A vízszintes tengelyen a generációk száma, a
függıleges tengelyen pedig az egyes populációkban
lévı legjobb (ciklámen), legrosszabb (kék) és
átlagos (barna) megoldások értéke látható. A 0-hoz
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2. táblázat. Az identifikálás során meghatározott modell paraméterek

fázisarány is identifikálható. A fázisarány hossz
menti változása az anyagi minıségtıl és a
technológiai paraméterektıl függetlenül közelítıleg
állandónak tekinthetı, így a három reaktor
szakaszra a gız/folyadék fázisarány a következınek
adódott: 0,32; 0,46 és 0,65. Megállapítottuk, hogy
célszerő a modell egy paraméterét (PFoly) a
beadagolási sebességtıl, két paraméterét (PFoly,
PAro) a hımérséklettıl függınek tekinteni, míg a
többi paramétert egy adott anyagi rendszer esetén
állandóként lehet kezelni. Közelítı összefüggéseket
adtunk meg a beadagolási sebességtıl és

Az elızıekben leírt megfontolások alapján az
általunk vizsgált készülék egyes kompartmentjeiben
jellemzı módon állandó fázisarányok tételezhetık
fel. Ugyancsak az elızıekben leírt megfontolások
alapján az általunk vizsgált készülék kinetikai
jellemzıi állandó értékekkel rögzíthetık a PFoly és
PAro arányok kivételével. A vizsgált, viszonylag
szők hımérséklet intervallumban a PFoly és PAro
paraméterek
hımérsékletfüggése
a
referenciahımérséklet környezetében közelítıleg
lineárisnak tekinthetı. Mindezek alapján a jellemzı
modell összefüggések paramétereit a 2. táblázatban
foglaltuk össze.
Az elızıek szerinti modell összefüggések
felhasználásával
szimulált
eredményeket
a
különbözı adagolási sebességek és reakció
hımérsékletek mellett végzett polipropilén bontásra
számított jellemzık segítségével mutatjuk be (5- 8.
ábra).

Összehasonlítás 10g/perc beadagolás esetén
0.7

Koncentrációk, kg/kg

0.6
0.5
Számolt
Mért

0.4
0.3
0.2
0.1

Összefoglalás

0
GP

GO

KP

KO

BP

BO

Nehez

Komponensek

Munkánk során elkészítettük a laboratóriumi
mérető, folyamatos üzemő mőanyag krakkoló
csıreaktor dinamikus szimulációs modelljét,
valamint identifikáltuk azt. A modell elkészítéséhez
generikus szimulátort, az identifikáláshoz genetikus
algoritmust
alkalmaztunk.
Különbözı
hımérsékletek és beadagolási sebességek mellett
végzett
polipropilén
hulladék
krakkolását
vizsgáltuk a modell segítségével.
Megállapítottuk, hogy a kialakított modell
alkalmas a laboratóriumi mérető készülékben
végzett termikus krakkolás leírására, és a modell
megfelelı
pontossággal
identifikálható.
Megállapítottuk, hogy a kísérleti adatokból nem
megismerhetı és a készülék hossza mentén változó

5. ábra.
Összehasonlítás 13.3g/perc beadagolás esetén
0.8

Koncentrációk, kg/kg

0.7
0.6
Számolt
Mért

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
GP

GO

KP

KO
Komponensek

6. ábra.
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Összehasonlítás 16.6g/perc beadagolás esetén
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7. ábra.
Összehasonlítás 20g/perc beadagolás esetén
1

Koncentrációk, kg/kg
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8.ábra.
hımérséklettıl függı modell paraméterek
számítására.
Az
eredményeket
értelmezve
megállapítottuk, hogy a vizsgált tartományban az
adagolási sebesség nem a tartózkodási idı
(eloszlás) miatt hat a folyamat lejátszódására. A
krakkolás sebességét meghatározó részfolyamat a
hıátszármaztatás, amely egy adott falhımérséklet
esetén közel állandó, és meghatározza a beadagolt
polimer bomlásra kerülı arányát. A tapasztalatok
alapján megállapítható, hogy egy adott konstrukció
esetén a méretnöveléssel egyértelmően csökken a
berendezés készüléktérfogatra vonatkozó fajlagos
kapacitása (a térfogat az átmérı négyzetével, míg a
hıátadó felület az átmérı elsı hatványával
arányos).
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Vinil-klorid szuszpenziós polimerizációjának vizsgálata
populáció-mérleg modellel
Modeling of suspension polymerization of vinyl chloride with population balance equation

Bárkányi Ágnes, Németh Sándor, Lakatos G. Béla
Pannon Egyetem, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék
Veszprém, 8200 Egyetem utca 10.
Summary
The major manufacturing route currently employed for the commercial production of poly(vinyl chloride), PVC,
is the suspension polymerization process accounting for over 75 % of the total PVC produced. Due to its unique
morphological characteristics, PVC can be combined with a number of additives resulting in materials exhibiting
a broad range of end-use properties.
The morphological and mechanical properties of the polymer grades are highly influenced by the primary
particle size distribution. So, if we can determine this property appropriately, we will take a very important step
toward of appropriate production of tailor made grades.
Accordingly, the paper presents a study of determining the primary particle size distribution in suspension
“powder” polymerization of vinyl chloride. The primary particle size distribution inside the polymerizing
monomer droplets is determined by the solution of a population balance equation governing the nucleation,
growth, and aggregation of the primary particles. These processes are largely influenced by agitation, the reactor
temperature, electrolyte as well as the concentrations of applied stabilizers.
In the introduction of paper, a five-stage kinetic-physical mechanism is presented to describe the nucleation,
stabilization, growth, and aggregation of polyvinyl chloride primary particles.
Suspension polymerization of vinyl chloride is modeled by using a population balance equation. The particle
population balance model can predict the critical monomer conversion at which massive particle aggregation
occurs leading to the formation of a continuous network of primary polymer particles inside the polymerizing
monomer droplets.
In the subsequent two parts of the paper, the applied model and the results obtained by simulation are presented.
Polymerization proceeds in two phases: the first one is the monomer-rich phase and the other one is the polymerrich phase. A mathematical model that provides a suitable method for determining the primary particle size
distribution in the reactor is developed. The population of primary particles can be expressed in terms of a
number density function, n(v,t)dv, that represents the number of particles per unit volume of monomer droplet
phase in the differential size range (v,v+dv).
The numerical solution of the general population balance equation is very complex but the moment
transformation provides a suitable method for analyzing the problem. Therefore, although the sum aggregation
kernel allows closing the infinite set of the moment equations obtained by moment transformation in the paper a
second order moment equation model is used for numerical experimentation.
The results show how important are to choose the correct parameters in production of poly(vinyl chloride) by
suspension polymerization. Changing the parameters a bit the quality of product may change significantly.
The results presented in the paper illustrate well that the population balance model can be used for describing the
process and a number its properties with sufficient accuracy.
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játszódó polimerizációs folyamatok valamint a két
fázis közötti komponens transzfer leírását. [4, 5].
Ahhoz, hogy a megfelelı modellt meg tudjuk
alkotni, ismernünk kell a polimerizációs
folyamatot. A szakirodalomban [4] a következı öt
szakaszát
feltételezik
a
fizikai-kinetikai
mechanizmusnak, ahogy ezt az 1. ábra szemlélteti,
ami leírja a szemcsék nukleációját, stabilizációját,
növeke-dését és a primer PVC szemcsék
aggregációját.

Bevezetés
A
mőanyaggyártás
egyik
legfontosabb
alapanyaga
a
polivinil-klorid.
A
gyártás
szempontjából nagyon fontos feladat annak
megismerése, hogy a végtermék tulajdonságai
hogyan függnek a gyártási paraméterektıl, a reaktor
típusától, és természetesen a monomer, monomerek
fizikai, kémiai tulajdonságaitól.
A gyakorlatban egyre nagyobb igény
mutatkozik
olyan
matematikai
modellek
megalkotására, amelyek megfelelı képet nyújtanak
a végtermék minıségérıl és tulajdonságairól, a
gyártási paraméterek ismeretében. A modell alapján
tervezhetıvé válik a gyártási folyamat, valamint a
kívánt minıség elérése érdekében a reaktort a
megfelelı módon lehet üzemeltetni. Ehhez
hozzátartozik az optimális hımérséklet és nyomás
meghatározása, valamint a kevertetés intenzitásának megállapítása [1].
A szuszpenziós polimerizációval elıállított PVC
szemcsék morfológiai tulajdonságait elsısorban a
szemcsék formája, méreteloszlása, porozitása és a
belsı pórusok elérhetısége határozza meg, mivel a
méreteloszlás jelentıs mértékben befolyásolja a
termék kezelhetıségét, míg a porozitás az el nem
reagált
vinil-klorid
monomer
(VCM)
eltávolíthatóságára van jelentıs hatással. Mivel
azonban a PVC szemcsék (makro-szemcsék)
morfológiája erısen függ az azokat alkotó primer
szemcsék (mikro-szemcsék) tulajdonságaitól, ezért
az elsıd-leges cél a primer szemcsék szuszpenziós
polimerizációjának modell-alapú elemzése.
A szuszpenziós polimerizáció modell-alapú
vizsgálatának adekvát eszköze a polimer szemcsék
evolúciójának populációs modellekkel történı
leírása [2, 3]. Ezért e dolgozat célja a vinil-klorid
szuszpenziós
polimerizációjának
populációmérleggel való leírása és a folyamat szimulációval
történı vizsgálata.

1. ábra A primer PVC szemcse kialakulása
A polimerizáció elsı szakaszában (VCM
konverzió: 0<X<0,01%) az iniciátor molekulák
termikus bomlása révén szabad gyökök jönnek
létre, melyek nagyon gyorsan reakcióba lépnek a
monomerekkel polimer láncokat hozva létre, amely
polimer láncok, ha elérnek egy bizonyos
hosszúságot, azonnal kiválnak a monomer fázisból.
Azt feltételezik, hogy körülbelül 10-50 polimer lánc
összekapcsolódásából alakul ki a nano-domain
forma.
A
nano-domainhez
monomerek
kapcsolódnak folyamatosan, míg eléri a körülbelül
10-20 nm átmérıt.
A folyamat második szakaszában (VCM
konverzió: 0,01<X<1%) a PVC domainek
alakulnak ki, melyeket más néven primer szemcse
nukleonoknak nevezünk. A domainek korlátozott
stabilitása miatt nagyon gyorsan koagulálnak
primer szemcse nukleonokká. A kezdeti mérete

A folyamat leírása
A vinil-klorid monomer (VCM) szuszpenziós
polimerizációja két fázisban játszódik le:
monomerben dús és polimerben dús fázisokban. Így
a modell tartalmazza a két különbözı fázisban le-
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ezeknek a nukleonoknak a 80-100 nm
tartományban van. Általában egy primer szemcse
nukleont körülbelül 1000 nano-domain alkot.
Ellenben a nano-domainekkel a primer szemcse
nukleonok negatív töltéssel rendelkeznek, így stabil
kolloidális diszperzió alakul ki a monomer
fázisban. Ebben a fázisban a primer szemcsék
legnagyobb mértékben a kisebb nano-domainek
összetapadása révén növekednek, sokkal inkább,
mint
az
adszorbeálódott
monomerek
polimerizációja által.
A harmadik szakaszban (VCM konverzió:
1<X<20%) a primer szemcsék növekedése és
aggregációja zajlik. A primer szemcse nukleinek 510%-os monomer konverzió mellett folyamatosan
keletkeznek. Ebben a szakaszban jellemzıen primer
szemcsék keletkeznek az instabil nano-domainek
befogásával, és az adszorbeálódott monomerek
polimerizációjával. A fent említett növekedési
folyamat válik meghatározóvá a polimer fázis
növekedésében. A primer szemcsék mérete és
száma a növekedés mértékétıl valamint a primer
szemcsék elektrosztatikus stabilitásától függ. A
fentiek csökkenését okozza a monomer konverzió
növekedése. 7-20%-os konverzió mellett a primer
szemcsék
aggregációja
egy
folytonos
háromdimenziós
primer
szemcse
térháló
kialakulásához vezet a VCM cseppekben. Ez a
háromdimenziós primer szemcse térhálós struktúra,
a kezdeti porozitás és a mechanikai szilárdság függ
a primer szemcsék méretétıl és számától, a primer
szemcsék közötti elektrosztatikus és sztérikus
erıktıl, a polimerizációs hımérséklettıl.
A polimerizáció negyedik szakaszában (VCM
koncentráció: 20<X<70-75%) folytatódik a primer
szemcsék növekedése és egyesülése. A primer
szemcsék polimerizáció és egyesülés útján
növekednek.
Mindkét
folyamat
folytonos
csökkenést eredményez a szemcse porozitásban.
Alacsony
monomer
konverzió
esetén
a
polimerizálódó cseppek korlátozott koaleszcenciája
multi-celluláris szemcsékhez vezet. Magasabb
monomer konverzió esetén a koaleszcencia mértéke
jelentısen csökken. Másfelıl a polimerizálódó
monomer cseppekben a primer szemcsék
folyamatosan nınek mindaddig, míg el nem tőnik a
különálló monomer fázis.

Végül az ötödik szakaszban (VCM konverzió:
70-75<X<90-95%) a polimerizáció csak a polimer
fázisban folytatódik. Ebben a szakaszban, a
reaktorban uralkodó gıznyomás folyamatosan
csökken, mivel a gázfázisban lévı vinil-klorid
folyamatosan
beoldódik
a
monomerben
elszegényedı polimer fázisba. Ez a magyarázata,
hogy a polimerizációs folyamat 95-98%-os
konverziónál befejezıdik. A végsı vinil-klorid
konverziónál az egyedülálló primer szemcsék
mérete 1-1,5 µm, miközben a primer szemcse
aggregátumoké 3-10 µm [5].

A modell bemutatása
A primer szemcseméret eloszlás (PPSD) nagyon
fontos
tulajdonság,
mivel
nagymértékben
befolyásolja a végsı PVC szemcse porozitását. A
PPSD dinamikus kialakulását sok változóval
befolyásolhatjuk, ezek közé tartozik pl. a
polimerizáció hımérséklete, a közeg ionerıssége, a
másodlagos stabilizátor fajtája és koncentrációja.
Annak ellenére, hogy a PPSD-nak milyen fontos
szerepe van a PVC szemcse morfológiájának
kialakulásában, csak nagyon kevés modell
foglalkozik a primer szemcsék dinamikus
keletkezésével a paraméterek függvényében. [5]
Általánosságban elmondható, hogy egy makro
szemcsés folyamat szemcseméret-eloszlásának
dinamikus kialakulásához egy populáció mérleg
megoldásán keresztül juthatunk. A primer szemcsék
populációját egy darabszám-sőrőség függvénnyel
írhatjuk le, n(v, t ) , ez adja a (v -tıl v + dv -ig)
terjedı térfogatú polimer szemcsék számát a
monomer csepp egységnyi térfogatában. Egy
dinamikus rendszerben elıforduló folyamatok,
amelyek a szemcse méretét befolyásolják a
részecske nukleáció, az aggregáció és a növekedés.
Így a PSD alakulását a következı egyenlettel
adhatjuk meg:

∂ n ( v , t ) ∂ ( G ( v , t ) n ( v , t ))
+
= δ (v − v 0 ) S 0 (t )
∂t
∂v
v/2

+

∫ β ( v − u , u ) n ( v − u , t ) n (u , t ) du

0
∞

−

∫ β ( v , u ) n ( v , t ) n (u , t ) du
0
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(1)

ahol G (v, t ) a szemcse növekedés sebessége a
polimerben dús fázisban lejátszódó polimerizáció
következtében, S 0 (t ) a v 0 térfogatú primer
szemcsék keletkezésének a sebessége, a
monomerben dús fázisban, és β (v, u ) az
aggregáció sebesség az u és v térfogatú szemcsék
között. A fenti egyenlet kezdeti és peremfeltételei:

koncentráció, és Xf az a VCM konverzió, amelynél
eltőnik a különálló monomer fázis.
Végül a monomer konverzió változásának
sebességét, attól függıen, hogy az X konverzió
kisebb vagy nagyobb Xf kritikus konverziónál a
következı mérleg egyenletekkel adhatjuk meg.

n(v,0) = 0 , t = 0 -nál, és n(0, t ) = 0 , v = 0 -nál.

Ha X<Xf:

Ahhoz, hogy az egyenletet meg tudjuk oldani, meg
kell határoznunk G (v, t ) -t és S 0 (t ) -t.
Ahogy azt már korábban említettük, a
monomer-gazdag fázisban lejátszódó polimerizáció
eredményeként alakulnak ki a PVC domainek.
Kiparissides-nek megfelelıen a primer szemcsék
keletkezésének és növekedésének sebességét a
következı egyenletekkel adhatjuk meg [3]:

dX
1 + QX
=
K [ I 0 ]1 / 2 × exp( − k d t / 2)
dt
(1 − BX )1 / 2

G(v, t ) =

S 0 (t ) =

M w R pp

ρm X

v

Ha X> Xf:
2
dX
PK
[I 0 ]1/ 2 (1 − X )1/ 2 × exp(−k d t / 2)
=
dt 1 − X f
(1 − BX )

valamint Q = AP − A + 1 .
A hımérséklettıl függı paraméterek:

R pm M w
(3)

ahol X a monomer konverzió, ϕ m a monomer
térfogat hányada a polimer-gazdag fázisban, M w a
VCM molekula tömege, ρ m és ρ p a megfelelı
monomer és polimer sőrőség, R pm és R pp jelöli az
aktuális polimerizációs sebességet a monomer- és
polimer-gazdag fázisban. Látható, hogy a
növekedési sebesség lineárisan függ a szemcse
térfogatától, és R pp -tıl minden idı pillanatban.
A monomer- és polimer-gazdag fázisban a
polimerizáció sebesség egy kinetikai modell alapján
becsülhetjük [6, 7, 8].
Ebben a dolgozatban egy egyszerősített
kinetikai modellt használunk fel [9]:

R pp = k p [ M ][ I ]1 / 2 P

R pm = k d [ M ][ I ]1 / 2

X f (1 − X )

(1 − BX f ) ( X f − X )
X f (1 − X )

A = (1 − X f ) / X f

(8)

B = (ρ p − ρ m ) / ρ m

(9)

(10)
P=

(
(

2 fk d / k t
2 fk d / k t

)
)

p

≈ 27 − 0 ,14 ( T − 273 )

m

Megoldás, eredmények
Mivel a fent bemutatott modell (az (1)-es számú
egyenlet)
megoldása
bonyolult,
analitikus
megoldása nem ismeretes. Ezért átalakítottuk a
modellt momentum egyenletekké, és ezeket
oldottuk meg numerikusan. Hiszen, ha ismerjük egy
eloszlás jellemzı változójának momentumait, abból
meghatározhatjuk az eloszlás függvényt.
γ&
Ha b(v, u ) =b 0 (v + u ) , ahol b0 =
és

(1 − X f ) X

Xf

(7)

ahol K = k p ( fk d / k t )1 / 2 és f az iniciálási faktor,

(2)

ρ p (1 − ϕ m )v0

(6)

(4)

π

π

∆v
,
γ& =
8R d (1 + µ1 / µ 2 )
ahol Rd a monomer csepp sugara, ∆v a relatív

(5)

cseppsebesség, µ 1 és µ 2 a vizes és monomer fázis
viszkozitása.
A megalkotott momentum egyenletek a
következık:

ahol k d az iniciátor bomlás sebességi állandója,
[ M ] a monomer koncentráció, [ I ] az iniciátor
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∂ µ 0 (t )
= −b0 ⋅ µ1 (t ) + S 0 ( X (t ) )
∂t

(11)

ahol: µ 0 a térfogat, V, mint jellemzı változó
nulladik momentuma:

5

0. momentum idıbeli változása

12

Rd=5e-4,du=5e7
Rd=5e-5,du=5e7
Rd=5e-4,du=5e4
Rd=5e-4,du=5e6
Rd=5e-5,du=5e4
Rd=5e-5,du=5e6
Rd=5e-6,du=5e4
Rd=5e-6,du=5e6
nincs aggregáció

4

∞

(12)
m u0

µ 0 = ∫ n (V , t ) dV

x 10

0

A fenti egyenlet a szemcsék összes darabszámát
adja meg.
∂µ1 ( t )
(13)
− G0 ( X (t ) ) ⋅ µ1 (t ) = V0 ⋅ S 0 ( X (t ) )
∂t

3
2
1
0
0

0.5

1

1.5

2
2.5
idı (sec)

3

3.5

ahol: µ1 a térfogat, V, mint jellemzı változó elsı
momentuma:

4

2. ábra: A nulladik momentum idıbeli változása

∞

µ1 = ∫ V ⋅ n (V , t ) dV

4
x 10

(14)

0

A fenti ábra a nulladik momentum idıbeli
változását mutatja a paraméterek változásának
függvényében. A görbék lefutásában látható
eltérések az aggregáció mértékének változása miatt
van. Minél nagyobb az aggregáció sebessége, annál
kevesebb szemcse van a rendszerben, hiszen azok
összetapadnak.

A fenti egyenlet a szemcsék összes térfogatát adja
meg.
∂ µ 2 (t )
µ (t ) ⋅ µ 2 (t )
− 2G 0 ( X (t ) ) ⋅ µ 2 (t ) = 2b0 1
∂t
µ 0 (t )
(15)
2
+ V0 ⋅ S 0 ( X (t ) )

µ 2 -nek már nincs fizikai értelme, de az eloszlás
meghatározásához szükséges az ismerete.
A momentum egyenletek kezdeti feltételei:

2.5

x 10

1. momentum idıbeli változása

-3

Rd=5e-4,du=5e7
Rd=5e-5,du=5e7
Rd=5e-6,du=5e7
Rd=5e-4,du=5e4
Rd=5e-4,du=5e6
Rd=5e-5,du=5e4
Rd=5e-5,du=5e6
Rd=5e-6,du=5e4
Rd=5e-6,du=5e6
nincs aggregáció

2

mu1

µ 0 (0) = µ1 (0) = µ 2 (0) = 0; t = 0 .
Az irodalmakban talált paramétereket alkalmazva a modellt Matlab programmal oldottuk meg.
Miután a modell megfelelı eredményeket adott,
megvizsgáltuk, hogy az egyes paramétereket
változtatva
hogyan
viselkedik
a
modell.
Vizsgálatunk középpontjában a b0 hatásának
elemzése állt, ez a paraméter adja meg az
aggregáció mértékét a folyamatban. Ezt az Rd és
∆v
paraméterek változtatásával értük el.
Eredményként azt tapasztaltuk, mivel a kinetikai
paramétereket állandóak voltak ezért, sem a
konverzióra, sem az iniciátor koncentrációjának
idıbeli változására nincs hatással. Azonban a
momentumokra hatással vannak a paraméterek
változtatásai.

1.5
1
0.5
0
0

0.5

1

1.5

2
2.5
idı (sec)

3

3.5

4
x 10

4

3. ábra: Az elsı momentum idıbeli változása
Az ábrán az látható, hogy az elsı momentumra
nincs hatással a paraméterek változtatása. Mivel az
elsı momentum fizikailag az összes térfogatot
jelenti ez nem is meglepı. Attól, hogy a cseppek
összetapadnak, vagy szétválnak a teljes térfogatuk
nem fog változni.
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2. momentum idıbeli változása

4

x 10

Rd=5e-4,du=5e7
Rd=5e-5,du=5e7
Rd=5e-4,du=5e4
Rd=5e-4,du=5e6
Rd=5e-5,du=5e4
Rd=5e-5,du=5e6
Rd=5e-6,du=5e4
Rd=5e-6,du=5e6
nincs aggregáció

5

m u2

4
3
2
1
0
0

0.5

1

1.5

2
2.5
idı (sec)

3

3.5

0
0

4
4

m u0

b0=5e10
b0=1.1e11
0.5

1

b0=1.1e11
3

3.5
4
x 10

Jelen cikkben olyan matematikai modellt
mutattunk be, amely alkalmas a primer szemcsék
méreteloszlása dinamikus alakulásának nyomon
követésére.
Az aggregáció sebességének hatásait vizsgáltuk.
Az eredményekbıl látszik, hogy az aggregáció a
szemcsék
számára
valamint
a
második
momentumra van hatással. Az elsı momentum a
teljes térfogatot jelenti, ezért természetes, hogy erre
nincs hatással a szemcsék összetapadása.
Az eddigi eredmények biztatóak. A kialakított
modell az ismereteinknek megfelelıen viselkedik.
További munkánk során meg fogjuk vizsgálni a
mikro- és makrokeveredés hatását.

b0=5e10

2.5

3

Következtetések

b0=1e11

1

2.5

A diagramokból látszik, hogy attól függıen, hogy
az aggregáció és szemcsenövekedés sebességének
aránya hogyan változik, változik a görbék lefutása.
Minél nagyobb az aggregáció sebessége annál
inkább csökken a rendszerben található szemcsék
száma, valamint a második momentum lefutása is
hasonlóan alakul.

b0=0
2

1.5
2
idı (sec)

6. ábra. A második momentum idıbeli változása

b0=1e10

3

1.5
2
idı (sec)

b0=1e11
1

b0=1e9

1

b0=0
3
2

0. momentum idıbeli változása

0.5

b0=1e10

x 10

4

0
0

b0=1e9

4

Az ábrán látható, hogy attól függıen, hogy a
keletkezés vagy az aggregáció sebessége a nagyobb
két különbözı jellegő görbét különböztethetünk
meg. Ha az aggregáció sebessége szinte
elhanyagolhatóan kicsi, akkor a görbe jellege
monoton növekvı, egyébként egy maximumon
áthaladva csökken.
Ezek után megvizsgáltuk, hogy a b0 szélsıértékei között hogyan változnak a görbék lefutásai.
Csak a nulladik és a második momentumot
vizsgáltuk, mivel az elızıekbıl már látható, hogy
az elsı momentumra nincs hatással.
12

x 10

5

4. ábra: A második momentum idıbeli változása

x 10

2. momentum idıbeli változása

4

6

m u2

6

3.5
4
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5. ábra. A nulladik momentum idıbeli változása
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Jelölésjegyzék

Alsó indexek:

A, B

m
p
0

D
f
G
I0
K

kd
kp
kt
m
M
n
P, Q

r
Rd

R pm
R pp

S0
t
T
u
v
∆v
v0
V
V0
X
Xf

konstansok
a szemcse átmérıje, m
faktor
térfogat
egységben
lévı
növekedési
sebesség, m3/s
az iniciátor kezdeti koncentrációja, kmol/ m3
konstans
az iniciátor bomlási sebességi állandója, 1/s
a polimer lánc növekedésének sebességi
állandója, 1/s
a letörési reakció sebességi állandója, 1/s
tömeg, kg
a monomer koncentrációja, kmol/ m3
darabszám-sőrőség eloszlás, db/m6
konstansok
a szemcse sugara, m
monomer csepp sugara
polimerizációs sebesség a monomer-gazdag
fázisban, mol/s/m3
polimerizációs sebesség a polimer-gazdag
fázisban, mol/s/m3
nukleáció sebessége, db/m3/s
idı, s
hımérséklet, K
térfogat, m3
térfogat, m3
relatív sebesség
a PVC gócok térfogata, m3
térfogat, m3
a képzıdött polimer magok térfogata, m3
konverzió
kritikus konverzió, amelynél a monomer
fázis eltőnik
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Görög betők:
β

δ
µ0
µ1
µ2
ρ
ϕm
τ

monomer
polimer
kezdeti érték

aggregáció fok, m3/s
Dirac delta függvény
nulladik momentum
elsı momentum
második momentum
sőrőség, kg/m3
monomer térfogat hányada a polimer-gazdag
fázisban
kor, s
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Mikrohullámú tápvonalak modellezése
Modeling of microwave guideline
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Summary
During microwave treatment, microwave energy is transferred to a material sample placed in an applicator of
given geometric parameters. As a result of the energy transfer, the sample absorbs energy from the microwave
space depending on its dielectric properties. The degree of energy absorption is directly proportional to the
dielectric loss and proportional to the square root of the dielectric constant. The temperature of the sample
continuously increases due to the energy transfer and its dielectric properties also change with the rising
temperature. For the microwave generator the transmission line acts as an impedance terminator whose value
depends on the wavelength and on the geometric properties of the transmission line. The impedance of
transmission line also depends on the dielectric properties of the material which are either partially or fully
filling the transmission line. Since the temperature of the sample changes due to the energy impact, the value of
the impedance terminator represented by parameters the transmission line also changes together with the sample
properties. During the energy impact the varying dielectric properties of the sample change the axial distribution
of the microwave energy in the transmission line, therefore the amount of energy absorbed in the sample also
changes. To avoid this case, the automatic tuning mechanism changes the position of the shortcut at the end of
the transmission line so that the field intensity be always maximal in the sample. The tuning mechanism
manipulates the position in accordance with the changing dielectric properties of the sample. The changes in the
dielectric properties of the sample and the position of the shortcut change the impedance of the microwave
transmission line at the given wavelength as well. The change of the impedance terminator has an influence on
the reflection factor of the transmission line, which makes an effect on the standing wave ratio developed in the
transmission line. The developed standing wave ratio determines the amount of microwave energy which enters
the transmission line, i.e. the way impedance of the transmission line is matched to that of supplying generator.
Although the microwave energy supply is constant, time and temperature dependent energy impedance and
dielectric relations are developed. A part of them is measurable e.g. the temperature, the position of the shortcut
and axial distribution of the microwave energy measured by microwave detectors placed at the suitable position
along the waveguide. The other part of them not be directly measured, they can only be computed from the
previously measured ones. In a closed model which contains the parameters of the sample and the waveguide,
the continuously chancing parameters can be determined in relation of the temperature. These parameters are as
fallows: attenuation of the transmission line, temporal change of the sample temperature, dielectric properties of
the sample, loss factor of the sample, penetration depth, impedance of the transmission line, standing wave ratio
reflection factor. The above parameters can be modeled as a function of sample temperature or as a function of
time.

változnak dielektromos tulajdonságai is [1]. Ezzel
együtt változik a tápvonal által képviselt lezáró
impedancia értéke is az ıt tápláló generátor felıl
nézve [2].

Bevezetés
A mikrohullámú dielektrométer mőködése
során egy adott geometriájú tápvonalban
elhelyezett közeggel (mintával) energiát közlünk.
Az energiaközlés eredményeként a minta
hımérséklete folyamatosan emelkedik, és eközben
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Az automatikus hangoló mechanizmus a
tápvonalban kialakuló változó dielektromos
tulajdonságnak megfelelıen úgy változtatja a
tápvonal végében található rövidzár pozícióját,
hogy a mintán mindenkor maximális térerısség
alakuljon ki.
Az
állandó
nagyságú
mikrohullámú
energiabetáplálás hatására a tápvonalban idı és
hımérséklet függvényében változó energia,
impedancia és dielektromos viszonyok alakulnak
ki. Ezek egy része mérhetı (pl. hımérséklet,
dielektromos tulajdonság), egy részük csak
számítással határozható meg a többi paraméter
ismeretében [3]. Ha felépítünk egy modellt, mely
tartalmazza a tápvonalban elhelyezett minta, illetve
a tápvonal megfelelı paramétereit és ezek
összefüggéseit, lehetıségünk van meghatározni a
melegítés közben kialakult és folyamatosan változó
paramétereket. A tápvonal modelljét a következı
szempontok és összefüggések alapján lehet
összeállítani.

alakul ki veszteség, ez az állóhullám arány ekkor
végtelen értékő, ha a tápvonal vége a tápvonal
hullámimpedanciájával van lezárva (illesztett
lezárás). Mivel definíció szerint az állóhullám
arány a haladó és visszavert hullám hányadosaként
adható meg, veszteséges tápvonal estén ez az érték
egynél nagyobb szám és megadja a tápvonalba
belépı és onnan kilépı teljesítmény arányát.
Az r állóhullám arány és a generátor PM
teljesítményének
ismeretében
tehát
meghatározhatjuk a tápvonalba jutó mikrohullámú
teljesítmény értékét. Mivel a közeg (minta)
dielektromos
paraméterei
függvényei
a
hımérsékletnek, ezért az összefüggésekben
szerepeltetni kell a hımérsékletfüggést. A
tápvonalba jutó mikrohullámú teljesítmény értékét
PA-val, a generátor teljesítményét PM-mel jelölve
kapjuk, hogy

PA (T ) =

1
PM
r (T )

Ez a teljesítmény, illetve ennek egy része fog a
tápvonalban elhelyezkedı mintában hıvé alakulni
és ily módon növelni a minta hımérsékletét.
A
mintában
disszipálódott
teljesítmény
nagysága a minta dielektromos tulajdonságainak
függvénye.
Egyenesen
arányos
a
minta
dielektromos veszteségével és fordítottan arányos a
dielektromos állandó négyzetgyökével. A 0,5126
arányossági tényezı tapasztalati érték [4].

A modell:
Ha a veszteséges közeggel (mintával) töltött
mikrohullámú
tápvonalat
a
mikrohullámú
generátorhoz csatlakoztatott változó impedanciájú
lezárásként tekintjük, akkor a tápvonalban
kialakuló energiaviszonyokat a következı módon
vizsgálhatjuk.
A generátorból kilépı teljesítmény haladó
hullám formájában belép a tápvonalba és ott terjed
tovább. A tápvonalban lévı közeg – dielektromos
tulajdonságainak megfelelıen – módosítja a
tápvonalban kialakuló erıvonalképet, illetve
energiát vesz fel az elektromágneses térbıl. A
tápvonal végén lévı lezárásról, mint rövidzárról az
elektromágneses hullám visszaverıdik és ellenkezı
irányba visszavert hullámként haladva kilép a
tápvonalból a generátor irányába. A haladó és
visszavert hullám aránya elsısorban a tápvonalba
helyezett közeg dielektromos veszteségétıl függ és
a tápvonalban kialakuló állóhullám arányt adja
meg. Ideális esetben, mikor a tápvonalban nincs
közeg (minta) elhelyezve és a tápvonalban nem

PD (T ) = 0,5126

ε " (T )
ε ' (T )

PA (T )

Természetesen a fenti összefüggésben is
figyelembe vesszük, hogy a minta dielektromos
paraméterei függvényei a hımérsékletnek.
A mintában disszipálódott teljesítmény növeli
annak hımérsékletét. A hımérsékletnövekedés
mértéke a minta fajhıjének és sőrőségének
függvénye. Magasabb fajhıvel rendelkezı minta
lassabban melegszik és természetesen a nagyobb
sőrőségő is. A minta hımérsékletváltozásának
idıbeli lefolyását a mintában disszipálódott
teljesítménynek, a minta sőrőségének és fajhıjének
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figyelembevételével a következı összefüggéssel
adhatjuk meg,

tápvonal két keresztirányú méretétıl és a benne
haladó elektromágneses hullám hullámhosszától
függ, a következı összefüggés szerint,

dT
1
=K
PD (T )
dt
cρ

2 Z 0l b

Z 0t =

 λg 

a 1 −  
 2a 

ahol K a behelyezett minta térfogatára
vonatkozó együttható. Mértékegysége 1/cm3. Az
összefüggés
megadja
a
mintában
a
hımérsékletváltozás sebességét, az összefüggés
integrálja pedig megadja a mintában kialakuló
hımérséklet értékeket az idı függvényében.
A minták dielektromos tulajdonságainak (ε’, ε”)
hımérsékletfüggését
a
mikrohullámú
dielektrométer segítségével megmérhetjük [7] és
megkaphatjuk az adott mintaanyagra vonatkozó
ε’(T) és ε”(T) görbéket. A görbék alapján
meghatározhatjuk ε’(T) és ε”(T) egyenleteit úgy,
hogy adott fokszámú regressziós polinommal
közelítjük a mérés során kapott görbéket.
A tápvonal impedanciája függ a tápvonal
geometriai méreteitıl és a benne található
dielektrikum tulajdonságaitól. A tápvonalra
jellemzı Z0t karakterisztikus hullámimpedancia a

2

= 754

4,4
 12,24 
9,4 1 − 

 18,8 

2

= 465Ω

ahol Z0 a levegı szabadtéri hullámimpedanciája
(377 Ω), a és b a tápvonal szélesebb és keskenyebb
oldalának méretei (9,4cm, 4,4cm).
Mint látható, Z0t független a minta anyagától és
csak a tápvonal geometriájának, illetve az
alkalmazott
elektromágneses
hullám
hullámhosszának függvénye. Z0t és a minta
dielektromos
veszteségének
ismeretében
meghatározható a tápvonal és a behelyezett minta
együttesének eredı impedanciája a hımérséklet
függvényében
a
következı
összefüggés
segítségével [5]

Z T (T ) =

1
 3

2
1 − (tgδ (T ) ) + j tgδ (T ) 
2

ε (T )  8
Z 0t
'

1. ábra A mikrohullámú tápvonal modellje
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A
tápvonal
terhelı
impedanciájának
ismeretében meghatározható a tápvonal reflexiós
tényezıje,
amely
az
elıbbi
komplex
impedanciájából
és
a
tápvonal
Z0t
hullámimpedanciájából
adódik
az
alábbi
összefüggés abszolút értékeként.

Γ (T ) =

generátor teljesítményének ismeretében.
A fentebb hivatkozott összefüggések alapján
most már felépíthetı egy olyan zárt modell,
melynek bemeneti paraméterei a következık:
- a mikrohullámú generátor teljesítménye
- a minta sőrősége
- a minta fajhıje
- a mintára jellemzı dielektromos tulajdonságok
hımérsékletfüggı karakterisztikája
- a tápvonalra és az alkalmazott frekvenciára
jellemzı paraméterek.

Z T (T ) − Z 0t
Z T (T ) + Z 0 t

a reflexiós tényezı ismeretében az állóhullám
arány meghatározható a következı összefüggés
alapján.

r (T ) =

A modell kimenetei megadják a tápvonalban
kialakuló teljesítmény, hımérséklet és impedancia
viszonyok hımérsékletfüggését.
A fenti összefüggések alapján a modell
felépítése a következı sematikus ábrán követhetı
nyomon.

1 + Γ(T )
1 − Γ(T )

Ezen összefüggés felírásával eljutottunk a
modell felépítésének elsı lépéseként hivatkozott
állóhullám arányhoz, mely segítségével megadható
a tápvonalba bejutó mikrohullámú teljesítmény, a

2.ábra A mikrohullámú tápvonal MatLab programban készült szimulációja
A vastag keretben (1. ábra) a minta
dielektromos tulajdonságainak kiszámításához
használt összefüggések találhatóak, de ezek helyett

közvetlenül
is
behelyettesíthetık
dielektromos görbék egyenletei.

186

a

mért

Az 1. ábra alapján a MatLab programban
felépíthetjük a modell számítási vázlatát. Elsı
lépésként a jól ismert tulajdonságú vizet használtuk
modellanyagként.
A
víz
dielektromos
tulajdonságainak hımérsékletfüggését az alábbi
egyenletek nagy pontossággal adják meg [6].

ε ′(T ) = 87 − 0.36T
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Az összefüggéseket a modellbe helyettesítve
kapjuk meg az alábbi görbéket.

5. ábra. Etil-alkohol mért dielektromos
tulajdonságai a hımérséklet függvényébeni
A mért adatok görbéit behelyettesítve a modellbe
megkapjuk az etil-alkohollal részben töltött
tápvonalban kialakuló jellemzıket, melyek közül
néhányat a következı ábrák mutatnak.

3. ábra. Melegedési sebesség görbe víz esetén

6. ábra. Állóhullám arány görbe etanol esetén

4. ábra. Állóhullám arány görbe víz esetén
A vízzel, mint mintaanyaggal tesztelt modellt
kipróbáltuk
más
mintaanyagokkal
is.
A
mikrohullámú dielektrométer [7] segítségével
mérhetı
dielektromos
paraméterek
hımérsékletfüggése etil-alkohol esetén az 5. ábrán
látható.

7. ábra. A tápvonal impedancia görbéje etanol
esetén
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Harmadik mintaanyagként a glicerint vizsgáltuk
meg. A glicerin dielektromos értékeinek mérési
adatai a 8. ábrán találhatóak.
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10. ábra. A tápvonal impedancia görbéje glicerin
esetén

120

Temperature (°C)

8. ábra. Glicerin mért dielektromos tulajdonságai a
hımérséklet függvényében
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Az eltérı dielektromos tulajdonságokhoz tartózó
eltérı görbéket az alábbi diagrammok mutatják.

9. ábra Állóhullám arány görbe glicerin esetén
Megfigyelhetı például, hogy a magasabb
dielektromos veszteségő glicerin esetén az
állóhullám arány értéke is magasabb. Ebben az
esetben a nagyobb veszteségő minta anyag több
energiát von el a térbıl, emiatt emelkedik az
állóhullám arány értéke. Hasonló megfontolások
alapján a többi – itt nem részletezett – modellezett
paraméter értékei is összevethetıek.
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Egy ipari folyamat tervezésének komplex vizsgálata etil-benzolt
gyártó üzem példáján keresztül
Complex survey of the designing of an industrial process through the example of an ethylbenzene producing plant

Király Márton
BME, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
1111 Budapest, Mőegyetem rakpart 3-9.
Összefoglaló
Egy gyártási folyamat megvalósítása során a tervezı mérnökök sok nehézséggel kerülnek szembe. Az adott
technológia megvalósítása során sok üzemeltetési kérdés merül fel, számtalan variáció létezik egy üzemre,
melyek mind más beruházási, üzemeltetési költségekkel és más egyéb, például irányíthatósági paraméterekkel
rendelkeznek. Épp ezért az adott forrásokból a legnagyobb hatékonysággal mőködı, legnagyobb elérhetı
profitra termelı üzem felépítésének megtervezése rendkívül összetett feladat. Ezen lehetıségek közül az
optimális struktúra kiválasztását segíti elı a lehetséges variációk modellezése és ezek több szempontú
összehasonlítása.
Ennek bemutatására egy benzolból és etilénbıl etil-benzolt gyártó üzemet modelleztem. A mellékreakciókat
dietil- és trietil-benzol képzıdésével modelleztem. A reakcióelegy elválasztásához három desztilláló oszlopot
használtam. Két fontos üzemi paramétert, a recirkulációkat és az elért konverziót változtattam, majd ezek
hatásait vizsgáltam a modellüzemek üzemeltetési jellemzıire és irányíthatóságra. Kísérleti tervet állítottam fel
ezen két faktorra, melyben a benzol konverzióját 20-30-40% között változtattam, a recirkulációkat tekintve pedig
az üzem lehetett csak benzolt, mint feleslegben maradt reagenst, csak dietil-benzolt, mint mellékterméket,
mindkettıt vagy egyik sem recirkuláltató üzem. Etilén nem maradt feleslegben a reakció során. Az
üzemmodellek minden egyéb paraméterét azonosan tartottam. Vizsgálataimhoz az Aspen Plus v7.1 komplex
folyamat szimulációs programot használtam.
A modellüzemeket elıször stacioner viselkedésük alapján hasonlítottam össze. A kisebb konverzióval (20%),
vagyis nagyobb benzol-felesleggel mőködı üzemekben kevesebb melléktermék keletkezett, de az üzemeltetési
költség itt volt a legmagasabb. A 40%-os konverzióval üzemelı modellekben nagy volt a melléktermékek
aránya. A dietil-benzol visszavezetés csökkentette a melléktermékek képzıdését. A mindkét recirkulációt
tartalmazó üzemek termékstruktúrája és a közepes, 30%-os konverzióval mőködı üzemmodellek üzemeltetési
költségei voltak a legmegfelelıbbek.
A stacioner vizsgálat után végeztem az üzemmodellek dinamikai vizsgálatát. Minden modellben azonos
szabályozási struktúrát alakítottam ki, mely a desztilláló oszlopok fej- és fenéktermék összetételének
szabályozásából állt. Mindhárom oszlop betáplálására áramlás- és összetétel ugrászavarásokat adtam, majd
négyzetes hibaintegrállal vizsgáltam a szabályozó körök és a szabályozott jellemzık eltérését. Ezen eredmények
alapján a recirkulációt nem tartalmazó üzemek bizonyultak a leggyorsabban szabályozhatónak, a
visszacsatolással mőködı üzemek valamivel lassabban álltak vissza a beállított paraméterekre. A benzolkonverziónak nem volt hatása az üzemmodellek dinamikus viselkedésére.
Vizsgálataim után levontam a következtetést, hogy a benzol ideális konverziója a 30% körüli. A két
recirkulációval, vagyis benzol és dietil-benzol visszavezetéssel egyaránt rendelkezı üzemek üzemeltetés és
termékstruktúra szempontjából is optimálisak. Ezek az üzemmodellek azonban lassabban szabályozhatók voltak,
vagyis a szeparációs rendszerre telepítendı irányítástechnikának összetettebbnek és így drágábbnak kell lennie,
tehát a beruházási költség ezen felépítés esetén várhatóan magasabb lesz. Mindazon által az alacsonyabb
üzemeltetési költségek és a kevesebb keletkezı melléktermék miatt ez a beruházás gyorsan megtérülhet.
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Integrált LCA megközelítés a stratégiai döntéshozatalban: a
Stratégiai Környezeti Teljesítmény-mutató
Integrated LCA approaches to Strategic Decision Making: the Strategic Environmental
Performance Indicator

Luca De Benedetto, Jiří Jaromír Klemeš
EC Marie Curie Chair (EXC), Centre for Process Integration and Intensification CPI,
Research Institute for Chemical and Process Engineering, Faculty of Information
Technology, University of Pannonia, Hungary
Summary
Life Cycle Assessment (LCA) is a tool for analyzing environmental impacts on a wide perspective and with a
reference to a product system and economic activity. The ecological footprint is a way to compare human
demand with our planet capacity to regenerate it and it is measure of our burden on the ecosystem. One of LCA
advantages is that it better covers the whole range of impacts, and it may also provide an accounting of the
upstream impacts. Nevertheless, one of the most important limitations in the application of LCA as an input for
strategic decision-making is the limited inclusion of cost and investment considerations [1]. The need for a novel
approach that complements environmental and financial considerations has been addressed in a previous study
with the Environmental Performance Strategy Map [2]. This particular graphical map allowed the authors to
combine the main environmental indicators (footprints) [3, 4, 5, 6, 7] with the additional dimension of cost.
Once the contribution of each option to the specific footprints has been calculated, it is possible to map the
footprint on a specific spider-web plot. To compare measures the results of each footprint are normalized,
resulting in a scale from 0 to 100. A deviation-from-target methodology is proposed, where for each of the
footprints, the targets are either based on maximum available resources or are drawn from scientific consensus or
regulatory requirements. The aim is to lower as much as possible the contributions of each footprint. The volume
of each pyramid represents the overall environmental and financial impact and defines the Sustainable
Environmental Performance Indicator (SEPI).
This study was refined introducing two new elements: the environmental Bill of Material (BOM) and the
Technology Routing [8]. The basic idea presented is that each component of a specific product or service has a
certain environmental burden, and therefore contributes to the environmental footprints. Such contributions will
be identified as Environmental Performance Points, or simply Performance Points (PP). When an item is
“routed” through different technology processes to build the final product or service, it keeps contributing to the
overall environmental burden. Again, these contributions will be identified as Performance Points. The sum of
all PPs, categorized by footprint, provides the basis to build the characteristic Environmental Strategy Map. This
new approach shows extreme flexibility: the impact of changing a component, a material or a production process
will be reflected immediately on the Map. This allows the practitioner to speed the decision support process and
possibly adapt most efficiently the process or product components to meet the desired environmental goals.
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Modell alapú megközelítések a peptidek kapilláris zóna
elektroforézises elválasztásainak elırejelzésére
Model based approaches for the prediction of peptide separations by capillary zone
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Összefoglaló
Ismeretlen összetételő peptidek és fehérjék gyors és megbízható azonosítása kulcsfontosságú számos
egészségügyi és tudományos területen, a klinikai diagnosztikában, a betegség biológiai markerek azonosításának
területén, általánosabban remélhetıen a legtöbb peptid- és fehérje-elemzésben és kutatásban.
A sok ismert peptid- és fehérjeazonosítási módszer mellett újszerő megoldások akkor igazán versenyképesek, ha
segítségükkel az elemzésekhez szükséges idıráfordítást legalább egy, de inkább több nagyságrenddel
csökkenteni lehet, célszerően az elemzések megbízhatóságának növelése mellett.
Az utóbbi évek gyors fejlesztései a proteomika területén nagyszámú fehérje nagyfelbontású elválasztását teszik
szükségessé online tömegspektrometriás meghatározásukhoz. A kapilláris elektroforézis (CE) egy elektromos tér
hatására létrejövı bioanalitikai technika, amely képes az ilyen komplex rendszerek gyors és nagyfelbontású
elválasztására. Ugyanakkor CE módszerek fejlesztése nagyszámú peptid elválasztására idıigényes feladat.
Modell alapú módszerek alkalmazása a peptidek mobilitásának elırejelzésére ismert fizikai-kémiai
tulajdonságaik alapján lerövidítheti az elválasztás fárasztó kísérleti optimalizálását. E törekvés eléréséhez
szükséges a szerkezeti jellemzık (structural descriptor) azonosítása, amit a megfelelı modellezési módszer
kiválasztása követ.
E munka a szerkezet-mobilitás összefüggések vizsgálatát célozza meg kismérető peptidek elválasztásához. Az
elválasztási körülmények paramétereinek szisztematikus változtatásával vizsgálva azok elektroforetikus
mobilitásra gyakorolt hatásait, kapilláris zóna elektroforézis elválasztásoknál. Kétváltozós félempirikus (TVSE:
two variable semi-empirical) és mesterséges neurális hálózat (ANN: artificial neural network) modellezési
megközelítéseket alkalmaztunk apoláris, poláris, kationos, anionos és aromás modell peptidek elektroforetikus
mobilitásának elırejelzésére. A kísérleti adathalmazra két különbözı ANN tanulási algoritmus került
felhasználásra, egy gradiens módszerre épülı (gradient descent algorithm) és Levenberg-Marquardt algoritmus.
A vizsgált elválasztási paraméterek elektroforetikus mobilitásra gyakorolt komplex hatásait szisztematikusan
vizsgáltuk és értékeltük. A kétváltozós félempirikus és neurális hálózat alapú modellek kritikai összehasonlítását
és kísérleti adatokkal való korrelációját értékeltük. A neurális hálózatra épülı modellek képesnek bizonyultak
olyan komplex hatások, mint a hımérséklet és szerves pufferadalékok mennyiségének együttes változásának
modellezésére, jóval nagyobb pontossággal és predikciós képességgel mint a kétváltozós modellek.
Eredményeink igazolják az elválasztási paraméterek fontosságát, és a modellalkotás során a jelentıségüket.
Továbbá a mesterséges neurális hálózatok alkalmazhatóságát az olyan összetett fizikai-kémiai folyamatok
modellezésénél, mint a peptidek elektroforetikus elválasztása. A kidolgozott modellezési megközelítés alkalmas
nagy hatékonyságú fehérjeazonosítási módszerek kidolgozásának támogatására, az idı- és munkaigényes
kísérleti optimalizálás bioinformatikai eszközökkel történı kiváltására.
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Szennyezett mőanyaghulladékok pirolízise során nyert
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Összefoglaló
A különbözı hulladékok és gyártási melléktermékek kémiai újrahasznosítása alatt azok termikus, illetve
katalitikus degradációját értjük. A pirolízis során a mőanyagok hosszú szénláncú makromolekulái rövidebb
szénhidrogénekre esnek szét. A folyamat termékei ugyanakkor az alkalmazott reakciókörülményektıl
függıen lehetnek gáz, folyadék és szilárd halmazállapotú szénhidrogének elegyei, melyek kémiai összetétele
jelentısen függ a kiindulási polimer szerkezetétıl is.
A mőanyagok növekvı felhasználása, a keletkezett hulladékok és melléktermékek elhelyezésének problémája
miatt az 1990-es évektıl kezdıdıen egyre intenzívebben vizsgálják azt, hogy miképp lehet elıállítani
jelentıs hozammal folyékony és gáz halmazállapotú szénhidrogéneket.
A hazánkban található és szelektíven begyőjthetı mőanyaghulladéknak igen jelentıs része pirolízissel is
hasznosítható. Tapasztalatok alapján, 400-600°C hımérséklet-tartományban olyan szénhidrogéneket lehet
belılük elıállítani, melyek sok hasonlóságot mutatnak a hagyományos úton nyert finomítói anyagáramokkal
és termékekkel. Így a mőanyag-pirolízis termékei többek között alapanyagként is hasznosíthatók a kıolaj,
vagy a petrolkémiai iparban, ami csökkenthetné a feldolgozandó kıolaj mennyiségét, javíthatná annak
gazdaságosságát.
Kísérleteink során olajjal szennyezett mőanyag hulladékok csıreaktorban történı termikus és FCC
katalizátorral segített katalitikus krakkolását kötöttük egybe reaktív desztillációval. A kolonnában az alábbi
bifunkciós katalizátorok termékjellemzıkre gyakorolt hatását vizsgáltuk: HDW, HDS, regenerált HDS,
MHC. Meghatároztuk, hogy a kolonnában alkalmazott katalizátor és a kolonna fenékhımérséklete milyen
hatással van a termékhozamokra és a szennyezı anyagok mennyiségének eloszlására a különbözı
termékekben. A termékek jellemzıit szabványosított mérési módszerekkel, gázkromatográfiával, EDXRFS
módszerrel és FTIR spektroszkópiával követtük nyomon. Megállapítottuk, hogy a szétválasztó-egységben
alkalmazott katalizátorok a termékek mennyiségi jellemzıit csak kismértékben, a minıségi jellemzıket
viszont már érzékelhetıen befolyásolták.
Kulcsszavak: mőanyag hulladék, krakkolás, szennyezı anyag
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Kevert bioreaktorok hidrodinamikai modellezése
Hydrodynamic modelling of stirred bioreactors
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Summary
The field of Computational Fluid Dynamics (CFD) evolved a lot in the past few years, due to the enormous
developments in computer technology. Thanks to the advanced computers - that capable of much faster and
larger scale computations - scientist had the opportunity to develop more sophisticated models. Based on these
models engineers can use the collected information in research and development, and during the operation of
technologies. The researchers can apply these models to decrease the overall cost of the experimental period in
the process development. Since the computational capacity has been significantly increased the development
time of new processes can be fairly reduced due the application of process simulators. Besides, models can be
applied to monitor two or more crucial parameters simultaneously to detect faults during the operation.
Nowadays there are an increasing number of applications of model based methods in the industrial practice.
With a correctly built model there is a possibility to examine dynamic behavior or the hydrodynamics of the
system, the mass and heat transport processes between phases, etc. The most important aspect of the operation is
the safety. Based on CFD models engineers can check the whole operation in more details. The detailed
information can be applied to identify the possible sources of danger, and prevent from a bigger problem.
In the modern technologies mixing is the key element of the operation. The stirring system of a mixed tank is
always an important angle of design, because the physical or chemical processes (such as heat or component
transport, reactions) require a proper contact and homogeneity of the existing phases.
The process apparatus for a biotechnological process is usually a well mixed tank. Therefore, as the importance
of biotechnological applications increase, the CFD based analysis of biotechnological processes, such as
fermentation, becomes a crucial issue in research and development. In the fermentation process if the oxygen
supply is not sufficient, the quality and quantity of the product is getting lower and in the worst case all of the
reagents can be lost. The problem of oxygen supply can be solved in several different ways. Jet ejectors can be
applied to spray the oxygen molecules into the fluid, or a perforated rotor can be used. To achieve the desired
homogeneity of the reaction phase there is also a need for well designed moving parts. If the system is already
exist, and not working properly, some built-in baffles can improve the efficiency mixing. By hydrodynamic
modelling of a system the critical parameters and operation intervals can be defined in more details.
Although the method of brewing changed in the past eight thousand year, it is still one of the first known
biotechnological process. The basic ingredients of beer are water; starch source, such as malted barley, which
can be fermented (converted into alcohol); a brewer's yeast to perform the fermentation; and a flavoring such as
hops. The world beer production in 2009 exceeded 2 billion liters; and the brewing industry is part of the most
western economies. Brewing technologies in industrial applications are called beer fermentation processes.
Fermentation vessels can be opened, or closed, but they are always aerated tanks. One of the suitable equipment
for fermentation is the stirred fermenter with various impeller design, baffles and aeration methods.
This paper contains a hydrodynamic and a kinetic model of beer fermentation process. The CFD model has been
implemented using a software package called COMSOL Multiphysics. Results of the simulation experiments are
also discussed.
Keywords: computational fluid dynamics, stirred vessel, biotechnology, fermentation
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Bevezetés
A fermentáció egy kémiai folyamat, ahol
valamilyen szerves anyagot egy enzim hatásának
teszünk ki. Más néven erjesztünk. Erjesztéssel
állítjuk elı a sört, a bort vagy az antibiotikumokat,
például a penicillint. A savanyított káposzta és a
kovászos uborka szintén erjesztéssel készül. Az
iparban a fermentálás szót használják teák, kávék,
dohányok füllesztési eljárására is. Fermentációval
állítják elı a biogázokat is, amit erımővekben
villamos energia termelésre használnak. Vannak
kezdeményezések a gázhálózatokba ("Zöld gáz") és
a jármővekben való használat bevezetésére is. A
dohánygyártásban a fermentálás szót nem csak az
erjesztésre, hanem az egész dohánygyártási
folyamatra használják.
Egy mőködı ipari reaktor tervezése általában
bonyolult feladat, mind reakció, mind folyamat
oldalról, ezért sokszor egy több lépésbıl álló
méretnövelés elızi meg Különbözı zónákra
felosztva egy adott háromdimenziós alakzatot a
méretnövelési probléma sokszor egyszerősíthetı
Lényeges hatása van a fermentációra a gáz holdupnak, valamint a beinjektálási hely megfelelı
megválasztásának, és a keverés intenzitása is fontos
szempont. A gáz-folyadék keveredési viszonyok
megfelelı ismerete teszi lehetıvé, hogy magának a
bioreaktornak a mőködésére következtessünk. Ez
mindenképpen három lépést foglal magába:
• az oxigén diffúzióját gázbuborékoktól a
folyadék fıtömegig;
• a beoldódott oxigén mikroorganizmusok
általi „elnyelését”;
• valamint a keverést.
Az oxigénellátás a három közül az egyik
leginkább kritikus paraméter, amennyiben ez nem
megfelelı, akár a teljes eljárás kinetikája
felborulhat, és ekkor nem az elvárt összetételő
termékelegyet kapunk, valamint elıfordulhat, hogy
a teljes nyersanyag is kárba veszik. Ezért az iparban
levegıztetett kevert tartályokat használnak biológiai
folyamatok lejátszatásához, amik közül különösen
kedvezıek a több keverıelemet tartalmazók, mivel
ezek magasabb oxigénkoncentrációt tudnak
produkálni, s ezzel elınyösen befolyásolják a
fermentációt. [1] A mozgó keverıelemek mellett,

statikus keverıelemek beépítésével is javíthatjuk az
elegy oxigénellátását. A mozgó keverıelemek
különbözı méretőek, formájúak lehetnek, amiket
akár különbözı orientációban is alkalmazhatunk. A
megfelelı keverıelem kiválasztása különbözı
elrendezések vizsgálata alapján és a rajtuk végzett
kísérletek
mennyiségi
és
minıségi
figyelembevételével történik. [2]
Speciális feladat a fekete tea fermentációja,
hiszen ez az ital különleges zamatát pont az
erjesztési folyamat során éri el. A polifenolos
vegyületek elıállítása, amelyek a fekete tea
fermentációjakor képzıdnek, több kutatás tárgyát
képezte ez idáig, de a CFD fejlıdésére kellett várni,
hogy el lehessen végezni az üzemeltetési feltételek
hatásvizsgálatát a korábbi kísérletek során
megismert kinetikára. [3]
A sör fermentációja során a megfelelı
kevertetés, és kevert berendezés alkalmazása
kritikus fontosságú. A megfelelı kevertetés elérése
érdekében egy keverıszáron több keverıelemet
tartalmazó berendezéseket alkalmaznak változatos
mérető, és geometriájú keverıelemek felhasználásával. [1]
A megfelelı oxigénellátás érdekében a sör
fermentációs eljárások során legtöbbször perforált
keverıelemeket használnak az oxigén rendszerbe
juttatására.
Kutatásunk célja egy, irodalomban már
részletesen bemutatott, a sör fermentációját leíró
matematikai modell alkalmazása és bıvítése volt,
melynek eredményeképp lehetıvé vált a megfelelı
hidrodinamikai modell implementációja. [4]
Elsıdleges célunk az volt, hogy a tökéletesen kevert
üst modelljének felírásával, valamint a reális
hidrodinamikai viszonyok modellezésével és CFD
szimulációjával feltárjuk a tökéletes és a reálisan
kevert rendszerek közötti különbségeket. [4]

A sör fermentáció modellje
Ebben a pontban bemutatjuk a lejátszódó
reakciókat (1. ábra). A részletes modellt a melléklet
tartalmazza. [5] A modellt elıször MATLAB-ban
implementáltuk, majd az állapotváltozók térbeli
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140

változásával is számoló elosztott paraméterő
modellé
alakítottuk
át,
amit
COMSOL
Multiphysics-ben képezünk le és oldottunk meg.
A fermentáció alapvetıen két fázisra bontható.
Az elsı fázisban aktiválódnak a látens sejtek, majd
a második fázisban megkezdıdik a szubsztrátum
beépítése, majd az aktív sejtek segítségével etanollá
alakítása. Az irreverzibilis mellékreakcióban
acetilvegyületek keletkeznek, míg az egyensúlyi
mellékreakcióban diacetilvegyületek.
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2. ábra. Cukor és etanol koncentráció

A fermentor CFD modell vizsgálata
A fermentor CFD modelljének felépítéséhez
COMSOL Multiphysics programot alkalmaztunk,
A
COMSOL
Multiphysics
a
modellek
megoldásához a véges elemek módszerét használja.
A teljes geometriát véges számú alkotóelemre
bontja, így egyszerősítve a megoldás menetét. Az
elemszám növelésével a modell pontossága
növelhetı. [6] A komponensmérlegek felírásánál
egy teljesen zárt geometriát – tökéletesen kevert üst
– vettem alapul. A vizsgálat lényege a kinetika
megfelelı leképezése volt CFD környezetben. A
kapott eredményeket a 3. ábra szemlélteti.
Etanol koncentráció [g/l]

60

1. ábra. A fermentáció folyamata

Tökéletesen kevert üst vizsgálata
A fermentációs idı 160 h volt, a tökéletesen
kevert üst modelljének megoldásához pedig
MATLAB programot használtam.
A
modell
dinamikus
szimulációjának
eredményeit az 2. ábra szemlélteti. A 2. ábra a
szubsztrát
(cukor)
valamint
az
etanol
koncentrációjának
változását
ábrázolja
a
fermentációs idı függvényében.
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3. ábra. MATLAB és COMSOL által számított
etanol koncentráció
Mint látható a modell megoldásának eredménye
jól egyezik a MATLAB-bal számítottal, azaz a két
esetben a rendszer dinamikájában megegyezik,
tehát a modell implementálása megfelelı.
A következı lépésben hidrodinamikai modell
definiáltunk a rendszerben. A modell paramétereit
az 1. táblázat tartalmazza.
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fordulatszám
sőrőség
Tankmagasság
Tankátmérı
Keverıhossz
Keverımagasság
Keverıszélesség
Viszkozitás (dinamikai)
komponens diffúzió

20
1000
8,00E-03
8,00E-03
2,50E-03
8,00E-04
1,00E-04
1,00E-03
1,00E-05

[1/min]
[kg/m3]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[Pas]
[m2/s]

1. táblázat. A keverıs modell paraméterei [7]

2D felülnézet

5. ábra. Hidrodinamikai modell a fermentorra –
Felülnézet

A kevertetés hatását leíró modellnél a kevertetés
modellezésére mozgó mesh modellt használtam,
melynek lényege, hogy két alrészre osztjuk a
geometriát, a külsı rész rögzített, míg a geometria
belsı része (keverıelem) forgó mozgást végez egy
tengely körül (Z), ahogy a 4. ábra is szemlélteti.[8]
A rendszer áramlási viszonyainak leírására NavierStokes egyenletet használtam, mivel lamináris
áramlásnál ez a legmegfelelıbb. [6]
A
hidrodinamikai
modell
megoldásának
eredményét az 5. ábra mutatja (a fehér rész a keverı
álló helyzetben 160 h után). A keverıelem
keverıszártól távol esı részein a legnagyobb a
sebesség, a keverıszár közelében holtteret
tapasztalunk, a keverıelemtıl távolodva pedig
egyre csökken az áramlási sebesség.

A komponensmérlegeknél a vezetéses és
diffúziós
transzportfolyamatokat
vettem
figyelembe.

6. ábra. Alkohol koncentráció [g/l] – Felülnézet

2D tengelymetszeti nézet
4. ábra. Forgó részek modellezése - 1a t(0), 1b a fix,
nem mozgó rész, 2a a belsı mozgó rész elfordult

A metszeti nézetnél a swirl flow modellt
alkalmaztam.
A
modell
tányér
alakú
hengerszimmetrikus keverıelemet alkalmaz (lásd 7.
ábra). A tengelyszimmetrikus modell elınye a
rövidebb számítási idı, és az egyszerőbb modell,
hátránya pedig, hogy csak hengerszimmetrikus
keverıelemmel
tud
számolni.
A
kapott
eredményeket a 8. ábra mutatja be.
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Konklúzió
Az sör fermentáció irodalomban bemutatott
modelljét elıször egy MATLAB programban
képeztük le. A fermentor koncentrált paraméterő
modelljét bıvítve a fermentor olyan elosztott
paraméterő modelljét alkottuk meg, amely mérnöki
szempontból megfelelı módon írja le a fermentor
geometriai kialakításának, illetve a berendezés
kevertetésének hatását. A megalkotott modell
COMSOL Multiphysics-ben oldottuk meg. Az
eredmények alapján megállapítható, hogy a modell
már
jelenlegi,
egyszerő
formájában
jól
alkalmazható a keveréssel kapcsolatos vizsgálatok
elvégzésére. Ezeknek vizsgálatoknak igen nagy
jelentıségük lehet a fermentorok tervezése és
üzemeltetése szempontjából.

7. ábra. 3D ábra az örvényes áramlásról, majd
annak hengerszimmetrikus 2 D leképezése

Jelölésjegyzék
Név Meghatározás
T
hımérséklet
xlag
látens biomassza
xactive aktív biomassza
xbottom inaktív biomassza
xdead halott biomassza
s
cukor
e
etanol
acet etil-acetát
diac diacetil
µx
élesztı növekedési sebesség

8. ábra. Az Hidrodinamikai modell a fermentorra –
Oldalnézet
A keverıelem végénél alakul ki sebességmaximum,
a keverıelemtıl távolodva pedig egyre csökken az
áramlási sebesség.
A 160 h-nál eredményként kapott koncentrációkat
mindhárom modellre a 2. táblázat tartalmazza.
Koncentráció
[g/l]

TKE

Xlag
Xactive
Xbottom
Cukor
Etanol
Acetil
Diacetil

0,00
0,78
0,40
19,82
53,90
5,91
0,17

Felülnézet Oldalnézet
0,00
3,50
0,56
0
65
9,59E-03
1,10E-04

0,00
0,61
0,34
19,68
53,92
5,95E-03
1,46E-04

2. táblázat. A különbözı modelleknél kapott
koncentrációk (TKE-tökéletesen kevert egység)
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Mértékegység
°C
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
mg/l
mg/l
1

µD
µs
µa

élesztı elhalási sebesség
szubsztrát fogyási sebesség
etanol képzıdési sebesség

m3/mol
1
1

f
µeas
µlag
km
ks
kdc

fermentáció inhibíciós faktor
etilacetát képzıdési sebesség
látens képzıdési sebesség
élesztı inhibíciós paraméter
cukor inhibíciós paraméter
diacetil megjelenési sebesség

mol/m3
1
1
1
1
1

kdm

diacetil redukciós sebesség

1

Mellékletek
Reakciósebességi egyenletek:
µ x = µ x 0 ⋅ s /(0,5 ⋅ s i + e)
µ D = µ D 0 ⋅ si /(0,5 ⋅ si + e)
µ s = µ a 0 ⋅ s /(k s + s )
µ a = µ a 0 ⋅ s /(k s + s )
f = 1 − e /(0,5 ⋅ si )

de
= −µ a ⋅ f ⋅ x active
dt

Az alkalmazott paraméterek – reakciósebességi
egyenletekben alkalmazott paraméterek:

Kezdeti feltételek:

µ x0

d (acet )
= µ eas ⋅ x active
dt
d (diac )
= k dc ⋅ s ⋅ x active − k dm ⋅ (diac ) ⋅ x active
dt

xlag (0) = 0,192 g / l


31934,09 
= exp108,31 −

T + 273,15 


x active (0) = 0,08 g / l
xbottom (0) = 2 g / l


11654,64 
µ s 0 = exp − 41,92 −

T + 273,15 


s (0) = 130 g / l
e ( 0) = 0 g / l


10033,28 
µ D 0 = exp 33,82 −

T
+ 273,15 


acet (0) = 0 g / l


1267,24 
µ a 0 = exp 3,27 −

T + 273,15 


diac (0) = 0 g / l


26589 
µ eas = exp 89,92 −

T
+
273,15 
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9501,54 
µ lag = exp 30,72 −

T + 273,15 


38313 
k m = exp 130.16 −

T + 273,15 


34203.95 
k s = exp - 119.63 +

T + 273,15 

k dc = 1,3E − 04
k dm = 1,1E − 03
si = 130
Komponensmérlegek:
dxlag
= −µ lag ⋅ xlag
dt
dx active
= µ active ⋅ x active − k m ⋅ x active + µ lag ⋅ xlag
dt
dxbottom
= k m ⋅ x active − µ D ⋅ xbottom
dt
ds
= −µ s ⋅ x active
dt
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Szilícium alapú nanoszerkezetek vizsgálata spektroszkópiai
ellipszométerrel
Investigation of Si-based Nanostructures by Spectroscopic Ellipsometry

Agócs Emil1,2, Petrik Péter2
1
2

Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet,
1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33

Összefoglaló
Az ellipszometria olyan polarizációs optikai mérési eljárás, amely vékonyrétegek tulajdonságainak (vastagság,
komplex törésmutató, felületek és határfelületek minısége, kristályosság, nanoszerkezet, összetétel és minden
olyan egyéb tulajdonság, amely optikai modellekkel leírható) meghatározására alkalmas. Elınye, hogy érzékeny
(pl. rétegvastagság meghatározása tipikusan tized-nanométeres érzékenységgel), roncsolás és kontaktusmentes
(in situ, mővelet közbeni mérés és szabályozás lehetısége) valamint gyors (teljes spektrum felvétele 190-1700
nm hullámhossztartományban egy másodperc alatt). Széles körben alkalmazzák a félvezetı fizikában,
mikroelektronikában és biológiában.
Az ellipszometriát leggyakrabban reflexiós elrendezésben használják. Ilyenkor a mintáról visszaverıdı
fénynyaláb reflexió során bekövetkezı polarizációváltozását mérjük meg, és ebbıl optikai modellek
alkalmazásával következtetünk a minta optikai tulajdonságaira. A több hullámhosszon való mérést lehetıvé tevı
ellipszométert nevezzük spektroszkópiai ellipszométernek. Az elıadás során két speciális, szilícium alapú
mintasorozaton elvégzett ellipszometriai mérést és annak eredményiet mutatom be.
Az elsı kísérletsorozatban SRO(Silicon Rich Oxide – szilíciumban gazdag oxid)/SiO2 multirétegeket
vizsgáltunk, amelyeket memóriaegységek és napelemek gyártásában alkalmaznak. Felépítésüket tekintve
összesen 10 SiO2 és SRO rétegpárból állnak. A legfelsı réteg SiO2. Ezeket plazmával segített kémiai gızfázisú
leválasztással növesztették, majd különbözı hımérsékleten hıkezelték. Az ellipszometriai mérések során
sikerült olyan optikai modellt alkotnunk, amely jól reprezentálja a multiréteg-szerkezetet, és amely segítségével
meghatározhatók a hıkezelés során lezajló szerkezeti változások. Ilyen például a rétegpárok vastagságának
csökkenése (szinterelıdés), az SRO rétegek vastagságának csökkenése a SiO2 rétegek javára (fázisszeparáció)
vagy az SRO rétegek amorf tartományainak kristályosodása és a kristályméret növekedése.
A másik kísérletsorozatban porózus szilícium minták ellipszometriai vizsgálatával és modellezésével
foglalkoztunk. A végsı cél itt is az, hogy találjunk egy olyan optikai modellt, amely a paraméterek megfelelı
stabilitása mellett jól leírja a mért porózus mintát, és így lehetıséget biztosít az ilyen jellegő minták
ellipszometriai mérésére, akár az ipar számára is. A porózus szilícium potenciális alkalmazási területei többek
között a szenzorika és az optoelektronika. Az általunk használt mintákat elektrokémiai marással állították elı
szilícium egykristályban, hidrogén-fluorid oldatban, különbözı áramerısségek mellett. Ekkor a vékonyréteg
végsı vastagságának kialakulásában két folyamatot lehet megkülönböztetni. Egyrészt pórusok képzıdnek,
amelyek a töltéshordozóknak a kívülrıl rákapcsolt potenciáltérben való irányított mozgása miatt a hordozó
belseje felé terjeszkednek, ezzel vastagítva a vékonyréteget. Másrészrıl viszont a felsı felület is oldódik
bizonyos gyorsasággal, amely így a réteg vastagságának csökkenését eredményezi. Mindkét folyamat erısen
függ attól, hogy milyen áramerısséget használtunk a minta elkészítésekor. Az ellipszometriai mérések során
olyan optikai modelleket alkottunk, amelyek a vékonyréteg vastagságáról, porozitásáról, kristályosságáról
(indirekt módon a kristályméretrıl is), a határfelületek minıségérıl, és az összetételbeli vertikális és laterális
inhomogenitásról adnak információt. Megfigyeltünk egy maximumot a vékonyréteg vastagságára nézve az
áramerısség függvényében, amely a korábban leírt folyamatokkal magyarázható. Az optikai modellek további
finomításával egyre részletesebb és pontosabb képet kaptunk a vékonyréteg szerkezetére nézve a mélység
függvényében.
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Nem-ionos tenzidek komplex kromatográfiás vizsgálata
Investigation of nonionic surfactants by complex chromatography method

Nagy Roland, Marton Zsuzsanna, Bartha László
Pannon Egyetem, VFI, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék
8200 Veszprém Egyetem u. 10.
Összefoglaló
A környezetvédelmi elıírások szigorításával a környezetbarát, biológiailag gyorsan lebomló növényolaj
alapú nem-ionos tenzideket a kıolajiparban is egyre több területen alkalmazzák. Jelen közleményünkben a saját
fejlesztéső és szintetizálású tenzidek összetételének kromatográfiás vizsgálati lehetıségeit ismertetjük. A
„klasszikus” folyadékkromatográfiás módszer mellett a gélkromatográfiás vizsgálat is nagy jelentıséggel bír.
Tekintettel arra, hogy a kıolajipari tenzidekkel kapcsolatos kutatások eredményeinek részletei általában nem
publikusak, így a rendelkezésre álló szakirodalom is csekély.
A nem-ionos tenzidek családjában a glicerin-észterek széles körben alkalmazott emulgeálószerek.
Élelmiszeripari, kozmetikai ipari, gyógyszeripari, textilipari és kıolajipari alkalmazások a meghatározóak. Mivel
alacsony HLB-jő nem-ionos felületaktív anyag, így a V/O típusú, környezetbarát emulziók elıállításához
használják elsısorban. A glicerin-monooleát elıállítása hagyományosan katalitikus átészterezéssel történik,
amelynek eredményeként a termék mono-, di- és trigliceridek keveréke keletkezik. Annak érdekében, hogy a
kutatás szempontjából fontos összetételbeli és hatásvizsgálati összefüggéseket megállapítsunk, a precíz
összetétel-analízis a vegyületfejlesztésnek alapfeltétele.
Összegezve azt találtuk, hogy a sajátfejlesztéső – elsısorban növényolaj alapú – tenzidek egy tovább
fejlesztett HPLC módszerrel elválaszthatók. Az alkalmazott eluens, az oszlop és a detektor helyes megválasztása
feltétele a megfelelı elválasztásnak. Gyakran kell alkalmazni csatolt technikát, mely az elemzés egyik lehetséges
ellenırzı vizsgálata.
Kulcsszavak: nem-ionos tenzid, HPLC, módszerfejlesztés
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Novel nanostructured drug delivery technology to enhance
bioavailability, increase solubility and drug loading
Genovéva Filipcsei, Zsolt Ötvös, Gábor Heltovics, Ferenc Darvas
NanGenex Inc.
H-1031 Budapest, Záhony u. 7
Summary
Nanotechnology provides new innovative solutions for original as well as generic applications in a wide variety
of industries including pharmaceuticals, agrochemicals, cosmetics, foods, nutraceuticals and home care.
Nanoformulation is the reduction of particles size down to below 200 nm. The reduction of particles size and
proprietary nanostructuring lead to significantly increased solubility, bioavailability as well as reduced food and
side effects of active pharmaceutical ingredients.
Traditional top-down nanoformulation technologies are not widely used due to their time and cost consuming
nature, e.g.: difficult size optimization, long analytical procedure after the production, high material request. Our
novel bottom-up virtual high through-put nanoparticle drug delivery technology relies on controlled nano
precipitation. The process involves dissolving the drugs in a solvent and precipitation in a controlled manner to
nanostructured particle through addition of an antisolvent. The properties of the produced nanostructured
particles can be modified during the process by the precise control and optimization of various reaction
parameters (e.g. pressure, temperature, flow rate, pH and concentration). Based on our experimental results we
have also developed a searchable database which supports nano Structure-Activity Relationship (NanoSAR)
calculations. This database enables us to predict the optimal transformation parameter for nanonization, while
the integrated on-line analytics helps shorten the parameter optimization loop to reach the desired particle size.
This can reduce the time needed to formulate nanostructured active molecules by as much as 90%.
Poorly soluble drugs generally have low solubility as well as low dissolution velocity and exhibit a small
concentration gradient across the intestinal mucosa, which can result in low, variable absorption and a poor
therapeutic response. Based on the understanding that not only the solubility but also the rate of drug dissolution
are primary driving forces behind improved pharmacokinetic properties the drugs which will be presented were
formulated as novel nanostructured particles by using continuous flow nano precipitation technology. The
reduction in particle size below 200 nm led to 100s fold higher solubility and 103-4 fold increased drug
concentration in a stable colloid solution by instantaneous redispersibility of the nanostructured drugs.
In the presentation we will discuss the perspectives and pharmacokinetic benefits of the nanostructured active
molecules over the parent active molecules. The bioavailability of reference and nanostructured drug was
determined after oral administration (30 mg/kg) in fasted state at Sprague-Dawley rats using international
standard protocols. Nanosized drug had an AUC15-360min value of 6412 µg·min/ml while this value after
reference treatment was 940.1 µg·min/ml. The ratio of the two AUC values (AUC15-360 min (nanosized) /
AUC15-360 min (reference)) was 6.82.
The significant benefit that can be achieved by the unique nanostructured particle formation will be applicable
for many other established drugs with limited solubility to transform them into instantaneously redispersable
form with increased solubility. Moreover, the virtual high through-put nanoparticle drug delivery technology
enables us to design and produce nanostrucured pharmaceutical macromolecules (e.g; polypeptides,
polynucleotides) and highly stable nanostructured particles for prolonged release to extend the half life of the
drugs.
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Cinnamát−
−réteges kettıs hidroxid nanokompozitok készítése és
szerkezeti jellemzése
Preparation and structural characterisation of cinnamate−L(ayered) D(ouble) H(ydroxide)
nanocomposites

Srankó Dávid1, Sipiczki Mónika2, Szabó Mária2, Kukovecz, Ákos3,
Kónya Zoltán3, Sipos Pál1*, Pálinkó István2*
1

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 2Szerves Kémiai Tanszék, 3Alkalmazott és
Környezeti Kémiai Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, H-6720 Magyarország
Summary
The synthesis and structural characterisation of various organic-ionorganic nanohybrids are reported in this
contribution.
The host materials were Ca3Fe-L(ayered)D(ouble) H(ydroxide) and Mg4Fe-LDH prepared by the coprecipitation method. (Our previous experiences with these LDH-types indicated that materials of the highest
quality could be obtained at these compositions.) Deprotonated trans cinnamic acid molecules were the guests.
Successful intercalation occurred by the post-synthetic treatment, i.e., the guest anion was introduced into the
interlayer region of the host materials via ion exchange. Co-precipitation with the components of the host and the
guest moieties did not lead to intercalated layered structures.
The obtained nanohybrids were studied by powder X-ray diffractometry (XRD), scanning electron microscopy
(SEM) and energy dispersive X-ray fluorescence (EDX) coupled to the SEM instrument, thermal methods (TG,
DTG) as well as infrared spectroscopy. These methods were used on one hand to prove that intercalation was
successful and for the characterisation of the substances on the other.
XRD measurements revealed that the interlayer distances of the modified LDHs increased significantly, clearly
indicating the success of intercalation. SEM images showed the expected lamellar structure of the LDHs.
Elemental maps could be obtained by the SEM−EDX coupled method. These maps gave spectacular evidence
that the hosts were LDHs indeed, and the organic guest anions were dispersed nearly evenly in the layered host
materials.
Further characterisation was done through studying the thermal behaviour of the nanohybrids. Several steps of
the gradual decomposition on temperature increase were identified, among others the gradual loss of the
intercalated organic material. The treated FT-IR spectra (the spectrum of the host was subtracted from that of the
composite LDH) revealed the success of intercalation once again, and the mode of intercalation was also
indicated.
Mg(II)-ionok egy részét Al(III)-ionok helyettesítik.
A réteg szerkezete ettıl nem sérül, de pozitív
töltéső lesz, amely töltéseket a rétegek között
elhelyezkedı (interkalált) részlegesen hidratált
egyszerő anio-nok kompenzálják. Általánosságban
a hidrotalcit szerkezető réteges kettıs hidroxid
leírható a
[M(II)1-xM(III)x(OH)2]x+[Xm-x/m.nH2O]x(1> x > 0) képlettel. A jellemzı szerkezet az 1.
ábrán látható.
A réteges szerkezet hıkezelés hatására
összeomlik, amorf keverékoxiddá válik. Újrahidratálás esetén a rétegszerkezet többé-kevésbé
helyreáll, egyesek közlemények szerint [1, 2]
pontosan ugyanolyan lesz, mint amilyen kalcinálás

Bevezetés
Az anioncserélı tulajdonságú rétegszerkezető
anyagokat, a kationcserélı rétegszilikát elnevezéssel analóg módon, szokták – helytelenül –
anioncserélı rétegszilikátoknak is nevezni, bár
pontos nevük anioncserélı réteges kettıs
hidroxidok (az angol elnevezés layered double
hydroxide, a szokásos rövidítés LDH − a
továbbiakban, a teljes nem rövidített megnevezés
mellett, ezt fogjuk használni). Vannak ugyan
természetes körülmények között is elıforduló
képviselıik, felhasználás céljára mégis inkább
szintetizálni szokták ıket. Alapképviselıjük a
hidrotalcit, amely Mg(OH)2 (brucit) alapú, és a
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elıtt volt. Akár így van, akár nem, a kalcinált
keverékoxid sok hibahelyet tartalmazó, alapvetıen
bázikus tulajdonságú katalizátorként is felhasználható anyag.

szabályos szerkezete miatt, jelentısen befolyásolhatja az átalakulások irányát, azaz várható a
zeolitok esetén jól ismert alakszelektív hatás
megjelenése.
Ebben a munkában olyan szerves-szervetlen
nanokompozitok készítésérıl és jellemzésérıl
számolunk be, amelyek a rétegközi terébe cinnamát
ionokat építettünk be. Elemezzük az alkalmazott
szintézismódszereket, és bemutatjuk a sikeres
szintézisek eredményeként kapott szerkezeteket. A
nanokompozitokat fıként abból a célból állítottuk
elı, hogy majd tanulmányozhassuk a kettıs
hidroxidok szelektivitást befolyásoló hatását cinnamát ionok gazdaanyag (a kettıs hidroxid) nélkül,
szilárd fázisban már jól ismert [5] fénnyel indukált
[2+2] fotodimerizációs reakcióira.

1. ábra. Az anioncserélı réteges kettıs hidroxid
szerkezete
A nem kalcinált kettıs hidroxid is bázikus, de
szabályos szerkezete miatt rosszabb katalizátor,
mint kalcinált változata, ráadásul kisebb felülető is,
hiszen a kis rétegtávolság miatt a nagy belsı
felületek nem hozzáférhetık a reaktánsmolekulák
számára. A felületnövelés egy kézenfekvı módja a
kitámasztás, azaz a rétegek közötti töltéskompenzáló kismérető anionok cseréje nagyobb
méretőekre. A nagymérető anionokkal történı
kitámasztás megvalósítható, de nem annyira
egyszerően, mint a polihidroxi-kationokkal végrehajtott rétegkitámasztás a montmorillonit esetén [1,
2]. A kettıs hidroxidok vizes oldatban nem
duzzadnak, így közvetlen kitámasztásuk nagymérető szervetlen anionokkal, az általános vélekedés
szerint, nem lehetséges. A rétegek szétcsúsztatására
általában hosszú szénláncú karbonsav-anionokat
alkalmaznak [3, 4]. Ekkor a rétegtávolság jelentıs
mértékben megnı, de a kapott kitámasztott szerkezet egyáltalán nem bírja a hıterhelést. Ennek
ellenére az ilyen szerkezeteknek is lehet
létjogosultságuk, hiszen szerepelhetnek szobahımérséklethez közeli hımérsékleteken lejátszódó
reakciók, királis szerves anionnal történı
kitámasztás esetén enantioszelektív folyamatok
katalizátoraiként, és felhasználhatók optikailag
aktív komponensekbıl álló elegyek szétválasztására
is. Sıt, ha a becserélt szerves anion reakcióra
késztethetı, akkora a kettıs hidroxid, éppen

Kísérleti rész
Az alkalmazott anyagok és készítésük
A szerves-szervetlen nanohibrideket kétféleképpen készítettük.
A módszer: Gazdaanyagként kétféle kettıs
hidroxidot használtunk (Ca3Fe-LDH és Mg4FeLDH, ezekben a kationok mólaránya Ca:Fe = 3 és
Mg:Fe = 4), melyeket ismert receptek [6] alkalmas
módosításával készítettünk. Az együttlecsapás
technikáját alkalmaztuk, azaz a megfelelı sók
(CaCl2 − Molar Chemicals, puriss; MgCl2.6H2O −
Molar Chemicals, a.r.; FeCl3.6H2O, Molar
Chemicals, puriss special) vizes oldatát lúgoldat
(NaOH − Spektrum 3D, a.r; pH 13) segítségével
együttesen hidroxiddá alakítottuk, amely az adott
körülmények között réteges kettıs hidroxid
formájában az oldatból kivált. Szőrés, mosás és
szárítás után ezekkel az anyagokkal dolgoztunk
tovább. Kereskedelmi forgalomban kapható
(Aldrich) transz-fahéjsavból (2. ábra) elkészítettük
a Na-sót és vizes, illetve vizes-etanolos oldatának
segítségével ioncserét hajtottunk végre. A kapott
anyagot szőrtük és szárítottuk.
B módszer: Az elıbbi módszernél is használt
só-oldatokat és a fahéjsav Na-sóját tartalmazó
vizes, illetve vizes-etanolos oldatot együttesen
csaptuk le a lúg segítségével (NaOH − Spektrum

203

3D, a.r; pH 13), azaz in situ interkalálást
szándékoztunk végrehajtani. A kapott anyagokat
szőrés és szárítás után tanulmányoztuk tovább.

Eredmények és értékelésük
A cinnamátion interkalációjának sikeressége
elsısorban a röntgendiffraktogramok elemzésével
ítélhetı meg. A réteges kettıs hidroxidok
jellegzetes diffraktogramját a 3. ábra C görbéje
mutatja, amely a szerves anionnal nem kezelt
Ca3Fe-LDH mintáról készült.

COOH
2. ábra. A transz-fahéjsav szerkezeti képlete
Anyagjellemzési módszerek
A kapott anyagokat és a szerves anionokat nem
tartalmazó kettıs hidroxidok szerkezeti sajátságainak vizsgálatára, különös tekintettel a rétegek
közötti távolság meghatározására (por)röntgen
diffraktometriát alkalmaztunk. A diffraktogramokat a 3−60 ° (2Θ) tartományban, 4°/perc szkennelési sebesség mellett egy Philips PW1710
készüléken vettük fel CuKα sugárzást (λ = 1,5418
Å) használva. A reflexiók helyzetét Gauss-típusú
függvények illesztésével határoztuk meg.
A szintetizált nanokompozitok topológiáját egy
Hitachi S-4700 pásztázó elektronmikroszkóppal
tanulmányoztuk. Az anyagok kémiai összetételét a
mikroszkóphoz csatolt energiadiszperzív mikroanalitikai készülékkel (Röntec QX2 EDS) határoztuk meg.
Az anyagok termikus tulajdonságait jellemzendı, egy MOM Q-1500D derivatográffal rögzítettük a TG (termogravimetrás) és a DTA (differenciális termikus analízis) görbéket, 2 °C/perc felfőtési sebességet alkalmazva.
Az interkaláció módját FT-IR spektroszkópia
segítségével tanulmányoztuk. Az ehhez szükséges
spektrumokat egy BIORAD FTS-65A/896 típusú,
DTGS detektorral felszerelt infravörös spektrofotométerrel vettük fel, 2 cm-1 felbontással. Egy
spektrumot 256 szkenbıl állítottunk elı. A
spektrumok alapvonal-korrekciójához, szükség szerinti simításához és gazda LDH spektrumának kivonásához a WIN-IR programcsomagot használtuk
fel.
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3. ábra. A cinnamátionnal ioncserélt Ca3Fe-LDH (A
– vizes oldatból; D – vizes-alkoholos oldatból), a
kezeletlen Ca3Fe-LDH (C) és a kristályos
Na-cinnamát (B) röntgen diffraktogramjai
Az anyag rétegtávolságának jellemzésére a
legalacsonyabb 2Θ értéknél megjelenı (003)
reflexiót használják. A 3. ábra A és D görbéin ez a
reflexió jelentısen eltolódik a kisebb 2Θ értékek
felé. Ez egyértelmően a rétegtávolság megnövekedését jelzi, vagyis azt, hogy sikerült a cinnamátiont
a Ca3Fe-LDH rétegei közé beépíteni.
A szintézist az A módszer szerint végeztük,
azaz a már kész réteges kettıs hidroxidot
módosítottuk ioncserével. Ez sikeresnek bizonyult
akár a Na-cinnamát vizes, akár vizes-alkoholos
oldatát használtuk. Nem jártunk sikerrel viszont
akkor, amikor a B módszert használva az in situ
interkalációt kíséreltük meg.
A cinnamátion interkalációja sikeres volt a
Mg4Fe-LDH esetén is, amint azt a (003) reflexió az
alacsonyabb 2Θ értékek irányába történı erıteljes
eltolódása jelzi (4. ábra).
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4. ábra. A cinnamátionnal ioncserélt Mg4Fe-LDH
(A) és a kezeletlen Mg4Fe-LDH (B) röntgen
diff-raktogramjai
A
szerves-szervetlen nanohibrid anyagaink
pásztázó elektronmikroszkópos képei nyilvánvaló
réteges szerkezetet mutatnak. Az 5. ábrán példaként
az interkalált cinnamátionokat tartalmazó Ca3FeLDH képét mutatjuk be, amely az A módszer
szerint készült, és az ioncsere vizes oldatból történt.

(a) SEM kép

(b) Ca-Fe térkép
5. ábra. A cinnamát−Ca3Fe-LDH pásztázó elektronmikroszkópos képe
A mikroszkóphoz csatolt EDX készülék lehetıvé
tette az elemtérkép elkészítését is. Itt példaként a
vizes alkoholos oldatból ioncserével készített
cinnamát−Ca3Fe-LDH
kompozit
elekronmikroszkópos képét (6/a ábra), Ca-Fe térképét (6/b
ábra) és az O-C térképét (6/c ábra) mutatjuk be.
A Ca-Fe térkép alapján világos, hogy valóban
kettıs hidroxidról van szó, hiszen a két elem (ion)
egyenletesen oszlik el a mintában, sehol sincs
kálcium- vagy vasfelhalmozódás. Az O-C térkép
pedig azt mutatja, hogy a szénvegyület is közel

(c) O-C térkép
6. ábra. A cinnamát−Ca3Fe-LDH SEM-EDX
térképei
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Minden interkalált mintánk a kettıs hidroxidokra jellemzı termikus viselkedést mutatott.
Elıször a fiziszorbeált víz deszorbeálódott egy
viszonylag
szők
hımérséklettartományban
(373−393 K), majd fokozatosan a rétegközi víz ,
majd a szerkezeti víz az interkalált szerves
anyaggal együtt távozott (528 K−640 K), végül a
folyamat a rétegszerkezet összeomlásával zárult
(1000 K körül).
Mintáinkat FT-IR spektrumait is felvettük. Az
interkalált és a nem interkalált minták különbségi
spektrumait összehasonlítottuk a Na-cinnamát
spektrumával. Példaként a Ca3Fe-LDH A módszer
szerint, vizes cinnamát oldatból interkalált
mintájának különbségi spektrumát és a szilárd Nacinnamát spektrumát mutatjuk be ugyanazon az
ábrán (7. ábra).

Összefoglalás
CaFe és MgFe réteges kettıs hidroxidok rétegközi terébe, vizes vagy vizes-alkoholos oldatból
ioncserével sikeresen juttattunk be cinnamát
ionokat, így szerves-szervetlen interkalált nanohibrid anyagokat tudtunk létrehozni. Az interkaláció sikerességét többféle mőszeres módszerrel
bizonyítottuk, és a kapott szerkezeteket e módszerekkel jellemeztük is.
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7. ábra. A szilárd Na-cinnamát IR spektruma (A)
és a vizes oldatból ioncserével készített
cinnamát−Ca3Fe-LDH nanokompozit különbségi
spektruma (B)
Látható, hogy a két spektrum nagymérvő
hasonlóságot mutat, azaz világos, hogy a kettıs
hidroxid tartalmaz szerves anyagot, és az cinnamát
formában épül be a rétegek közé.
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Kompatibilizált szén nanocsı/polipropilén kompozitok vizsgálata
Investigation of compatibilized carbon nanotube/polypropylene composites

Szentes Adrienn, Horváth Géza, Varga Csilla, Bartha László
Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet
8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Összefoglaló
A szén nanocsövek különleges mechanikai, elektromos, mágneses, optikai és felületi tulajdonságokkal
rendelkeznek, ezért polimer kompozitok ígéretes adalékai lehetnek. 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 szerzı is igazolta. Minden
különleges és elınyös tulajdonság mellett, hátráltatja felhasználásukat, hogy a nanocsövek nehezen
diszpergálhatók a polimer mátrixban. A diszperzitás csökkenése a kompozitok mechanikai tulajdonságainak
erıteljes gyengüléséhez vezet. A kompozitok elıállításának fontos feltétele tehát a nanocsövek homogén
eloszlása a mátrixban. A nanocsövek diszperziójának fokozásával elkerülhetı az agglomerátumok képzıdése,
ezáltal a polimer-szén nanocsı kompozitok mechanikai és funkcionális tulajdonságainak romlása.
A szén nanocsövek erısen apoláris 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 megváltoztatása a szén
nanocsı és a felülethez kapcsolódó csoport közti kötés alapján két csoportba sorolható: kovalens- és
nemkovalens felületmódosítás. A kovalens felületmódosító eljárás során a felületmódosító anyag a szén nanocsı
falát alkotó szénatommal erıs kémiai kötés hoz létre. Ezáltal azonban a szén nanocsı szerkezete megbomlik és
veszíthet a stabilitásából. Minél több funkciós csoport van a felületen, annál erısebben kötıdhet a nanocsı a
polimer mátrixhoz, de ennek arányában csökkenhet a stabilitás. Az ún. nemkovalens felületmódosító
eljárásoknál az alkalmazott anyagok gyengébb kölcsönhatásba lépnek a nanocsıvel, annak felületén megtapadva
megakadályozzák az agglomerátumok képzıdését. Az ilyen anyagok az ún. kompatibilizálószerek (vagy
kompatibilizáló adalékok), melyek biztosítják a megfelelı kölcsönhatást a szén nanocsı és a polimer mátrix
között. A kompatibilizáló adalékoknak többféle funkcionális csoportja is ismeretes, melyek kémiai összetételét
leginkább az erısítı anyag és a mőanyag tulajdonságai határozzák meg. Leggyakrabban poliolefinre ojtott
maleinsavanhidrid vagy szilán típusú adalékokat alkalmaznak a polimer és az erısítı anyag összeférhetıségének
javítására.
Hıre lágyuló mőanyag mátrixok esetén a mátrixhoz hasonló kémiai szerkezető és összetételő, valamint
molekulatömegéhez közeli molekula-tömeggel jellemezhetı poliolefinre ojtott maleinsav-anhidrid adalékot
alkalmaznak. Ezekkel a vegyületekkel javítható az összeférhetıség, de lágyító hatás is jelentkezik. Korábbi
szénszállal erısített poliolefin kompozitokkal elért pozitív eredmények alapján a szén nanocsövet tartalmazó
polipropilén kompozitok összeférhetıségének javítására polialkenil-poli(maleinsav-anhidrid)-alapú polimereket,
illetve azok észter-amid származékait alkalmaztuk.
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Hemicellulóz bontó egyedi enzim nanorészecskék elıállítása
Single enzyme nanoparticles with hemicellulolytic activity

Hegedős Imre1, Nagy Endre1, Kukolya József2, Barna Edit3,
Fekete Csaba Attila3
1

Pannon Egyetem, Mőszaki Informatika Kar, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet
H-8200 Veszprém, Egyetem u. 2., Hungary
2
Szent István Egyetem, Mezögazdasági Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék
Páter K. út 1., H-2001 Gödöllı, Hungary
3
Debreceni Egyetem, Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék
Egyetem tér 1., Debrecen, Hungary
Summary
Hemicellulose is a mixture of various polymerized monosaccharides such as glucose, mannose, galactose,
xylose, and so on [1,2]. Like cellulases, hemicellulases also possess multiple activities that are used to efficiently
break down their substrate and can be free or in complex with cellulosomes [3]. Thermostable enzymes can
found not only in extremophyles but also in conventional microorganisms, such us Thermobifida genus.
Thermobifida fusca cellulases are a well-studied but hemicellulsase enzymes are not understanded well [7,8].
This hemicellulase enzymes have a good activity at higher temperatures (70-80 oC), but this enzymes have not a
good stability at that conditions.
We try to apply our technique to stabilize thermophyl enzymes from Thermobifida fusca (β-D mannosidase, βD-xylosidase, endomannanase and mutant β-D mannosidase enzymes). For the stabilization of the enzymes we
synthesized single enzyme nanoparticles from different hemicellulose enzymes and after it we studied the
activity and the stability features of these enzyme nano-biocomposites. Single enzyme nanoparticles (SENs)
means that each individual enzyme molecules are surrounded by a three dimensional polymer layer. This
polymer layer makes the enzyme more stable than that of the nature ones and this layer can not limit the activity
of the enzyme seriously (the activity of the SEN-enzymes are about 45-70% of the nature enzymes but the
stability of the SEN-enzymes are about 50 to 80 times higher than the enzymes without polymer
layer [10, 11, 13].
During the fermentation of xylose and mannose β-xylosidase and β-mannosidase enzymes build up as higher
supramolecular structures (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.
The activity of SEN-mannosidase is 47.8% of the natural mannosidase enzyme. The activity of SEN-xylosidase
enzyme is 55.3% of the natural one and the activity of SEN-endomannanase is 63.0% of the natural
endomannanase.
β-xylosidase enzyme has activity only in a biner form but the tetramer form of β-xylosidase enzymes can
produce higher activity than that of the biner form of β-xylosidase enzymes. In water media the well solved form
of β-xylosidase enzymes build up a tetrameric quaterner structure.
The size distribution of the endomannanase enzyme during the preparation is changed. The peak of the size
distribution of the natural endomannanase enzyme is about 6 nm, but the peak of thesize distribution of the SENendomannanase is about 15 nm. SEN-mannosidase and SEN-xylosidase have higher peak of their size
distribution (about 60 nm).
Preliminary results shows that the stability of β-xylosidase enzyme in SEN form is higher than that of the natural
β-xylosidase enzyme. While the natural β-xylosidase enzyme lost its activity after 50 days on +4 oC, the SEN- βxylosidase remains their activity after 120 days.
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A biotechnológiában a legtöbbször a hıtőrı
mikroorganizmusok enzimjeit használják fel [5].
Számos elınye van ugyanis annak, ha az anyagokat
magasabb
hımérsékleten
lehet
reagáltatni
egymással. A legfontosabb, hogy a hımérséklet
növelésével nı a reakciósebesség. Magasabb
hımérsékleten
változik
bizonyos
szerves
szubsztrátumok biológiai hozzáférhetısége és
oldhatósága, csökken a viszkozitásuk, nı a
diffúziós állandójuk. Különös jelentıségőek azok a
reakciók, amelyek a kevésbé oldódó hidrofób
anyagok
átalakítását
végzik.
A
termofil
baktériumok 50-80oC közötti tartományban
szaporodnak a legjobban [6].
A Thermobifida fajok Gram-pozitív, a
komposztban és a talajban elıforduló baktériumok.
A Thermobifida fusca a legintenzívebben kutatott
faj ebben a törzsben és a termofil, cellulolitikus
baktériumok modell organizmusa. A Thermobifida
fusca komposztlakó termofil, aerob, összetett
hidroláz rendszerrel rendelkezı cellulóz bontó
baktérium [7].

Bevezetés
A hemicellulóz a növényi sejtfalak második
legnagyobb mennyiségben jelen lévı komponense
[1]. A legjelentısebb hemicellulóz a xilán, amely
xilóz egységekbıl épül fel β-D-1,4-glikozidos
kötésekkel. A másik jelentıs hemicellulóz frakció a
mannán, amely mannóz, vagy mannóz és glükóz
egységekbıl épül fel szintén β-D-1,4-glikozidos
kötésekkel. A hemicellulózok összekapcsoló
szerepet töltenek be a lignin és a cellulóz között [2].
A sejtfalat alkotó poliszacharidok lebontásához
számtalan hidroláz funkciójú enzim szükséges. A
cellulóz bontását végzı enzimek mőködési elvéhez
hasonlóan az endoxilanáz és az endomannanáz
enzimek a xilánt és a mannánt a lánc belsejében
hasítják.
Az
így
képzıdı
xiloés
mannooligoszacharidokat pedig β-xilozidáz és βmannozidáz enzimek bontják tovább xilóz és
mannóz végtermékekké. A különbözı oldalláncok
eltávolításához további enzimek szükségesek [3].
A cellulázok, illetve hemicellulázok ipari
felhasználása leginkább a papíriparban történik.
Egy másik felhasználási terület az oligoszacharidok
szintézise [4].

1. ábra. A Thermobifida fusca TM51 hifa-szerkezete A) Sima felszínő mycelium (glükózon tenyésztve) B)
Cellulóz jelenlétében celluloszóma-szerő struktúrák emelkednek ki a micélium felszínébıl C) Celluloszómára
emlékeztetı szerkezetek nagyobb nagyításban
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Míg a celluláz enzim rendszerérıl rengeteg adat
áll rendelkezésre, a faj hemicelluláz enzim
rendszere alig ismert, holott a hemicelluláz rendszer
is éppen olyan összetett lehet, mint a celluláz
rendszer. A hı a mezofil és termofil baktériumok
oxidáló
tevékenysége
során
termelıdik.
Megjegyzendı, hogy a termobifida nemzetséghez
tartozó új fajt (Thermobifida cellulolytica)
Magyarországon izolálták (Kukolya József, [8]).
A Thermobifida fusca baktériumok morfológája
sok szempontból hasonlít a gombákéhoz. A
gombafonalakhoz hasonló un. pszeudo-hifát
alkotnak és a spórákhoz hasonló alakzatokat is
alkothatnak (1. ábra). Cellulóz jelenlétében a sima
felszínő pszeudo-hifa fonalak szemcséssé válnak,
rajtuk a celluloszómához hasonló képletek jelennek
meg. A Thermobifida fajok valójában nem alkotnak
valódi celluloszómát, mert hiányzik belılük a
szkaffoldin kötı fehérje [8].
A hemicellulóz bontó enzimek a cellulázokhoz
hasonlóan mőködésük folyamán meghatározott
térbeli elrendezıdést vesznek fel, adott arányban
vannak jelen és összehangolt a mőködésük. Ezért a
celluláz enzimekhez hasonlóan a hemicellulázok is
hiperstruktúrákat
alkotnak,
multifunkcionális
szupramolekuláris
enzim-komplexekként
mőködnek, amely komplexeket a kovalens
kötéseknél
gyengébb
kémiai
és
fizikai
kölcsönhatások stabilizálhatnak [9].
A Thermobifida fusca speciesbıl izolált
hemicellulázok magas hımérsékleten is képesek
ugyan mőködni, azonban stabilitásuk nem túl jó,
már szobahımérsékleten is viszonylag rövid idı
alatt elveszítik aktivitásukat. Cellulóz bontó enzim
komplexet már sikerült az egyedi enzim
nanorészecske technológiával stabilizálni [13] és
mőködésük is megmaradt viszonylag nagy
szubsztrátumok esetében is (szőrıpapír csík). Azt a
feladatot tőztük ki, hogy hıstabil hemicellulóz
bontó enzimeket vonunk be nanoréteggel és
vizsgáljuk az enzimek stabilitását. Négy enzimet
vizsgáltunk, ezek a β-mannozidáz, a mutáns βmannozidáz, β-xilozidáz és endomannanáz nevő
enzimek. A mutáns β-mannozidázt (E530S) helyhez
kötött mutagenezissel módosították egy szertin

aminosavat cseréltek ki, ezáltal a mutáns enzim
elveszítette hidrolitikus aktivitását, azonban
megmaradt a β-D-mannoszintáz aktivitása és
meglepı módon hidrolítikus aktivitása mutatkozott
para-nitrofenil-β-D-glükuronidokkal szemben. A
mutáns β-mannozidáz a régió- és sztereospecifikus
oligoszacharid
szintézis
tanulmányozásához
használható.
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 [10, 11].
A J. Kim és munkatársai által kifejlesztett un.
egyedi enzim nanorészecskék (single enzyme
nanoparticles, SENs) elállításának esetében minden
egyes enzim részecske néhány nanométer
vastagságban szerves vagy szervetlen porózus
anyaggal van körbevéve. Ez az újfajta eljárás eltér
mind a mezopórus anyagokon, mind a szol-géleken
való rögzítéstıl. Az így átalakított enzim molekulák
egy-két nagyságrenddel stabilisabb katalitikus
aktivitást mutatnak és a szubsztrátum szabad
mozgása sem korlátozódik [11]. Az így kapott
egyedi enzim nanorészecskék az enzim stabilizálás
segítségével nano-reaktorok alkotó elemeiként
használhatók [10]. Kifejlesztés alatt áll nanoszenzorokként, TEM képalkotó ágensekként, illetve
immun-izolációt biztosító hatóanyag hordozókét
történı alkalmazásuk (2. ábra).

2. ábra. Az egyedi enzim nanorészecskék
felhasználási lehetıségei
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Kísérleti rész

anyagot használva a módosított fehérjét ún.
hidrofób ion-pár formában (hydrophobic ionpairing) oldani lehet hexánban. A következı,
polimerizációs lépésnél az enzim szabad felszínére
van
szükség
hexán
fázisban,
amihez
elengedhetetlen az ion-pár képzéssel történı
oldódás. Vinil csoportot és trimetoxiszilil csoportot
egyaránt tartalmazó szilil monomereket adva a
hexános reakció elegyhez szabad gyökös vinil
polimerizációt indítottak ultraibolya fénnyel történı
gyökképzéssel és lineáris polimereket kaptak,
amelyek az enzim felszínéhez kapcsolódtak. A
felületmódosítás után polimerizáció indul ki az
enzimek felületérıl, végül a polimer láncok
térhálósodnak.

Anyagok:
Vegyszerek: akrilsav-klorid, 1,3-bisz-triszhidroximetil-metilamino-propán vagy Bis-Tris
propane
(Sigma),
nátrium-bisz(2-etilhexil)
sulfoszukcinát vagy aerosol OT (AOT) (Fluka),
dinátrium-hidrogénfoszfát,
kálium-dihidrogénfoszfát, calcium-klorid, 2-propanol, n-hexán
(Spektrum-3d,
Scharlau),
metakriloxipropiltrimetoxiszilán
(MAPS),
2,2-azobis(2,4dimetilvaleronitril) (Fluka), 3,5-dinitro-szalicilsav
(Sigma),
paranitrofenil-β-D-mannopiranozid,
paranitrofenil-β-D –glükozid, paranitrofenil-β-Dxilopiranozid,
Enzimek: β-mannozidáz (Thermobifida fusca
GH2 beta-mannosidase swiss_prot entry name:
Q47RG4_THEFY), mutáns β-mannozidáz (E530S),
β-xilozidáz (Thermobifida fusca GH43 betaxylosidase:
swiss-entry:
Q47PG8_THEFY),
endomannanáz (Thermobifida fusca). Az enzimeket
a Debreceni Egyetem Genetikai és Alkalmazott
Mikrobiológiai Tanszékén illetve a Szent István
Egyetem Mezıgazdasági Biotechnológiai és
Mikrobiológiai Tanszékén tisztították.
Mőszerek: az enzimek koncentrációjához,
aktivitáshoz, valamint stabilitáshoz szükséges
abszorbancia
értékeket
Biochrom
4060
spektrofotométerel (Pharmacia) mértük. Az egyedi
enzim
nanorészecskék
elıállításához
a
polimerizációs lépésnél Vilber Lourmat UV-lámpát
használtunk (365 nm). A kérgesített részecskék
méreteloszlásának meghatározása Malvern Zetasizer mőszerrel történt. Az elekronmikroszkópos
felvételek
JEOL-1200X
transzmissziós
elektronmikroszóppal készültek (gyorsító feszültség
80 kV).

Akitivitás mérések
β-mannozidáz: a β-D-mannozidáz aktivitását,
paranitrofenil-β-D-mannopiranozid (pNP-β-D-man,
5 mM törzsoldat) mesterséges szubsztrát mellett
végezzük, foszfát–citrát pufferben (10 mM,
pH=6,0), 50°C-on, 1 ml reakció elegyben. A
reakcióelegy 50 µl szubsztrátot, 940 µl puffert és
10 µl enzim oldatot (a 0,13 mM koncentrációjú
enzim mintából 100 x-os hígítású, 1,3 µM-os
enzimtörzsoldatot készítünk, 10 mM foszfát-citrát
pufferban (pH=6,0), ebbıl az enzim- törzsoldatból,
veszünk ki 10 µl-t az aktivitás méréshez). A
reakciót 2 perces, 50°C-on történı elıinkubálás
után, minden esetben az enzim hozzáadásával
indítjuk el. A mintákat 5 perces reakcióidı után,
2 ml
Na-Borát
puffer
(0,2 M,
pH=10,0)
hozzáadásával állítjuk le. A hidrolízis során
felszabadult para-nitrofenolát ionok mennyiségét
fotometriásan, 400 nm-en mért abszorbanciából
számítjuk ki, felhasználva az ezen a hullámhosszon
megállapított para-nitrofenolát moláris extinkciós
koefficiensét: ε= 17,3x103 M-1 cm-1.
Mutáns β-mannozidáz (E530S) is rendelkezik
aktivitással. Aktivitásának mérése: 930 µl pH=6,00
citrát-pufferhez 20 µl 20 mM-os paranitrofenil-β-Dglükuronidot (pNPp-Glucoside-ot) adunk és 50 µl
tömény enzimet.

Módszerek:
Az egyedi enzim nanorészecskék elıállításának
módszere: részletes leírást találhatunk korábbi
publikációnkban [11]. Elsı lépésben a felszíni lizin
aminosavak szabad amino csoportjait akrilsavkloriddal módosítjuk. Kis mennyiségő felületaktív
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3. ábra. Az endomannanáz enzim méreteloszlása a szintézis három lépése során (felül), valamint a négy termék
méreteloszlása (alul). (EM= endomannanáz, MM=mutáns mannozidáz, MN=mannozidáz, XI=xilozidáz)

β-xilozidáz: a β-mannozidáznál leírt aktivitás
mérés használható itt is azzal a különbséggel, hogy
az
enzim
szubsztrátja
paranitrofenil-β-Dxilopiranozid (pNP-xyl).
Endomannanáz (Thermobifida fusca) aktivitás
mérése: 740 µl pH=7,00 foszfát pufferhez 250 µl
0,5%-os mannánt adok és 10 µl endomannanáz
enzim törzsoldatot. Az elegyet 50 oC-on 10 percig
inkubáljuk, majd 1 ml Miller-reagenst adok hozzá
és 10 percig 100°C-on forraljuk. Miután lehőlt,
335 µl 40%-os K-Na-tartarátot adunk hozzá és az
oldat abszorbanciáját 575 nm-en vizsgáljuk.

formában vannak jelen, a tisztítás során prontán
felveszik a negyedleges struktúrát.
A 3. ábra felsı részén az endomannanáz enzim
méretének változását követhetjük nyomon a
szintézis három lépése során.. A diagramon a
részecskék méreteloszlását láthatjuk a méret
logaritmikus skálával feltőntetett függvényében. A
vízben oldott natív enzimek mintegy 5 nm-es
méreteloszlás maximumot mutatnak. A hidrofób
ionpár módszerrel n-hexánban oldott enzim
részecskék mérete már nagyobb, 9 nm körüli, míg a
polimer burokkal ellátott egyedi enzim részecskék
mérettartomány tovább nı, az átlagos méretük 1820 nm körül van.

Kísérleti eredmények és értékelésük
A kapott egyedi enzim nanorészecskék
méreteloszlása A β-xilozidáz enzimek monomer
formában nem aktívak, legalább dimerizálódniuk
kell, hogy aktivitásuk mutatkozzon [12]. A vizes
közegben oldott formában jelen lévı β-xilozidáz
enzimek a kísérletek tanúsága szerint tetramer

Az enzim nanobiokompozitok aktivitása
β-mannozidáz: Az utolsó mintákat még sikerült
ultrahangkezeléssel kis mértékben diszpergálni, de
csak max. 5%-a ment át szerves fázisba. A polimer
réteg kialakításával nem volt probléma. A terméket
ezután vizes fázisba (0,05 M citrát-puffer, pH =
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6,0) extraháltuk és ennek aktivitását mértük. A
beburkolt enzim termék koncentrációja mintegy
0,02 mg/ml. Az aktivitásméréshez a következı
arányokat használtuk: 100 µl beburkolt mannozidáz
enzim, 30 µl szubsztrátum, 870 µl puffer (0,05 M
citrát p., pH = 6,0). Reagáltatás 50°C-on, 5 percig.
Leállítás a leírás szerint 2 ml pH = 8,0-as pufferrel.
A kapott elnyelés 400 nm-en 0,013. A számolt
aktivitás az eredeti 47,8 %-a.
β-xilozidáz: az enzim törzsoldat hígított
részleteinek szonikálása után az eredeti enzim 15%a megy át szerves fázisba. Szonikálás nélkül nem
tapasztalható oldódás a hidrofób hexán, ami minden
bizonnyal az enzimek összetapadása miatti nagy
méretének köszönhetı. A polimer réteg kialakítása
után a terméket citrát pufferbe extraháltuk (0,05 M,
pH = 6,0). Az aktivitás méréséhez használt
térfogatok: szubsztrátum 30 µl, enzim natív enzim
esetén 5 µl, beburkolt enzim esetén 100 µl, továbbá
pufferrel 1000 µl-re hígítva. 1 percig 50°C-on
inkubáltam az elegyet. Leállítás a leírás szerint 2 ml
pH = 8,0-as pufferrel. A beburkolt xilozidáz enzim
aktivitása 55,3%-a az eredetinek.
Endomannanáz: az enzimet 5-8%-ban sikerült
feldolgozni ,azonban aktivitása meglehetısen jó, a
natív enzim 63%-a.
Mutáns β-mannozidáz: az eredeti enzim
19,72 %-át sikerült feldolgozni. Aktivitásmérések is
folyamatban vannak, ugyanis a legújabb
vizsgálatok azt mutatják, hogy mérhetı a mutáns
enzim aktivitása is.

4. ábra. Beburkolt és kontroll β-xilozidáz enzimek
stabilitása +4°C-on.
A beburkolt β-xilozidáz enzimet +4°C-on tartva
117 nap alatt 40%-ra csökkent az aktivitása, míg a
natív enzim már 50 nap alatt teljesen elveszíti az
aktivitását (ld. 4. ábra).
Következtetések
A Thermobifida fusca baktérium fajból származó
hemicellulóz bontó enzimekbıl is sikerült egyedi
enzim nanorészecskéket elıállítani (a különbözı
enzimek elektrodenz polimer réteggel való
beburkoltságának elektronmikroszkópos detektálása
még folyamatban van). Az így elıállított enzimek is
rendelkeznek mérhetı aktivitással, amely a
kiindulási enzimek aktivitásainak 48-65%-a.
A β-xilozidáz enzim csak dimer formában aktív.
Vizes oldószerben a tetramer negyedleges
struktúrák vannak jelen, az enzim spontán kialakítja
ezt a struktúrát. Ha a hidrofób ionpárosodás
módszer során monomerekké estek volna szét a
tetramerek, akkor nem sikerült volna az egyedi βxilozidáz nanorészecskéknek aktivitását megmérni.
Mivel ennek is sikerült aktivitását mérni, ez azt
jelenti, hogy sikerült a dimert, vagy a tetramert
beburkolni. A hidrofób ionpárosodás módszere
ezek
szerint
megırizheti
a
negyedleges
struktúrákat, a gyenge, hidrogén hidakkal, illetve
van der Waals kölcsönhatásokkal stabilizálódó
finomabb kölcsönhatások is megırzıdnek a
preparálás során. A három lépés során, amelyek
folyamán
kialakulnak
az
egyedi
enzim
nanorészecskék, a hidrofób ionpárosodás alatt
eshetnek szét monomerekké a tetramerek. Az elsı

Az egyedi enzim nanorészecskék stabilitása
A stabilitásra vonatkozóan csak kevés kísérletet
végeztünk, illetve a híg oldatok miatt az aktivitás
bizonytalansága tovább növelte a stabilitások
meghatározásának hibáját. Habár az enzimek bírják
a
magasabb
hımérsékletet,
alacsonyabb
hımérsékleten is viszonylag gyorsan elveszítik az
aktivitásukat (nem stabilisak).
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lépésben, a felület módosítás során csak azok a
primer amino csoportok módosulnak az egyes
monomer
enzimek
felületén,
amelyek
a
negyedleges szerkezetben is a felületen találhatók,
azokon a helyeken pedig, ahol az enzim
negyedleges szerkezetében a monomer enzim
molekulák szorosan egymás mellett helyezkednek
el, a módosítás sztérikus okok miatt nem
következik be, ezért onnan polimer láncok sem
tudnak kiindulni a szintézis második lépésében.
Ezért a polimer burok csak ott alakul ki, ahol nem
akadályozza a negyedleges struktúra kialakulását,
illetve képes a kvaterner szerkezeteket is megırizni,
így finomabb struktúrák együttes beburkolására,
stabilitásának megırzésére is képes az egyedi
enzim nanorészecskéket elıállító módszer. (Az
egyenként
beburkolt
monomer
enzimek
valószínőleg nem tudnak összeállni tetramerekké,
mert az egyes enzimek felületei a burok által
annyira lefedettek lennének, hogy nem tudnának
kialakulni azok a kölcsönhatások, amelyek
stabilizálnák az enzimek negyedleges szerkezetét.)
A Zeta sizer méretmeghatározó mőszer
segítségével kapott méreteloszlás grafikonokon
különbség mutatkozik a β-xilozidáz és a mutáns βmannozidáz, valamint az endomannanáz méretében.
A β-xilozidáz enzim nagyobbnak tőnik (50 nm
körüli eloszlás maximummal), míg a mutáns βmannozidáz és az endomannanáz esetében 1520 nm körüli méreteloszlás látható. Érdekes, hogy a
β-mannozidáz esetében hasonló (50 nm körüli)
mérető enzim nanobiokompozitokat kaptunk. Ez
valószínősítheti, hogy a β-mannozidáz enzim a βxilozidázhoz hasonlóan negyedleges struktúrákat
vesz fel mőködése közben. Megjegyzendı, hogy az
ilyen
kis
mérettartományú
részecskék
méreteloszlásának meghatározásához viszonylag
tömény (≥1 mg/ml) oldatok szükségesek, egyébként
a meghatározás bizonytalan. Ilyen töménységő
oldatokat azonban még nem sikerült elıállítanunk,
ezért a métereloszlásokból nem érdemes
messzemenı következtetéseket levonni, csupán
annak detektálására alkalmas, hogy jelen vannak a
nanobiokompozit
részecskék
az
oldatban.
Komolyabb
következtetéseket
az
elektron-

mikroszkópos
felvételek
elkészülte
után
mondhatunk.
Az egyedi enzimek relatív aktivitása
megközelíti azokat az aktivitás értékeket, amelyeket
más enzimek polimer réteggel történı beburkolása
során kaptunk.
Az egyedi enzimek stabilitásának mérése még
folyamatban van, az elızetes kísérleti eredmények
azt mutatják, hogy stabilitásuk is összevethetı a
korábban ezzel a módszerrel elıállított másfajta
enzimek stabilitásával. A hőtıben +4°C-on) tárolt
β-xilozidáz enzim aktivitása még 120 nap után is
40 %-a a kiindulásinak, míg a natív enzim
gyakorlatilag 50 nap után teljesen elveszíti
aktivitását.

Köszönetnyilvánítás
A kutatómunka az OTKA projekt keretében történt
(NKTH TECH_08_A3/2-2008-0385).
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Biológiailag aktív vegyületek királis építıelemeinek szintézise
enantioszelektív hidrogénezéssel folyamatos átáramlásos
mikrofluidikai csatornareaktorban
Synthesis of biologically active chiral compounds by enantioselective hydrogenation in a
microfluid-based high throughput continuous flow reactor

Nánási Balázsa, Madarász Józsefa, Balogh Szabolcsa, Farkas Gergelya,
Ürge Lászlób, Darvas Ferencb, Bakos Józsefa
a

Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Szerves Kémia Intézeti Tanszék
8200, Veszprém, Egyetem utca 10.
b
ThalesNano Nanotechnológiai Zrt., 1031, Budapest, Záhony utca 7., Graphisoft Park
Summary
Highly active immobilized hydrogenation catalytic systems were developed and used in H-Cube™
hydrogenation reactor. "In situ" produced [Rh(COD)((S)-MonoPhos)2]BF4 complex was immobilized on Al2O3
and Al2O3-TUD-1 by means of PTA. The optimum reaction conditions were determined and studied at different
temperature, pressure and flow rate values. Furthermore, the effect of the substrate concentration, the stability of
the complex and the effect of the solvent at different temperatures were investigated. A continuous flow reaction
system using a stationary phase catalyst for the asymmetric hydrogenation of α-acetamido-acrylic acid methyl
ester was developed and run continuously for 12 h with 100% conversion and 96-97% enantioselectivity.
típusú (S)-MonoPhos (1. ábra) ligandummal elért
rendkívül jó eredmények.

Bevezetés
A molekuláris kiralitás pontos szabályozása egyre
fontosabb szerepet játszik a kémiában, az élı- és
anyagtudományban. Az aszimmetrikus katalízis az
optikailag
tiszta
enantiomerek
elıállításának
leghatékonyabb módszere [1]. Az akirális
fémkomplex kis mennyisége – optikailag aktív
vegyülettel módosítva – királis információt hordoz,
és visz át a katalitikus folyamatban keletkezı termék
nagy mennyiségére. A gyakorlat számára ideális
katalizátorra a nagy aktivitás, szelektivitás, stabilitás,
könnyen elérhetı ligandum és enzimszerő
sztereoszelektivitás jellemzı [2-4]. Horner [5] és
Knowles [6] korai felismerése elvezetett az
enzimatikus rendszereket megközelítı hatékonyságú
hidrogénezı katalizátorok kifejlesztéséhez.
Az aszimmetrikus hidrogénezés területén a
kétfogú
kelátképzı
ligandumok
katalitikus
alkalmazása mellett újra fontos szerephez jutottak az
egyfogú ligandumokkal képzett katalizátorrendszerek
[7,8]. A kétfogú ligandumok rendkívül jó
szelektivitása a képzıdött kelátkomplex nagy
konformációs merevségének köszönhetı, amely
azonban növelhetı oly módon is, ha két nagy
sztérikus igényő egyfogú ligandum koordinálódik,
korlátozva ezzel egymás mozgási szabadságát.
Ezen felismerés alapján magyarázhatók a de Vries
és Feringa által elsıként alkalmazott foszforamidit

1. ábra. Az (S)-MonoPhos ligandum
Az ipari mérető gyártási technológiákkal
kapcsolatban felmerülı legalapvetıbb igény a termék
egyszerő elválaszthatósága, valamint a katalizátor
újrahasznosítása. A homogénkatalitikus rendszerekkel szemben, a katalizátorok immobilizálásával
kielégíthetık ezek az igények.
Ionos átmenetifém-komplexek immobilizálására
dolgoztak ki eljárást Augustine és munkatársai [9]. A
módszer szerint a komplexet egy kapcsolóegységen
keresztül rögzítik a szervetlen hordozó felületén.
Szervetlen hordozóként Al2O3-ot, kapcsoló
komponensként pedig heteropolisavat alkalmaztak,
melyet hidrogénhíd kötés rögzít a szilárd hordozó
felületén. A kapcsolókomponens erıs sav lévén
könnyen deprotonálódik, majd az így kialakult anion
és a komplex kation közötti elektrosztatikus
kölcsönhatás rögzíti a komplexet (2. ábra). A hordozó
fajlagos felülete mintegy 150 m2/g.
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magyarázatot ad a nyomás csökkenése mellett
bekövetkezı optikai tisztaság növekedésre is.

2. ábra. Heterogenizált katalizátor
Késıbb Sheldon és
munkatársai olyan
háromdimenziós, mezopórusos szerkezető hordozó
elıállítását dolgozták ki, melynek fajlagos felülete
akár több mint 300 m2/g is lehet [11].
Munkánk során Augustine rendszerő (Al2O3),
illetve mezopórusos (Al2O3-TUD-1) hordozón
immobilizált MonoPhos ligandummal módosított
ródiumtartalmú katalizátorrendszereket vizsgáltunk.

3. ábra. Az enantioszelektív hidrogénezés
mechanizmusa

Az H-Cube mikrofluidikai reaktor
A zöld kémiának az elmúlt tíz évben világszerte
tapasztalható
rohamos
terjedése
annak
a
felismerésnek köszönhetı, mely szerint az
egészségre ártalmatlan termékek elıállítása és
környezetbarát
technológiák
alkalmazása
hosszútávon a leggazdaságosabb. Anastas és Warner
a zöld kémia alapelveit 12 pontban foglalták össze
[13].
Az FDA döntése értelmében 2000-tıl csak az
optikailag
tiszta
hatóanyagokat
tartalmazó
gyógyszerek hozhatók forgalomba. Ennek hatására
egyre nagyobb az igény nagy hatékonyságú, gyors
szintézisekre.
A ThalesNano Nanotechnológiai ZRt. H-Cube®
mikrofluidikai reaktora [14, 15] (4. ábra) a zöld
kémiai alapelvek több pontját is kielégíti. Az HCube® a világ elsı nagynyomású, folyamatos
üzemmódú mikrofluidikai hidrogénezı készüléke,
kapszulába
zárt
nanostruktúrált
heterogén
katalizátorokkal (CatCart®) mőködik és heterogénkatalitikus rendszerek gyors, hatékony vizsgálatát
teszi lehetıvé. Szemben az eddig elterjedt
nagymérető készülékekkel, amelyek mőködtetéséhez
külön robbanásbiztos helyiségre volt szükség, a
cipısdoboz nagyságú H-Cube® a szokásos kémiai
laboratóriumok fülkéjében is használható. Az HCube® készülékkel a reakcióidı jelentısen csökken,
sıt eddig megvalósíthatatlannak hitt kémiai
átalakítások is kivitelezhetık a segítségével.

Az aszimmetrikus hidrogénezés mechanizmusa
A Halpern által javasolt mechanizmus [12] szerint
(3. ábra) a katalitikus ciklus elsı lépésében a diolefin
(általában COD vagy NBD) hidrogénezıdik, majd
kialakul az oldószer-komplex. A prokirális, kétfogú
ligandumként viselkedı szubsztrátum kétféle
koordinációja révén diasztereomer szubsztrátumkomplexek képzıdnek, melyek egyensúlyban vannak
egymással.
A
diasztereomerek
egyensúlyi
koncentrációját termodinamikai tényezık határozzák
meg. A ciklus következı lépése a hidrogén oxidatív
addíciója, mely a dihidrido ródium-komplexek
kialakulását eredményezi. A kisebb koncentrációban
jelenlévı diasztereomer szubsztrátum komplex
nagyságrendekkel gyorsabban reagál a hidrogénnel,
mint a nagyobb koncentrációjú diasztereomer.
A termék kiralitását eszerint tehát nem a
szubsztrátum
egyik
oldalának
kedvezıbb
koordinációja, hanem a kisebb koncentrációjú
diasztereomer nagyobb reakciókészsége határozza
meg. A hidrogén inzercióját követı reduktív
elimináció eredményezi a megfelelı konfigurációjú
terméket és az oldószer-komplexet. A vázolt
mechanizmust Halpern kinetikai mérésekkel és
spektroszkópiai szerkezetazonosító kísérletekkel
támasztotta alá. A katalitikus ciklus sebességmeghatározó lépése szobahımérsékleten a hidrogén
oxidatív addíciója, alacsonyabb hımérsékleten
(-40°C) pedig a reduktív elimináció. A mechanizmus
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A heterogenizált katalizátorokat α-acetamidoakrilsav-metil-észter aszimmetrikus hidrogénezési
reakciójában vizsgáltuk (5. ábra).

5. ábra. α-acetamido-akrilsav-metil-észter
hidrogénezése
Kísérleteink során különbözı paraméterek hatását
vizsgáltuk a reakció aktivitására és szelektivitására,
melyek a nyomás, a hımérséklet, a térfogatáram, a
szubsztrátum koncentrációja és az oldószer-hatás
voltak.
4. ábra. Az H-Cube®

A nyomás hatása

Az H-Cube® képes széles spektrumon
hidrogénezni: szobahımérséklettıl 100 oC-ig
változtatható a hımérséklet, a nyomás az
atmoszférikustól
100
bar-ig
szabályozható.
Alapfunkcióban a reagens (a szubsztrátum oldata)
folyamatos áramlását a CatCart®-on keresztül HPLC
pumpa biztosítja. A reakcióhoz szükséges nagy
tisztaságú hidrogént a készülék állítja elı az
elektrolizáló cellában, desztillált vízbıl. A
keletkezett hidrogént membrán szeparációval
választja el az oxigéntıl. A készülék a hidrogéngázt
a keverıben adagolja a reakcióelegyhez. A
buborékszámláló érzékeli a gáz és a reagens arányát,
majd az elegyet az elımelegítı a kívánt
hımérsékletre állítja be, ezt követıen a reakcióelegy
belép a CatCart®-ba. A CatCart® elıre betöltött és
heterogenizált katalizátort tartalmaz, ez a reaktor. A
reakcióelegy a CatCart®-ból kilépve áthalad a
nyomásérzékelın és a nyomásszabályozón, majd
kilép a készülékbıl. A legtöbb reakcióban könnyen
eltávolítható oldószert alkalmazunk.

1. diagram. A nyomás hatása;
Reakciókörülmények:
Katalizátor:
Al2O3/PTA/[Rh(COD)((S)-MonoPhos)2],
a
szubsztrátum koncentrációja: 0,05 M, oldószer:
EtOAc, térfogatáram: 0,1 mL/perc, hımérséklet: 20
°C, nyomásesés a CatCart oszlopon 3 bar. A termék
optikai hozamát és konverzióját GC analízissel
határoztuk meg.
A nyomást 1 barról 30 barra növelve az optikai
hozam csökkent, de a változás mértéke kicsi. Az
átalakítási frekvencia 14,0 h-1-rıl 17,0 h-1-ra nıtt,
mindez összhangban van a várható eredménnyel,
hiszen a hidrogén nyomását növelve nı a hidrogén
oxidatív addíciójának sebessége (1. diagram).
A CatCart® oszlopon 3 bar a nyomásesés, vagyis
ha 10 bar a beállított nyomás, akkor az oszlop belépı
oldalán 13 bar a hidrogén nyomása, míg a kilépı
oldalon a kívánt 10 bar.

Eredmények és értékelésük
A kísérleteink során alkalmazott rendszerek az
Al2O3/PTA/[Rh(COD)((S)-MonoPhos)2] illetve az
Al2O3-TUD-1/PTA/[Rh(COD)((S)-MonoPhos)2]
voltak. Mindkét rendszer esetében foszforvolfrámsav kapcsolókomponenst (PTA) alkalmaztunk, míg a katalizátor-komplex a [Rh(COD)((S)MonoPhos)2]+ volt.
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csökken, mintegy 34 másodperc. A kis reakcióidı
mellett nem elhanyagolható a komponenstranszporthoz szükséges idı sem. A térfogatáramnövelés hatására az átalakítási frekvencia 17,1 h-1-rıl
31,2 h-1-re nıtt. Az optikai hozam 97,8%-rıl 95,8%re csökkent (3. diagram).

A koncentráció hatása
A szubsztrátum koncentráció növelésének
hatására a szelektivitás kis mértékben, míg a
konverzió nagy mértékben csökkent. A konverzió
csökkenése összhangban van a várható eredménnyel.
A jelenség magyarázata az, hogy a CatCart®-ban a
S/Rh arány 0,47, ami rendkívül alacsony érték.

3. diagram. A térfogatáram hatása;
Reakciókörülmények:
Katalizátor:
Al2O3/PTA/[Rh(COD)((S)-MonoPhos)2],
a
szubsztrátum
koncentrációja:
0,05
M,
oldószer: EtOAc, hımérséklet: 20°C, hidrogén
nyomás: 1 bar.

2. diagram. A koncentráció hatása;
Reakciókörülmények:
Katalizátor:
Al2O3/PTA/[Rh(COD)((S)-MonoPhos)2]
hımérséklet:
20°C,
oldószer:
EtOAc,
térfogatáram: 0,1 mL/perc, hidrogén nyomás: 1
bar.

A térfogatáram hatásának vizsgálata során inert
körülmények között győjtöttük a reakcióelegyet
(~25mL). ICP-AES segítségével meghatároztuk a
leoldódott foszfor és ródium mennyiségét. A
katalizátoron rögzített ródiumnak csak 0,3%-a
oldódott le. Jogosnak tőnhet tehát a kérdés, vajon a
leoldódott komplex homogén katalizátorként
viselkedik? Ennek vizsgálatához az összegyőjtött
mintát 10 bar hidrogénnyomáson 2 órán keresztül
kevertettük autoklávban. A reakcióelegy összetételét
gázkromatográfiás elemzéssel határoztuk meg. Az
elegy összetétele nem változott meg, tehát nem
játszódik le homogén-katalitikus hidrogénezés az HCube® reaktorban, a katalitikusan aktív rendszert
kizárólag az immobilizált komplex alkotja.

A szubsztrátum koncentrációjának kismértékő
növelésével
egyre
jobban
terheljük
a
katalizátorrendszert, az átalakítási frekvencia a S/Rh
arány 9,5-ös értékénél éri el a maximumot. A
szubsztrátum koncentráció további növelésével
csökken
az
átalakítási
frekvencia.
Az
Al2O3/PTA/[Rh(COD)((S)-MonoPhos)2] katalizátorrendszer átalakítási frekvenciája 21,8 h-1-rıl 489,4
h-1-re nıtt. A szubsztrátum koncentrációja az
oldhatósági korlát miatt nem növelhetı tovább. Az
enantioszelektivitás alig változott, 96,9%-ról 92,9%re, valószínőleg a nagy aktivitás miatt (2. diagram).
Feltételezhetı, hogy a nagy feleslegben jelenlévı
szubsztrátum esetén az egyensúly könnyebben
tolódik el a szubsztrátum-komplex irányába,
gyorsítva ezáltal a hidrogénezési reakció sebességét.

Az oldószer hatása
Az
Al2O3/PTA/[Rh(COD)((S)-MonoPhos)2]
katalizátor aktivitásának és szelektivitásának
oldószer-függését
vizsgáltuk
különbözı
hımérsékleteken.

A térfogatáram hatása
Kis térfogatáram (0,1 mL/perc) alkalmazásakor a
leghosszabb,
körülbelül
134
másodperc
a
®
tartózkodási idı a CatCart oszlopon, míg 0,4
mL/perc térfogatáram mellett mindez jelentısen
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Reakciókörülmények:
a
szubsztrátum
koncentrációja: 0,05 M, hımérséklet: RT, oldószer:
EtOAc, térfogatáram: 0,1 mL/perc, hidrogén
nyomás: 1 bar.
A nagyfelülető mezopórusos Al2O3-TUD-1
hordozót
nem
felületaktív
teraetilén-glikol
felhasználásával nyertük. Az H-Cube® folyamatos
üzemmódban,
12
órán
át
96%
feletti
enantioszelektivitással és 100%-os konverzióval
szolgáltatta az N-acetil-alanint (2. táblázat, 6-7.
diagram).

4. diagram. Az oldószer hatása az átalakítási frekvenciára

2.
táblázat.
α-acetamido-akrilsav-metil-észter
aszimmetrikus
hidrogénezése
Al2O3-TUD-1
hordozón rögzített katalizátorral
Al2O3-TUD-1/PTA/[Rh(COD)((S)-MonoPhos)2]
Átal.
t
Enantioszel. Konv.
Átal.
Frek.
Szám.
-1
[perc]
[%]
[%]
[h ]
0
97,2 (R)
100
141,3
130
40
97,1 (R)
100
141,3
224
160
97,0 (R)
100
141,3
506
280
96,9 (R)
100
141,3
789
340
97,2 (R)
100
141,3
930
520
96,6 (R)
100
141,3
1354
580
96,9 (R)
100
141,3
1495
640
97,1 (R)
100
141,3
1637
700
96,3 (R)
100
141,3
1778
820
89,5 (R)
91,3
129,0
2036
880
91,5 (R)
88,1
124,4
2160
940
91,4 (R)
74,1
104,7
2265
1000
91,4 (R)
74,9
105,8
2371
1060
91,6 (R)
63,3
89,4
2460
Reakciókörülmények:
a
szubsztrátum
koncentrációja: 0,2 M, hımérséklet: RT, oldószer:
EtOAc, térfogatáram: 0,1 mL/perc, hidrogén
nyomás: 1 bar.

5. diagram. Az oldószer hatása az enantioszelektivitásra

A legjobb optikai hozamot és aktivitást az etilacetát alkalmazásával tapasztaltuk, ezt követi az
etanol, majd a metanol (4. és 5. diagram).
Megállapítható tehát, hogy katalizátorrendszerünk
protikus oldószerekben nem használható. Etilacetátos közegben az enantioszelektivitás 96,3% és
93,6% között változik, míg az átalakítási frekvencia
50-60°C-on nagy mértékben csökkent 17,6 h-1-ról 6,3
h-1-ra, feltételezhetıen a katalizátor-komplex
leoldódása és bomlása miatt.

A katalizátor hordozók összehasonlítása
A kereskedelemben beszerezhetı, viszonylag
kis felülető Al2O3 hordozón körülbelül 10 órán át
megközelítıleg kvantitatív átalakulással, 95-97%os enantioszelektivitást értünk el. (1. táblázat)
1.
táblázat.
α-acetamido-akrilsav-metil-észter
aszimmetrikus hidrogénezése Al2O3 hordozón
rögzített katalizátorral
Al2O3/PTA/[Rh(COD)((S)-MonoPhos)2]
Átal.
t
Enantioszel. Konv.
Frek.
Átal. Szám
[perc]
[%]
[%]
[h-1]
0
94,9 (R)
86,3
14,7
11
60
96,0 (R)
91,5
15,6
22
120
96,3 (R)
90,2
15,3
34
180
96,1 (R)
85,3
14,5
45
240
96,3 (R)
85,2
14,5
56
360
97,1 (R)
82,7
14,1
66
510
95,0 (R)
74,4
12,7
76
1260
10,6 (R)
9,9
1,7
77

6. diagram. A hordozó hatása az
enantioszelektivitásra

220

[6]Knowles, W. S., Sabacky, M. J. J., Chem. Soc.
Chem. Commun. 1968, 1445.
[7]Claver, C., Fernandez, E., Gillon, A., Heslop, K.,
Hyett, D. J., Martorell, A., Orpen, A. G., Pringle, P.
G., Chem. Commun. 2000, 961.
[8]van den Berg, M.; Minnaard, A. J., Schudde, E.
P., van Esch, J., de Vries, A. H. M., de Vries, J. G.,
Feringa, B. L., J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 1153911540.
[9]Augustine, R., Tanielyan, S., Anderson, S., Yang,
H., Chem. Commun. 1999, 1257-1258.
[10]Simons, C., Hanefeld, U., Arends, I. W. C. E.,
Sheldon, R. A., Maschmeyer, T., Chem. Eur. J.
2004, 10, 5829-5835.
[11]Simons, C., Hanefeld, U., Arends, I. W. C. E.,
Maschmeyer, T., Sheldon, R. A., J. Catal. 2006, 239,
212-219.
[12]Chan, A. S. C., Pluth, J. J., Halpern, J. J. Am.
Chem. Soc. 1980, 102, 5952.
[13]Anastas, P. T., Warner, J. C., Green Chemistry:
Theory and Pactice, Oxford University Press,
Oxford 1998.
[14]Jones, R., Gödörházy, L., Szalay, D., Ürge, L.,
Darvas, F., QSAR & Combinatorial Science 2005,
4, 722.
[15]Kovács, I., Jones, R. V., Niesz, K., Csajági,
Cs., Borcsek, B., Darvas, F., Ürge, L., Journal of
the Association for Laboratory Automation 2007,
12, 284.

7. diagram. A hordozó hatása az átalakítási
frekvenciára

Összefoglalás
Bizonyítottuk, hogy az H-Cube® mikroreaktorral
rövid idı alatt, kis mennyiségő szubsztrátum és
oldószer felhasználásával optimalizálható a reakció.
Megmutattuk, hogy a módszer a biológiailag aktív
építıelemek hidrogénezéssel történı elıállításának
hatékony eszköze.
A gömblombikok laboratóriumból történı
eltőnésének idıpontját ugyan pontosan még nem
tudjuk megbecsülni, az azonban bizonyos, hogy a
folyamatos üzemő mikroreaktorok térnyerése a
laboratóriumi munkában töretlen.
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A 2,2’-dipivaloiloxi-binaftil halogénszármazékainak alkalmazása
palládium-katalizált reakciókban
Palladium-catalyzed reactions of halogeno-2,2’-dipivaloyloxy-binayphthyls in palladiumcatalyzed reactions
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Summary
Optically active 2,2’-dihydroxy-1,1’-binaphthyl (BINOL) and its derivatives have attracted particular interest
due to the application of these compounds as ligands in enantioselective catalytic reactions. Several creative
synthetic strategies towards polymer-, dendrimer- and silica supported BINOL-type ligands were developed.
Many of these synthetic methods use a halogenated BINOL derivative as the starting material and often
incorporate a palladium-catalyzed coupling reaction of such compounds as the key step. Although palladiumcatalyzed coupling reactions of the bromo derivatives can be carried out efficiently usually only under harsh
reaction conditions, reports on the synthesis of the probably more reactive monoiodo derivatives are scarce.
As part of our ongoing research concerning palladium-catalyzed reactions of aryl/alkenyl halides,
functionalization of 6-bromo-2-hydroxy-2’-pivaloyloxy-1,1’-binaphthyl via aminocarbonylation was attempted.
As we observed a sluggish reaction, we decided to explore the possibility of selective monoiodination of the
binaphthyl core in order to obtain a more reactive substrate.
Recently, several direct iodination procedures of activated aromatic compounds were reported in the presence of
a wide variety of reagents. Among them, only Ag2SO4/I2 was found to be effective in the selective
monoiodination of 2-hydroxy-2’-pivaloyloxy-1,1’-binaphthyl leading to 6-iodo-2-hydroxy-2’-pivaloyloxy-1,1’binaphthyl in 95 % yield. The latter compound was converted into the more reactive 6-iodo-2,2’-dipivaloyloxy1,1’-binaphthyl. Under optimized reaction conditions, the dipivaloyloxy derivative was obtained in three
selective steps using non-expensive reagents starting from 2,2’-dihydroxy-1,1’-binaphthyl with a 88 % overall
yield.
The reactivity of 6-iodo-2,2’-dipivaloyloxy-1,1’-binaphthyl was tested in various palladium-catalyzed reactions.
As a comparison, carbonylation/coupling reactions of 6-bromo-2,2’-dipivaloyloxy-1,1’-binaphthyl, obtained by
pivaloylation of the already known 6-bromo-2-hydroxy-2’-pivaloyloxy-1,1’-binaphthyl, were carried out under
the same conditions.
In the aminocarbonylation using morpholine as the nucleophilic reagent, a marked difference in the reactivities
of the iodo and bromo derivatives was observed. A poor conversion of the bromo compound was obtained even
after 12h. The iodo derivative was found to be a superior substrate in Heck and Sonogashira reactions, too. The
reactivity difference between the binaphthyl halides is especially evident when using reagents with lower
reactivity, such as 2-methyl-3-butyn-2-ol in the Sonogashira coupling. Although Sonogashira and Stille reactions
of 6-bromo-2,2’-dipivaloyloxy-1,1’-binaphthyl gave the products in reasonable and excellent yields,
respectively, total conversion of the 6-iodo derivative was observed even upon reducing the reaction
temperature. The only example where the two compounds gave identical results under the conditions used, is the
Suzuki coupling with PhB(OH)2.
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irodalomban,
melyet
egy
6’
helyzetben
helyettesített származékra alkalmaztak [16].
Csoportunkban régóta vizsgáljuk különféle arilés
alkenil-halogenidek
palládium-katalizált
átalakításait [17], így e téren jelentıs tapasztalatra
tettünk szert. Egy, a BINOL rögzítésére irányuló
kísérletsorozat keretében a 6-bróm-2-hidroxi-2’pivaloiloxi-1,1’-binaftil
aminokarbonilezését
kívántuk megvalósítani, azonban a brómvegyületek
átalakításánál általában eredményesen alkalmazott
reakciókörülmények között is csak nagyon gyenge
átalakulást kaptunk. Ezért megpróbáltunk hatékony
módszert találni a BINOL 6-jód-származékának
elıállítására.

Bevezetés
Az optikailag aktív 2,2’-dihidroxi-1,1’-binaftil
(BINOL) és származékai az enantioszelektív
reakciókban legeredményesebben
alkalmazott
ligandumok közé tartoznak [1]. A homogén
katalitikus reakciók hátránya, hogy a drága
katalizátor visszanyerése és további felhasználása a
legtöbb esetben nehézséget okoz. Ezért az elmúlt
években sokféle szintetikus módszert kidolgoztak
már különféle polimerhez, dendrimerhez vagy
szilárd hordozóhoz kötött BINOL-típusú ligandum
elıállítására [2]. Nagyon sokszor alkalmazzák
kiindulási anyagként a BINOL halogénszármazékait, [3-6] a szintézis kulcslépése gyakran
e vegyületek palládium-katalizált reakciója [7-10].
A 6,6’-, [11]
3,3’- [12] és 5,5’halogénszármazékok [13] elıállítására számos
módszer ismeretes, kevés példa található azonban a
binaftil váz szelektív monohalogénezésére. 6Bróm-BINOL származékok elıállíthatók a BINOL
[5]
vagy 2,2’-dietoxi-származékának [14]
brómozásával. Hatékonyabb módszer a pivaloilkloriddal képzett monoészter hasonló reakciója,
mely a két naftilgyőrő eltérı reakciókészsége miatt
nagyobb szelektivitással szolgáltatja a 6-bróm
vegyületet [7, 15]. Sajnos, a palládium-katalizált
kapcsolási reakciókban a brómszármazékok
eredményes átalakítása gyakran magas hımérséklet
és/vagy különleges ligandumok alkalmazását
igényli. Jól alátámasztja ezt, hogy a 6-bróm-2hidroxi-2’-pivaloiloxi-1,1’-binaftil és butil-akrilát
Heck reakciója 130 oC-on, a Pd(OAc)2 — (o-tol)3P
katalizátorrendszer jelenlétében 36 óra reakcióidı
után is csak 87%-ban vezetett a kívánt termékhez
[7]. Ennek ellenére csak kevés példa található az
irodalomban a mono-jód vegyületek elıállítására.
Több lépésben, 44%-os hozammal sikerült eljutni
BINOL-ból a 3-jód vegyülethez a jódozással kapott
3,3’-dijód-2,2’-dimetoxi-1,1’-binaftil
szelektív
dejódozásával [8]. Egy másik lehetıség a 6-bróm
vegyület átalakítása butil-lítium segítségével
bróm—lítium, majd lítium—jód cserével. Erre a
reakcióra csupán egyetlen példa található az

A 6-jód-2-hidroxi-2’-pivaloiloxi-1,1’-binaftil és a
6-jód-2,2’-dipivaloiloxi-1,1’-binaftil elıállítása
Az utóbbi idıben számos, aktivált aromás
vegyületek közvetlen jódozásával foglalkozó
közlemény jelent meg. A rendkívül változatos
reagensek közül jó néhányat kipróbáltunk
(NaIO4/KI/NaCl, [18] NaClO2/NaI/HCl, [19]
KIO3/KI/HCl, [20] Py.ICl [21], IPy2BF4. [22]
AgNO3/I2, [23]), de sem a BINOL (1, 1. ábra) sem
a
2-hidroxi-2’-pivaloiloxi-1,1’-binaftil
(2)
átalakítása nem vezetett a kívánt eredményre.
Végül az Ag2SO4/I2 [24] reagens alkalmazásával 2hidroxi-2’-pivaloiloxi-1,1’-binaftilból (2) kiindulva
95 %-os hozammal sikerült elıállítanunk a 6-jód
származékot (1. ábra, 3). A reakció szelektív volt,
melléktermék képzıdését nem tapasztaltuk. 3
szerkezetét különféle spektroszkópiai módszerekkel
(köztük
kétdimenziós
NMR
technikákkal)
bizonyítottuk.
Mivel mind az irodalom, mind saját
tapasztalataink
szerint
palládium-katalizált
reakciókban az elektronhiányos aril-halogenidek
reakciókészsége nagyobb, a 6-jód-2-hidroxi-2’pivaloiloxi-1,1’-binaftilt (3) továbbalakítottuk a
dipivaloil származékká (4). Mindhárom lépés
rendkívül jó átalakulással és szelektivitással
játszódott le, így BINOL-ból kiindulva együttesen
88 %-os hozammal jutottunk a 4 termékhez.
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1. ábra. A 6-jód-2-hidroxi-2’-pivaloiloxi-1,1’binaftil (3) és a 6-jód-2,2’-dipivaloiloxi-1,1’binaftil (4) elıállítása

A 6-jód-2,2’-dipivaloiloxi-1,1’-binaftil (4)
palládium-katalizált reakciói
A 4 jódvegyület reakciókészségét különféle
palládium-katalizált karbonilezési és kapcsolási
reakciókban vizsgáltuk (2. ábra, 1. táblázat). Az
irodalomban leírt módszerek alkalmazásával [7]
elıállítottuk az analóg brómszármazékot, a 6-bróm2,2’-dipivaloiloxi-1,1’-binaftilt
(5),
és
összehasonlításképpen e vegyület átalakítását is
elvégeztük 4 reakcióival azonos körülmények
között.
A reakciók elırehaladását gázkromatográfiás
módszerrel követtük, a várt termékek keletkezését
GC-MS vizsgálattal igazoltuk. A reakciók minden
esetben teljesen szelektívek voltak, melléktermékek
képzıdését egyik esetben sem tapasztaltuk. 4
reakciókészségének
vizsgálatakor
az
egyes
kapcsolásoknál
általánosan
alkalmazott
reakciókörülmények
között
dolgoztunk,
a
körülményeket nem optimalizáltuk.
A
morfolin
jelenlétében
lejátszódó
aminokarbonilezés esetében lényeges különbséget

tapasztaltunk
a
kétféle
halogénszármazék
reakciókészségében (1. táblázat 1. és 2. sor). 5
átalakulása még 12 h reakcióidı után is csak
nagyon gyenge volt, míg 4 jelenlétét már 2 óra után
sem tudtuk kimutatni a reakcióelegyben. Ahogyan
korábbi tapasztalataink alapján várható volt [17b],
karbonilezési körülmények között a 6a amid
képzıdését 6b ketoamidhoz vezetı kettıs
karbonilezés kísérte.
A 4 jódszármazék alkalmazása mind a Heck-,
mind a Sonogashira kapcsolás során nagyobb
átalakulást eredményezett (1. táblázat 3-10. sor). A
különbség különösen szembetőnı abban az esetben,
ha a reakciópartner reakciókészsége kicsi, mint pl. a
2-metil-3-butin-2-ol esetében (1. táblázat 8-10. sor)
Bár 5 Sonogashira és Stille reakciója jó
hozammal szolgáltatta a termékeket (1. táblázat 6.
és 12. sor), a 6-jód vegyület (4) esetében
ugyanolyan reakcióidı mellett alacsonyabb
hımérsékleten is teljes átalakulást tapasztaltunk (7.
és 13. sor).
Az egyetlen reakció, amelyben a két
halogénszármazék azonos eredményt adott, a
PhB(OH)2 jelenlétében lejátszódó Suzuki kapcsolás
volt (1. táblázat 14. és 15. sor).

Összefoglalás
A 6-jód-2,2’-dipivaloiloxi-1,1’-binaftilt (4) 2,2’dihidroxi-1,1’-binaftilból
(BINOL)
kiindulva,
kitőnı hozammal, olcsó reagensek felhasználásával,
három
lépésben
sikerült
elıállítanunk.
Megmutattuk, hogy a vegyület rendkívül enyhe
körülmények között átalakítható változatos
szerkezető származékokká, így nagyon alkalmas
kiindulási anyag lehet binaftil-vázat tartalmazó
építıelemek szintézisére, illetve binaftil-típusú
ligandumok rögzítésére irányuló reakciókban.
Köszönetnyilvánítás
A szerzık köszönik az OTKA (NK71906) és a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKFP
07 A2 FLOWREAC) támogatását.

224

X
OPiv
OPiv

4 X=I
5 X=Br

[Pd]
O

[Pd]

Et3 N

R

O

PhB(OH)2
K 2CO3

CH2=CHSnBu3

R

O
N

[Pd]

[Pd]

[Pd]/CuI

CH2=CHCO 2Me
Et3 N

NH, CO

MeO2C

Ph

n
OPiv
OPiv

OPiv
OPiv

OPiv
OPiv

6a n=1
6b n=2

OPiv
OPiv

8 R=Ph
9 R=C(CH3)2 OH

7

10

OPiv
OPiv

11

2. ábra. Az 1,1’-binaftil halogénszármazékainak (4, 5) palládium-katalizált reakciói

1. táblázat. Az 1,1’-binaftil halogénszármazékainak (4, 5) palládium-katalizált reakciói
Sorszám
Termék
Kiindulási Hımérséklet Reakcióidı Hozam [%] a
vegyület
[oC]
[h]
1b

6a+6b

5

100

92
(6a/6b=94/6)
2b
6
100
2 (12)
16 (23)
(6a/6b=90/10)
3c
7
5
100
2
100
4c
6
100
2
21
5d
8
5
60
2
100
6d
6
60
2 (8)
50 (81)
d
7
5
rt
0.5
100
8e
9
5
100
2
100
9e
6
100
8
82
10 e
6
120
8
96
11 f
10
5
100
2
100
12 f
6
100
2 (4)
60 (100)
f
13
5
60
2
100
14 f
6
60
2 (6)
21 (31)
15 g
11
5
60
2
92
16 g
6
60
2
93
a
b
: GC alapján. : 5 mol% Pd(OAc)2, 10 mol% PPh3, 4 vagy 5/morfolin/ Et3N=1/5/2 DMF-ben CO
atmoszférában. c: 5 mol% Pd(OAc)2, 10 mol% PPh3, 4 vagy 5/metil-akrilát/ Et3N=1/2.5/2 DMF-ben. d: 5 mol%
PdCl2(PPh3)2, 5 mol% CuI, 4 vagy 5/ fenilacetilén/Et3N= 1/2.5/2 DMF-ben. e: 10 mol% PdCl2(PPh3)2, 10 mol%
CuI, 4 vagy 5/ 2-metil-3-butin-2-ol/Et3N= 1/2.5/2 DMF-ben. f:2 mol% Pd(PPh3)4, 4 vagy 5/CH2=CHSnBu3
=1/1.1, DMF-ben. g: 5 mol% Pd(PPh3)4 4 vagy 5/ PhB(OH)2/K2CO3= 1/2/5 THF/víz=1/1 elegyben
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Heterogén fotokatalitikus oxidáció vizsgálata statikus keverıs
csıreaktorban
Investigation of Heterogen Photocatalitic Oxidation in Static Mixer Reactor

Ujhidy Aurél
Pannon Egyetem, Mőszaki Informatikai Kar, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Összefoglaló
A fotokémiai reakcióknak egyre nagyobb az ipari jelentıségük (pl. szennyvízkezelés) - túlmenıen azok relatív
technológiai újdonságain.
A szennyvizek méregtelenítése egy tipikus AOP (Advanced Oxidation Processes) nagyhatékonyságú oxidációs
eljárás. A korszerő környezetkímélı iparban, így itthon is, az utóbbi évtizedben gyorsan terjed ez az
ultraibolyafénnyel katalizált és oxidálószer-maradványmentes (az oxidáló szer oxigén és/vagy ózongáz, illetve
hidrogén-peroxid oldat) degradációs kezeléstechnika.
Mineralizációs kísérleteinkben reaktív oxigéntartalmú atomok, molekulák, és gyökök oxidatív mineralizációt
eredményezı reakcióin alapuló nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokat és azok kombinációját használtuk. A
kísérleteket nagy-laboratóriumi foto-reaktorral végeztük, amely alkalmas mind mesterséges mind természetes
(nap) fény hasznosítására is. Ez utóbbiról e konferencián korábban már beszámoltunk: Ujhidy A., Bucsky Gy.,
Bárdos E., Horváth A.: Kezeléstechnológia kiürült növényvédıszer-göngyöleg ártalmatlanítására. Mőszaki
Kémiai Napok ’07. Veszprém, „2007. április 25-27. 311-312. old.
A degradáció hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a foto-reaktor kialakítása. A napfény UV sugárzását
hasznosító reaktorok esetében elsısorban a különbözı külsı tükrökre, koncentrátorokra helyezték a hangsúlyt és
kevéssé foglalkoztak a besugárzandó anyag mőveleti szempontból meghatározó és tisztázandó keverés
szerepével, pedig egy üvegbıl készített csıreaktor fala közelében a mérhetı fényintenzitás jóval nagyobb, mint
annak belsejében.
Az áramló fluidum számára történı homogén energiaátvitel elısegítése céljából az áramlást statikus keverıkkel
módosítottuk. Megvizsgáltuk, hogy az in situ energiafelhasználás milyen kapcsolatban áll a keverés
energiaigényével. Kiemelten érdekes ez a vizsgált heterogén (azaz optikailag korlátozottan áttetszı) rendszerek
esetében.
A heterogén fotokatalízishez a Degussa által forgalmazott P 25-ös TiO2-ot használtuk, mely viszonylag nagy
fajlagos felülete és kedvezı (döntıen anatáz tartalmú) összetétele révén ilyen célra az egyik leghatékonyabbnak
bizonyult termék.
A fotokatalitikus oxidáció minél hatékonyabb lejátszódásához feltétlenül szükséges a titándioxid por homogén
szuszpenzióban való tartása. Magában a csıreaktorban a statikus keverık így nem csak a jó energia bevitelrıl
gondoskodnak, hanem megakadályozzák por kiülepedését és az üvegfalra való kiválását is.
A degradációs kísérleteket modellvegyületekkel és növényvédı-szerekkel végeztük.
A mineralizáció idıbeni változását folyamatos TOC analizátorral követtük nyomon.
A munka célja, hogy egy viszonylag egyszerő modell rendszerben megállapítsuk, milyen hatású a módosított
áramlás a fotokémiai reakciókra. Az eredmények felhasználásával hogyan lehet megfogalmazni a méretnövelési
kritériumokat. A kapott információkból következtetéseket vonhatunk le a folyamatok csatolására éppen úgy,
mint reaktor konstrukciós elvek és módszerek kialakítására.

227

Izomerizáló katalizátorok benzoltelítı aktivitásának vizsgálata
Investigation of benzene saturation activity of different isomerization catalysts

Szoboszlai Zsolt, Hancsók Jenı*
Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék
Veszprém-8200, Egyetem u.10
*Levelezıszerzı, email:hancsokj@almos.uni-pannon.hu
Summary
The most valuable components of gasoline are the iso- and cycloparaffins, because their utilization leads to
lower environmental and human biological risk, than aromatic and olefin hydrocarbons. But the amount of the
cyclo- and isoparaffin components are strongly limited in naphtha fractions by the different type of crude, the
applied separation and conversion technologies and the required quantity and quality of the products.
Simultaneously 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.
Nowadays only the cyclo- and isoparaffin hydrocarbons are not limited in the gasoline, 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 [1, 2]. On strong 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. Accordingly the absorption of cycloparaffins is 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 [3, 4].
The main objective of our research and experimental work was to investigate and compare benzene saturation
and isomerization activity on different temperature active isomerization catalysts [low-T≤200°C (Pt/Al2O3/Cl,
Pt/SO42-/ZrO2) and medium- 200°C≤T≤300°C (Pt/H-MOR)] in case of different benzene containing light
naphtha fractions. The experiments were made in a tubular flow large scale reactor system with industrial
process parameter combinations (press.:20-30 bar, LHSV:1,0-4,0 h-1 and H2/hydrocarbon ratio: 1,0:1,0-2,0:1,0)
in one step, continuous mode [5, 6, 7]. The effect of acidity, acidity distribution and metallic (hydrogenation)/
acid (isomerization) ratio of different catalysts on the product composition/properties were investigated.
Correlations were determined between feed composition, properties of the applied catalyst, applied combination
of process parameters and the product quality. In experimental work three commercial light naphtha
isomerization catalysts were applied that were modified for better product quality and quantity. Catalyst acidity
and acidity distribution of Pt/Al2O3/Cl catalyst even the ratio of metallic/acidic ratio of Pt/H-MOR catalyst were
modified. The evaluation of the gained results and afterwards the results of the non modified Pt/sulphated
zirconia was compared. It was confirmed that both of modifying the acidity and metallic/acidic site ratio
(increased Pt content) the isomerization activity was significantly higher than in our previous work. Significantly
increased the flexibility and economy of the technology against the non modified with low cost - non adopted
that of the feed - so the efficiency of these catalysts was better than non modified catalysts.
mind-mind eltérı mennyiségben tartalmaznak
normál-, izo- és cikloparaffinokat, valamint benzolt.
A
korszerő
motorbenzinek
minıségi
követelményei
világszerte
szigorodtak
és
szigorodnak.
Ezek
az
elıírások
a
gépjármőfejlesztésekkel együtt hozzájárulnak a
tisztább környezethez. Jelenleg csak a ciklo- és
izoparaffinok mennyiségét nem korlátozzák a
motorbenzinekben, mert viszonylag tisztán égnek,
nagy oktánszámúak, kisebb a szenzibilitásuk és
jobb égési tulajdonságúak, mint az aromás vagy

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
különbözıek, továbbá ezek a frakciók (C5-C7)
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olefin szénhidrogének. Ezért mennyiségük iránti
igény egyre nı [1, 2].
A
katalitikus
átalakítások
során
könnyőbenzinekben lévı benzol és cikloparaffinok
az egyensúlyi koncentrációjuk elérése után is
erısebben kötıdnek a katalizátor aktív helyeihez,
mert az adszorpciós energiái az erısen savas
katalizátorokon többszöröse az ugyanolyan
szénatomszámú izo- és n-paraffinokéhoz képest.
Ezért nem kívánt reakciók is lejátszódnak
(győrőnyitás, krakkolódás) azon kívül, hogy a
katalizátor aktív helyeinek a számát is csökkentik,
így kevesebb n-paraffin alakulhat izoparaffinná [3,
4].

A reaktorba betöltött katalizátor térfogata 80
cm3 volt, a reaktor többi szabad részét inert
anyaggal (raschig győrő) töltöttük ki. Analitikai
tisztaságú (96%+) benzolt és n-hexánt, használtunk
alapanyagként. Ezek benzolkoncentrációját 0,04,6% között változtattuk. A kéntelen (<1 ppm)
alapanyagok
vízmentességét
Linde
4A
molekulaszitával biztosítottuk.
Katalizátorok és fontosabb tulajdonságai
Az alkalmazott katalizátorok kereskedelmi
forgalomban kaphatók. Ezeket módosítottuk, így a
Pt/Al2O3/Cl katalizátor klórtartalmát változtattuk 310% között (megnövelt savasság és vázátrendezı
funkció),
míg
a
Pt/H-MOR
katalizátor
nemesfémtartalmát
változtattuk
(növeltük)
(megnövelt hidrogénezı funkció) 0,3-0,7% között,
a Pt/SO42-/ZrO2 katalizátort nem módosítottuk. A
katalizátorok fontosabb tulajdonságait az 1. táblázat
tartalmazza.

Kísérleti rész
A kísérleti munkánk fı célja különbözı
benzoltartalmú n-hexán frakciók katalitikus
átalakítása során a benzolhidrogénezés és az
izomerizációs
reakciók
egymás
melletti
lejátszódásának
vizsgálata
[4,
7,
8]
nagylaboratóriumi berendezésben, folyamatos
üzemben, állandósult aktivitású katalizátorokon.
Ennek oka az is volt, hogy ezeken, a
katalizátorokon a reális (ipari) benzoltartalmú
alapanyagok esetében kevés eredményt közöltek,
illetve azok megbízhatósága is kétséges. A kísérleti
eredmények alapján meghatároztuk a eltérı
összetételő katalizátorok legelınyösebb összetételét
az általunk alkalmazott különbözı benzoltartalmú
alapanyagok és azon paraméterkombinációk
alapján, ahol a legkedvezıbb tulajdonságú
termékeket kaptuk.

Vizsgálati és számítási módszerek
A vizsgálatokhoz szabványos módszereket
alkalmaztunk. A katalizátorok platina- és
klórtartalmát UOP-274 és UOP 291-76 szerint
határoztuk meg. A katalizátorok felületét és
adszorpcióval,
míg
a
savasságát
NH3
pórustérfogatokat
és
a
pórusméreteket
higanypenetrációs módszerrel határoztuk meg. Az
alapanyagok és a termékek összetételét ASTM
D51-34(2003) szabvány szerint határoztuk meg. Az
alapanyagok összes kéntartalmat (GREENLAB
Kft./ANALYTIK-JENA - MULTI EA 3100 típusú
készülékkel) az EN ISO 20846:2003, a
víztartalmakat (GREENLAB Kft./KEM - MKA610 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
egyensúlyi
koncentrációjának
megközelítési
mértékét használtuk (TEKMM), mert ez a

Kísérleti berendezés
A kísérletekhez egy 200 cm3 szabad térfogatú
vertikális, nagynyomású csıreaktort tartalmazó
kísérleti berendezést alkalmaztunk. Ez tartalmazott
minden olyan gépegységet és készüléket, amelyek
megtalálhatók egy izomerizáló üzemben [4, 7]. A
kísérleti berendezéshez egy gázelıkészítı és
szabályozó rendszer tartozik, valamint a reaktorhoz
on-line kötött gázkromatográf.
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legkisebb sebességgel keletkezı komponens, és
egyensúlyi koncentrációja a vizsgált tartományban
közel exponenciálisan változik [4, 7], tehát a
változások jól követhetıek.

A
kísérleteket
állandósult
aktivitású
katalizátorokon végeztük. Az elıkísérleteink
eredményei alapján a kísérletsorozatokat 20-30 bar
össznyomáson, 1,0-4,0 h-1 folyadékterhelésekkel,
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.

Értékek
Katalizátorok

Pt/SO42/ZrO2

*Pt/HMOR

**Pt/Al2O3/Cl

0,415

0,450

0,380

69

86

92-96

0,56

0,81

25,91

37,84

0,108

0,170

2,01

5,12

0,0043

0,0021

130,1

395,6

Tulajdonságok
Pt-tartalom, %
Pt-diszperzitás, %
Savasság,
mmolNH3/g
Sametalic (fém (Pt)
felülete a
katalizátoron), m2/g
fém
Smetal (fajlagos
fémfelület), m2 fém/g
kat.
APS (a fém átlagos
mérete), nm
Savasság (fajl.),
mmolNH3/m2 kat.
2

BET felület, m /g

Eredmények és értékelésük
A benzoltartalomtól függetlenül mind a három
katalizátoron a kedvezı reakcióparaméterek mellett
nyert
valamennyi
termék
gyakorlatilag
benzolmentes (<0,05) volt. A n-hexánhoz
célirányos mennyiségben hozzákevert benzol
koncentrációjának nagyobb értékeinél már jelentıs
mértékben megváltozott az izomerizáló reakciók
sebessége és ezáltal az izomerizáció hatékonysága.
alapú
katalizátornál
Elsısorban
a
ZrO2
tapasztaltunk
jelentıs
izoparaffin
tartalomcsökkenést a termékekben, viszont a
folyadékhozamokat kedvezıen befolyásolta a
benzol nagyobb koncentrációja (2. táblázat). Ennek
oka az, hogy a benzolból keletkezı cikloparaffinok
az erısen savas katalizátorok felületén jóval
erısebben adszorbeálódtak, mint a hasonló
szénatomszámú normál- és izoparaffinok, így az
aktív helyeken mennyiségük kisebb volt, mint a
benzolé.
A ciklo- és izoparaffin szénhidrogének
koncentrációja a folyadéktermékekben 68,9-84,6%
között változott, ennek értéke jelenısen függött az
alkalmazott katalizátortól. A legalacsonyabb
hımérsékleten aktív Pt/Al2O3/Cl katalizátor
esetében (osztott ágy különbözı klórtartalmú
katalizátorokkal)
volt
a
legkedvezıbb
a
termékösszetétel, azaz ezekben a termékekben volt
a legnagyobb a nagy oktánszámú (92) 2,2-dimetilbután
koncentrációja
(>20-30%).
Tehát
egyértelmően igazolódott, hogy a célirányosan
kialakított katalitikus rendszerben (két különbözı

360-430

Mikropórusos felület,
12,2
307,6
m2/g
Mikropórusos
0,0045
0,1428
térfogat cm3/g
Mezopórusos
0,2874
0,2641
térfogat, cm3/g
Mezo-/mikropórusos
63,9
1,85
tf.-i hányad
Átlagos pórusméret,
8,5(85)
2,9(29)
nm(Å)
* Egy, már módosított katalizátor tulajdonságai
**In-situ klórozott katalizátorok, így a módosított katalizátor
számos tulajdonsága csak becsülhetı

3. táblázat. Az alkalmazott katalizátorok fontosabb
tulajdonságai

TEKMM 2, 2− DMB,T =

C2, 2 DMB
C2, 2− DMB;eq .T

Ahol,
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
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klórtartalmú és így eltérı savasságú katalizátor
osztott ágyban vagy külön-külön reaktorban
elhelyezve alkalmas az alacsony hımérséklető
izomerizálásra benzoltartalmú alapanyagok esetén
is. A módosított katalizátorok kevésbé érzékenyen
reagáltak
az
alapanyag
benzoltartalmának
változására, tehát kisebb mértékő volt az
izoparaffin hozam csökkenése továbbá jelentéktelen
volt az oktánszámcsökkenés (a benzolmentes
alapanyaghoz
képest),
mert
a
keletkezı
cikloparaffin elegy oktánszáma magasabb, mint a
hexán és a belıle keletkezı egyensúlyi elegy
oktánszáma. Az alapanyagokban levı benzol aktív
helyeken végbemenı telítése és a keletkezı
ciklohexán részbeni izomerizálódása metilciklopentánná csökkentik a krekkreakciók mértékét,
ezért a folyadékhozamok nagyobbak voltak, mint
benzolmentes
alapanyagok
esetén.
A
folyadékhozam
növekedése,
az
izoés
cikloparaffinok
koncentrációjának
és
Tulajdonságok
Katalizátor
Klórtartalom, %
reaktor I.
reaktor II.
Alapanyag benzoltartalma, %
Hımérséklet, °C
LHSV, h-1
Nyomás, bar
H2/SzH molarány
Izomerizátum (C5+)
Hozam, %
Benzoltartalom, %
2,2-dimetil-bután, %
TEKMM2,2-DMB, %
KOSZ
MOSZ
∆KOSZ*
100%-os n-hexán elválasztás után
Hozam, %
KOSZ
MOSZ
∆KOSZ*

oktánszámának csökkenése összességében enyhén
növeli az oktánszámtömeget (mennyiség *
oktánszám). A nagy benzoltartalmú n-hexán
frakciók esetében az enyhébb mőveleti paraméterek
kedveztek a nagy cseppfolyós hozamnak (2.
táblázat). A 2,2-DMB koncentrációja minden
esetben csökkent a benzoltartalom növelésével, míg
ZrO2 alapú katalizátor esetében az elvártnál jóval
kisebb volt, mint a termodinamikai egyensúlyi
koncentráció értéke (2. táblázat). A ciklo- és
izoparaffin elegyek kísérleti oktánszáma 86,3-80,0
egység között változott.
Az oktánszámváltozásoknak fıleg három oka
van:
a benzol és a belıle keletkezı ciklohexán
és metil-ciklopentán egyensúlyi rendszer
csökkentik a többszörösen elágazó
paraffinok mennyiségét, fıleg a 2,2DMB koncentrációját,

Pt/SO42-/ZrO2

Pt(0,45%)/H-MOR

3,0-4,1
7,1-9,1
0,0-4,6
120-190
1,5
30
1,5:1

0,0-4,2
195-200
1,5
30
2:1

0,0-4,6
260-265
1,0-1,5
30
2:1

99,4-98,6
<0,01
27,9-29,8
67,0-78,2
78,0-74,9
78,5-75,0
44,1-37,6

94,5-90,6
<0,01
9,7-11,2
34,0-40,5
68,2-72,6
68,3-72,5
37,8-33,3

96,2-93,7
<0,01
10,8-13,7
48,9-66,4
71,7-72,8
71,9-72,5
38,0-35,2

84,6-77,6
86,0-86,3
86,7-86,6
53,9-49,9

72,5-68,9
80,0-82,0
79,7-82,0
47,8-46,2

75,8-71,9
82,4-84,6
82,9-84,4
49,0-47,1

Pt/Al2O3/Cl

*alapanyaghoz viszonyított oktánszám-növekedés
2. táblázat. Különbözı benzoltartalmú hexánfraciók esetében nyert termékek fontosabb tulajdonságai az általunk
legkedvezıbbnek talált mőveleti paraméterek mellett
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- a ciklohexán és metil-ciklopentán egyensúlyi
rendszer oktánszáma magasabb, mint a n-hexán és
egyensúlyi izomer komponenseinek az oktánszáma,
kisebb
hımérsékleten
végezve
az
izomerizálást magasabb oktánszámú izomerelegyet
nyerhetünk (termodinamikai lehetıség).
Ezek a hatások is igen bonyolulttá teszik az
izomerizációt, hiszen a cikloparaffinok egyensúlyi
koncentrációja erısebb adszorpciójuk miatt
gyorsabban kialakul. A reakcióelegyben még
mindig jelenlévı cikloparaffinok azonban tovább
gátolják a normál és egyszeres elágazású paraffinok
vázizomerizációját. A ciklohexán (KOSZ:84,0)
izomerizációja nagyobb oktánszámú metilciklopentánná (KOSZ:91,3) elınyös (magasabb
Katalizátor: Pt/Al2O 3/Cl

hımérséklet kedvezıbb - Pt/H-MOR), míg a metilciklopentán győrőfelhasadása elınytelen, hiszen a
keletkezı metil-pentánok(KOSZ:73; 74) és n-hexán
(KOSZ:26,0) oktánszáma már jóval kisebb, továbbá
nagyobb hidrogénfogyasztást eredményez.
A 2. táblázat hozamadatai alapján kitőnik, hogy
minden esetben a legjobb értékeket a Pt/Al2O3/Cl
katalizátor esetében kapjuk, amihez jelentısen
hozzájárul a jól megválasztott klórtartalom és
technológiai elrendezés (1. ábra). Az elsı kisebb
savasságú katalizátorágyon megtörténik a benzol
telítése és kismértékő izomerizáció, addig a
nagyobb klórtartalmú és savasságú, de kisebb
hımérsékleten is aktív másodi reaktorban
megvalósulhat a közel egyensúlyi izomerizáció [4].

Külso H 2

Vízmentesíto

Stabilizáló
oszlop

Fejtermék

Víz
Aktiválószer

Víztisztítóba

Vízmentesíto

Aktiválószer
Izomerátum
(S, H 2O tartalom<0,1 ppm
benzoltartalom <0,05%

Benzoltartalmú C 6 alapanyag

1. ábra. A Pt/Al2O3/Cl katalizátorrendszer technológiai kialakítása
(szaggatott vonallal jelölt négyzetben az opcionálisan két reaktorban vagy osztott ágyban megvalósítható
különbözı savasságú katalizátor elrendezést láthatjuk)
A Pt/H-MOR katalizátor esetében megfigyeltük,
hogy a fémes funkció arányának növelésével
szignifikánsan/jelentısen növelhetı a termékek
oktánszáma, viszont 0,6 és 0,7% platinatartalom
esetében már nem voltak olyan jelentısek a
változások, mint amikor 0,3%-ról 0,4-0,5%-ra
növeltük a katalizátor nemesfémtartalmát. Arra
következtetésre jutottunk a Pt igen magas világpiaci
ára miatt, hogy nem érdemes ezeknél nagyobb

koncentrációban alkalmazni, mivel az jelentısen
megdrágítaná a katalizátor elıállítási költségeit, így
kevésbé lenne gazdaságos a technológia.
Megállapítottuk továbbá, hogy a vizsgált
Pt/szulfátozott cirkónium-oxid módosítások nélkül
a legkevésbé alkalmas benzoltartalmú hexán
frakciók izomerizálására. Felülete, fajlagos
savassága, pórusmérete és pórustérfogat-eloszlása
kedvezıtlenül hat, leginkább a többszörösen
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elágazó izoparaffinok keletkezésére. A 2,2-DMB
vegyület koncentrációjának növekedésével, tehát a
vázátrendezı aktivitásával együtt jelentısen nıttek
párhuzamosan a gázhozamok, azaz a katalizátor
krakkoló aktivitása, ami inkább tulajdonítható a
katalizátor
fizikai-tulajdonságainak,
mint
reakciókinetikai okoknak.

miatt, jobban kötıdnek a katalizátor felületéhez,
ezáltal
átalakulásuk
gyorsabb.
Nagyobb
koncentrációjuk esetén (nem alapanyaghoz illesztett
katalizátorok esetében) - növekvı mennyiségi
igények esetében, ahol a technológia paraméterek
változtatása már nem jelent gazdaságos megoldást izomerizációt gátló hatásuk olyan nagy is lehet,
hogy az alapanyag fı komponensének (n-hexán)
vázátrendezıdését jelentıs mértékben gátolják.

Következtetések
A
vizsgált
izomerizáló
katalizátorok
mindegyike alkalmas lehet benzoltartalmú n-hexán
frakciók izomerizálására. A nagylaboratóriumi
berendezés valamint a vizsgált (módosított)
katalizátorok majd a célirányosan megnövelt
benzolkoncentrációjú alapanyagok alkalmazása
lehetıvé tette, az ipari körülményeket jól
megközelítı feltételek mellett lejátszódó reakciók
vizsgálatát valamint a benzol és a belıle keletkezı
vegyületeknek az izomerizáció eredményességét
befolyásoló hatásának tanulmányozását. Az ilyen
irányú katalitikus kutatások és eredményeik
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 eltérhet attól függıen, hogy milyen
szénhidrogén-összetételő (forráspont tartományú)
alapanyagot alkalmazunk. A nyert benzolmentes
termékek izo- és cikloparaffinok koncentrációja
széles tartományban változott 78,0-68,2%, az
oktánszámuk 86,3-80,0 egység között volt, ami
igen jelentısnek mondható, mert az alapanyagoké a
benzoltartalom függvényében kb. 25 és 29 között
volt. A vizsgált katalizátorok izomerizáló és
benzoltelítı aktivitása - a kedvezı technológiai
feltételek mellett - a következı volt: Pt/Al2O3/Cl
/célirányos
katalitikus
rendszerben
>
Pt/H-mordenit/megnövelt
Pt-tartalom
>
Pt/szulfátozott ZrO2. Az alapanyagban levı a nhexánnál nagyobb forráspontú vegyületek, úgymint
a metil-ciklopentán, ciklohexán, esetleg benzol és a
heptán izomerek nagyobb adszorpciós erısségük
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Bioeredető paraffin elegyek izomerizációja különbözı
katalizátorokon
Isomerization of bio-origin paraffin mixtures over different catalysts
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Summary
The bio-origin fuels and blending components which have high environmental and economical importance play
more and more important role in Europe and the rest of the world. Nowadays mainly the different vegetable oils
transesterificated by methanol (biodiesels) are used in the highest degree as gas oil blending components. These
have numerous disadvantages, e.g. bad storage (oxidation and heat) stability because of the olefinic double
bonds; aptitude to water intake; hydrolysis sensitivity of the ester bonds, which generate corrosive acids; etc.
consequently the maximum blending quantity of the fatty acid methyl esters is limited to 7.0 V/V% in the EN
590:2009 standard by the suggestion of the car manufacturers.
Because of these disadvantages and for that the quantity of bio-origin fuels could be increased, products having
differing structures from the fatty acid methyl esters, consequently having better performance properties have to
be produced from the different natural triglycerides (conventional and ennobled vegetable oils, used cooking oils
and fats, greases from meat and leather processing industry, “brown greases” from the sewage farm, etc.). The
mixtures of iso- and normal paraffins could be good solution; these not possess the mentioned disadvantages.
Unfortunately the cold flow properties of these mixtures rich (>95%) in normal paraffins (mainly n-C12 – n-C20)
are unfavourable (high freezing point, e.g. n-C16: +17°C), which generally could be improved by addition and/or
isomerization. In case of these new composition products the flow improver additives have not proven to be
sufficiently effective, consequently the catalytic hydroisomerization seems to be the most suitable for the
conversion of these paraffin mixture to excellent gas oil blending components, which contain isoparaffins having
lower freezing point (e.g. 5-methyl-pentadecane: -31°C) and higher cetane number (65-75 unit) relative to
normal paraffins.
The isomerization is used in practice mainly in case of C4-C6 paraffins for the production of gasoline blending
components. The reason of this is that, in case of the isomerization of long chain hydrocarbons at higher rate of
conversion the cracking reactions become conspicuous. For the isomerization of longer chain paraffins different
bifunctional catalysts are suitable, since by the correct selection of the balance of the acidic and metallic site of
the catalyst and of the operational parameters, the cracking reactions could be significantly confined. Such
bifunctional catalysts are the noble metals (Pt, Pd) or the metals of the VIII.b group (Ni, Mo) over zeolites or
other acidic support. Out of these active metals Pt and Pd have the highest isomerization selectivity.
In this paper the results of the isomerization of normal paraffin mixture (produced from sunflower oil) over
different 0.5% Pt/SAPO-11, 0.5% Pt/Al-MCM-41, 0.5% Pt/MCM-22 and 0.5% Pt/γ-Al2O3 different acidic
catalysts are presented. According to the results it was concluded that the product yield and quality is
significantly influenced by the features of the used catalyst and the applied operational parameters. In case of 10member ring zeolite having favourable acidity and activity product were obtained with favourable yield and high
isomer content, consequently the cold flow properties of the products were highly improved. Summarizing it was
succeed to produce bio-origin, environmental friendly gas oil blending components with excellent performance
properties (high cetane number: 65-85 unit, practically free of sulphur and nitrogen: <10 mg/kg, practically free
of aromatic compounds: <1%).
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1. Bevezetés

nagy cetánszámú (65-75) izoparaffinokat lehet elıállítani (15. ábra) [5].

A gazdasági és környezetvédelmi szempontból
is nagy jelentıségő bioeredető motorhajtóanyagok,
keverıkomponensek egyre nagyobb szerepet
játszanak mind Európában, mind a világ többi
részén. A dízelgázolajok biokomponenseként
jelenleg különbözı növényolajoknak általában
metanollal történı átészterezésével elıállított
növényolaj-zsírsav-metilésztereinek
(biodízelek)
elegyét használják legnagyobb mértékben. Ezeknek
azonban számos hátrányuk van, mint például rossz
a tárolási (oxidációs és hı) stabilitás a
molekulákban lévı olefines kettıskötések miatt, az
észterkötések könnyen hidrolizálnak, melynek
eredményeképpen korrozív savak képzıdnek, stb.
[1, 2, 3]. Ezen hátrányok miatt az autógyártók
javaslatára a dízelgázolajba bekeverhetı zsírsavmetil-észterek mennyiségét az EU-ban az EN
590:2009 szabvány szerint legfeljebb 7,0 v/v%-ban
korlátozták.
Ezen hátrányok miatt és azért, hogy a biológiai
eredető hajtóanyag komponensek mennyiségét
növelni
lehessen,
különbözı
természetes
trigliceridekbıl (hagyományos és nemesített
növényi olajok, használt sütıolajok és zsiradékok,
hús- és bırfeldolgozásból származó zsiradékok,
szennyvíztisztításból származó „barnazsiradék”,
stb.) a zsírsav metil-észterektıl eltérı szerkezető, és
így jobb minıségi jellemzıkkel rendelkezı
motorhajtóanyag célú termékeket kell elıállítani.
Ilyenek lehetnek az i- és n-paraffinok elegyei,
amelyek nem rendelkeznek a biodízelek említett
hátrányaival [3]. Ha azonban ezek normál
paraffinokban (fıleg n-C12 – n-C20) dús (>95%)
elegyek,
akkor
hidegfolyási
tulajdonságaik
kedvezıtlenek
(magas
az
n-paraffinok
fagyáspontja, pl.: n-C16: +17°C), amelyet általában
adalékolással és/vagy izomerizációval javíthatók.
Ezen új összetételő termékek esetén azonban a
jelenleg alkalmazott folyásjavító adalékok nem
bizonyultak kellıen hatásosnak [4], ezért ezen
paraffindús elegyek kiváló termékké alakításának
befejezı lépésére a katalitikus hidroizomerizáció
tőnik a legalkalmasabbnak, amellyel kisebb
fagyáspontú (pl.: 5-metil-pentadekán: -31°C) és
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15. ábra. A paraffinok szénatomszáma,
molekulaszerkezete és az olvadáspontja közötti
összefüggés.
Az izomerizációt a gyakorlatban legelterjedtebben azonban fıként csak a C4-C6 izoparaffinok
motorbenzin-keverıkomponens célú elıállítására
használják. Ennek oka, hogy a hosszú láncú
szénhidrogének izomerizációja során a nagyobb
mértékő konverziók mellett elıtérbe kerülnek a
krakkoló
reakciók.
Hosszabb
szénláncú
szénhidrogének
izomerizálására
különbözı
kétfunkciós fém/savas hordozójú katalizátorok
használhatók, ugyanis a katalizátor savas és fémes
aktív helyek egyensúlyának valamint az
alkalmazott
paraméterkombinációk
megfelelı
megválasztásával a krakkreakciók jelentısen
visszaszoríthatóak. Ilyen kétfunkciós katalizátorok
például a nemesfémeket (Pt, Pd) és a VIII.b csoport
fémeit (Ni, Mo) tartalmazó fémek zeolit vagy más
savas karakterő katalizátorhordozón. Ezen aktív
fémek közül fıleg a Pt és a Pd rendelkezik nagy
izomerizáló szelektivitással [6, 7].
A normál alkánok hidroizomerizációjának
mechanizmusa a legelfogadottabb elmélet szerint a
következı
lépések
szerint
történik:
I.
dehidrogénezés a nemesfémen; II. az alkének
protonálása a Brønsted savas helyen, szekunder
alkil-karbénium-ion képzıdés; III. az alkilkarbénium-ion átrendezıdése ciklikus alkilkarbénium-ion átmeneti állapoton keresztül; IV.
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napraforgóolaj (palmitinsav 6,6%, sztearinsav:
3,7%, oleinsav: 26,4%, linoleinsav: 62,2%, egyéb
zsírsavak: 1,1%; cetánszám: 41; jódszám: 128g
I2/100g növényolaj; hidegszőrhetıségi határhımérséklet (CFPP) = 20°C) katalitikus hidrogénezésével elıállított paraffin elegyet (oxigéntartalom:
<0,05%; jódszám: 2 g I2/g; n-paraffinok: 98,8%;
n-C18: 90,3%; CFPP: 23°C) használtunk fel.
Katalizátorként 0,5% Pt/SAPO-11, 0,5% Pt/AlMCM-41, 0,5% Pt/MCM-22 és 0,5% Pt/γ-Al2O3
mikroés
mezopórusos
katalizátorokat
alkalmaztunk, melyek fıbb jellemzıit az 4. táblázat
tartalmazza.

deprotonálódás; V. hidrogénezés [8]. A folyamat
során keletkezı labilisabb közbensı termékek
hajlamosabbak a krakkolódásra, így nagy
konverzióknál az elágazó izomerek gyorsan
krakkolódnak. A termékszelektivitás hosszú
szénláncú
paraffinok
izomerizációjakor
a
kétfunkciós katalizátor Brønsted savas helyei
sőrőségének csökkentésével, azaz a Si/Al arány
növelésével illetve a hidrogénezı aktivitás
növelésével lehetséges. Ennek következtében
azonban lecsökken a katalizátor aktivitása, ami
magasabb mőködési hımérsékletet, és/vagy
nagyobb tartózkodási idıt tesz szükségessé,
amelyek szintén kiválthatják a krakkreakciók
fokozódását [9].
Jelen közleményünkben napraforgóolajból
elıállított normál paraffinban dús (>95%) elegy
különbözı savasságú katalizátorokon történı
hidroizomerizációjának
vizsgálatakor
elért
eredményeit mutatjuk be.

2.3. Mőveleti paraméterek
Vizsgálatainkat a következı – elıkísérleteink
eredményei alapján megválasztott, közel ipari –
mőveleti paraméter kombinációk mellett végeztük:
T = 200-400°C, p = 40 bar, folyadékterhelés:
1,0 h-1, H2/alapanyag térfogatarány: 400 Nm3/m3.

2.4. Vizsgálati és számítási módszerek

2. Kísérleti tevékenység

Az alapanyag és a gázolaj forráspont-tartományú
termékek jellemzıit az EN 590:2008 szabványban
elıírt, dízelgázolajokra érvényes szabványos
vizsgálati módszerekkel határoztuk meg, illetıleg
szabványos és nem szabványos módszerek szerint
mértük és számítottuk ki. A katalizátorok platinatartalmát UOP-274 szerint határoztuk meg. A
katalizátorok felületét és savasságát NH3
adszorpcióval, míg a pórustérfogatokat és a
pórusméreteket
higanypenetrációs
módszerrel
határoztuk meg.

Kísérleti
munkánk
célja
kereskedelmi
forgalomban kapható hidrogénezı katalizátorokon
napraforgóolajból elıállított paraffinokban dús
elegy izomerizációjának tanulmányozására 0,5%
Pt/SAPO-11, 0,5% Pt/Al-MCM-41, 0,5% Pt/MCM22 és 0,5% Pt/γ-Al2O3 katalizátorokon. A kísérletek
során összefüggéseket állapítottunk meg a termékek
minısége (konverzió, összes izomertartalom,
termékszelektivitás,
hidegszőrhetıségi
határhımérséklet) és a katalizátorok jellemzıi között. A
katalizátorok aktív-fém tartalmát nem változtattuk.

2.1. Kísérleti berendezés
3. Kísérleti eredmények és értékelésük

A kísérleteket egy 100 cm3 hasznos térfogatú
csıreaktort tartalmazó berendezésben végeztük,
amely tartalmazza az összes olyan fıbb készüléket
és gépegységet, amelyek az ipari heterogén
katalitikus izomerizáló üzemben is megtalálhatók.
A kísérleteket állandósult aktivitású katalizátorokon, folyamatos üzemmódban végeztük.

A vizsgálatok során mindegyik katalizátor esetén
azt tapasztaltuk, hogy egy, a katalizátorra jellemzı
hımérséklet tartományban a konverzió jelentısen
megnıtt (16. ábra). Ezt elınyös esetben az
izomerizáció miatt bekövetkezı átalakulás,
hátrányos esetben pedig a krakkolódás okozta, ami
jelentıs mértékben lerontotta a termékszelektivitást.
(17. ábra).

2.2. Felhasznált anyagok
A
heterogénkatalitikus
hidroizomerizációs
kísérletek alapanyagaként magyarországi eredető
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Jellemzık
Platina-tartalom, %

SAPO-11
0,5

Al-MCM-41

MCM-22

0,5

0,5

γ-Al2O3
0,5

Pt-diszperzitás, %

69

73

50

45

BET fajlagos felület, m /g

105

967

320

132

Savasság, mmol NH3/g

0,13

0,52

0,61

2

0,14

Savasság (fajl.), mmolNH3/m2 kat.
0,0012
0,0005
0,0019
4. táblázat. Az alkalmazott katalizátorok fıbb jellemzıi

és MCM-41 esetén a céltermék hozam vizsgált
hımérséklet-tartomány legmagasabb értékeinél is
meghaladta a 75%-ot (19. ábra).
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16. ábra. A konverzió változása a hımérséklet
függvényében
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18. ábra. Az izomertartalom változása a
hımérséklet függvényében
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A 0,5%Pt/γ-Al2O3 katalizátor nem rendelkezett
kellı izomerizáló aktivitással, 360°C felett pedig
ezen katalizátor esetén is egyre inkább elıtérbe
kerültek a krakkoló reakciók.
A gázolaj forráspont-tartományú céltermékek
hidegszőrhetıségi határhımérséklete (CFPP) az
izomertartalom növekedésével a vártnak megfelelıen nıtt (20. ábra). A kisebb olvadáspontú izoparaffinok alacsony hımérsékleten történı kisebb
mértékő keletkezése (5-15%) a CFPP értéket alig
befolyásolta, ugyanis ekkor még nem jelentkezett
az izo-parraffinok, normál paraffinokat „hígító
hatása”.
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17. ábra. Az izomerszelektivitás változása a
hımérséklet függvényében
A gázolaj forráspont-tartományú termék izomertartalma minden katalizátor esetén egy maximális
érték után csökkenni kezdett, melyet fıként az
említett krakkoló reakciók okoztak (18. ábra),
illetve termodinamikai, egyensúlyi okai is lehetnek.
A krakkolódás következtében a céltermék hozama
is lecsökkent a hımérséklet növelésével, azonban
ez a nagy fajlagos savasságú MCM-22 katalizátor
esetén volt a legjelentısebb, míg a kisebb
savasságú, nagyobb izomer szelektivitású SAPO-11
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hımérsékleten is nagymértékő volt az átalakulás
mértéke, azonban az izomerizáló szelektivitás
alacsony volt. A kedvezıbb savasságú, de kellı
aktivitással is rendelkezı, 10-tagú győrőt
tartalmazó zeolitok esetén kedvezı termékhozam
mellett sikerült elérni nagy izomertartalmat, ezáltal
a termék hidegfolyási tulajdonságai jelentısen
javultak.
Összefoglalva
sikerült
elıállítani
biomassza eredető, kiváló alkalmazástechnikai
tulajdonságokkal rendelkezı (nagy cetánszámú: 6585 egység, kén- és nitrogénmentes: <10 mg/kg,
aromásmentes: <1%) környezetbarát dízelgázolajkeverıkomponenst.
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19. ábra. A gázolaj forrásponttartományú
termékhozam változása a hımérséklet
függvényében
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20. ábra. A céltermékek CFFP értékének változása
a hımérséklet függvényében
Az izoparaffin tartalom további növekedésével a
folyási tulajdonságok már jelentısen javultak, így
Pt/SAPO-11 és MCM-41 katalizátor esetén is
sikerült elıállítani olyan
izoparaffin dús
szénhidrogén elegyeket, amelyek kielégítik az
érvényes EN 590:2009 dízelgázolaj szabvány nyári
minıségi követelményeit, és csak kevéssé
maradnak el a szabványban elıírt -20°C értéktıl.

4. Összefoglalás
Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a
vizsgált katalizátorok hidroizomerizáló aktivitását
jelentısen
befolyásolják
az
alkalmazott
katalizátorok minıségi jellemzıi és a kísérletek
mőveleti paraméterei. A nagyobb fajlagos
savasságú katalizátor esetén (MCM-22) már kisebb
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Könnyő olefinek oligomerizációjának vizsgálata ionos folyadék
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Summary
The engine fuel quality requirements were strictened significantly in the last decade, the most important
restriction were the significant reduction of sulphur and aromatic content. From 2009 in the European Union
only fuels with maximum 10 mg/kg sulphur content can be sold commercially. The benzene content of the
gasolines was previously reduced to 1 v/v% and the polyaromatic content of the gas oils will be reduced
to 2-4 w/w %. In the near future more restrictions are expected in the total aromatic content of both fuels. Beside
the strictening of quality requirements the emission of vehicles with Otto- and Diesel-engines were limited too.
So it is very important to use environmentally friendly, practically sulphur- and aromatic-free blending
components having high n- and isoparaffin content.
Ionic liquids (ILs) containing tetrachloro aluminate anions (e.g. [bmim]AlCl4) have been successfully
used for the dimerization of 1-butene in the presence of nickel complex catalysts. The most important advantage
of this system is the fact, that ILs are good solvents of the nickel complex catalysts but do not mix with the
octane products, so the product separation and catalyst recycling is easy. However, tetrachloro aluminate anions
are sensitive for the moisture (inert atmosphere is necessary), which is a drawback of the process.
Task-specific ILs are ILs containing a specific group (sometimes a catalyst) on the cation. Since Brönsted
acids catalyze oligomerization, using task-specific ILs containing sulfon acidic group are suitable for olefin
oligomerization while they are not sensitive to the air, and thus, the reaction is performed easier and the catalyst
deactivation is slower. The wide-range use of these task-specific ILs are however, limited by their high prices.
In our experiments, sulfonic acid group containing task-specific ILs were used for the oligomerization of
C5 and C6 olefins. Our aim was to obtain C10-C18 isoolefins which are -after hydrogenation- good blending
components for engine fuels. In our experiments, conversion of the light olefins were exceeded 63% and the
selectivity of the C12+ olefins were 25 % with a task-specific ionic liquid. In order to the economic process, the
task-specific IL (the catalyst) was mixed (diluted) with a cheaper “common” IL, so the ionic liquid phase is
consisted of mainly the cheap IL, but also contained the task-specific IL catalyst in smaller amounts.
oligomerizációs technológiák. Oligomerizáció
során különbözı forráspont-tartományba esı
izoolefinek állíthatóak elı (az oligomerizáció
mértékétıl függıen motorbenzin, JET és
dízelgázolaj
forráspont-tartományba
esı
komponensek keletkeznek), amelyek hidrogénezés
után izoparaffinokká alakíthatóak. Az izoparaffinok
kitőnı motorhajtóanyag keverıkomponensek, mivel
könnyen, tisztán égı komponensek, mind fizikaikémiai mind alkalmazástechnikai tulajdonságaik
kiválóak, és jelenleg nem korlátozza elıírás a
motorhajtóanyagokba keverhetı izoparaffinok

1. Bevezetés
A fluid katalitikus krakkolás (FCC) és egyéb
termikus technológiák során nagy mennyiségben
keletkeznek könnyő (3-6 szénatomszámú) olefinek
is. A szigorodó elıírások miatt az FCC-benzin
motorhajtóanyagba való keverhetısége korlátozott
nagy olefin-tartalma miatt, ami ezért további
átalakítást igényel. A hagyományos megoldásokkal
szemben (alkilezés, éter elıállítás) egyre nagyobb
jelentısége
lehet
a
termék
összetétele
szempontjából nagy rugalmassággal rendelkezı
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mennyiségét. Eddig az oligomerizációt többféle
katalizátor alkalmazásával tanulmányozták, mint a
szilárd foszforsav [1], zeolitok [2,3], savas
ioncserélı gyanták [4,5], és szulfátozott fém-oxid
katalizátorok [6].
Az elmúlt 15 évben az ionos folyadékok egyre
nagyobb
teret
nyertek,
mint
korszerő,
környezetbarát oldószerek és reakcióközegek. [7]
Nagy elınyük, hogy az anion és a kation
változtatásával a tulajdonságaik hangolhatóak
(polaritás, hidrofób jelleg stb.)[8]. Az utóbbi
években egyre több publikáció jelent meg az ionos
folyadékok
különbözı
célokra
való
alkalmazhatóságával kapcsolatban, többek között
katalizátorként való felhasználásukról is. [9-13]
Korábban sikeresen alkalmazták a tetraklóraluminát anionokat (Lewis sav) tartalmazó ionos
folyadékokat 1-butén oligomerizációjának céljára
nikkel katalizátor jelenlétében [14]. E katalitikus
rendszer alkalmazásának legnagyobb elınye, hogy
a nikkel komplex katalizátor oldódik az ionos
folyadékban, ami viszont nem elegyedik a
szénhidrogén termékekkel, ezért a termékek
dekantálással elválaszthatóak, és a katalizátor
egyszerően visszanyerhetı, majd recirkuláltatható
(1. ábra). A problémát az jelenti, hogy a tetraklóraluminát anionok érzékenyek a nedvességre, ezért
összetett technológiát kell alkalmazni.
A feladatspecifikus ionos folyadékok funkciós
csoportot tartalmaznak a kationon [15]. Mivel az
oligomerizáció savkatalizált folyamat, egy savas
csoport beépítésével az ionos folyadék alkalmas
lehet oligomerizáció céljára. A nedvességre
érzékeny anionok elkerülésével a rendszer jóval
egyszerőbb lehet. A feladatspecifikus ionos
folyadékok elterjedésének jelenleg magas áruk szab
határt.
Kísérleteink során többféle ionos folyadék
oligomerizációs aktivitását vizsgáltuk. Ezek közül
elsısorban a szulfonsavas csoportot tartalmazó
ionos
folyadéktól
vártuk
a
legnagyobb
oligomerizációs aktivitást. Mivel a világon a
különbözı
motorhajtóanyagok
iránti
igény
folyamatosan változik, célunk egy olyan katalizátor
vagy katalizátorrendszer kiválasztása, amivel a

mőveleti paraméterek változtatásával rugalmasan
tudunk elıállítani motorbenzin illetve középpárlat
forráspont-tartományba esı keverıkomponenseket

1. ábra. Kétfázisú oligomerizációs rendszer

2. Kísérleti tevékenység
Kísérleti munkánk során - a késıbbi ipari
alkalmazást is feltételezve - könnyő FCC-benzin
alapanyag
olefin-tartalmának
oligomerizálási
lehetıségeit vizsgáltuk különbözı ionos folyadékok
felhasználásával. A kísérletek során meghatároztuk
az egyes ionos folyadékok alkalmazása esetén a
cseppfolyós termékek hozamát, a konverziót és a
termékben a C8-C12 és C12+ frakciók részarányát. A
mőveleti paramétereket irodalmi adatok és
elıkísérleti eredményeink alapján választottuk meg.

2.1. Kísérleti berendezés
Kísérleteinket egy saválló acélból készült
autóklávban végeztük. (2. ábra) Minden esetben
5,00 g ionos folyadékot vagy ionos folyadék
elegyet (az elegy 1,00 g IL-1 jelő és 4,00 g egyéb
ionos folyadékot tartalmazott) és 20 cm3
alapanyagot töltöttünk a reaktorba. A reaktor
nyomását nitrogén inert gázzal állítottuk be a kívánt
értékre. A reakció alatt a reaktort olajfürdın
termosztáltuk és mágneses keverıvel kevertettük.
24 óra reagáltatás után leállítottuk a kevertetést,
majd hagytuk lehőlni a reaktort. Eközben a két fázis
gyorsan és tisztán elvált egymástól, így egyszerő
dekantálással elválasztható a termék az ionos
folyadéktól. (2. ábra) Abban az esetben, ha az ionos
folyadékot újabb ciklusban is felhasználtuk, csak a
felsı szénhidrogén fázist távolítottuk el, és az új
alapanyag hozzáadása után újraindítottuk a
katalitikus rendszert.
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termékek egy jellemzı kromatogramja látható a 3.
ábrán.

2. ábra. A kísérleti berendezés (balra) és a reakció
után szétváló fázisok (jobbra)

3. ábra. A termékek jellemzı kromatogramja
A kapott eredmények alapján meghatároztuk az
alapanyag olefin-tartalmának átalakulási mértékét
(konverzió), és a termékben a C8-C12, valamint a
C12+ frakciók részarányát (szelektivitás).

2.2. Felhasznált anyagok
Az
ipari
alkalmazást
is
feltételezve
kıolajfinomítói
FCC
benzin
alapanyagot
használtunk fel a kísérleteink során. Az FCC
benzint 60 °C-ig újradesztilláltuk, hogy a nehezebb
és ciklikus szénhidrogéneket eltávolítsuk az
alapanyagból, mivel ezek részben lefedik a
katalizátor aktív helyeit, így jelentısen csökken a
katalizátor aktivitása, és gyorsabban dezaktiválódik.
Az így elıkészített alapanyag átlagosan körülbelül
egyharmad részben tartalmazott olefineket,
elsısorban pentén és hexén izomereket.
Ötféle ionos folyadékot alkalmaztunk számottevı eredménnyel - a kísérleteink során.
Ezeket a következıképpen jelöltük:
IL-1: 1-(4-szulfobutil)-3-butil-imidazolium
trifluorometil-szulfonát (97% tisztaság,
Fluka)
IL-2: 1-butil-3-metil-imidazolium metilszulfát
(97% tisztaság, Fluka)
IL-3: 1-butil-3-metil-imidazoliuzm tetrafluoroborát (98% tisztaság, Solvent Innovation)
IL-4: 1-butil-3-metil-imidazolium hexafluorofoszfát (>98 tisztaság, Fluka)
IL-5: Etil-tributil-foszfónium dietil-foszfát (>97
tisztaság, io-li-tec)

3. Kísérleti eredmények és értékelésük
Célunk az oligomerizációra legalkalmasabb
katalizátor kiválasztása a lehetı legnagyobb C12+
hozam mellett. Kísérleteink során többféle ionos
folyadékot megvizsgáltunk. A továbbiakban csak a
legfontosabb eredményeket mutatjuk be. Korábbi
elıkísérleteink alapján a következı mőveleti
paramétereket alkalmaztuk: 70 °C hımérséklet, 20
bar nyomás és 24 óra reakcióidı. Az elért
eredményeket az 1. táblázatban mutatjuk be.

2.3. Vizsgálati és számítási módszerek
A szénhidrogén fázisból vett mintákat
gázkromatográfiás módszerrel vizsgáltuk (Thermo
Finnigan Trace GC) PONA oszlop alkalmazásával
(Varian CP-Sil PONA CB FS 50×0.21×0.5). A

Ionos
folyadék

Folyadékhozam, %

Olefin
konverzió, %

C8-C11, %

C12+, %

IL-1

75

25

86,5

63

IL-1
(2)

88,9

63

76

24

IL-2

86,5

7

94

6

IL-2
(2)

88,1

2

99

1

IL-3

84,8

2

100

0

IL-3
(2)

86,0

2

100

0

IL-4

89,8

12

94

6

IL-4
(2)

87,4

10

93

7

IL-5

87,4

10

92

8

IL-5
(2)

85,8

13

93

7

1. táblázat. A tiszta ionos folyadékok alkalmazása
során elért eredmények
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A tiszta ionos folyadékokkal végzett kísérleteink
során az IL-1 jelő ionos folyadék alkalmazása
esetén tapasztaltuk a legnagyobb konverziókat (kb.
63 %), és C12+ szelektivitást (25 %). A többi ionos
folyadék esetén csak jóval kisebb konverziót (<13
%) értünk el. Megállapítottuk, hogy a konverziók
elmaradtak a mások által modellvegyültekkel
végzett kísérletek során tapasztaltaktól. Ez azonban
várható volt, mivel az ipari alapanyag viszonylag
nagy mennyiségben tartalmaz az oligomerizáció
szempontjából inert anyagokat (kb. 66 % telített
paraffin-tartalom).

össze. Az olefin konverzió az IL-2 és IL-3 hígító
ionos folyadék alkalmazása esetén érte el vagy
haladta meg kissé a 20%-ot, és a nehezebb (C12+)
termékek aránya egy esetben sem érte el a 20%-ot.
A cseppfolyós termékek hozama a mérések során
83 és 89% között változott. Az IL-5 alkalmazása
esetén még tapasztaltunk némi olefin konverziót
(10-13%).
Ionos folyadék

Folyadékhozam, %

Olefin
konverzió, %

C8-C11, %

C12+, %

IL-1+IL-2

83,2

19

94

6

IL-1+IL-2 (2)

84,4

21

96

4

Ciklusok
száma

Folyadékhozam, %

Olefin
konverzió, %

C8-C11, %

C12+, %

IL-1+IL-3

86,0

30

83

17

1

86,5

63

75

25

IL-1+IL-3 (2)

84,2

24

85

15

2

88,9

63

76

24

IL-1+IL-5

88,5

13

91

9

3

86,9

33

89

11

IL-1+IL-5 (2)

89,1

13

93

7

4

87,8

32

89

11

5

88,5

19

87

13

3. táblázat. Ionos folyadék elegyek alkalmazása
során elért eredmények
Megállapítottuk, hogy a hígító ionos folyadék
„hígítja”, és így megvédi a katalizátorként
viselkedı ionos folyadékot és annak funkciós
csoportját, ugyanakkor lerontja a katalitikus hatású
komponens (IL-1) hatékonyságát (tehát nem
szinergetikus, hanem antagonisztikus hatású). A
tiszta állapotban viszonylag aktív IL-5 ionos
folyadék volt a legrosszabb hatással az IL-1 jelő
ionos folyadék katalizátor aktivitására, míg a
legjobb eredményt az IL-3 jelő ionos folyadék
esetén sikerült elérni, azonban ennek gazdaságos
alkalmazása részben a több cikluson keresztül való
felhasználhatóság függvénye.

2. táblázat. A tiszta IL-1 jelő ionos folyadék több
ciklusban való felhasználhatósága
Az oligomerizációs aktivitás szempontjából
legjobbnak bizonyult IL-1 ionos folyadékkal
további kísérleteket is végeztünk. Már korábban
megállapítottuk, hogy 24 óra reakcióidı után az
ionos folyadék megsötétedik, állaga gyantaszerővé
válik. További kísérleteink során ugyanakkor azt is
megfigyeltük, hogy ez a sötét anyag – bár állapota
jelentısen eltér az eredeti ionos folyadékétól –
újabb ciklusokban felhasználható. Az IL-1 fázis
újrafelhasználásával kapott eredményeinket a
2. táblázat mutatja be. Az újrafelhasználás során azt
tapasztaltuk, hogy az olefinek konverziója csak a
2. ciklus után kezd jelentıs mértékben csökkenni
(63%-ról 33%-ra), majd ezt követıen fokozatosan
tovább csökken a konverzió, és ezzel együtt a C12+
szénatomszámú termékek aránya is.
További kísérleteink során megvizsgáltunk
különbözı
ionos
folyadék
elegyek
alkalmazhatóságát is, amelyek egyik komponense
minden esetben az IL-1 ionos folyadék volt. A
kísérleti eredményeket a 3. táblázatban foglaltuk

3. Összefoglalás
Kísérleti eredményeink alapján megállapítottuk,
hogy a vizsgált ionos folyadékok közül a 1-(4szulfobutil)-3-butil-imidazolium
trifluorometilszulfonát alkalmas oligomerizáció céljára, mint
Brönsted savas ionos folyadék katalizátor. A tisztán
alkalmazott ionos folyadékkal sikerült 63 %-os
konverziót és 25 % C12+ szelektivitást elérni
viszonylag enyhe körülmények között (70 °C
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hımérsékleten, 20 bar nyomáson). A katalizátor
csak néhány cikluson keresztül használható fel újra,
majd az gyorsan dezaktiválódik. A katalitikusan
aktív katalizátornak egy olcsóbb ionos folyadékkal
való hígításakor (1:4 arány) a konverzió csökkent,
azonban a hígító ionos folyadék megvédi a
katalizátor funkciós csoportjait, így lassabban
dezaktiválódik. A legfontosabb szempont a
katalitikus
rendszer kiválasztása során a
gazdaságosság, ezért egy olcsóbb hígító katalizátor
alkalmazása kisebb aktivitással és több cikluson
keresztül való felhasználhatósággal elınyös lehet.
Erre a célra azonban további kísérleteket kell
végezni.
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Olaj víz emulzió szétválasztása kerámia kapillárcsöves membrán
alkalmazásával
Separation of oil-in-water emulsions with ceramic capillary membranes

Bertalan Zsolt, Márki Edit, Gáspár Igor, Vatai Gyula
Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar,
Élelmiszeripari Mőveletek és Gépek Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 44. tel.: (+36-1)-482-6232 (www.emuv.kee.hu)
Summary
In many types of industries a large amounts of oily wastewaters are produced. These wastewaters can’t be
discharged directly to sewage. They must be cleaned to reduce the oil in emulsion below 50mg oil/L (Hungarian
standard). In this work we tested a new generation of membranes (ceramic capillary membranes) and their effect
to flux and retention of oil.
A kísérletek során az egyes paraméterek
fluxusra, illetve visszatartásra gyakorolt hatását
figyeltük. A visszatartás vizsgálata a permeátum
olajtartalmának spektrofotometriás mérésével (MSZ
260-22:1974) történt.

Bevezetés
Korunk legfontosabb feladatai közé tartozik,
hogy az elıállított termék minısége kiváló legyen,
miközben a gyártás folyamatán a lehetı
legkevesebb és legártalmatlanabb melléktermék
keletkezzen. Mind a gépiparban, mind az
élelmiszeriparban hulladékként nagy mennyiségő
stabil olaj-víz emulzió keletkezik, melynek kezelése
több szempontból is problémás. Az olaj komponens
minısége miatt, az újra felhasználás, illetve a
kommunális szennyvízként történı kezelése nem
lehetséges. Magas víztartalma (80-95 m/m%) az
égetés és a szállítás költségeit jelentısen
megemelik.
Tanszékünkön a korábbi kutatások bizonyították
[1], hogy emulziók szétválasztására a membrán
technikák jól alkalmazhatóak. Jelenlegi munkánk
célja modellezni a kerámia kapillárcsöves membrán
mőveleti paraméterek (Qrec, TMP) hatását a
visszatartásra és fluxusra.

Eredmények és kiértékelésük
A mérési eredmények feldolgozása után
matematikai modelleket definiáltunk a visszatartás
és fluxus meghatározására vizsgált tartományon
belül.
A visszatartások ismeretében meghatároztuk az
optimális mőveleti paraméterek tartományát, ahol a
szőrlet olaj tartalma megfelel az aktuális
környezetvédelmi elıírásoknak (a 204/2001. korm.
rend.) és a használat gazdaságos.

Összefoglalás
A kísérletek eredményeinek ismeretében
kijelenthetı, hogy az ismertetett membrán és eljárás
az olajos szennyvizek tisztítására alkalmas.

Anyagok és módszerek
Kísérleteinkhez
MOL
Unisol
ásványi
mikroemulziós olaj és víz 5%-os keverékét
használtuk. A méréseket 20nm pórusmérető
kerámia kapillárcsöves membrán modulon végeztük
(paraméterei: csövecskék száma: 40 db, csövecske
belsı átmérıje: 3mm, membrán felülete: 0,04m2)
Méréseinket
a
következı tartományban
végeztük: nyomás: 2÷4 bar, térfogatáram:
400÷1200
l/h,
a
hımérséklet
hatásait
kiküszöbölendı a rendszert 50°C-on temperáltuk. A
szükséges mérési pontok helyét 2P illetve 3P
kísérlettervezési módszerekkel határoztuk meg.

Irodalomjegyzék
[1] Gyula N. Vatai, Darko M. Krstić, András K.
Koris, Igor L. Gáspár, Miodrag N. Tekić,
Ultrafiltration
of
oil-in-water
emulsion:
Comparison of ceramic and polymeric membranes
Jordan,
EuroMed
2008
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Extraktív desztilláció ionos folyadékokkal
Extractive distillation with ionic liquids

Csanádi Zsófia1, Gubicza László1, Bélafiné Bakó Katalin1, Maja Habulin2
1

Pannon Egyetem, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet, H-8200, Veszprém, Egyetem u. 10.
Veszprém, Hungary
2
University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Smetanova 17,
2000 Maribor, Slovenia
Summary
Distillation is the most widely used separation technique in the chemical process industries. However, not all
liquid mixtures can be separated by ordinary fractional distillation. When the components to be separated have
relative volatilities of close to 1.00 (i.e. close boiling mixture), separation becomes difficult and expensive
because a large number of trays and a high reflux ratio is necessary. The equipment and utility costs will be
increased and the separation by ordinary distillation can become uneconomical. If the mixture forms azeotropes,
a different problem arises - the azeotropic composition can limit the separation. In such a case, the azeotrope
must be “broken” to enable the separation.
Extractive distillation is an available separation process for azeotropic mixtures. The process requires the
addition of a third component, an entrainer that modifies the relative volatility of the components. The
appropriate selection of the entrainer material is very important to ensure an effective and economical design and
operation of the extractive distillation process.
Ionic liquids (ILs) are new “designer solvents” with favourable properties [1]:
-they have low melting point (<373 K),
-suitable viscosity,
-stability up to high temperature,
-high solubility for both polar and non-polar organic and inorganic substances,
-very low vapour pressure.
Beside the former mentioned properties they are non-flammable and not toxic. For this reason they can be
applied as replacement for conventional toxic, flammable and volatile organic solvents.
Recently, ILs have attracted considerable attention for their potential use as entrainers for separation of
azeotropic or close boiling mixtures. They have a relevant advantage over conventional extractive solvents due
to their low or negligible vapour pressure, volatilities and thermal stabilities.
There are four kind of entrainers used in extractive distillation [2]: solid salts, liquid solvents, the mixture of
liquid solvents and ionic liquids. Organic solvents and dissolved salts are both suitable entrainers, but extractive
distillation with a liquid phase entrainer is more widely used in industrial applications [3][4]. However, ILs
combine both advantages of liquid solvents and solid salts and they are suitable entrainers for the extractive
distillation process.
In the course of our work the application possibilities of ILs in extractive distillation process in laboratory scale
were studied for the separation of i-amyl-acetate/i-amyl-alcohol binary mixture. Two kind of ILs were examined:
[emim]tosy and [bmim]Cl types. The initial composition of the mixture was adjusted to ~16 m/m % i-amylacetate and ~84 m/m % i-amyl-alcohol. After the extractive distillation process the amount of i-amyl-acetate
reached 29.9 and 57.7 m/m % in the case of [emim]tosy and [bmim]Cl type ionic liquid, respectively. These
results indicate that the structure and composition of the applied ionic liquid is a very important parameter and
the amount of ILs has a definitive effect on the effectivity of extractive distillation separation process. Based on
these results investigations of other type of ILs are planned.
fajtája az extraktív desztilláció. Ez a mővelet olyan
elegyek szétválasztására alkalmazható, amelyek
komponensei egymással azeotrópot képeznek,
illetve forráspontjuk egymáshoz nagyon közeli, így
hagyományos desztillációval nem szeparálhatóak
[5]. Mindez az elegy komponenseinek egymáshoz

Bevezetés
A
finomkémiai
iparág
jelentıségének
növekedésével párhuzamosan az utóbbi idıben
megnövekedett érdeklıdés tapasztalható a speciális
desztillációs mőveletekkel szemben, melyek egyik
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viszonyított
alacsony
illékonyságával
magyarázható, amely azeotróp elegy képzıdéséhez
vezet.
Az extraktív desztilláció egy olyan, viszonylag
kis illékonyságú harmadik folyadék komponens
jelenlétében történı desztilláció, amely egyik
kiindulási komponenssel sem képez azeotrópot. A
harmadik komponens helyes megválasztásánál
fontos szempont, hogy benne az egyik kiindulási
anyag oldhatósága nagyobb legyen. Ennek
következtében
az
elválasztandó
anyagok
illékonysága közötti különbség megnı, amely a
desztilláció
hatékonyságának
növelését
eredményezi. Elválasztó közegként a gyakorlatban
elsısorban vizet, vagy szerves
oldószert
alkalmaznak [6][7].
Az utóbbi idıben megnövekedett érdeklıdés
tapasztalható az ionos folyadékok (IF) alkalmazási
lehetıségei iránt, amely a hagyományos szerves
oldószerektıl eltérı tulajdonságaikra vezethetı
vissza.
Az
ionos
folyadékok
extraktív
desztillációban való alkalmazásának elınyei a
következık [8]:
1. elhanyagolhatóan alacsony gıznyomásuknak
köszönhetıen nem szennyezik a fejterméket,
ezért nagy tisztaságú termékek állíthatók elı
velük,
2. széles hımérséklettartományban (>300 °C)
folyékonyak maradnak, ezért magas
forráspontú elegyek elválasztásánál is
alkalmazhatóak,
3. széles oldhatósági tartományuk miatt sokféle
szubsztráttal képesek oldódni és befolyásolni
egyik vagy másik komponens relatív
gıznyomását,
4. elhanyagolható gıznyomásuk miatt egyszerő
bepárlással
könnyen
tisztíthatók
és
újrafelhasználhatók,
5. a hımérsékleti és kémiai stabilitásuk nagy,
mely lehetıvé teszi alkalmazásukat az
extraktív
desztilláció
mőködési
hımérsékletén.
Az extraktív desztilláció során az elválasztó
közeg az elválasztandó komponensek relatív
illékonyságát változtatja meg.

α ij =

γip0
yi / xi
i
=
yj /xj
γ j p0

j

ahol α a komponensek relatív illékonysága, x a
móltört a folyadékfázisban, y a móltört a
gızfázisban, γ az aktivitási együttható, p0 a tiszta
komponens gıznyomása i és j komponensek
esetében [9]. A hozzáadott komponens valójában az
elválasztandó anyagok aktivitási koefficienseinek
arányát, azaz a szelektivitást változtatja meg. A
megfelelı szelektivitás biztosításán kívül az
elválasztó közegnek egyéb követelményeknek is
meg kell felelnie, úgymint:
-alacsony viszkozitás,
-kis illékonyság,
-forráspontja magasabb legyen, mint az
elválasztandó komponenseké, így könnyen
visszanyerhetı,
-ne legyen gyúlékony és korrozív,
-ne lépjen reakcióba a desztillálandó elegy
komponenseivel.
Ezen követelményrendszernek az IF a
korábbiakban
felsorolt
tulajdonságaiknak
köszönhetıen jól megfelelnek. Éppen ezért az
utóbbi években vizsgálatuk és alkalmazásuk –
egyéb területek mellett - az extraktív desztilláció
témakörében is egyre elterjedtebb.
Munkánk során izo-amil-acetát/izo-amil-alkohol
elegy különbözı típusú ionos folyadékokkal történı
extraktív desztillációs elválasztásának vizsgálatára
végeztünk kísérleteket.

Anyagok és módszerek
A kísérletek során alkalmazott IF a következık
voltak:
• 1-etil-3-metil-imidazolium-toluol-szulfonát:
([emim]tosy), (IoLiTec Ionic Liquids
Technologies GmbH & Co. KG)
• 1-butil-3-metil-imidazolium-klorid:
([bmim]Cl), (IoLiTec Ionic Liquids
Technologies GmbH & Co. KG)
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Egyéb felhasznált vegyszerek: i-amil-acetát, i-amilalkohol (SIGMA).
A gázkromatográfiás analízist HP 5890A típusú
gázkromatográffal, HP-FFAP kolonna és FID
detektor segítségével hajtottuk végre.

alkohol volt. A kísérleteket egy laboratóriumi
mérető, szakaszos mőködéső extraktív desztillációs
berendezésben valósítottuk meg, melynek fényképe
az 1. ábrán látható. Az ionos folyadékot a
desztilláló oszlopra felülrıl adagoltuk be, a
szétválasztandó elegyet pedig az oszlop közepén
vezettük be, így azok ellenáramban találkoztak
egymással. Az oszlop töltete az ún. Heli-Pak töltet,
melynek anyaga V2A fémhuzal, átmérıje 2,0×3,0
mm,
falvastagsága
0,2
mm.

Eredmények
Méréseink során i-amil-acetát/i-amil-alkohol
modell-oldatokkal dolgoztunk, melyek összetétele
~16 m/m % i-amil-acetát és ~84 m/m % i-amil-

1. ábra. Laboratóriumi mérető desztillációs berendezés
Az eredmények, melyeket az 1. táblázatban
foglaltunk össze, azt mutatják, hogy az alkalmazott
IF típusa és mennyisége jelentıs hatást gyakorol az
elválasztás hatékonyságára. A kisebb mérető aniont
tartalmazó ionos folyadék, a [bmim]Cl esetében az
elválasztás
hatékonysága
azonos
kísérleti
körülmények mellett nagyobb volt. Ennek
szerkezete különbözik az [emim]tosy ionos
folyadék felépítésétıl, mivel benne az ionok között

erısebb elektrosztatikus kölcsönhatások alakulnak
ki. A Cl- körül az i-amil-alkohol szolvatációs burkot
képezhet, amely az azeotróp megtöréséhez vezet, az
i-amil-alkohol pedig a továbbiakban az ionos
folyadékkal együtt mozog az oszlopban, elválva az
i-amil-alkoholtól. Emellett a másik befolyásoló
paraméter az alkalmazott IF mennyisége, amely
minél nagyobb feleslegben van jelen, a szeparáció
annál eredményesebben valósítható meg.
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IF típusa
[emim]tosy
[emim]tosy
[bmim]Cl
[bmim]Cl

Kiindulási elegy
Desztillátum
i-amil-acetát
(m/m %)
16,0
23,0
16,2
29,9
16,1
37,9
16,1
55,7

IF felesleg
(VIF/Vdesztillátum)
2,5
5,7
2,5
3,4

1. táblázat. Szakaszos extraktív desztilláció eredményei különbözı típusú IF alkalmazása esetén
[5] Jiqin, Z., Jian, C., Chengyue, L., Weiyang, F.,
Fluid Phase Equil., 247, 102-106 (2006)
[6] Kotai, B., Lang, P., Modla, G., Chem. Eng. Sci.,
62, 6816-6826 (2007)
[7] Xu, S.L., Wang, H.Y., Chem. Eng. Proc., 45,
954-958 (2006)
[8] Zhang, J., Hu, A., Wang, Y., Xiao, X., Guo, J.,
Luo, X., Sep. Sci. Eng., 17, 42-46 (2009)
[9] Westerholt, A., Liebert, V., Gmehling, J., Fluid
Phase Equil., 280, 56-60 (2009)

Összefoglalás
Kísérleteink
során
ionos
folyadékokat
alkalmaztunk extraktív desztilláció elválasztó
közegeként
i-amil-acetát/i-amil-alkohol
elegy
elválasztására. Munkánk során bebizonyosodott,
hogy az általunk alkalmazott ionos folyadékok
alkalmasak azeotróp elegyek megtörésére. A
kezdeti 16 m/m % i-amil-acetát tartalmú modell
elegybıl kiindulva 29,9 és 55,7 m/m %-os
desztillátumot állítottunk elı az alkalmazott ionos
folyadék típusától, illetve mennyiségétıl függıen,
amely paraméterek jelentıs hatást gyakorolnak a
desztilláció hatékonyságára, így azok további
vizsgálata ésszerő célkitőzésnek bizonyul.
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A kutatómunkát a TÁMOP-4.2.2-08/1/20080018 azonosító számú „Élhetıbb környezet,
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technológiák kutatása a Pannon Egyetemen” címő
pályázat és a SI-13/2009 számú szlovén-magyar
TéT pályázat támogatásával végeztük.
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Ionos folyadékok, támasztóréteges folyadékmembránok és
polimerizált ionos folyadék membránok gázszorpciója
Gas sorption of ionic liquids, supported ionic liquid membranes
and polymerised ionic liquid membranes

Cserjési Petra1, Brožová Libuše2, Žitka Jan2, Pientka Zbyněk2,
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Summary
The investigation of gas sorption and uptake of membrane materials is considered to be essential since the
sorption properties play an important role in the permeability and selectivity of both dense polymeric membranes
and supported liquid membranes.
In this work the nitrogen, hydrogen, oxygen, methane and carbon-dioxide sorption of several unconventional
ionic liquids, supported ionic liquid mermbranes prepared with these ionic liquids and membranes prepared from
polymerised ionic liquids were measured at three different pressure values using sorption balance.
It was found that some of the ionic liquids had no gas sorption while some of them exhibited selective carbondioxide or methane sorption.
Although the supporting PVDF membrane exhibited no sorption the gas sorption of supported ionic liquid
membranes differed from the sorption of the corresponding ionic liquids in most cases.
Surprisingly some of the polymerised ionic liquid membranes exhibited sorption of nitrogen, which is supposed
to be an inert gas.
In the future the gas permeability and selectivity of the same membranes will be measured and a connection
between gas sorption and gas separation properties will be determined.
szorpcióját vizsgáltam három különbözı nyomáson
szorpciós mérleg segítségével.

Bevezetés
Napjainkban a membrános gázszeparáció egyre
nagyobb népszerőségre tesz szert, ami egyáltalán
nem meglepı annak tükrében, hogy a technológia
bizonyítottan megállja a helyét a hagyományos
eljárások mellett számos elınyének köszönhetıen,
mint például kisebb energiaszükséglet, kompakt
felépítés, alacsony üzemeltetési költség, stb.
A gázszeparációra alkalmas membránok
permeabilitását és szelektivitását nagy mértékben
befolyásolja gáz ab/adszorpciójuk, így ennek
tanulmányozása elengedhetetlen felhasználásuk
elıtt [1].
Ebben a munkában újszerő ionos folyadékokkal
készített támasztóréteges folyadékmembránok, az
ezekhez használt ionos folyadékok, továbbá
polimerizált ionos folyadékból készített membránok
nitrogén, hidrogén, oxigén, metán és szén-dioxid

Anyagok és módszerek
Felhasznált anyagok
Gázok: nitrogén (N2), hidrogén (H2), oxigén (O2),
metán (CH4), szén-dioxid (CO2)
Támasztórétegként használt membrán: A Millipore
cég Durapore Membrane (kód: GVHP) ultraszőrı
típusú membránja.
A felhasznált ionos folyadékokat és
vegyszereket az 1. táblázat tartalmazza.
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egyéb

1. táblázat: A felhasznált vegyszerek
Ionos folyadékok és vegyszerek
1-etil-3-metil imidazolium trifluoro-metánszulfonát
Trietil-szulfonium bisz(trifluoro-metil)
szulfonil-imid
Trihexil-tetradecil-foszfonium bromid
2-hidroxi etil-ammónium formiát
1-allil-3-metil imidazolium bisz(trifluorometil) szulfonil-imid
1-allil-3-metil imidazolium dicián-amid
Etil-bromid
Butil-bromid
Triklór-ecetsav
Vinil-imidazolium
Akrilonitril
Nátrium-dicián-amid
Nátrium-tiocianát

Tisztaság

Dimetil-szulfoxid

>99%

Azobiszizobutironitril

-

>95%

Kopolimerizáció és membránkészítés
1-vinil-3-etil-imidazolium-bromid monomerbıl
és akrilonitrilbıl kopolimert, abból pedig vékony
membránt készítettem az alábbi módon. 5 g 1-vinil3-etil-imidazolium-bromidot
és
0,1
g
azobiszizobutironitril iniciátort feloldottam 90 g
dimetil-szulfoxid oldószerben, majd hozzáadtam 5
g akrilonitrilt állandó keverés mellett. Az így kapott
sárga színő oldaton néhány percig szén-dioxidot
buborékoltattam át, majd 70°C hımérsékleten
tartottam 24 órán keresztül, amíg lejátszódott a
polimerizáció.
A polimer (I. kopolimer) oldatból egy keveset
egyenletesen kiöntöttem egy üveglapra, 24 óráig az
oldószer eltávolítása miatt 70°C-on, majd 1 órán át
a filmképzıdés céljából 130°C-on tartottam. Ezt
követıen az üveglapot aceton-víz oldatban (50-50
m/m%) áztattam, amíg a képzıdött membrán levált
az üveg felületérıl.

Eredet
Solvent Innovation GmbH, Köln,
Németország

>95%
>99%
>97%

IoLiTec GmbH & Co. KG,
Németország

>97%
>97%
98%
99%
>99%
>99%
>99%
>97%
>98%

Sigma Aldrich Co.
Prága, Csehország

Fluka
LACH-NER, s.r.o. Brno,
Csehország
Ústav makromolekulární chemie
AV ČR, v. v. i., Prága, Csehország

Kísérleti módszerek
Polimerizált ionos folyadék membrán készítése
Monomerszintézis
A kétféle monomer (1-vinil-3-etil-imidazoliumbromid és 1-vinil-3-butil-imidazolium-bromid)
szintézisét azonos módon végeztem el.
Az elsı esetben egy 500ml-es lombikba 1,5 mol
vinil-imidazoliumot öntöttem, hozzáadtam néhány
gramm
hidrokinont
a
polimerizáció
megakadályozása céljából, majd elkezdtem
kevertetni és főteni amíg a hımérséklete elérte a
70°C-ot. Ekkor elkezdtem szépen lassan egy csap
segítségével az 1,4*1,5 mol mennyiségő etilbromidot csepegtetni a lombikba úgy, hogy az oldat
hımérséklete mindig 70 és 110°C között maradjon.
Mivel exoterm reakcióról van szó, így a
hımérséklet gyors csökkenése a reakció leállását
jelzi, ekkor növeltem a csepegtetés sebbeségét. Az
etil-bromid adagolása után az elegyet ismét főteni
kezdtem, amikor elérte a hımérséklete a 150°C-ot,
a reakció teljes mértékő lejátszódása céljából még
60 percig kevertettem az oldatot ezen a
hımérsékleten. A kapott nyúlós barnássárga színő
oldatból a barnásfehéres szilárd, kristályos terméket
(1-vinil-3-etil-imidazolium-bromidot)
aceton
hozzáadásával kristályosítottam ki, vákuumszőrés
után pedig 20°C-on tömegállandóságig szárítottam.
A 1-vinil-3-butil-imidazolium-bromid monomer
szintézise hasonólan zajlott azzal a különbséggel,
hogy 1,5 mol vinil-imidazoliumhoz 1,2*1,5 mol
butil-bromidot adagoltam.

Polimerizáció és membránkészítés
1-vinil-3-butil-imidazolium-bromid monomerbıl nátrium-dicián-amiddal, triklór-ecetsavval és
nátrium-tiocianáttal
anioncserélt
polimereket
készítettem az alábbi módon. 85 g, 59 g és 88 g
monomer kristályt feloldottam 100-100 ml
desztillált vízben, majd rendre hozzáadtam 8 g
nátrium-dicián-amidot, 11 g triklór-ecetsavat és 8 g
nátrium-tiocianátot állandó keverés mellett, amíg
barnásfehér színő masszát kaptam. Ezeket többször
átmostam desztillált vízzel, majd 37°C-on
szárítottam a víz eltávolítása miatt és megkaptam a
poli(1-vinil-3-butil-imidazolium-dicián-amid), azaz
II. polimer,
poli(1-vinil-3-butil-imidazoliumtriklorid), azaz III. polimer és poli(1-vinl-3-butilimidazolium- tiocianát), azaz IV. polimer
termékeket. Ezekbıl néhány grammot feloldottam
etanolban, az oldatot egy-egy üveglapra öntöttem,
majd 40°C-on vákuumszárítóban szárítottam és
megkaptam a membránokat.
Támasztóréteges folyadékmembrán készítése
A membránok elkeszítésekor elıször nagyjából
1 ml ionos folyadékot pipettáztam egy Petricsészébe, amit egy exikkátorba tettem és az ionos
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folyadékban található szennyezık, elsısorban a víz
eltavolítása miatt vákuum alá helyeztem. 24 óra
utan a kör alakú, pórusos membránt betettem az
exikkátorba, amit ismét vákuum alá helyeztem. A
membrán ily módon történı száritására azért van
szükség, hogy víztartalma minimális legyen,
ugyanis az ionos folyadékok higroszkóposak, a
felvett nedvességtartalom pedig megváltoztatja
tulajdonságaikat. A membránszarítást 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
folyadékmembrán
felületérıl
szerkezetének
megsértése
nélkül,
óvatosan
eltávolítottam a pórusokba be nem jutott ionos
folyadékot.

2. ábra. A szorpciós mérleg két karja, a
vákuumpumpa és a gázbevezetı csı
A vizsgálandó minta tömegmérés után a jobb
karra kerül, míg a másikon egy ismert tömegő súly
található. A szorpciós mérleg a kettı közti
tömegkülönbséget, illetve annak változását méri.
A kísérletek során a mintát behelyezés után 24
óráig vákuum alá helyeztem, ennyi idı alatt minden
esetben bekövetkezett a víz és egyéb más
szennyezık deszorpciója a minta tömege pedig elért
egy állandó értéket. Ezután adott nyomáson (8 kPa)
gázt engedtem a mintatérbe és 2 óráig vártam, hogy
lejátszódjon a szorpció, majd ismét vákuum alá
helyeztem a mintát, hogy az ab/adszorbeálódott gáz
eltávozzon a mintából. Ezt minden egyes minta
esetében még két nyomás értéken (16 kPa és 20
kPa) megismételtem mindegyik gázzal.

Gázszorpció mérése
A gázszorpció mérésére alkalmas berendezés
több egységbıl épül fel, aminek legfontosabb része
a szorpciós mérleg és az ahhoz kapcsolódó
adatrögzítésre használt számítógép (1. ábra).

Eredmények
A polimerizált ionos folyadék membránok, az
ionos folyadékok és a támasztóréteges ionos
folyadékmembránok nitrogén, hidrogén, oxigén,
szén-dioxid és metán szorpciójára vonatkozó
eredmények alapján megállapítható, hogy az egyes
membránok és ionos folyadékok szorpciós
tulajdonságai eltérnek egymástól és, hogy a
gázszorpció mindegyik esetben nagyon alacsony
volt, legtöbbször akár elhanyagolhatónak is
nevezhetı.
Meglepı volt, hogy az I. kopolimer és a IV.
polimer, valamint két ionos folyadék esetében is

1. ábra. Szorpciós mérleg és a hozzá kapcsolódó
számítógép
A szorpciós mérleg "két karja" egy-egy
üveglombikba nyúlik ahol egy vákuumpumpa
segítségével vákuum hozható létre, illetve ahová a
pumpa elzárásakor egy csövön keresztül a mérendı
gáz vezethetı be a gázpalackból (2. ábra).
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tapasztaltam nitrogén szorpciót, hiszen a nitrogén
inert gáz és általában nem ab/adszorbeálódik.
Érdekes továbbá, hogy a PVDF membránban
nem ab/adszorbeálódik egyik vizsgált gáz sem, a
támasztóréteges folyadékmemberánok azonban
eltérı gázszorpciós eredményekkel rendelkeznek,
mint a kapcsolódó ionos folyadékok. A legtöbb
esetben elmondható, hogy az adott ionos folyadék
alacsonyabb szorpciós értékekkel rendelkezik, mint
a
segítségével
készített
támasztóréteges
folyadékmembrán, aminek oka a folyadék és a
polimer membrán között fellépı, szorpciót
elısegítı folyamatokban keresendı.

(nanoszerkezető)
membránok
viselkedésének
tanulmányozása különbözı teszt módszerekkel),
részben pedig a PD 72738 számon regisztrált
OTKA projekt támogatásával végeztük.
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Összefoglalás
Ebben a munkában néhány polimerizált ionos
folyadékból készült membrán, ionos folyadék és az
ionos folyadékokkal, valamint PVDF pórusos
polimer membránnal készített támasztórétegs
folyadékmembránok nitrogén, hidrogén, oxigén,
szén-dioxid és metán szorpcióját vizsgáltam.
Megállapítottam, hogy az egyes membránok és
ionos folyadékok szorpciós tulajdonságai ha csak
kis mértékben is, de eltérnek egymástól.
Mindegyikre igaz azonban, hogy csak kis
mennyiségben ab/adszorbeálják a használt gázokat.
Meglepı
tulajdonsága
néhány
ionos
folyadéknak és polimerozált ionos folyadéknak,
hogy nitrogén gáz szorpciót mutatnak, ami a
nitrogén elválasztás szempontjából hasznos
információ lehet.
Észrevehetı továbbá, hogy a PVDF membrán
nem mutat gáz szorpciót a támasztóréteges
folyadékmembránok pedig nagyobb szorpciós
értékekkel rendelkeznek, mint az ionos folyadékok,
amiket elkészítésükhöz használtam. Ez a jelenség
valószínleg az ionos folyadékok és a polimer
membrán közti kölcsnhatásra vezethetı vissza.

Köszönetnyilvánítás
A kutatómunkát részben a CZ-8/08. számon
regisztrált TéT projekt (címe: Gázszeparációs és
pervaporációs célokra alkalmas pórusmentes
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Pektin enzimes hidrolízise kapilláris membrán bioreaktorban
Enzymatic hydrolysis of pectin in a hollow fiber membrane bioreactor

Keszey Zs., Csanádi Zs., Bélafiné Bakó K.
Pannon Egyetem, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet
Veszprém, Egyetem u. 10.
Summary
In processing of fruits, vegetables to manufacture juices, pectin may make juice extraction difficult due to its
water retaining ability. This problem can be solved by enzymatic degradation of pectin. Moreover galacturonic
acid obtained as a product may be applied in the food and cosmetic industry.
Polygalacturonase enzyme from Aspergillus niger was used in the experiments. During the kinetical studies of
the reaction, strong product inhibition was found. Therefore it should be removed continuously during the
reaction. In this work hollow fiber membrane bioreactor was applied to carry out the bioconversion and
separation step simultaneously. In this way pectin hydrolysis was realised in higher productivity.
galakturonsav
elıállítása
során
jelentıs
termékinhibíció lép fel. Ezt próbáltuk elkerülni a
galakturonsav folyamatos elvételével, melyet egy
membrán bioreaktorban valósítottunk meg. A
membránokat elsısorban szeparációs célokra:
koncentrálásra, tisztításra, frakcionálásra szokták
használni. A kíméletes membránszeparáció
mőveletek [5-7] és a bioreaktorok kombinálásából
születtek a membrán bioreaktorok [8]. A membrán
modulnak kapilláris membránt választottunk azért,
mert így sokkal nagyobb felület érhetı el a többi
típusú membránhoz képest és jobb membrán
kitöltési sőrőséggel rendelkezik.
A kísérletek során vizsgáltuk, hogy melyek azok
az optimális paraméterek, ahol nagy mennyiségő
permeátumot sikerül elvennünk, hogy ez által
csökkentsük a membránban kialakuló eltömıdést
(fouling), és közel maximális legyen a
galakturonsav kinyerés hatásfoka.

Bevezetés
A pektin régóta ismert makromolekula,
elsısorban gélesítı hatása miatt. A pektin növények
sejtfalában megtalálható vegyület, olyan heterogén
poliszacharid, melynek egyik fı alkotóeleme a
galakturonsav [1].
A pektin régebben víz-visszatartó hatása révén
elsısorban, mint megoldandó probléma jelentkezett
a gyümölcs- és zöldséglevek gyártásában, hiszen
jelentısen megnehezítette a lé kinyerését,
megnövelve
ezzel
az
egységnyi
termék
elıállításához szükséges alapanyag- és a
feldolgozáskor
keletkezı
melléktermék
mennyiségét [2]. Az 1930-as években felfedezték,
hogy
bizonyos
enzimek
(pektinázok)
felhasználásával a pektin szerkezete megbontható,
ezáltal víz-visszatartó hatása megszüntethetı, a
gyümölcslé
kinyerésének
hatásfoka
pedig
maximalizálható [3].
Az elıbbi bekezdésben kiemelt negatív
tulajdonsága mellett azonban a pektin számos
kedvezı tulajdonsággal is rendelkezik. Mivel
könnyen gélt képez és kedvezı élettani hatásokkal
is rendelkezik, a pektint, valamint az azt felépítı
galakturonsavat az élelmiszeripar mellett a
gyógyszer- és a kozmetikai ipar is elıszeretettel
használja egyes termékei adalék- és alapanyagaként
[4].
A munkám során megoldandó probléma az volt,
hogy a pektin enzimes hidrolízisével történı

Anyagok és módszerek
A pektin enzimes hidrolízise során felhasznált
enzim a poligalakturonáz enzim Aspergillus nigerbıl (Fluka). Standard aktivitása 1,7 U/mg, ahol az
aktivitás
1
egysége
megfelel
annak
a
mennyiségnek,
ami
percenként
1
µmol
galakturonsavat szabadít fel poligalakturonsavból
pH=4,1 és 50 °C-on.
A reakciót membrán bioreaktorban végeztem el.
Enzimet tartalmazó híg szubsztrát oldatot
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ami pontosan mutatja a pektin molekula fokozatos
lebontását.
Rázatott lombikos és kevert reaktoros
vizsgálatokat végeztünk a korábbi enzimkinetikai
mérések ellenırzése céljából.
A rázatott lombikos kísérleteknél T=50 °C-on,
pH=4,1 150 rpm 2 g/l-es és 30 dm3 citrus pektin
oldatot alkalmaztunk a kísérletek elvégzéséhez.
Poligalakturonáz enzimmel végeztük el a kísérletet,
ahol az enzimmennyisége 0,1 g/l volt.
A kevert reaktoros kísérletek, amelyet a MBRhoz beépíteni tervezett reaktorban végeztünk, a
hımérséklet 45 °C, pH=4,1, 2 g/l és 500 dm3-es
pektin oldatot használtunk és ebben vizsgáltuk az
enzimes hidrolízist. Az enzim mennyisége azonos
volt a rázatott lombikos reakcióval (0,1 g/l). Az
eredményeket a 2. ábra mutatja.
Redukáló cukor koncentrációja (g/l)

keringettem egy mágnes kevertetéső termosztált
reaktorból a membrán modulon át. A berendezés
vázlatát az 1. ábra mutatja.
A kapilláris típusú ultraszőrı membrán anyaga
30.000 Da cut-off értékő poliakrilnitril volt. A
membrán pórusméretéhez képest nagymérető
enzimet visszatartotta, viszont az alacsony
molekulatömegő anyagok, mint a galakturonsav,
könnyen átjuthattak rajta.

1. ábra. A szakaszos üzemmódú MBR berendezés
vázlata
A membrán bioreaktoros kísérleteknél a
reakciókörülmények a következık voltak: 45 °C,
4,1-es pH (citrát puffer oldat segítségével). A 45°Cos hımérséklet az a felsı hımérsékleti intervallum,
ami felett a membrán már nem mőködik
biztonsággal. A membrán felülete 0,21 m2 volt.
Az enzimes hidrolízis nyomon követése a Shoorl
által kidolgozott redukáló cukor meghatározással
történt [9].
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2. ábra. A redukáló cukor koncentrációja a
permeátumban az idı függvényében kevert
reaktorban (500 cm3) és rázatott lombikban
(30 cm3) (2 g/l pektin-oldat, 4,1 pH, 45 °C)
A 2. ábrán látható, hogy a két reakció lefutása
hasonló, a kevert reaktoros méréseknél némileg
gyengébb konverziót kaptunk, amely annak tudható
be, hogy alacsonyabb hımérsékletet alkalmaztunk a
membrán gyengébb hıtőrése miatt.
A pektint bontó enzimeket évtizedek óta
sikeresen alkalmazzák az iparban. A cukorrépa
pektin lebontását komplex enzimkészítménnyel már
vizsgálták kutatók [2], és arra az eredményre
jutottak, hogy termékinhibíció lép fel a reakció
során. A termékinhibíció kimérést Kiss K. végezte
el korábban [5] és meghatározta – többek között – a
citrus pektinre vonatkozó kinetikai állandókat.

Eredmények
A pektin enzimes hidrolízise vizes közegő, egy
szubsztrátos reakciónak tekinthetı. A víz végtelen
feleslegben van jelen. A méréseknél alkalmazott
enzim tisztított endo-poligalakturonáz volt. Ez az
enzimtípus a pektinlánc bármely szakaszán képes
kötéseket hasítani, így elıfordulhat, hogy a
keletkezett termék nem galakturonsav, hanem
oligo-galakturonát lesz. A reakciók nyomonkövetése redukáló cukor tartalom méréssel történt,
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A
citrus
pektin
hidrolízisénél
kapott
poligalakturonáz enzimmel történı a reakció
Michealis-Menten állandója 8,3 g/l, a vmax=1,06
g/l*min és az inhibícós állandója 3,13 g/l [10].
Korábban sikeresen alkalmaztak lapmembrán
modult a termékinhibíció visszaszorítására,
azonban
az
ipari
megvalósítást
célzó
méretnöveléshez a síklap modul nem tőnt
célravezetınek. A nagyobb felület, se egyben a
jobb membrán kitöltési sőrőség eléréséhez
kapilláris
membrán
modult
szándékoztunk
beépíteni.
Kimértem adott térfogatáramnál és TMP
értékeknél a fluxust. Desztillált vizet és pektin
oldatot (2 g/l) cirkuláltattam a kapilláris
membránon keresztül, s mértem a keletkezı
permeátum mennyiségét illetve sebességét. Ebbıl a
membrán felületének ismeretében számoltam ki a
fluxus értékeket.

A pektin hidrolízisét elıször egy olyan MBR
rendszerben vizsgáltuk, ahol a bioreaktor térfogata
500 ml volt.
A mérési körülmények: 2 g/l-es kiindulási
szubsztrát-oldatot használtunk, enzim mőködése
szempontjából pH=4,1 (citrát puffer) és 45 °C-ot
állítottunk be a reakciótérben. Az 0,1 g/l
koncentrációjú
poligalakturonázt
(Aspergillus
niger) szabad formában adtuk a rendszerhez.
Kimértük, milyen hatása van a térfogatáramnak, a
TMP-nek a galakturonsav képzıdésére. Nagyobb
térfogatárammal és a transzmembrán nyomás
növelése pozitív hatással van a galakturonsav
képzıdésre. Ezért úgy döntöttünk, hogy v=9,7
dm3/h és TMP alkalmazásával p=0,0195 bar-ral
dolgozunk.
Az anyagmérleget is figyelembe véve azonban a
termékhozam adatok nem bizonyultak kedvezınek.
Ennek oka, hogy termékképzıdés sebessége
kisebbnek tőnt, mint a termékelvétel sebesség.
Ezért gondoltunk arra a megoldásra, hogy az
enzimes reakció elindítása és a keringtetés
elindítása között legalább egy órát várunk. Így az
egy óra alatt keletkezik annyi galakturonsav amit
már érdemes elvenni. Ez a rázatott lombikos
kísérletekbıl is látszik (3. ábra).

3. ábra. A desztillált víz (v=9,7 dm3/h) és
pektin oldat (v=9,1 dm3/h) fluxus értékeinek
változása a transzmembrán nyomás változás
függvényében
A desztillált víz esetében TMP növelésével
arányosan nıtt a fluxus értéke. A kapott egyenes
meredekségébıl meghatároztam a hidraulikus
membrán permeábilitási értéket, ami 98 l/h*bar*m2
adódott.
A pektin oldat esetében is egyenesen arányosan
nıtt a fluxus értéke a nyomáskülönbség
függvényében az adott – meglehetısen szők –
nyomástartományban. Az is látszik azonban, hogy a
fluxus értékek kisebbek, mint a desztillált víz
esetében.

4. ábra. Kapcsolat a TMP nagysága és a
galakturonsav mennyisége között az idı
függvényében
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Jól látszik az ábrán, hogy a MBR
alkalmazásával egyértelmően több galakturonsavat
tudtunk kinyerni, s permeátumból, ez a rendszer
hatékonyabban mőködtethetı, mint a kevert
bioreaktor. A 10 literes térfogatú MBR
mőködtetése során nagyobb termékkihozatalt
értünk el. Kevert reaktor esetén a termékkihozatal
54,5 % és MBR esetén pedig 68,2 % volt.
A hosszabb reakció idı során itt már jelentıs
foulingot tapasztaltunk az idıvel arányosan, amint
azt a 7. ábra is mutatja.
5. ábra. A késleltetés nélküli és az egy órás
várakozással lejátszatott kísérlet
(2 g/l pektin (citrus)-oldat, hımérséklet 45 °C, 4,1
pH; v=9,2 dm3/h)
Jól látható, hogy drasztikus növekedést sikerült
elérnünk a redukáló cukortartalom értékeknél ezzel
a módszerrel. A végsı koncentrációk és
anyagmérleg alapján azonban még mindig nem
tudtuk annyi galakturonsav terméket kivenni a
rendszerbıl, ami jobb, mint a rázatott lombikos
eredményünk.
Mivel a kapilláris membrán modult fél üzemi
rendszerre tervezték, ezért a méretnövelés mellett
döntöttünk. Az 500 ml bioreaktor helyett áttértünk
egy 10 literes termosztálható edényre. A
méretnövelés során minden paraméterünk hasonló
maradt, tehát a kiindulási reakcióelegyünk 2 g/l,
t=45 °C, pH=4,1, szubsztrát-enzim arány 20,
keringetési sebesség 9,4 dm3/h, és a ráadott fojtás
mértéke TMP=0,0195 bar, és 1 órát vártunk a
cirkuláltatás beindítása és az enzimes reakció
elindítása között. A kísérlet 8 órán keresztül zajlott
és 6,27 liter permeátumot sikerült elvennünk.

7. ábra: A fluxus és az idı összefüggése állandó
TMP=0,0195 bar mellett
Megfigyelhetı, hogy a fluxus fokozatosan
csökkent
az
idı
elırehaladtával,
ennek
kiküszöbölése miatt is terveztük a félfolyamatos
rendszert.

Irodalomjegyzék
[1] Schols, H. A., Voragen, A. G. J., Occurence of
pectic hairy regions in various plant cell wall
materials
and
their
degradability
by
rhamnogalacturonase, Carbohydrate Research, 256
(1994) 83–95
[2] Voragen, A. G. J., Pilnik, W., Thibault, J. F.,
Axelos, M. A. V., Renart, C. M. G. C., Pectins. In
A. M. Stephen (Ed.), Food polysaccharides and
their applications 287-396 (1995)
[3] Fogarty, W.M., Kelly C.T., Pectic Enzymes,
131-182, In Fogarty, W.M ed.
[4] Ginter, E., Kubec, f. J., Vozár, J., Bobek, P.,
Natural hypocholesterolemic agent: pectin plus
ascorbic acid. International, Journal of Viticulture
and Natural Resource, 49 406-408 (1979)

6. ábra: MBR és a kevert reaktorban lévı reakció
összehasonlítása
(2g/l pektin oldat, t=45°C, pH=4,1; v=9,2 dm3/h)

256

[5] Gergely, S., Bekassy-Molnar E., Vatai Gy.,
Journal of Food Engineering 58, 311-316 (2003)
[6] László, Zs. – Hodúr, C., Desalination, 206, 333340 (2007)
[7] Rektor A., Pap, N., Kókai Z., Szabó R., Vatai
Gy., Békássy-Molnár E., Desalination, 162, 271277 (2004)

[8] Bélafiné Bakó K., Membrános Mőveletek,
Veszprémi Egyetemi Kiadó, 115-122, 2002
[9] Erdey L., Bevezetés a Kémiai Analízisbe; II.
rész; Tankönyvkiadó, Budapest; 1958
[10] Kiss K., Pektin kinyerése és enzimes
hidrolízise, PhD értekezés, Pannon Egyetem,
Veszprém, 2009

257

A humán GITRL extracelluláris részének expressziója fúziós
fehérjeként
Expression of the extracellular region of human GITRL as fusion protein
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Summary
The glucocorticoid induced tumor necrosis factor (TNF) receptor related protein (GITR) is a member of the TNF
receptor superfamily. GITR is expressed in more cells, T lymphocytes and in natural killer cells (NK). The
receptor it is activated by its ligand, this activation regulates diverse biological functions, including cell
proliferation, differentiation and survival. GITRL is expressed in antigen presenting cells, including
macrophages, dendritic cells and more tumor cells. The NK cells play an important role in the
immunosurveillance of tumor. The absence of this cells leads to proliferation of tumor cells. The human tumor
cells express substantial levels of GITRL. The GITRL attachment to its receptor blocks antitumoral effects of
NK cells. As human tumor cells constitutively express the GITRL, the presence of it can be used as a potential
tumor marker.
Previous studies showed that the expression of GITRL in Escherichia coli resulted in formation of insoluble
inclusion bodies. Our aim is the construction of a bacterial expression vector, which makes possible the efficient
heterologous expression of the ligand in soluble form.
In this study were cloned and expressed the extracellular region of human GITRL (hGITRL). The coding
sequence of the extracellular region of hGITRL was isolated from human brain cDNA. The gene was inserted
into pETM52 expression vector. The multiple cloning site of pETM52 allows fusion of GITRL to the C terminus
of a leaderless DsbA protein sequence. DsbA protein is believed to promote formation the native structure of its
fusion partners. In addition, the vector contains a hexa-histidine tag for affinity purification, and a TEV protease
cleavage site between DsbA and GITRL.
The resultant recombinant expression vector pETM52-GITRL was subsequently transformed into the chemically
competent Escherichia coli BL21 (DE3) Star strain. After induction with 0.5 mM isopropyl β-D-thiogalactoside
(IPTG), the expression was maintained at 37oC for an additional 4h. As identified by SDS-PAGE the expressed
fusion protein consisted of about 35% of total bacterial protein. Although some inclusion bodies were also
formed, about 40% of the expressed protein remained soluble and accumulated in the cytoplasm. The fusion
protein was purified to homogeneity by affinity chromatography then cleaved of from DsbA by TEV protease
treatment. The overall yield of the purified GITRL was about 5 mg/liter culture.
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Szuperédes csemegekukorica fajták érzékszervi paramétereinek
komplex értékelése
Losó Viktor1, Sipos László2, Füstös Zsuzsanna3, Geösel András4,
Kókai Zoltán2
1

BCE-Kertészettudományi Kar, Menedzsment és Marketing Tanszék,
H-1118 Budapest, Villányi út 29-43.
2
BCE-Élelmiszertudományi Kar, Érzékszervi Minısítı Laboratórium,
H-1118 Budapest, Villányi út 29-43.
3
Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Növénytermesztési és Kertészeti
Igazgatóság, Zöldség- és Gyógynövény, Szılı-Gyümölcs Fajtakísérleti Osztály; Budapest
4
BCE-Kertészettudományi Kar, Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék,
H-1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Összefoglaló
A csemegekukorica világszerte ismert és kedvelt zöldségnövény, az elmúlt másfél évtizedben vált hazánkban a
zöldségtermesztés, az élelmiszeripari feldolgozás és a magyar export sikernövényévé. Bár az elmúlt években
voltak kisebb visszaesések a csemegekukorica egyre jelentısebb szerepet foglal el a termesztésben,
élelmiszeripari feldolgozásban és a fogyasztásban. A World Horticultural Trade adatai szerint az elmúlt néhány
évben Magyarország belépett a feldogozott csemegekukorica termékek legjelentısebb exportáló országai közé
(USA, Thaiföld, Franciaország) és Európában a legjelentısebb exportır. A mennyiség mellett azonban a
minıség kérdése növekvı jelentıségő a gazdasági élet minden területén, így az agrár és az élelmiszer szektorban
is (Ernyei–Sipos, 2006). Az egyes termények és termékek minıségét meghatározó paraméterek vizsgálatához
számos, igen precíz és magas technikai színvonalat képviselı mőszeres és analitikai módszer áll rendelkezésre.
A mőszeres mérési eljárások ugyanakkor nem váltották ki az érzékszervi vizsgálatokat, melyek továbbra is
alapvetı eszközök az élelmiszerek szenzorikus, érzékelt minıségének vizsgálatára. A mőszeres és érzékszervi
módszerek így eltérı jellegő, ám egymást hatékonyan kiegészítı információval szolgálnak. A multidiszciplináris
kutatások lehetıvé teszik, hogy ne csupán a termesztéstechnológiai paraméterek (csapadékigény, éréscsoport,
terméshozam, beltartalmi jellemzık, stb.) alapján történjen a fajtahasználati arányok kialakítása.
Irodalom
[1] Ernyei, Gy., Sipos, L. (2006): Minıségmenedzsment. Budapest: Aula Kiadó, 5-22. p.
[2] Kókai, Z., Henze, E., Heszberger, J., Kápolna, B., Szabó, R. (2003): IT support for exploring sensory quality
of sustain ably grown apple varieties,
Proceedings of 4th EFITA Conference, Debrecen, 2003. július, 5-9. 632-640. p.
[3] Székely, G., Sipos, L., Kiss, O., Kocsis, M. (2006): Basic Marketing. Budapest: Aula. 44-63, 260-188. p.
[4] ISO 11035:1994 Sensory analysis – Identification and selection of descriptors for establishing a sensory
profile by a multidimensional approach
[5] ISO 8589:2007 Sensory analysis – General guidance for the design of test rooms
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Napenergia hasznosítása üzemi konyha használati-melegvíz
elıállításához
Use of solar energy to produce sanitary warm water for a plant kitchen

Modla Gábor, Kovács Balázs
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
1521 Budapest, Mőegyetem rkp. 3-5
Summary
The renewable energy sources became more important in our everyday life since the traditional fossil energy
sources pollute the environment and they are responsible for the emission of greenhouse gases.
The possibility of utilisation of solar energy as a renewable energy source in industrial environment is studied.
We suggest the modification of an existing system producing sanitary warm water for a plant kitchen by the
application of solar panels. We perform pay-back calculation in order to confirm the rentability of the project.
We conclude that the rate of return of the necessary investment is cca. 6 years and that the CO2 emission of the
system can be considerably reduced (by 80%).
Falikazán
20kW
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Sanitaryi warm
water
Használat
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water
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SZ- 4

80W
10°C
Hálózat i hidegvíz
Fresh cold water

Kombinált
Pressure
reduction
nyomáscsökkent
ı- szőrı

Planned system for producing sanitary warm water
Absztrakt: A megújuló energiaforrások egyre
fontosabb szerepet töltenek be mindennapjainkban,
mivel a hagyományos fosszilis energiahordozók
környezetünket
szennyezik,
nagymértékben
hozzájárulnak az üvegházhatás kialakulásért felelıs
gázok kibocsátásáért. Korunk egyik jelentıs
feladata, hogy minél több területen, minél nagyobb
mértékben
alkalmazzuk
a
megújuló
energiaforrásokat. Napenergia, mint megújuló
energiaforrás felhasználását vizsgáljuk ipari
környezetben. Egy üzemi konyha használatimelegvíz elıállító rendszerének átalakítására

teszünk
javaslatot.
A
tervezett
rendszer
napkollektorok segítségével állítja elı a szükséges
használati-melegvizet. A tervezett átalakításokra
megtérülés számítást is végzünk, így támasztva alá
a beruházás gazdaságosságát.

1. Bevezetés
A megújuló energiaforrások egyre fontosabb
szerepet töltenek be mindennapjainkban. A
hagyományos
fosszilis
energiahordozók
környezetünket
szennyezik,
nagymértékben
hozzájárulnak az üvegházhatás kialakulásáért
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felelıs gázok kibocsátásához. Mindemellett nem
megújuló voltuk miatt a készletek véglegesek, és
csak idı kérdése mikor fogynak el. A megújuló
energiaforrások elınye, hogy környezetünket nem
terhelik és a megújulásuk miatt mennyiségük
végtelennek tekinthetı. Hátrányuk, hogy általában
ez az energiaforma nem váltja ki a hagyományos
energiatermelı szerepét, viszont a kettıt együtt
alkalmazva kiváltható a fosszilis energia egy része.
A megújuló energiaforrás olyan energiaforrás,
mely a természeti folyamatok során korlátlan
mennyiségben rendelkezésre áll vagy folyamatosan
újratermelıdik [1]. Más megfogalmazás szerint a
megújuló energiaforrás, olyan természeti erıforrás,
melynek hasznosításával az emberiség a
szükségleteit adott gazdasági fejlettségi szintjén
kielégítheti, és amely használata ellenére
természetes úton újratermelıdik. A legfontosabb
ilyen energiaforrások: a napenergia, szélenergia,
vízenergia, biomassza és a geotermikus energia.

A napenergia aktív felhasználásának két fı ága
ismert: A nap energiáját hıvé (napkollektorok),
illetve elektromos árammá (napcellák) átalakító
rendszerek. Az elıállított hıenergia hasznosítható
épületek főtésére, használati-melegvíz elıállítására,
medencefőtésre és egyéb technológiai melegvíz
készítéséhez. A napenergiából elıállított áram
felhasználható
hálózathoz
nem
kapcsolódó
(szigetüzemben), hálózattal együttmőködı, illetve
hálózatra visszatermelı rendszerben.
2.2. Szélenergia
A szél energiáját már az ókorban is
kihasználták az elsı vitorlás hajók megjelenésével.
A szárazföldi felhasználása a XII. század végére
tehetı, amikor is Normandiában megjelentek az
elsı szélmalmok. A XIX. századra a konstrukció
teljesen kifejlett, önmőködıen szélirányba álló, erıs
vihar esetére biztonsági szerkezettel ellátott
szerkezetek voltak, amelyek legnagyobb példányai
akár 30 kW teljesítményre is képesek voltak.
Napjainkig a szélerıgépek széles skáláját
fejlesztették ki a pár kW-os mérettıl a több MW-os
méretig. Mivel a földfelszíntıl távolodva a
szélsebesség és a szél gyakorisága növekszik, a
jobb hatékonyság érdekében a rotort magas
toronyra szerelik fel. A szélmotorok teljesítménye
korlátozott, ezért több motor telepítésével
szélerımő parkokat hoznak létre.
Két szélerımő típust különböztetünk meg, az
on-shore (szárazföldi) és az off-shore (tengeri)
szélerımőveket. A tengerparttal rendelkezı
országokban inkább a tengeri szélerımő parkok
terjedtek el – például Németország és Dánia – ott
ugyanis a szél viszonylag állandó jelleggel jelen
van és erısebb is. Európa legnagyobb szárazföldi
szélerımőve a skóciai Whitelee mellett található,
melynek összteljesítménye 322 MW, de már épül
egy 350 MW-os telep ugyancsak Skóciában.

Munkánk célja:
megújuló
energiaforrások
rövid
- a
bemutatása,
- a jelenlegi használati-melegvíz elıállító
rendszer bemutatása,
- egy korszerő, napkollektoros rendszer
megtervezése,
- megtérülés számítással igazolni a tervezett
fejlesztés gazdaságosságát.

2. Megújuló energiaforrások
2.1. Napenergia
A napenergia felhasználásának két alapvetı
módja létezik: a passzív és az aktív energiatermelés.
A
napenergia
passzív
hasznosításakor
a
környezetünket, épületeinket próbáljuk úgy
kialakítani, hogy a nap energiáját ki tudjuk aknázni.
Alapjában véve passzív napenergia-hasznosító a
legtöbb épület, de tudatos tervezéssel, a környezeti
adottságok kihasználásával, megfelelı tájolással,
anyaghasználattal és építészeti kialakítással a
napenergiában rejlı lehetıségeket fokozottan ki
lehet aknázni.

2.3. Vízenergia
A víz volt a legrégebbi erıforrás, amit arra
használták, hogy csökkentsék az emberi és állati
terhet. Nem lehet tudni biztosan mikor is találták fel
a vízkereket, de az biztos, hogy a legrégebbi
öntözırendszerek kb. 5000 évesek. A középkorban
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sok vízimalom épült a gabona ırlésére. A XVIII.
század vége felé elkezdték használni a víz
energiáját a vízgépeknél, amikor a bányászatban
olyan mélységekbe értek le, ahol a korábban
használt kézi, illetve lovas járgánnyal mőködtetett
vízemelı gépek nem tudták biztosítani a víz
elvezetését, illetve az érc felhozatalát a felszínre. A
gızgép feltalálása egy idıre feledtette a vízgépeket,
de felhasználásuk kézenfekvıségét jelzi, hogy
1893-ban megépült az elsı modern vízerımő a
Niagarán villamos áram termelésére. Korunk
vízturbinái egyenként is több száz MW
teljesítményőek, így csoportos alkalmazásukkal
igen komoly energiaforrást jelentenek. A
gazdaságossággal magyarázott gigantománia egyre
nagyobb
egységteljesítményő
vízerımőveket
követel, ezek viszont hihetetlen mennyiségő föld
megmozgatását, több millió köbméter vasbeton
beépítését igénylik. Mindez óriási költségekkel jár,
így nem meglepı tehát, hogy a vízenergia
kihasználása – a kedvezı adottságok ellenére is –
csak a fejlett országokra, illetve igen tıkeerıs
társaságokra jellemzı.

illetve faipari termelés melléktermékeit vagy
hulladékait használják. Másodsorban elterjedıben
vannak az úgynevezett energiaültetvények. Ezek az
ültetvények gyorsan növı, pár év alatt nagy
tömegővé váló növényfajokból állnak.
Biomasszából folyékony energiahordozó is
nyerhetı. Ezek az energiahordozók egyrészt az
alkoholok, másrészt az olajok, zsírok. Az alkoholok
közül a legfontosabbak a metanol és az etanol,
melyek motorhajtóanyagként jöhetnek számításba.
A bioüzemanyaggal kapcsolatban viszont egyre
több aggály merül fel. Ezek közül a legfontosabb
talán az, hogy felhasználjunk-e élelmezésre is
alkalmas mezıgazdasági termékeket üzemanyag
elıállítás céljából. További probléma, hogy a
természetes zöldterületek több oxigént termelnek,
mint az energianövények. Egyes országban a termı
területek növelését az erdık kárára teszik. Az
intenzív termeléshez használt mőtrágya szennyezi a
vizeket és a levegıt is. Mindezek hatását
napjainkban vizsgálják, így még nem jelenthetı ki,
hogy a bioüzemanyag káros a környezetünkre.
A biogáz a szerves hulladékok, illetve
szennyvíziszap bomlásának gáznemő végterméke.
Ez a gáz ammónia, kén-hidrogén, szén-monoxid és
szén-dioxid mellett a legnagyobb mennyiségben
metánt tartalmaz. A mezıgazdasági, ipari, illetve
kommunális hulladékból elıállítható mintegy 60%
metánt tartalmazó biogáz főtıértéke 24-29 MJ/m3, a
biogázgyártás maradéka pedig értékes trágya. A
biogáz alkalmas készülékben felhasználható
közvetlenül főtésre, vagy erımőben villamos
energiává alakítható.

2.4. Biomassza
Az ökológiai meghatározás szerint a biomassza
valamely élettérben egy adott pillanatban jelenlévı
szerves anyagok és élılények összessége.
Energetikai szempontból csak a klorofillal
rendelkezı növények a lényegesek, melyek a
levegı szén-dioxidjából és vízbıl a napenergia
segítségével cukrot állítanak elı. Ebbıl a cukorból
a növények a legkülönbözıbb szénhidrogén
vegyületeket hozzák létre. Lényegében ezek a
vegyületek képezik a biomassza energiatartalmát.
Biomassza energia felhasználásakor ugyan
szabadulnak fel környezetünkre káros gázok, de a
teljes életciklust tekintve a növény sokkal több
káros anyagot köt meg, mint amennyi elégetése
során a környezetbe jut. Így a káros anyag
kibocsátás mérlege a környezetünk szempontjából
kedvezı.
A szilárd halmazállapotú biomasszát az emberiség
már az ısidık kezdete óta használja, hiszen az
elégetett tőzifa is megújuló energia. Energetikai
célra elsısorban a mezı- vagy erdıgazdasági,

2.5. Geotermikus energia
A geotermikus energia a Föld hıje. Bolygónk
közepén egy izzó magma réteg található, melynek
átlagos hımérséklete 7000 °C körüli. Ezt a hıt a
mélyben lévı anyagok radioaktív bomlása táplálja.
A geotermikus hı nem tekinthetı klasszikusan
megújuló energiának, mivel a bomló anyagok
fogynak. A folyamat viszont olyan lassú, hogy
emberi léptékben mérve a Föld maghımérséklete
közel állandó.
A hı a szilárd kızetig hıáramlás útján terjed.
A szilárd kızetet elérve már csak vezetéssel terjed
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tovább. A kızetréteg eltérı vastagsága miatt
különbözı mértékben jut el a hı a felszínre. Egyes
helyeken, ahol ez a réteg nagyon vékony, akár 150200 °C-os gız is feltörhet, amely felhasználható
közvetlenül
villamosenergia-termelésre.
Ilyen
gızforrások
találhatók
az
USA-ban
és
Olaszországban is.
A felszínre a hı nem csak gız, hanem víz
formájában is kerülhet. Ezek az úgynevezett
hévizek.
Közvetlen
energiatermelésre
hımérsékletük már nem elegendı. Ez a meleg
elsısorban lakossági főtésre vagy mezıgazdasági,
illetve
ipari
folyamatok
hıszükségletének
kielégítésére alkalmas. Mindegyik felhasználás
esetén fontos, hogy a lehőlt, felhasznált vizet vissza
kell sajtolni a földbe, különben a hévíz forrása
gyengül, kiapadhat.
A földhı felhasználásán alapul a hıszivattyúk
alkalmazása is. A hıszivattyú az alacsonyabb
hımérséklető közegbıl hıt von el, és azt magasabb
hımérsékletre emeli. Mindehhez külsı energia
befektetésére van szükség. Mőködési elve a
hőtıgéphez hasonlít, amely a hőtıtérbıl vonja el a
hıt, és azt a hőtıgép hátulján a környezetnek adja
le.

az
1.
ábrán
látható.
Lényegében
egy
dobozszerkezet, melynek elején egy áteresztı
üveglap, a hátulján a szigetelt kollektorház,
belsejében pedig az abszorberre erısített csıkígyı
található.

1. ábra. Síkkollektor szerkezeti felépítése
A kollektor legfelsı eleme egy üveglap. Ez az
üveglap különleges szolár üveg, mely a beesı
napsugárzás 92 %-át átengedi [3]. Az abszorber
feladata, hogy a Napból érkezı hıenergiát lehetıleg
minél nagyobb hányadban átadja az alatta található
csıvezetékben keringı folyadéknak. A síkkollektor
a legrégebben alkalmazott napkollektor típus, így a
különbözı gyártók termékei között nincs nagy
eltérés. Közös jellemzıjük az üvegfedés és a nagy
szelektivitású abszorber lemez. Átlagos, derült
idıben 60 %-os, maximálisan 80 %-os hatásfokkal
alakítják át a napenergiát hıenergiává.

3. Napkollektorok
A
napkollektorok
a
nap
sugárzását
hıenergiává alakítják át. Fı jellemzıjük, hogy egy
sugárzást elnyelı felület segítségével melegítjük a
vizet (vagy valamilyen hıközvetítı közeget). A
napkollektoros rendszereket leginkább használatimelegvíz (HMV) elıállítására használják. Egy jól
megtervezett rendszerrel a nyári hónapokban akár a
teljes HMV szükséglet kielégíthetı napenergiás
főtéssel, de a kollektorok fejlıdésével már a téli
napsugárzás is hasznosítható. Ennek köszönhetıen
használható a napkollektoros rendszer télen
főtésrásegítésre, de lehet kombinált technológia is,
azaz HMV elıállítás és főtésrásegítés is történhet
egyszerre, továbbá a napkollektoros berendezéssel
medencét is főthetünk.

3.2. Vákuumos síkkollektor
A vákuumos síkkollektor felépítésében hasonló
a síkkollektorhoz, a különbség csak annyi, hogy a
kollektorházban vákuumot hoznak létre. A vákuum
arra szolgál, hogy a levegı áramlása miatt fellépı
konvektív hıveszteséget csökkentse. Ezen típus
kialakítása nehézkes, mivel a vákuumot nem
gyártás közben hozzák létre, hanem felszerelés
után. Ezt a vákuumot nem is tudja megtartani a
teljes élettartam alatt, idınként újra létre kell hozni
benne a vákuumot.
3.3 Vákuumcsöves kollektorok
A vákuumcsöves kollektorok a legkülönbözıbb
kivitelben találhatók meg a piacon. Közös
jellemzıjük az üvegbıl készült vákuumcsı, amely
legalább kétféle kivitelben készülhet. A két
legelterjedtebb kialakítású vákuumcsı a 2. ábrán
látható.

3.1. Síkkollektor
A síkkollektor a napkollektorok közül a
legegyszerőbb és a legelterjedtebb típus. Felépítése
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Vákuum Szelektív bevonat

2. ábra. Vákuumcsövek kialakítása

Régebb óta alkalmazott megoldás az egyszerő
vákuumcsı, amely egy szimpla falú üvegcsı. Nagy
hátránya, hogy az abszorber felületet és a hozzá
erısített csöveket a vákuumba kell elhelyezni, így a
csı lezárásánál a tömítés a rendszer gyenge pontja
lehet. Ezt küszöböli ki a kettısfalú, úgynevezett
„Sydney” típusú vákuumcsı. Egyszerősége a
kollektor gyártás szempontjából az, hogy nem az
üvegcsı gyártásakor kell a vákuumba behelyezni az
abszorbert és a csıvezetéket. További elınye, hogy
a gyártó szelektív réteget is felvisz az üveg
felületére, így az abszorberre azt már nem
szükséges felvinni.
Az eddig ismertetett megoldások közös
jellemzıje, hogy a napkollektorban keringı
fagyálló folyadék cirkulál a vákuumcsövekben is.
Létezik egy úgynevezett hıcsöves megoldás is (3.
ábra). Ennél a megoldásnál az abszorberre erısített
csı végét lezárják, benne kis vákuumban van az
alacsony forrpontú folyadék. A napsugárzás
hatására ez felforr, a gız felszáll a csı tetejébe, ahol
a kondenzátor-hıcserélı található. Ezt a fagyálló
folyadék csıvezetéke veszi körül. A lehőlt,
kondenzálódott folyadék visszacsorog a hıcsı
aljába. Ennek a rendszernek a nagy elınye, hogy a
csövek törés, hiba esetén külön-külön cserélhetık.
Hátránya viszont, hogy egy plusz hıcserélı
található a rendszerben, ami a hatásfokot rontja.

3. ábra. Hıcsöves elvő napkollektor

4. Használati-melegvíz elıállító rendszer
áttervezése
4.1. Jelenlegi HMV elıállító rendszer
A gyárban a technológiához jelentıs mennyiségő
forróvizet (140°C/110°C 6-7bar) használnak. Ennek
az elıállítása gázkazánban történik. A forróvízbıl
hıcserélın keresztül állítják elı a főtési célokat
szolgáló szekunder vizet (90°C/70°C). Ezt
alkalmazzák az üzemi konyha használati-melegvíz
elıállítására is (HMV). A folyamat a 4. ábrán
látható. A szekunder körben áramló 90 °C
hımérséklető víz egy hıcserélın keresztül melegíti
fel a hálózati hideg vizet felhasználási
hımérsékletőre (60°C). A használati-melegvíz egy
tartályba kerül. A felmelegített víz cirkulál a
fogyasztói pontok és a tartály között.
Használat i melegvíz
90°C

SZ- 1

Hıcserélı elıremenı ág

185W
T- 1

Cirkulációs ág

H-1

SZ- 2

FIT
1

Hálózat i hidegvíz

TC
1

60kW

80W
10°C

TC
2

PI
1

Kombinált
nyomáscsökkentı-szőrı

TV- 1

Hıcserélı visszamenı ág

4. ábra. Jelenlegi HMV elıállító rendszer
4.2. HMV elıállítás költsége
A szekunder körben lévı folyadékmennyiséget
egy 15 kW teljesítményő szivattyú mozgatja. A
főtési idıszakban a szekunder körrıl történik az
épületek főtése és a kiszolgáló légtechnikai
berendezések ellátása, továbbá a szekunder kör
segítségével állítják elı a használati-melegvizet az
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TI
3

60°C

üzemi konyhának is. A főtés miatt csak ısztıl
tavaszig van szükség a szekunder köri melegvízre a
légtechnikai berendezésekhez, a nyári hónapokban
nem használják. A nyári hónapokban (június, július,
augusztus) csak a konyha HMV szükséglete miatt
kell a teljes rendszerben lévı folyadékmennyiséget
mozgásban tartani. Így a szivattyú évente 92 napon
át csak a konyha miatt üzemel.

kazán akkor kapcsol be, amikor a tartályban lévı
víz hımérséklete 55°C-ra csökken.
Falikazán
20kW

Napkollekt or mezı

Használat i melegvíz

K- 1

N- 1
60°C SZ- 2
T- 1

Cirkulációs ág

SZ- 3
SZ- 1

H- 1
SZ- 4

80W
10°C
Hálózati hidegvíz

Szivattyúzási költség:
Szivattyú teljesítménye: 15 kW, villamos energia
egységár: 36 Ft/kWh, üzemidı órában:
92 nap*24 h/nap=2208 h.
Energiafelhasználás: 15 kW * 2208 h= 33.120 kWh
Üzemelési költség:1.192.320 Ft/év
Víz felmelegítési költség:
Szükséges hıenergia: 22.163 kWh/év=79.787
MJ/év
Gázár: 2,615 Ft/MJ
Víz felmelegítésének éves költsége: 208.643 Ft/év
CO2 emisszió: A villamos energia CO2 emissziós
tényezıje: 437 gCO2/kWh [4] a hıenergia CO2
emissziós tényezıje: 50,35g CO2/MJ. Így a CO2
emisszió: 14.473 kg+4033 kg= 18.506 kgCO2/év

Kombinált
nyomáscsökkent ı- szőrı

5. ábra. Javasolt HMV rendszer folyamatábrája

5. Napkollektoros rendszer tervezése
5.1. Kollektor felület becslése
Használati-melegvizet elıállító rendszert úgy
célszerő méretezni, hogy a kollektorok egy átlagos
nyári napon a szükséges használati-melegvíz teljes
mennyiségét elıállítsák. Mérések alapján a napi
vízfogyasztás 1200 liter.
A használati-melegvíz elıállításához szükséges
hımennyiség:
kWh
kg
liter
⋅1,0
⋅ ( 60 o C − 12 o C) ⋅1200
⋅1,265 =
kg ⋅ o C
liter
nap
= 84.522Wh/nap, ahol az 1,265 veszteségi tényezı

QHMV = 1,16

Egy átlagos nyári napon napkollektoros rendszerrel
hasznosítható hımennyiség [2]:
Qknyár=2800 Wh/(m2 *nap)
Így a szükséges napkollektor felület: 30m2.

A jelenlegi rendszer üzemeltetési költsége
(kb.: 1,2 mFt) és környezeti terhelése is jelentıs
(kb.: 18,5 tonna CO2), ezért javasoljuk az üzemi
konyha leválasztását a szekunder körrıl, úgy hogy a
használati-melegvíz elıállítása napkollektoros
rendszerrel történjen gázüzemő kazán rásegítéssel.

5.2. Melegvíz-tároló méretezése
A tároló optimális mérete több tényezıtıl függ.
Befolyásolja a kollektorfelület nagysága és a
melegvíz fogyasztás jellege is. A 6. ábrán az
elérhetı szoláris részarány látható a tárolóméret és
a kollektorfelület fogyasztáshoz viszonyított
arányának függvényében [2].

4.3. A javasolt HMV elıállító rendszer
A javasolt rendszerben (5. ábra) az üzemi
konyha számára a használati-melegvizet fali
kazánnal kombinált napkollektoros rendszer állítja
elı. A friss víz a tartály alján lép be a rendszerbe,
ide érkezik a cirkulációs víz is, ami azért szükséges,
hogy a csapokat megnyitva egybıl meleg víz
folyhasson.
A napkollektorok által felvett hı egy külsı
hıcserélın keresztül a tartály alsó felét főti. A
hagyományos hıtermelı egység a tartály felsı felét
főti, így érhetı el, hogy a lehetı legkevesebb
hagyományos energiát kelljen befektetni. A fali
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napon több napenergiát tud eltárolni, így egy
következı borús nap esetén kevesebb energia
befektetést igényel.
1. táblázat Napkollektor rendszer
Tároló méret [liter]

600

900

Napkollektor felületére érkezı
napsugárzás [kWh]

42293,8

42293,8

Napkollektorokkal hasznosított
hımennyiség [kWh]

11572,3

11576,9

10199,5

10586,3

27,36 %

27,35 %

53,15 %

52,21 %

Hagyományos hıtermelı
hımennyisége [kWh]
Napkollektoros rendszer
hatásfoka
Napkollektorokkal fedezett
hıszükséglet aránya

6. ábra. Az éves szoláris részarány a tárolóméret és
a kollektorfelület fogyasztáshoz viszonyított
arányának függvényében

A kollektorfelület és a fogyasztás aránya: 0,6.
A szoláris részarány a napi vízfogyasztás 50 %ának megfelelı tárolóméret felett már alig
emelkedik,
75 %-nál pedig már eléri maximumát, ezért a
tervezés során a tárolót elıször 600 (napi
vízfogyasztás 50 %-a), majd 900 (napi
vízfogyasztás 75 %-a) literesre tervezzük.

5.4. Beruházási és üzemelési költségek
A beruházás költségeit a Naplopó Kft.
árlistájának felhasználásával becsültük meg, mely
közel 7 millió Forint.
A napkollektoros rendszer üzemeltetésének fı
költsége
a
külsı
hıtermelı
berendezés
mőködtetése. Ez szolgáltatja a meleg vizet abban az
esetben, amikor a napkollektorokkal a szükséges
energia elıállítása nem lehetséges.
Az egy évben szükséges külsı energia bevitelt a
Naplopó program kiszámolta, így számításainkhoz
ezt vesszük alapul.
Éves energia szükséglet: Qkazán= 10.586 kWh=
38.110 MJ
A falikazán gáztüzeléső. A TIGÁZ adatai szerint
1MJ gáz ára: Egáz=2,615 Ft/MJ
A falikazán éves üzemelési költsége: 99.658 Ft/év.
Egy év alatt kibocsátott CO2 mennyisége: 1927 kg

5.3. Napkollektoros rendszer méretezése
A napkollektoros rendszerek pontos méretezése
bonyolult
feladat.
Egyes
napkollektoros
rendszereket
forgalmazó
cégek
létrehoztak
különbözı
méretezı
programokat,
melyek
valóságos viszonyokat szimulálva határozzák meg,
hogy az adott számítási ciklusban mennyi a hıigény
és
ezt
milyen
részarányban
fedezik a
napkollektorok. Modellezi a teljes rendszert, és
kiszámolja a tárolók hımérsékleteinek alakulását.
A napkollektoros rendszer méretezéséhez a
Naplopó Kft. „NAPLOPÓ 2003/7-D” ingyenesen
igénybe vehetı programját használtuk. A számítási
ciklus egy éves idıtartam.
A számítási eredmények az 1. táblázatban láthatók,
melyben együtt vannak feltőntetve a 600 literes és a
900 literes tárolóval számított értékek. Az
értékekbıl látható, hogy mindkét esetben hasonló
arányban, valamivel több, mint 50 % felett fedezik
a rendszer hıszükségletét. A két rendszer hatásfoka
is azonos. A két rendszer között csak annyi az
eltérés, hogy a 900 literes tárolóval felszerelt
napkollektoros rendszer egy derült, napsütéses

5.5 Költségmegtakarítás és a CO2 kibocsátás
csökkenése
Látható, hogy a régi HMV elıállító rendszer
üzemeltetési költségében a legnagyobb tétel a
szekunder kör mozgatására hivatott szivattyú
energia költsége. Ez a költség a napkollektoros
rendszerrel
teljesen
megszőntethetı.
A
napkollektoros rendszer másik elınye, hogy
kevesebb vizet kell gázzal felmelegíteni, így itt is
megtakarítás érhetı el.
Az elsı évben várható megtakarítható költség közel
1,3 mFt.
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Villamos energia ára: Evill=36 Ft/kWh
Vezetékes földgáz ára: Egáz=2,615 Ft/MJ
Napkollektorok élettartama: T=25 év
Rendszer maradvány értéke: Rw=0 Ft

Környezetvédelmi szempontból is sokkal
kedvezıbb a javasolt rendszer, hiszen a jelenlegi
szekunder köri szivattyú üzemeltetésére fordított
villamos energia elıállításával terheljük a
legnagyobb mértékben a környezetet. A javasolt
napkollektoros rendszerrel éves szinten jelentıs,
közel 16,6 tonna CO2 kibocsátás csökkenés érhetı
el.

A számítások (terjedelmi okok miatt nem
tudjuk
részletesen
bemutatni)
alapján
megállapítható, hogy – a feltételezett gazdasági
adatok esetében – a napkollektoros rendszer
gazdaságosnak tekinthetı, hiszen segítségével a
napkollektorok élettartama alatt átlagosan évi
1.537.041 Ft (25 év alatt 38.426.025 Ft)
takarítható meg.

6. Beruházás megtérülése
A
beruházás
megtérülését
az
annuitásszámítási módszerrel végeztük. A módszer
lényege, hogy a vizsgált idıszak alatt felmerülı
egyszeri és periodikus költségeket, valamint
bevételeket – az elıre jelzett ár- és
kamatlábváltozások
figyelembevételével
–
átszámoljuk állandó, átlagos, egy évre vonatkozó
költségekre és bevételekre. A vizsgált beruházás
akkor tekinthetı gazdaságosnak, ha az annuitás
szerinti bevételek összege nagyobb, mint a
kiadások összege [5].
Az annuitás szerinti költségek több tényezıbıl
tevıdnek össze. Figyelembe veszi a beruházási
költséget, a fenntartási és üzemeltetési költségeket
is. Az egy évre vonatkoztatott értékeket az
inflációs, a kamatlábváltozásból és egyéb
árnövekedésbıl adódó hatásokat figyelembe vevı
annuitástényezıkkel való kiigazítás útján kapjuk
meg.
Ezután
az
annuitásos
költségeket
összehasonlítjuk a szintén annuitástényezıkkel
számított
bevételekkel.
A
bevételeket
a
megtakarított, vagyis a megújuló energiával
kiváltott
hagyományos
energiafelhasználás
költségeként értelmezzük. Az annuitástényezı
megmutatja, hogy a vizsgált ciklus végéig q
kamattényezı mellett egy Forint kiadásának
mekkora a jelenértéke.
A számításhoz felvett adatok:
Beruházási költség: A0= 7 millió Ft
Éves karbantartási költség: As=75.000 Ft
A rendszer éves energiahozama: Qkoll=11.577 kWh
Jegybanki kamattényezı: q=1,06
Karbantartási költség árváltozás-tényezı: rss=1,04
Villamos energia árváltozás-tényezı: rf=1,05
Földgáz energia árváltozás-tényezı: rB=1,07

A beruházás megtérülési ideje
Ha az üzemi költségeket és bevételeket a T
élettartam függvényében egy diagramon ábrázoljuk
(7. ábra), akkor megállapítható a beruházás
megtérülési ideje. A megtérülési idı ott olvasható
le, ahol a két görbe metszi egymást. A javasolt
beruházás megtérülése kicsivel több, mint 6 év. Az
élettartamhoz képesti rövid megtérülési idı miatt a
beruházás megvalósítása határozottan javasolt.

7. ábra. A költségek és bevételek alakulása az
élettartam függvényében

267

7. Összefoglalás

Irodalom

Egy üzemi konyha használati-melegvíz
elıállító
rendszerének
átalakítására
tettünk
javaslatot. A tervezett rendszer napkollektorok
segítségével állítja elı a szükséges használatimelegvizet. A tervezett átalakítások becsült
beruházási költsége 7 millió Forint. A beruházás
megtérülését az annuitásszámítási módszerrel
végeztük. Kiszámítottuk, hogy a beruházás
megtérülése kicsivel több, mint
6 év.
Megállapítottuk, hogy nemcsak költséget, hanem
jelentıs (80%-os) CO2 kibocsátást is megtakarítunk
a tervezett beruházással.

[1] A mőszaki portál.
www.muszakiak.com/energia/
[2] Naplopó Kft. Tervezési segédlet 2008/1.
Budapest, 2008.
[3] Acrux épületgépészet. www.acrux.hu/sun/
[4] U.S. Energy Information Administration;
Foreign Electricity Emission Factors, 1999-2002,
http://www.eia.doe.gov, 2007.
[5] Varga K. és Varga P. Bautrend. Lassan, de
biztosan - napkollektor megtérülés számítás. 2009.

Köszönetnyilvánítás
Munkánkat a MTA Bólyai János ösztöndíja
támogatta.
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Obtaining and characterization of metal binding green fluorescent
protein mutants
Pálfi Mária1, Kovács Erika1, Szilágyi László2,3, Miklóssy Ildikó2, Ábrahám
Beáta2, Lányi Szabolcs2
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Budapest, H-1117, Hungary

Summary
The EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein) is a mutant form of green fluorescent protein, containing two
mutation in the chromophore region (F64L, S65T) and fluoresces faster, with greater intensity than wild type
protein. The color originates from a fluorescent entity, a chromophore group, that is generated in the protein's
interior by interaction of three consecutive amino-acid residues (Ser65,Tyr66, Gly67). It is known that metal
ions in close proximity to the chromophore interact with it and reduce the emission of fluorescence. This effect
can be intensified by introducing a specific site in the proximity of chromophore region, which is able to bind
metal ions from solution. Metal binding induces reduction of fluorescence emission (fluorescence quenching) of
the mutant protein.
We designed two mutant proteins, S202H and S202H/Q204H. This metal binding site was designed in such
way that the target amino acid substitutions don’t affect the formation of native structure of EGFP. The metal
binding site was formed by site directed mutagenesis. The mutant proteins have been expressed in E. coli cells
and were purified by affinity chromatography.
The effect of the mutations on the structural stability of the mutant protein has been examined. The wild type
EGFP and the two mutant forms have been incubated in solutions with different concentrations of guanidine
hydrochloride, verifying the effect of denaturation on fluorescent properties of the mutant protein.
It was observed that the fluorescence intensity decreases during denaturation. As the GFP molecule unfolds, the
chromophore converts into a non-fluorescent state. Water molecules penetrate into the protein molecule and
protonate the chromophore. The protonated chromophore does not give fluorescence. It seems that the wild type
protein and their mutant form have similar structural stability, the denaturation of proteins have occurred at the
same guanidine concentrations. It follows that the mutagenesis don't have significant effect on the structural
stability of the protein.
Was investigated the effect of different concentration of metal ions on fluorescence emission of the protein.
Was measured the fluorescence intensity of mutant proteins in the presence of different metal ions. The results
show that the engineered metal binding site has improved the sensitivity of EGFP to metal ions. It was observed
that the S202H/Q204H mutant is more sensitive to metal ions like the S202H mutant. At both mutants, the must
suppressing effect on the fluorescence intensity was observed in the presence of copper ions.
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Penészes romlás elırejelzésének vizsgálata ipari tárolókban
mikrobiális illékony komponensek segítségével.
Predicting mouldy spoilage in storehouses based on microbial metabolic profiling

Sági-Kiss Virág, Ender Ágnes, 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
Összefoglaló
A betakarítás utáni veszteség mind zöldségek, mind gyümölcsök esetében nagy gondot okoz, ugyanis fajtától és
a tárolókban alkalmazott technológiától függıen ez akár 10-40%-ot is kitehet. A veszteségek nagy része a
mikrobák tevékenységébıl adódhat. Alma esetében elsıdlegesen a kék penész (Penicillium expansum) jelent
különösen nagy gondot. 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 [1,2,3]. A kutatás célja a korábban a kutatócsoport által kifejlesztett modellrendszer és
analitikai módszer segítségével megvizsgálni, hogy a Penicillium Expansum által termelt komponensek
mennyire azonosak szilva és alma minták esetében.
A piacról vásárolt almákat és szilvákat enyhe sterilezés után a kiválasztott mikroorganizmusokkal beoltják. A
használt penészgombát a korábbi kísérletekben szelektív táptalajok segítségével izoláltuk japán szilváról. A
fertızött és kontroll gyümölcs mintákat egészben, szobahımérsékleten tároljuk, majd 10 napig mindennap
mintát veszünk a gıztérbıl. Az illékony komponensek összegyőjtéséhez a gyors és egyszerő szilárd fázisú
mikroextrakciós (SPME) eljárást használjuk, melyet sikeresen alkalmazták már Penicillium fajok által termelt
illékony metabolitok kimutatására [2,3]. A komponensek szétválasztására és detektálására GC-MS kapcsolt
rendszert alkalmaztunk. A metabolikus ujjlenyomatok felvétele GCQ Finnigan gázkromatográfiás készülékkel és
Finnigan GCQ ioncsapdás tömegspektrometriás detektorral történt.
A mérések kiértékelése során több mint 200 komponenst találtunk. A következetesen megjelenı csúcsok
segítségével a Penicilliumos romlás különbözı szakaszai jól elkülöníthetıek. A fıként észterekbıl és
alkoholokból álló gıztérben más-más komponensek jelentısek a romlott és nem romlott minták elválasztásában
a szilvák és almák esetében. Azonban négy észter komponens mind a két gyümölcs esetében
indikátorvegyületként viselkedik a romlás elırejelzésében. Így feltételezhetjük hogy a technika általánosítható
lehet más gyümölcsök és élelmiszeripari termékek esetében, és továbbfejlesztésre alkalmas.
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Baeyer-Villiger monooxigenázok flagellinnel való fúziós
konstrukcióinak elıállítása
Development of flagellin - Baeyer-Villiger monooxigenase fusion constructs

Szabó Veronika, Muskotál Adél, Jankovics Hajnalka, Tóth Balázs,
Vonderviszt Ferenc
Pannon Egyetem, Mőszaki Informatikai Kar, MÜKKI, Bio-Nanorendszerek Laboratórium
8200 Veszprém, Egyetem út 10.
Summary
The filament part of the bacterial flagellum is built up from monomers of flagellin proteins. Flagellar filaments
have the ability of self-assembly, what means the flagellin monomers can assemble spontaneously into filaments
under suitable conditions. The terminal parts of the flagellin participate in creating the filamentum, contrarily the
central D3 part is not involved in this process: it can take place in the absence of D3 domain.
In this project our idea was to replace the D3 domain of flagellin with suitable monomeric Baeyer-Villiger
monooxigenase enzymes (CHMO and CPMO), and to produce in inducible Escherichia coli protein
overexpression strain the flagellin-enzyme fusion protein, what we call flagzymes. We have developed protocols
for isolation and purification of flagzymes, and the protein conformation analysis has been begun. From these
flagzymes filamentous nanostructures can be created.
Összefoglaló
A flagellin fehérje a bakteriális flagellumok filamentumainak fı alkotóeleme, amely megfelelı körülmények
között önszervezıdésre (polimerizációra) képes. A flagellin alegységek terminális régiói vesznek részt a
filamentumépítésben, középsı (centrális) részük (D3 domén) a filamentumok felszínén található, az
önszervezıdıképesség megzavarása nélkül módosítható, átalakítható.
Jelen munkában a Baeyer-Villiger monooxigenázokat (CHMO és CPMO) modellenzimként használva
génsebészeti technikákkal létrehoztuk a flagellinnel való fúziós konstrukciók génjeit. A flagellin-enzim fúziós
fehérjéket, melyeket flagzimeknek nevezünk, Escherichia coli-ban indukálható fehérjeexpressziós rendszert
használva termeltettük. A termelıdı fehérjékre megfelelı izolálási és tisztítási módszert dolgoztunk ki, és a
fehérjék szerkezeti vizsgálatát is megkezdtük. A flagzimeket filamentáris nanoszerkezetek építésére kívánjuk
felhasználni.
aminosav
sorrendjét
összevetve
nagyfokú
homológia állapítható meg a terminális régiók
esetében, ahol az N-terminális rész 180
aminosavból, míg a C-terminális 100 aminosavból
áll. Az elızıekkel szemben a flagellin molekula
központi része nagyon variábilis [2,3].
A flagellin monomer olyan natív rendezetlen
polipeptid végekkel rendelkezik, melyek részt
vesznek az elsı 44 és az utolsó 66 aminosav
feltekerésében [4]., az alegységek polimerizációs
kontrolljában, és az önszervezıdésben is [5]. Ezek
α-helikális kötegeket alkotva stabilizálódnak, és
létrehozzák a filamentum belsı részét [6].
A flagellin molekula szerkezetét 4 fı doménra
oszthatjuk fel D0-D3-ig . A D0-D2 rész konzervatív
szerkezető, a filamentum belsı részét alkotja, míg a
D3 domén hipervariábilis, és a filamentum felületén

Bevezetés
Számos baktérium, mint a Salmonella fajok,
vagy az Escherichia coli, propeller-szerően mőködı
mozgásszervecskékkel,
a
flagellumokkal
rendelkeznek. A bakteriális flagellumok hosszú,
helikális filamentumai a sejtmembrán felszínén
találhatóak, és flagellin fehérjék (FliC) több tízezer
monomerébıl épülnek fel. A flagellumot egy
protonnal mőködı nanomotor hajtja, mely a bazális
testen belül található. A bazális test axiális
irányban, a kampóban, majd a filamentumban
folytatódik [1]. Kutatásaink a filamentum részre
fókuszálnak.
A Salmonella typhimurium baktériumból
származó flagellin 494 aminosavból áll. Számos
más baktérium fajból származó flagellin molekulák
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található.
A
flagellin
alegységek
11
protofilamentumba szervezıdnek, amelyben a
monomerek szoros kölcsönhatásban vannak
egymással [7]. A D3 doménnek nincs fontos
szerepe a filamentum szerkezet kialakulásában. Így
ha a flagellin génjébıl a D3 domént kódoló
szakaszt eltávolítjuk, ugyanúgy képes kialakulni a
filamentáris szerkezet (Muskotál és mtsai, 2010
Mőszaki Kémiai Napok elıadás).
A D3 domén kutatásaink fontos célpontjává
vált, mivel módosításával vagy eltávolításával a
flagellin export- és önszervezıdési képessége sem
károsodik.
Jelen munkában célunk a Salmonella flagellin
D3 doménjét kódoló génszakasz helyettesítése a
CHMO és a CPMO Baeyer-Villiger monooxigenáz
enzimek
génjeivel.
Az
így
létrehozott
konstrukciókról flagzimeknek elnevezett flagellinenzim fúziós fehérjéket termeltetünk, és
szerkezetüket jellemezzük. Kutatásaink távlati
célja,
hogy
különbözı
filamentáris
nanoszerkezeteket építsünk az általunk termeltetett
flagzim monomerek polimerizáltatásával.

CPMO tartalmút XhoI és SacI enzimpárossal, míg a
FliC-CHMO tartalmút XhoI és KpnI enzimekkel.
Bam HI (8252)
Kpn I (8193)

FliC+CHMO
CHMO

pET19b+FliC+CHMO
8574 bp

Xho I (5960)

Nco I (5316)

1. ábra. A FliC-CHMO flagzimet hordozó
pET19b plazmid (Vector NTI)
Sac I (7641)

FliC+CPMO
CPMO

pET19b+FliC+CPMO
8601 bp

Xho I (5960)

Flagellin-enzim fúziós konstrukciók létrehozása

Nco I (5316)

2. ábra. A FliC-CPMO flagzimet hordozó
pET19b plazmid (Vector NTI)

Elsı lépésként meg kellett alkotnunk olyan D3deléciós flagellint kódoló plazmidokat, melyek
számos endonukleáz hasítóhelyet, tartalmaztak.
Ehhez pET19b plazmidot és a hasítóhelyeket
tartalmazó PCR terméket hasítottunk BamHI és
NcoI endonukleázokkal. A megemésztett lineáris
DNS fragmenteket gélelektroforézissel választottuk
el és a megfelelı mérető DNS-t izoláltuk, majd a
lineáris, komplement túlnyúló végekkel rendelkezı
fragmenteket T4 ligáz segítségével ligáltuk, és
végül MCS tartalmú cirkuláris pET19b plazmidokat
kaptunk.
Hasonló módon alkottuk meg a FliC-CHMO (1.
ábra) és FliC-CPMO flagzimeket (2. ábra) hordozó
plazmidokat, ahol vektorként a D3-deléciós FliC-t
tartalmazó pET19b plazmidot, inszertként a
CHMO-t és CPMO-t tartalmazó Salmonella pKOT1 plazmid eredető fragmenteket hasítottunk: a FliC-

Flagellin-enzim fúziós fehérjék termeltetése és
izolálása indukálható E. coli törzsben
A flagellin-enzim fúziós fehérjéket nagy
méretük, és a sejtre gyakorolt toxikus hatásuk miatt
csak speciális körülmények között lehet termeltetni.
Ennek kiküszöbölésére fejlesztettek ki olyan
fehérjeexpressziós E. coli törzseket, melyekben
indukálható a fehérje termelése IPTG (izopropil-βD-tiogalaktopiranozid) tápoldatba adásával.
A flagzim géneket hordozó plazmidokat E. coli
BL21-CodonPlus (DE3)-RIL kompetens sejtekbe
transzformáltuk. Ezeket a sejteket heterológ (nem
E. coli eredető) fehérjék termeltetésére fejlesztette
ki a Stratagene cég. Azért esett a választásunk
éppen
a
BL21-CodonPlus
(DE3)-RIL
baktériumokra, mert olyan extra tRNS géneket
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hordoznak, melyek segítségével az E. coli által
preferált kodonokon kívül egyéb bázishármasokat
is elınyben részesít a fehérje átírás során. Így
valósulhat meg a nagy mennyiségő Salmonella
eredető flagellin-fúziós fehérjék termeltetése.
A legnagyobb elınye ennek az indukálható
fehérjeexpressziós rendszernek, hogy idıben el
lehet választani a sejtek szaporodási szakaszát a
fehérjetermeltetéstıl.
A fehérjeexpressziós kísérleteink kezdetén
megkerestük a legkedvezıbb körülményeket az
egyes flagzimek termeltetéséhez. A 37°C-on
indukált sejtekben a fehérjék ún. inklúziós testekbe
záródtak, melyet ultrahangos szonikálással sem
tudtunk feltárni. Az inklúziós testek képzıdését az
alacsonyabb hımérsékleten történı indukcióval
próbáltuk elkerülni. Az alacsony 16°C-os
hımérséklet egyik fehérje termeltetésének sem
kedvezett, míg a 25°C és a 20°C ideálisabbnak
bizonyult. Továbbá az indukció során különbözı
IPTG végkoncentrációkat is alkalmaztunk (1mM,
0,5mM és 0,1mM).A sejteket ultrahangos szonikáló
készülék segítségével tártuk fel, és a kívánt
fehérjéket
az
ultracentrifugált
felülúszóban
izoláltuk.

1: 0,1mM IPTG feltáratlan felülúszó, 2:
0,5mM IPTG feltáratlan felülúszó, 3: 0,1mM
IPTG feltáratlan pellet, 4: 0,5mM IPTG
feltáratlan pellet, 5: 0,1mM IPTG feltárt
felülúszó, 6: 0,5mM IPTG feltárt felülúszó,
7: 0,1mM IPTG feltárt pellet, 8: 0,5mM
IPTG feltárt pellet. A nyilak a CHMOflagzim fehérjét jelzik.
A
105,36kD
mérető
CPMO-flagzim
termelésének a 20°C-on történı 16 órán át tartó
indukció kedvezett 0,1mM IPTG végkoncentráció

mellett (4. ábra).
4. ábra. SDS-PAGE gélkép a CPMOflagzim termelıdésérıl 20°C-on 0,1mM és
0,5mM IPTG végkoncentrációkon.

A
104,14kD
mérető
CHMO-flagzim
termelésének a 20°C-on történı 16 órán át tartó
indukció kedvezett 0,5mM IPTG végkoncentráció
mellett (3. ábra).

1: feltáratlan felülúszó, 2: feltáratlan pellet,
3: feltárt és ultracentrifugált felülúszó, 4:
feltárt és ultracentrifugált pellet. A nyilak a
CPMO-flagzim fehérjét jelzik.

Flagellin-enzim fúziós fehérjék tisztítása
A sejtek feltárása után a flagellin-enzim fúziós
fehérjék ki vannak téve a fehérjebontó proteázok
káros hatásainak. A proteolízis elkerülése
érdekében az ultracentrifugált felülúszóban
jelenlévı célfehérjét el kell választani a
proteázoktól, és egyéb szennyezıdésektıl. Erre a
célra
az
FPLC
(Fast
Protein
Liquid
Chromatography) készüléket használjuk. A
kromatográfiás tisztítási módszer lényege, hogy
sorba
kötünk
egy
proteázokat
megkötı
kationcserélı oszlopot, és egy anioncserélı
oszlopot, melyhez az általunk tisztítani kívánt

3. ábra. SDS-PAGE gélkép a CHMOflagzim termelıdésérıl 20°C-on, 0,1mM és
0,5mM IPTG végkoncentráció mellett.
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A célfehérje a nyilakkal jelölt frakciókban
volt jelen a legnagyobbmennyiségben (#1922).

flagellin-enzim fúziós fehérje kötıdik. Miután a
minta átfolyt az oszlopokon, szétszerelve azokat,
külön eluálható a célfehérje és az egyéb
szennyezıdések [8].
Az anioncserélı oszlopról 20mM Tris, 500mM
NaCl (pH7,8) pufferral eluálva a CHMO-flagzimet,
frakciókat győjtöttünk. Az 5. ábrán látható
kromatogramon feltüntettük, hogy mely frakciókból
vettünk
mintákat
a
flagzim
jelenlétének
kimutatásához.

Egyesítettük azokat a frakciókat, melyek a
legnagyobb
mennyiségben
tartalmazták
a
célfehérjét, majd újra tisztítottuk egy jobb
felbontású anioncserélı oszlopon (7. ábra). Ezzel a
módszerrel tisztított CHMO-flagzim alkalmas a
fehérje szerkezeti vizsgálatokra.

7. ábra. SDS-PAGE gélkép a jobb felbontású
anioncserélı oszlopon tisztított CHMOflagzim frakciókról.
A nyillal jelölt frakcióban volt jelen a
legnagyobb mennyiségő fehérje.

Flagellin-enzim fúziós fehérjék szerkezeti
vizsgálata tripszines emésztéssel

5. ábra: Kromatogram kép a CHMO-flagzim
anioncserélı oszlopról történı eluálásról.
A bal oldali tengely a 280nm hullámhosszon
mért abszorbanciát mutatja, a jobb oldali
tengely pedig a vezetıképességet ábrázolja.
A nyíllal jelölt szakasz jelzi a frakciók
számát az idı függvényében.

A
fehérjék
miután
felveszik
natív
térszerkezetüket, általában jóval védettebbé válnak
a degradációt végzı fehérjebontó proteázokkal
szemben. Ha a fehérje feltekeredése megfelelıen
játszódott le, akkor hosszabb ideig képes ellenállni
valamely proteázzal történı emésztésnek. Emiatt a
fehérjék feltekeredettségét egy egyszerő eljárással
ellenırizhetjük.
A CHMO-flagzim fehérje feltekeredettségét
tripszinnel történı limitált proteolízissel vizsgáltuk.
A reakció során a fehérje és a proteolitikus enzim
tömegarányát úgy határoztuk meg, hogy az enzim a
fehérje könnyen hozzáférhetı hasítóhelyein
emésszen. A különbözı idıpontokban leállított
proteolízis után el lehetett különíteni nagyobb
szerkezeti
egységeket,
és
a
fehérje
feltekeredettségérıl is fontos információkat
kaptunk.
Az elızıleg FPLC-vel elválasztott fehérje
20mM Tris, 150mM NaCl (pH7,8) pufferban volt
oldva. A CHMO-flagzim/tripszin tömegaránya
300:1 volt, a reakciót 25°C-on végeztük. Az 50µl

Az SDS-PAGE módszerével vizsgáltuk a
minták fehérje-összetételét (6. ábra).

6. ábra. SDS-PAGE gélkép a CHMOflagzim FPLC-vel történı tisztítása során
nyert frakciókról.

274

reakcióelegybıl 10µl-t kivéve és az SDS-PAGE
során használt mintapufferhez adva, az emésztést
különbözı idıpontokban (0min, 30sec, 1min, 2min,
5min, 10min) állítottuk le [4].
A különbözı ideig emésztett CHMO-flagzim
mintákat SDS-PAGE módszerrel vizsgáltuk. A 8.
ábrán látható SDS-PAGE gélkép alapján
megállapítottuk,
hogy
a
CHMO-flagzim
proteolízise során a tripszin az elsı 2 percben a
terminális rendezetlen részeket emésztette, és nem
fért hozzá a fehérje belsı hasító helyeihez, többek
között az általunk D3 helyre illesztett CHMO
enzimhez sem. A CHMO megfelelı feltekeredését
az bizonyítja, hogy a tripszin még 10 perc elteltével
sem emésztette meg a fehérje középsı részét.

következtethetünk, hogy a fehérje megfelelı módon
tekeredett fel. A következı lépésben a flagellinbe
épített
enzimek
aktivitását
kívánjuk
összehasonlítani a natív formákéval.
Távolabbi célkitőzéseink között áll a flagellinenzim fúziós fehérjék monomerjeibıl filamentáris
multienzim nanoszerkezetek létrehozása.
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8. ábra. SDS-PAGE gélkép a CHMOflagzim tripszinnel különbözı idıtartamokig
történı emésztésérıl.
A számok a tripszines emésztés idıtartamát
jelzik percben.

Ez a munka az NKTH-OTKA CK77819 projekt
támogatásával készült.

A CPMO-flagzim fehérjeszerkezeti vizsgálatait
hasonló módon fogjuk elvégezni, a kísérletek
jelenleg folyamatban vannak.

Távlati elképzelések
Kutatásaink során létrehoztunk flagellin-enzim
fúzióját tartalmazó (FliC-CHMO és FliC-CPMO)
plazmidokat. Kidolgoztuk a megfelelı protokolokat
a flagellin-enzim fúziós fehérjék termeltetésétre
indukálható fehérjeexpressziós E. coli törzsben, a
sejtek feltárását követı izolálására, és FPLC
készülékkel történı tisztítására. A CHMO-flagzim
fúziós fehérje szerkezeti vizsgálata során ellenállt a
tripszines
emésztésnek,
amibıl
arra

275

Transz-1,2-ciklohexán-diol enzimkatalizált kinetikus reszolválása
Enzyme catalysed kinetic resolution of trans-1,2-cyclohexanediol
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Összefoglaló
Környezetbarát szempontból elınyös tulajdonságai miatt napjainkban egyre elterjedtebben alkalmazzák a
szuperkritikus szén-dioxidot (scCO2) oldószerként elválasztási mőveletekben, valamint reakció közegeként is. A
ciklohexán-diol enantiomerjei illetve származékai alkalmasak kiralitás centrumok bevitelére nagyobb molekulák
szintézise során. A racém transz-ciklohexán-diol acilezésével a két alkoholos hirdoxil csoport miatt monoacetát
és diacetát termékek képzıdhetnek. Enzim katalizált enantioszelektív acilezéssel kinetikus reszolválást lehet
megvalósítani. A scCO2-ban a lipázok megırzik aktivitásukat [1]. Szerves oldószerben már megvalósították az
acilezési reakciót kereskedelemben kapható lipázokkal [2], amelyek közül a PSCI (Pseudomonas cepacia lipáz)
és a CALB (Candida antarctica lipáz B) bizonyult a leginkább enantioszelektívnek.

OAc

OH
OH

OAc
OH

lipáz

OAc
+

vinil-acetát
rac-1,2-ciklohexándiol

(S,S)-2-acetoxi-ciklohexanol (R,R)-1,2-diacetoxi-ciklohexán

Kísérleteink során scCO2-os közegben tanulmányoztuk a fenti reakció megvalósíthatóságát és lefutását. A
kísérletek során mőveleti szempontból kétféle elrendezést valósítottunk meg. Egy 30 ml belsı térfogatú
nagynyomású (maximális nyomás 25 MPa) kevertetett szakaszos reaktorban vizsgáltuk a reakció kinetikáját és a
PSCI illetve CALB enzimek szelektivitását scCO2-os közegben 1:2 szubsztrát:enzim tömegarány mellett 10 MPa
nyomáson és 45°C hımérsékleten. Megállapítottuk, hogy az enzimreakciók 3 óra alatt teljes konverzióval
lezajlanak. Az elsı acilezési lépésnél az enzimkatalízis nem szelektív, a két monoacetát enantiomer közel azonos
sebességgel keletkezik a diol enantiomerek teljesen elfogynak, azonban a második acilezési lépés során
enantiomertiszta diacetát keletkezik. Az S,S-diacetát keletkezése csak akkor válik detektálhatóvá, ha az R,Rmonoacetát már teljesen elfogyott. A kísérletek alapján úgy gondoltuk, hogy a reakció folyamatos készülékben is
megvalósítható úgy, hogy a két termék az enantiomertiszta S,S-monoacetát és az enantiomertiszta R,R-diacetát.
A folytonos rendszerben az immobilizált CALB-t egy oszlopba töltöttük. A szén-dioxid egy elıtét kolonnában
feloldotta a szilárd ciklohexán-diolt, majd az oldat elkeveredett a külön HPLC szivattyúval betáplált vinilacetáttal egystatikus keverıegységben, így homogén oldat lépett be az enzimmel töltött oszlopba 10 MPa
nyomáson és 45°C hımérsékleten. A termékeket teljes nyomáscsökkentés után fogtuk fel. A vinilacetát/ciklohexán-diol mólarány növelése kedvez a diacetát képzésnek, éppen úgy, mint a hosszabb tartózkodási
idı az enzimes oszlopban. Az enzim aktivitása több órás kísérlet során sem csökken. A reakció 20-30
másodperces tartózkodási idı alatt lezajlik, enantiomer tiszta monoacetát és diacetát termékeket (ee>99%)
eredményezve..
A kutatómunkát az OTKA támogatta: K72861.

Irodalomjegyzék:
[1] Overmeyer, A., Schrader-Lippelt, S., Kasche, V., Brunner, G., Biotechnology. Letters, 21 (1), 65-69 (1999)
[2] Bódai, V., Orovecz, O., Szakács, Gy., Novák, L., Poppe, L., Tetrahedron: Asymmetry, 14 (17) 2605-2612
(2003)
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Két anaerob biofilmes rendszer biogáz termelési hatékonyságának
összehasonlítása
Comparison of two anaerobic biofilm systems in the efficiency of biogas production

Szentgyörgyi Eszter, Nemestóthy Nándor, Bélafiné Bakó Katalin
Pannon Egyetem, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet
8200 Veszprém, Egyetem út 10.
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Summary
In this study two laboratory-scale anaerobic biofilm reactors were run in parallel, one with fixed and one with
moving biofilm carriers. The purpose of our work was to compare the biogas production and the COD removal
efficiency of the two systems.
In the fixed film reactor the biofilm carriers were polyester tubes, while in the moving bed system PVA-gel
beads were used for attachment of microorganisms.
The results showed that in the fixed film system the COD removal rate was much higher (70-80%) than in the
moving bed system (50-60%). The biogas production rate in the fixed film reactor was stable (1,2-2 Lgas/Lsludge)
while the HRT was kept at 28-30 days, but reducing it gas production decreased to 0,5 Lgas/Lsludge. In the moving
bed biofilm system the biogas production did not depend on HRT. During the experiment it varied between 0,20,5 Lgas/Lsludge.
A
biofilm
valamely
felületen
való
megtapadásával a MO-k viszonylag hosszú ideig
maradnak a reaktorban, így nagyobb iszapsőrőséget
eredményezve. Az SRT növekszik, a HRT
(hidraulikus tartózkodási idı) csökkenthetı. A
megnövekedett
SRT
növeli
a
lebontási
hatékonyságot, pufferkapacitást szolgáltat és
növelheti a biogáz elıállítás hatékonyságát is. Az
SRT növelésének és a HRT csökkentésének
hatására a reaktor térfogat csökkenthetı.
A biofilmes rendszerek két nagy csoportja a fixés a mozgóágyas rendszerek. Jelenleg az ipari és
kommunális szennyvíztiszítás területén számos fixágyas biofilmes rendszer áll rendelkezésre,
melyekben a legkülönbözıbb szennyvizeket
tisztítják, széles hımérsékleti tartományban (455°C) [2].
Az anaerob lebontás komplex metabolikus
kölcsönhatások
sorozata,
melyben
számos
mikroorganizmus populáció vesz részt. A köztes
termékek eljutását egyik MO populációtól a
másikig segítheti az átviteli távolságok csökkentése,
mely elérhetı biofilm kialakításával [6-8].
Amennyiben a mikroorganizmusokat mozgó

Bevezetés
Napjainkban
a
mezıgazdasági
és
állattenyésztési
hulladékok
egyre
nagyobb
mennyiségben keletkeznek. Ezek a szerves
hulladékok jelentıs környezetterhelést jelenthetnek,
így lebontásuk elengedhetetlen. Az anaerob
fermentációnak számos elınye ismeretes, többek
között biztosítja a szerves hulladékok trágyaként
való felhasználásának lehetıségét, csökkenti az
elhelyezendı anyag mennyiségét, a szaghatásokat
és a patogének mennyiségét az iszapban. Az
anaerob fermentációnak gazdasági szempontból
hasznos terméke a biogáz, melyet megújuló
energiaforrásként tartanak számon [1-4].
A számos pozitív tulajdonság mellett az anaerob
lebontásnak, szemben az aerob lebontással, jelentıs
hátránya a lassan szaporodó mikroorganizmus
(MO) populáció. Az anaerob rendszerekben az
iszap tartózkodási ideje (SRT) több mint 12 nap. 10
napos SRT alatt a metanogének (metán
elıállításáért felelıs MO-k) szignifikáns kihordása
figyelhetı meg [2]. A kihordás megakadályozására
a MO-k különbözı felületeken rögzíthetıek biofilm
kialakításának céljából [5].
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biofilm hordozókon immobilizáljuk az átviteli
távolság tovább csökkenhet.
Munkánk során egy fix és egy mozgó ágyas
anaerob fermentorban vizsgáltuk a biogáz termelés
és a szerves anyag eltávolítás hatékonyságát. A fix
ágyas rendszerben poliészter csövek szolgáltak
biofilm hordozóként, míg a mozgó ágyas
rendszerben PVA-gél gyöngyöket használtuk. A
PVA a MO-ra nem toxikus, megfelelı felületet
biztosít a megtapadáshoz [9-11] és sőrősége közel
azonos víz sőrőségével, így a folyamatos
mozgásban tartása és nagyobb térfogati arányának
biztosítása egyszerően megoldható [5].
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Mezofil rendszerként, 37±1°C-on termosztálva
mőködtek a reaktorok. A kísérletek során gáz- és
iszap-mintavételezés
történt.
Az
elıbbit
gázkromatográf
(5890A
GC)
segítségével
elemeztük, az utóbbiból KOI-t (kémiai oxigén
igény) és szárazanyag tartalmat mértünk. A
keletkezett gáz mennyiségét speciális térfogatmérı
berendezéssel [12] folyamatosan mértük és
számítógépen rögzítésre került.

A beoltásra használt anaerob fermentációs
kultúra a Pálhalmai Agrospecial Kft. biogáz
üzemébıl származott, mely üzemben nagyrészt
szarvasmarha
hígtrágya,
mezıgazdasági
zöldhulladék és konyhai hulladékok kezelése
folyik.
A beoltó iszap tulajdonságai: 26-30 g KOI/l, 2225 g TSS/l.
A fermentorokat félfolyamatos üzemmódban
mőködtettük. A hozzáadott szubsztrátum az
anaerob
fermentorok
befolyó
szennyvizét
modellezı szintetikus tápanyag volt (1. táblázat).

g/l

Vfoly,

liter

2. táblázat. A fermentorok tulajdonságai

Anyagok és módszerek

fehérje,

Vössz,

III
V
VIII
I
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1. ábra. A fermentorok felépítése,
I – anaerob fermentor, II – gáztérfogat mérése, III –
számítógép, IV – iszap-mintavétel, V –
gázmintavétel, VI – biogáz recirkuláció (R1), VII –
iszaprecirkuláció (R2), VIII – tápanyag adagolás

Eredmények és értékelés
A két vizsgált anaerob fermentort félfolyamatos
üzemmódban, 60 napig mőködtettük. A szintetikus
tápanyag adagolása napi rendszerességgel történt.
Az elsı 30 napban a fermentorokban 28-30 napos
hidraulikus tartózkodási idıt (HRT) biztosítottunk,
melyet a kísérlet második szakaszában felére
csökkentettünk.
Heti kétszeri mintavételezés történt az elvett
fölösiszapból, melybıl KOI-t és szárazanyag
tartalmat mértünk. Az vizsgálat elsı 30 napos
szakaszában az R1 fermentorban 2,5%-os, míg az
R2 fermentorban 2%-os volt az iszapkoncentráció.

1. táblázat. A szintetikus szennyvíz összetétele
A kísérlethez egy 1,8 (R1) és egy 5 (R2) literes
saválló acélból készült fermentort használtunk (1.
ábra). Az R1 fluid ágyas biofilmes rendszer,
melyben a folyamatos keverést a biogáz
recirkulációja biztosítja, míg az R2 fermentor fix
ágyas rendszerként üzemelt (2. táblázat),
iszaprecirkulációs keveréssel.
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A kísérlet második szakaszában, mikor a
hidraulikus tartózkodási idıt 10-12 napra
csökkentettük, a szárazanyag tartalom 1-1,5 %-ra
csökkent.
A KOI tekintetében az elsı szakaszban az R1ben az eltávolítási hatásfok 50-60% közötti, míg az
R2 reaktorban 80% körüli (2. ábra). A HRT
csökkentését követıen az eltávolítási hatásfok
mindkét fermentorban csökkent (R1 – 30-40%, R2
– 70%).

Összefoglalás
A kísérleti munkánk célja két anaerob biofilmes
fermentor, egy fix és egy mozgó ágyas,
összehasonlítása volt KOI eltávolítási hatásfok és
biogáztermelés tekintetében. A két rendszerben
hasonló
feltételek
biztosítottunk:
37±1°C,
félfolyamatos üzemmód (naponta szintetikus
tápanyag hozzáadása), folyamatos keverés. A két
fermentorban mértük az elvett fölösiszap KOI és
szárazanyag koncentrációit és a biogázhozamot. A
kísérletet két szakaszra osztottuk, melyek szakaszok
a hidraulikus tartózkodási idı tekintetében tértek el.
A fix ágyas rendszerben a fajlagos
biogáztermelés 28-30 napos HRT esetén nagyjából
háromszorosa (1,5-2 Lgáz/Liszap) volt a mozgó ágyas
rendszerben mértekhez képest (0,2-0,5 Lgáz/Liszap).
A hidraulikus tartózkodási idı csökkentése mindkét
biofilmes
reaktorban
az
iszapkoncentráció
csökkenését, és ez által a KOI eltávolítási hatásfok
(2. ábra) csökkenését eredményezte. A fix ágyas
rendszerben a HRT csökkentésével a gáztermelés
csökkent, míg a mozgó ágyas rendszerben stabil
maradt. Ez arra enged következtetni, hogy a mozgó
hordozók felületén megtapadt mikroorganizmus
populációk továbbra is biztosítják a szerves anyag
lebontását, ezáltal a biogáz termelésének sebessége
stabil maradhat.

2. ábra. KOI eltávolítás hatásfoka a két anaerob
fermentorban
Az R1 mozgó ágyas rendszerben, mint az a
3. ábrán is látható, a fajlagos gáztermelésben kb. 15
napos szakaszok voltak megfigyelhetıek. A termelt
gázmennyiség iszaptérfogatra vetítve 0,2-0,5
Lgáz/Liszap. Az R2 fix ágyas fermentorban a kísérlet
elsı 20 napjában növekvı tendenciát mutatott az
iszaptérfogatra vetített biogáztermelés, majd 1,5-2
stabilizálódott.
A
HRT
Lgáz/Liszap-nál
csökkentésének hatása késleltetve (kb. 15 nap)
jelentkezett, ekkor a gáztermelés folyamatos
csökkenése volt megfigyelhetı, mely a kísérlet
utolsó 10 napjában 0,5 Lgáz/Liszap értéknél állapodott
meg (3. ábra).
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Enzim aktiviás vizsgálat eleveniszap pelyhekben.
Enzymatic activity analysis in activated sludge flocs.
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Summary
Activated sludge flocs in the aerated basin are formed thanks to the biofloculation. Only a minor fraction (520%) of the organic matter in the sludge floc is made up of bacteria and the rest consists mainly of extracellular
polymeric substances (EPS) [1]. The EPS holds the various microorganisms together in a matrix onto which
organic fibers, organic and inorganic particles as well as various colloids can absorb. It is a micro-environment
that allows a close proximity of microorganism and where organic material is trapped and digested by
extracellular enzymes [2]. It is well known that before bacteria can assimilate high molecular weight compounds,
the compounds are usually hydrolyzed by extracellular enzymes. These extracellular enzymes are either bound to
cell surface (ecto-enzymes) or released into the medium (exo-enzymes) in the free form prior to form complexes
with high molecular weight substances [3]. Enzymatic activities distributions were studied in the EPS sludge
matrix by activity measurement. EPS in sludge flocs were characterized as described by Guang-Hui et al. [4],
based on their properties to exhibit a dynamic double-layer structure, composed of loosely bound EPS (LB-EPS)
and tightly bound EPS (TB-EPS) [4] A lab scale sequencing batch reactor (SBR) was used for the treatment of
synthetic wastewater and for enzymatic analysis. Process parameters for the characterization of the system were
defined on-line and off-line, enzyme extraction from sludge flocs was executed as described by Guang-Hui et al.
[4]. Samples taken from the lab-scale SBR reactor in the course of the whole process period, at the beginning, in
the middle and in the end of the aerobe phase were met to investigate extracellular enzyme activity and
distribution in activated sludge flocs in the entirely whole process. The activities of α-amylase were analyzed as
described by Xiao Z. et al. [5], alkaline-phosphatase and α-glucosidase activities were measured as Goel R. et al
[6] discussed in their paper. Activated sludge enzymes were measured triplicate in microplate reader to check
data reproducibility. Significant alpha amylase and alpha glucosidase enzyme activity was measured in the LB
and TB-EPS fractions of the activated sludge flocs in every sample alkaline-phosphatase enzyme activity was
dispersing nearly uniformly over the sludge matrix therefore we can infer that these enzymes are immobilized in
the EPS matrix in the free form, i.e. exo-enzymes[4]. Enzymatic activity values may vary from time to time due
to the substrate diffusion or other parameters but distribution, location of enzyme is ‘specific’, or is an ectoenzyme, exo-enzyme. All the three studied enzymes can be characterized, localized, in sludge floc because
during the whole treatment period of the batch system activities values fluctuated but the enzyme localization
were the same. Hereinafter our goal is to characterize enzymes at ‘standardized’ process parameters and
investigate parallel activated sludge morphology to find correlation between sludge morphology and enzyme
distribution. This research was supported by Domus Hungarica and Department of Technical Sciences
University of Sapientia.
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Szerves nitrogén és foszfor mobilizáló talajbaktériumok
szelektálása biopreparátum elıállítása céljából
Selection of the organic nitrogen and phosphor mobilizing bacteria in order to develop
bacterial inoculants
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Summary
The main aim of our study is the development of bacterial biopreparates based on organic nitrogen and
phosphorus mobilizing microorganisms. In this study we analyzed the alkaline protease, alkaline phosphatase
and lecithinase enzyme activities of the soil bacteria isolated from high mountain region.
We used thirty-seven Pseudomonas strains isolated from Borsáros Raised Bog natural reserve. The bacterial
strains were obtained from the soil or from the rhizosphere of sedge, maize and reed. The alkaline protease
activity was examined in the presence of 2% casein in carbonate buffer. The optical density of the resulting
tyrosine was measured on 355 nm in Fluostar Optima (BMG Labtech) device in the zero time, and after one hour
of incubation at 37°C. The study was made for all samples in three replicates. The alkaline phosphatase enzyme
activity was examined in the presence of p-nitrophenyl phosphate (NPP) in 0.4 M Tris-HCl (pH 8.6) buffer. The
optical density of the resulting p-nitrophenol was measured at 405 nm of the zero time, then after one hour of
incubation at 37°C. The study was made for all samples in eight replicates.

∆A
⋅ V ⋅1000
mU min tot
µ mol
=
,
ε ⋅ l ⋅ vsubstrat
mL
min

(1)

The enzyme activities were determined using the (1) formula, where ∆A - the difference between the initial and
final absorbance values in the first minute, Vtot - the total volume of the sample in microtiter plate (µl), ε – the
extinction coefficient of the tyrosine / p-nitrophenol on 355 / 405 nm (14/µmol.cm / 18.5/µmol.cm), l - the height
of the sample in the microtiter plate (cm), vsubstrate - the volume of the casein / NPP in the sample (ml). The
lecithinase enzyme activity was examined on medium containing egg yolk using point inoculation. The
inoculated medium was incubated five days at 28°C. The presence of the opaque ring indicated the lecithinase
enzyme production. The diameter of the colonies from the diameter of the ring leaves the intensity of lecithinase
production of the strains.
From the thirty-seven strains twenty-one showed alkaline protease enzyme activity, twenty strains showed
alkaline phosphatase enzyme activity, and eighteen strains showed lecithinase production.
Five strains of bacteria were found to be able to breakdown each substrate: casein, p-nitrophenyl phosphate and
lecithin. The selected bacterial strains are potential strains for bacterial inoculant production. In further studies
the maintenance of the beneficial characters in different conditions will be analysed.
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A ColE7 metallonukleáz-enzim HNH motívumának tulajdonságai
Properties of the HNH motif from ColE7 metallonuclease enzyme
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Summary
Specific artificial enzymes are built up from two different domains: (i) a substrate recognition site and (ii) a
nonspecific catalytic site. In artificial enzymes a substrate recognition site may contain a specific binding protein
or a nonspecific molecule, i.e. an oligonucleotide or a peptide-nucleic acid oligomer. The protein-type
recognition sites have an advantage that with the tools of molecular biology those can be easily attached to a
protein-type nonspecific active centre, which becomes specific in this way. Generally, in the active centre of
natural nuclease-enzymes metal ions (i.e. Zn2+, Mg2+) can be found and these bind to specific amino acid
residues of the enzyme (i.e. histidine or cysteine). The catalytic site of Colicin E7 nuclease - a nonspecific
nuclease enzyme from E.coli - is a so called HNH motif, a common motif found in more than a thousand
enzymes. The HNH motif in Colicin E7 enzyme contains zinc(II)-ion bound to three histidine side-chains. The
structure of this motif consists of 42 amino acids organized in two β-sheets and an α-helix. Our aim was to study
this motif alone, amplifying it by PCR on the DNA level and overexpressing the protein in E.coli bacteria. First
attempts of HNH expression failed, since the small protein was degraded by the bacterial cells. For this reason a
ubiquitne protein (with a hexahistidine tag) has been fused to HNH. The fusion protein was purified by gel
filtration chromatography and by immobilized Ni-affinity chromatography. The fusion protein, and later the
cleaved HNH motif and their zinc(II) binding were characterized by CD spectroscopy, mass-spectrometry and
fluorimetry.
aminosavakat tartalmaz, és a HNH motívum
többnyire a fehérjelánc C-terminális végén
található. Aktivitásukban is eltérnek egymástól: az
elvégzett mutációs kísérletek azt mutatták, hogy
míg az elsı csoport enzimjeiben az aktív központ
közelében végrehajtott végrehajtott aminosavcsere
nem, addig a HNH fehérjékben jelentıs
aktivitáscsökkenést okoz vagy az enzim
aktivitásának, akár teljes elvesztésével járhat [1,2].
A két család továbbá abban is különbözik, hogy
míg a HNH fehérjékben valamilyen alkáliföldfém
(pl. Mg2+) vagy átmeneti fémion (pl. Zn2+) is
található, addig a másik csoport enzimjei nem
tartalmaznak fémiont. A bakteriális eredető colicin
toxinok is HNH motívumot tartalmazó (1. ábra) [28] nem-specifikus nukleáz enzimek, azaz a
nukleinsav bármely pontjához hozzákapcsolódhatnak és képesek annak elhasítására. Újabb kutatások
szerint mégis megfigyelhetı csekély specifikusság,

Bevezetés
A nukleáz enzimek egyik legnagyobb csoportját
olyan fehérjék alkotják, amelyek PD(D/E)XK
(prolin-aszparaginsav-(aszparaginsav/glutaminsav)X-lizin) motívummal rendelkeznek. Ez a motívum
α-β-β-β-α-β másodlagos szerkezetben rögzült az
evolúció során. Ebbe a csoportba tartozik a II-es
típusú restrikciós endonukleázok nagy része,
valamint számos rekombinációs és DNS javító
enzim. A nukleáz enzimek másik legnagyobb
csoportjába az ún. HNH motívumot tartalmazó
fehérjék tartoznak [1]. A két család aminosav
összetétele és katalitikus centrumának helye
jelentısen különbözik. Az elsı csoport nem
tartalmaz szigorúan megırzött (konzervált)
aminosavakat,
azaz
az
aminosav-sorrend
kismértékben eltérhet, valamint a katalitikus
központ helye enzimenként változik. Ugyanakkor a
HNH fehérjék aktív központja konzervált
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szerkezetének tanulmányozása a következı
eredményeket adta [1,3,6,8]: (i) a központi fémiont
a három hisztidin, valamint a hasítandó
foszfátészter köti tetraéderes geometriában; (ii) a
negyedik
hisztidin
bázisként
szolgál,
hidrogénkötést hozva létre egy valin aminosav
karbonilcsoportjával, amely így polarizálja az
imidazolgyőrőt. Ez utóbbi egy protont vesz el egy
vízmolekulától; (iii) az így keletkezett hidroxidion
nukleofil támadást hajt végre a közeli foszfátészter
foszforatomján, a hasítás 3’-hidroxil és 5’-foszfát
végeket eredményez (a foszfátészter a bázisként
viselkedı hisztidinhez és a Zn(II)-ionhoz
kapcsolódik, a távolság a foszfátészter-oxigénje és
a hisztidin nitrogénje között 0,26 nm); (iv) az HNH
betőjelek közül az aszparagin (N) oldallánca
intramolekuláris
hidrogénkötés
létesítésével
stabilizálja a szerkezetet. A fémion a DNS hélix
kisárokbeli foszfátészter-csoportjához közel van,
stabilizálja az átmeneti állapotot.
Ha a hidrolízis szempontjából fontos
aminosavakat kicseréljük, még ha fémion kötés
tapasztalható is, hidrolízis nem, vagy csak nagyon
kis mértékben. Továbbá akkor sem történik hasítás,
ha a rendszerbıl hiányzik a központi fémion, illetve
ha abból jóval több van; a többlet inhibitorként
mőködik. A cink(II)ion nem szükséges a DNS-hez
való kapcsolódáshoz, csak a hidrolízishez [4].
Mivel a fenti eredmények a ColE7 fehérje
vizsgálatán alapulnak, nem a HNH motívum önálló
viselkedését tükrözik. Ezért kutatási projektünkben
célul tőztük ki a HNH motívum elıállítását és
tulajdonságainak tanulmányozását.

bár az nem összetett bázis szekvenciához, hanem
inkább bázisokhoz kapcsolódik.
A colicin nukleáz DNS kódját a baktériumban
egy plazmid (cirkuláris DNS molekula) hordozza,
amelyet a természetben elıforduló E. coli populáció
30%-ában meg is találtak. Eddig több mint 20
különféle colicint azonosítottak [5]. Ezek közül az
egyik legrészletesebben tanulmányozott a Colicin
E7 nukleáz (ColE7). E fehérje három funkciós
doménnel rendelkezik. A célsejtbe való bejutáshoz
a (i) B12-vitamin receptor-kötı és a (ii)
transzmembrán doménjeit használja fel. Miután
bejutott a sejtbe, hozzátapad annak DNS-éhez, majd
azt a (iii) nukleáz doménje segítségével
feldarabolja, elıidézve a sejt pusztulását [2,7,9].

1. ábra. A ColE7 nukleáz HNH motívumának
szerkezete a cink(II)-ionnal és az ehhez
koordinálódott foszfátionnal (PDB 1mz8).
A ColE7 HNH motívuma négy hisztidint
tartalmaz. Ebbıl kettı szélesebb körben is
megırzött: az egyik bázisként viselkedve a
nukleofil támadó ágenst szolgáltatja a hidrolízishez,
míg a másik a fémiont köti [6]. A hidrolízis
mechanizmusának vizsgálata, és a HNH motívum

található timin bázisokhoz kapcsolódik. Ezután a
ligáz enzim hatására kovalens kötés alakul ki a
DNS láncok között. A ligálás után a plazmiddal
kompetens
DH10B
(E.
coli)
sejteket
transzformáltunk. A plazmidot a baktériumban
felszaporítottuk, tisztítottuk, és bázissorrendjét
szekvenálással ellenıriztük. A colicin E7 nukleáz
enzim HNH motívumának génjébıl egy a fehérje
termelıdésének szintjét már alacsony szinten is jól
szabályozható vektorba (pBAD24) építettük, mely
arabinózzal indukálható. Mivel elképzelhetı, hogy

Kísérletek és eredményeik
A ColE7 génjébıl a HNH motívumot kódoló
DNS szekvenciát polimeráz láncreakció (PCR)
segítségével sokszorosítottuk. A gént elsıként
pTZ57R/T nyitott, klónozó vektorba építettük be
ligáz enzim segítségével, az ún. A/T ligálás
módszerét alkalmazva. Ennek lényege, hogy a
PCR-ben alkalmazott Taq polimeráz enzim a cél
DNS mindkét szálának 3’-végére egy-egy adenin
bázist épített, ami a nyitott vektor két végén
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a baktériumban termelıdı fehérje cink(II) ionok
jelenlétében a megfelelı konformációban nukleáz
aktivitást mutat, így a sejteket elpusztíthatja, ezért a
tenyésztés során négy különbözı feltételt
alkalmaztunk. Az elsı kísérletben összehasonlító
(kontroll) mintaként a plazmidot úgy használtuk,
hogy
a
fehérjetermelést
nem
indukáltuk
arabinózzal. A további három mintában a
tápoldathoz (i) 0,1mM Zn2+-t, (ii) 0,5% arabinózt,
(iii) az elızıekkel azonos koncentrációban Zn2+-t és
arabinózt adtunk. A mérés eredménye a 2. ábrán
látható. A 600 nm-en mért optikai sőrőség értékek
kis eltérése alapján megállapítottuk, hogy a
körülmények változtatása nem okozott jelentıs
változást a baktériumok növekedési sebességében.

DH10B helyett BL21 (DE3) E. coli törzset
használtunk, a HNH gént pedig pET-26b(+)
vektorba építettük. A sikeres termeltetés érdekében
a HNH génjéhez az ubikvitin fehérjét kódoló gént
főztünk hozzá, így a HNH N-terminális végén az
ubikvitinnel fúziós fehérjeként fejezıdik ki a
baktériumban (UbHNH). A további kísérletekhez
szükséges mennyiségő fehérjét TB tápoldatban
szaporított baktériumokból nyertük. Az így kapott
UbHNH fehérjét a Magyar Tudományos Akadémia
Szegedi Biológiai Központjával együttmőködve
nyertünk ki a baktériumsejtekbıl, amelyet azután
FPLC-vel (gyors fehérje folyadék kromatográfia),
gélszőréses
technika
és
nikkel
affinitás
kromatográfiás módszerrel tisztítottuk, a tisztítást
SDS poliakrilamid gél elektroforézis (PAGE)
segítségével ellenıriztük (3. és 4. ábra).

2. ábra. A baktériumok növekedésének sebessége
spektrofotometriás méréssel követve, Zn(II)-ion (az
ábrán a töltést elhanyagoltuk) jelenlétében, és
nélküle (OD=optical density, optikai sőrőség, ~ I600
értékkel arányos mennyiség)

3. ábra. Az UbHNH fehérje gélszőréses
kromatogramja

Az arabinóz hozzáadása lassította ugyan egy
kissé a sejtnövekedést, aminek az oka valószínőleg
az, hogy a sejtek több energiát fordítottak a fehérje
termelésére. A cinkionok jelenléte azonban nem
okozott észrevehetı változást. Ez a következıket
jelentheti: (i) a fehérje nem fejezıdött ki, általunk
nem pontosan ismert okok miatt, vagy kifejezıdött,
de kis mérete miatt azonnal el is bomlott, illetve (ii)
a fehérje kifejezıdött, de nem rendelkezik nukleáz
aktivitással Zn2+-ion jelenlétében sem. Mivel a
pOB-HNH vektorból való fehérjekifejezés során a
termékek között nem sikerül megfelelı mérető
fehérjét detektálnunk, azaz a kísérlet sikertelen volt,
új vektort és új baktériumtörzset kellett keresnünk.

4. ábra. Az FPLC-vel tisztított fehérjék SDS-PAGE
képe; az 1-4. oszlop a 3. ábrán látható kromatogram
fı csúcsához rendelhetı mintákat tartalmazza; az 5.
oszlopban a fehérje marker látható (az egy szintben
lévı sávokhoz rendelhetı tömeg ~14.4kDa).
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Ezután következhetett a fehérje szerkezetének
vizsgálata. Elıször csak a fehérjét, majd vele
párhuzamosan
a
cink(II)ionnal
alkotott
komplexének
viselkedését
tanulmányoztuk
szinkrotron-sugárzásos
CD
spektroszkópia,
valamint fluorimetria segítségével (5. és 6. ábrák).

fluoreszkál, míg erıs kelátképzı ligandummal (pl.
EDTA) a festéket kiszorítva a fluoreszcencia
megszőnik. A 6. ábrán látható, hogy a fehérje nem
képes teljes mértékben kiszorítani a festéket a
fémion koordinációs szférájából. A fentieket ESIMS mérésekkel is alátámasztottuk.
A fehérje nukleáz aktivitását különbözı DNS
hasításos
vizsgálatokra
készült
tesztekkel
vizsgáltuk. Az elvégzett kísérletek alapján a fehérje
nem mutatott nukleáz aktivitást (7. ábra)

CD/mdeg

0.0

HNH, pH 7.5
HNH, pH 3.5
2eq Zn, pH 3.5
2eq Zn, pH 7.5

-2.0

-4.0
180

200

220

240

260

λ/nm

5. ábra. A HNH fehérje semleges (piros és sárga) és
enyhén savas – pH ~ 3.5 (kék és zöld) közegben
felvett spektruma két ekvivalensnyi cink(II)ion
jelenlétében SRCD berendezéssel

7. ábra. A DNS hasításos kísérletek eredményei: 1:
-Zn, 2: +Zn, 3: -Zn +HNH, 4: -Zn +HNH +EDTA;
5-7: Zn+HNH 24 ill., 8-10: Zn+HNH 2 órán át
inkubálva (0,05M TrisCl, pH 7,5, 0°C); 11: a
hasításhoz használt pUC18 szuperhelikális DNS
EcoRI enzimmel történı hasításának eredménye.

Az SRCD mérésekbıl megállapítottuk, hogy a
fehérje megköti a fémiont, és EDTA adagolásával,
illetve a pH megváltozásával a fémion okozta
szerkezetváltozás reverzibilisen megszüntethetı.

A fentiek alapján megállapíthattuk, hogy a HNH
motívum nukleáz aktivitásához a fehérje egyéb
részeire is szükség van, melyek pl. a DNS-kötésért
felelısek. Ahhoz, hogy eldönthessük, melyek ezek
a fehérjerészletek, további vizsgálatok szükségesek.
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Németh Áron, Miski Csaba, Sevella Béla: Tejsav fermentáció hımérséklet és pH függése
Muskotál Adél, Seregélyes Csaba, Vonderviszt Ferenc: Filamentáris nanoszerkezetek alapjául szolgáló
D3 domén-deléciós Salmonella flagellin elıállítása és jellemzése
Hetényi Kata, Németh Áron, Sevella Béla: Tejsavbaktérium tápanyagigényének technológiai
szempontú vizsgálata
Balássy Andrea, Németh Áron, Sevella Béla: Clostridium butyricum tápközeg optimálása
Göblös Szabolcs, Förhécz József, Dallos András: Nagy hatékonyságú anaerob fermentor tervezése és
üzemeltetése

1100-1120
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Elnökök: Vonderviszt Ferenc
Gubicza László

SZÜNET

Vajda Balázs, Nemestóthy N., Gubicza L., Bélafiné Bakó K.: Mikrobiális üzemanyagcellák mőködése
Németh Gergely, Bányai Tamás, Nemestóthy Nándor, Zvejzdana Findrik, Gubicza László: Tejsav
enantioszelektív észterezése Cyphos 104 ionos folyadékban
Molnos Éva, Nyilasi Andrea, Kovács Kornél L.: Biohidrogén - a fotoheterotróf megközelítés
Klein Ágnes, Jankovics Hajnalka, Tóth Balázs, Muskotál Adél, Vonderviszt Ferenc: Flagellin-GFP
fúziós fehérje elıállítása és jellemzése
Szigeti Márton, Járvás Gábor, Dallos András: Biomassza emészthetıségének javítása ultrahangos
elıkezeléssel
Söptei Balázs, Hórvölgyi Zoltán: Nanorészecskék elıállítása és jellemzése orvosbiológiai alkalmazás
céljából

EBÉDSZÜNET
1400 VEAB Székház Nagyterem
Kémiai technológia
1.

2.
3.
4.
5.

Hancsók Jenı
Szeifert Ferenc

Baffi Bálint, Cossuta Dániel, Kiss Kora, Fekete Jenı, Keve Tibor, Szente Lajos, Simándi Béla:
Körömvirág (Calendula officinalis L.) és orbáncfő (Hypericum perforatum L.) hatóanyagainak
komplexálása ciklodextrinekbe szuperkritikus szén-dioxidból
Hégely László, Láng Péter: Szakaszos rektifikálás nem-hagyományos, zárt üzemeltetési módjainak
vizsgálata
Modla Gábor, Láng Péter: Aceton-metanol elegy elválasztása nyomásváltó szakaszos desztillációval
termikusan csatolt két oszlopos rendszerben
Modla Gábor, Hégely László: Nyomásváltó szakaszos desztilláció dupla oszlopos rektifikálóban zárt
üzemmódban: I. Megvalósíthatósági vizsgálatok
Modla Gábor: Nyomásváltó szakaszos desztilláció dupla oszlopos rektifikálóban zárt üzemmódban: II.
Részletes modellezési eredmények

1600-1620
6.

Elnökök:

SZÜNET

Csépány Péter, Nagy Bence, Mészáros Ágnes, Fekete Jenı, Keve Tibor, Simándi Béla: Fokhagyma
hatóanyagainak kinyerése extrakcióval

7.
8.

Haragovics Máté: FCC üzem fılepárló oszlopának komplex vizsgálata
Gergó Péter, Bartha László, Geiger András: Gumiırleménnyel és SBS-sel módosított bitumenek
viszkozitás csökkentési lehetıségei
9. Pölczmann György, Valyon József, Hancsók Jenı: Nagy molekulatömegő Fischer-Tropsch paraffinok
átalakíthatóságának vizsgálata
10. Utczás Margita, Tasnádi Gábor, Monek Éva, Vida László, Forró Enikı, Fülöp Ferenc, Simándi Béla,
Székely Edit: Rac-4-fenil-2-azetidinon kinetikus reszolválása szuperkritikus szén-dioxidban

2010. április 28., szerda
0900 VEAB Székház Kisterem
Modellezés
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Elnökök:

Lakatos Béla
Chován Tibor

Lakatos G. Béla, Borsos Ákos: 2D kristályméret eloszlás modellezése szakaszos hőtéses
kristályosítóban
Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba, Lakatos G. Béla, Szabó Tibor: Átmeneti tárolóval csatolt
szakaszos folyamatos termelési rendszerek gazdaságossági optimalizálása sztochasztikus üzemelési
feltételek esetén
Angyal András, Varga Mónika, Balogh Sándor, Bartha László, Miskolczi Norbert, Csukás Béla,
Borsodi Nikolett: Csırektorban végzett polipropilén hulladék krakkolásának modellezése közvetlen
számítógépi leképezéssel
Bárkányi Ágnes, Németh Sándor, Lakatos G. Béla: Vinil-klorid szuszpenziós polimerizációjának
vizsgálata populáció-mérleg modellel
Göllei Attila, Magyar Attila, Gerzson Miklós, Ludányi Lajos: Mikrohullámú tápvonalak modellezése
Király Márton: Egy ipari folyamat tervezésének komplex vizsgálata etil-benzolt gyártó üzem példáján
keresztül

1100-1120

SZÜNET

7.

Luca De Benedetto, Jiří Jaromír Klemeš: Integrált LCA megközelítés a stratégiai döntéshozatalban: a
Stratégiai Környezeti Teljesítmény-mutató
8. Olajos Marcell, Stefan Mittermayr, Guttman András: Modell alapú megközelítések a peptidek
kapilláris zóna elektroforézises elválasztásainak elırejelzésére
9. Borsodi Nikolett, Lengyel A., Miskolczi N., Angyal A., Kohán J.: Szennyezett mőanyaghulladékok
pirolízise során nyert szénhidrogén-frakciók szennyezıanyag tartalmának csökkentése
10. Egedy Attila, Varga Tamás, Chován Tibor: Kevert bioreaktorok hidrodinamikai modellezése

EBÉDSZÜNET
1400 VEAB Székház Kisterem
Nanotechnológia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elnökök:

Gyenis János
Tóth Judit

Agócs Emil, Petrik Péter: Szilícium alapú nanoszerkezetek vizsgálata spektroszkópiai ellipszométerrel
Nagy Roland, Marton Zsuzsanna, Dr. Bartha László: Nem-ionos tenzidek komplex kromatográfiás
vizsgálata
Ötvös Zsolt, Genovéva Filipcsei, Gábor Heltovics, Ferenc Darvas: Novel nanostructured drug delivery
technology to enhance bioavailability, increase solubility and drug loading
Srankó Dávid, Sipiczki Mónika, Szabó Mária, Kukovecz, Ákos, Kónya Zoltán, Sipos Pál,
Pálinkó István: Cinnamát−réteges kettıs hidroxid nanokompozitok készítése és szerkezeti jellemzése
Szentes Adrienn, Horváth Géza, Varga Csilla, Bartha László: Kompatibilizált szén
nanocsı/polipropilén kompozitok vizsgálata
Hegedős Imre, Nagy Endre: Hemicellulóz bontó egyedi enzim nanorészecskék elıállítása

2010. április 29., csütörtök
0900 VEAB Székház Nagyterem
Katalízis
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Elnökök:

Bakos József
Ujhidy Aurél

Bakos József, Nánási Balázs, Madarász József, Balogh Szabolcs, Farkas Gergely, Ürge László,
Darvas Ferenc: Biológiailag aktív vegyületek királis építıelemeinek szintézise enantioszelektív
hidrogénezéssel folyamatos átáramlásos mikrofluidikai csatornareaktorban
Skodáné Földes Rita, Fehér Csaba, Urbán Béla, Ürge László, Darvas Ferenc, Bakos József: A 2,2’dipivaloiloxi-binaftil halogénszármazékainak alkalmazása palládium-katalizált reakciókban
Ujhidy Aurél: Heterogén fotokatalitikus oxidáció vizsgálata statikus keverıs csıreaktorban
Szoboszlai Zsolt, Hancsók Jenı: Izomerizáló katalizátorok benzoltelítı aktivitásának vizsgálata
Kasza Tamás, Hancsók Jenı: Bioeredető paraffin elegyek izomerizációja különbözı katalizátorokon
Kriván Eszter, Marsi Gábor, Hancsók Jenı: Könnyő olefinek oligomerizációjának vizsgálata ionos
folyadék katalizátor jelenlétében

1040-1100

SZÜNET

1100 VEAB Székház Nagyterem
Poszter szekció
- Minden szerzı egy maximum 4 perces beszámoló keretében bemutatja kiállított poszterét
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bertalan Zsolt, Márki Edit, Gáspár Igor, Vatai Gyula: Olaj víz emulzió szétválasztása kerámia
kapillárcsöves membrán alkalmazásával
Csanádi Zsófia, Gubicza László, Bélafiné Bakó Katalin, Maja Habulin: Extraktív desztilláció ionos
folyadékokkal
Cserjési Petra, Brožová Libuše, Žitka Jan, Pientka Zbyněk,Bélafiné Bakó Katalin: Ionos folyadékok,
támasztóréteges folyadékmembránok és polimerizált ionos folyadék membránok gázszorpciója
Keszey Zsuzsanna, Csanádi Zs., Bélafiné Bakó K.: Pektin enzimes hidrolízise kapilláris membrán
bioreaktorban
Kovács Erika, Pálfi Mária, Szilágyi László, Ábrahám Beáta, Miklóssy Ildikó, Lányi Szabolcs: A
humán GITRL extracelluláris részének expressziója fúziós fehérjeként
Losó Viktor, Sipos László, Füstös Zsuzsanna, Geösel András, Kókai Zoltán: Szuperédes
csemegekukorica fajták érzékszervi paramétereinek komplex értékelése
Modla Gábor, Kovács Balázs: Napenergia hasznosítása üzemi konyha használati-melegvíz
elıállításához
Pálfi Mária, Kovács Erika, Szilágyi László, Miklóssy Ildikó, Ábrahám Beáta, Lányi Szabolcs:
Obtaining and characterization of metal binding green fluorescent protein mutants
Sági-Kiss Virág, Ender Ágnes, Fodor Péter, Pomázi Andrea, Maráz Anna: Penészes romlás
elırejelzésének vizsgálata ipari tárolókban mikrobiális illékony komponensek segítségével
Szabó Veronika, Muskotál Adél, Jankovics Hajnalka, Tóth Balázs, Vonderviszt Ferenc: BaeyerVilliger monooxigenázok flagellinnel való fúziós konstrukcióinak elıállítása
Szeleczky Zsolt, Utczás Margita, Vida László, Simándi Béla, Székely Edit: Transz-1,2-ciklohexán-diol
enzimkatalizált kinetikus reszolválása
Szentgyörgyi Eszter, Nemestóthy Nándor, Bélafiné Bakó Katalin: Két anaerob biofilmes rendszer
biogáz termelési hatékonyságának összehasonlítása
Szilveszter Szabolcs, Ráduly Botond, Miklossy Ildikó, Lányi Szabolcs, Dan Robescu Niculae: Enzim
aktiviás vizsgálat eleveniszap pelyhekben
Tamás Éva, Mara Gyöngyvér, Laslo Éva, György Éva, Lányi Szabolcs: Szerves nitrogén és foszfor
mobilizáló talajbaktériumok szelektálása biopreparátum elıállítása céljából
Várdai Attila, Jankovics Hajnalka, Kiss Antal, Slaska-Kiss Krystyna, Gyurcsik Béla: A ColE7
metallonukleáz-enzim HNH motívumának tulajdonságai

2010. április 29., csütörtök
1000 VEAB Székház Kisterem
MTA Vegyipari Mőveleti Munkabizottság és
MKE Mőszaki Kémiai Szakosztályának összevont ülése
1.
2.
3.
4.
5.

Szentes Adrienn: A reakcióidı és a víz szerepe a többfalú szén nanocsövek elıállításában
Cossuta Dániel: Gyógyászati, kozmetikai és élelmiszeripari célra alkalmas növényi hatóanyagok
kinyerése szuperkritikus extrakcióval
Szeifert Ferenc, Nagy Lajos, Chován Tibor: Többcélú mono-fluidos reaktor rendszer irányítása
Nagy Gábor, Hancsók Jenı: Csökkentett aromástartalmú dízelgázolajok
Nagy Endre: A polarizációs határréteg szerepe a membrán elválasztásban

1400 VEAB Székház Könyvtár
Krár Márton okleveles vegyészmérnök:
„NAPRAFORGÓOLAJ MOTORHAJTÓANYAG CÉLÚ HIDROGÉNEZÉSE”
címő PhD dolgozatának elızetes bemutatása.
Témavezetı: Dr. Hancsók Jenı, egyetemi tanár
Bírálók:
Dr. Gubicza László, DSc, Pannon Egyetem, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet
Dr. Széchy Gábor, egyetemi docens, Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

NÉVMUTATÓ
Ábrahám Beáta
Agócs Emil
Ana Vrasalovic Presecki
Angyal András
B. Pahor,
Baffi Bálint
Bakonyi Péter
Bakos József

258, 269
199

Dobó József

84

Domokos Endre

75

85

Egedy Attila

193

169, 192

Ender Ágnes

270

Farkas Gergely

216

Fehér Csaba

222

Fekete Csaba Attila

208

41
112
51
216, 222

Baladincz Péter

18, 28

Balássy Andrea

Fekete Jenı

112, 140

Filipcsei Genovéva

201

95

Fodor Péter

270

Balogh Sándor

169

Fodor Zsófia

25

Balogh Szabolcs

216

Fogassy Elemér

Bányai Tamás

101

Forró Enikı

Bárkányi Ágnes

176

Förhécz József

Barna Edit

208

Fülöp Ferenc

155
259

7
155
96

Bartha László

142, 169, 200, 207

Füstös Zsuzsanna

Bélafiné Bakó Katalin

51, 55, 80, 85, 97,

Gál Péter

245, 249, 253, 277

Gáspár Igor

244

7

Geiger András

142

Bertalan Zsolt

244

Geösel András

259

Boór András

55

Gergó Péter

142

169, 192

Gerzson Miklós

183

Borsos Ákos

156

Göblös Szabolcs

96

Brožová Libuše

249

Göllei Attila

Chován Tibor

193

Gubicza László

Cossuta Dániel

112

Guttman András

191

György Éva

282

Gyurcsik Béla

283

Bereczki Laura

Borsodi Nikolett

Cottier K.

67

84

183
85, 97, 101, 245

Csanádi Zsófia

85, 245, 253

Csépány Péter

140

Hajós Péter

69

Cserjési Petra

249

Hámori A.

67

Csom Veronika
Csukás Béla
Dallos András
Dan Robescu Niculae
Darvas Ferenc

75

Hancsók Jenı

169
26, 27, 96, 110,

11,18,28,35,148,
228, 234, 239

Haragovics Máté

141

281

Hegedős Imre

208

201, 216, 222

Hégely László

113, 126

Heltovics Gábor

201

Losó Viktor

259

Hetényi Kata

94

Lövitusz Éva

51

Hon Loong Lam

17

Luca De Benedetto

190

Ludányi Lajos

183

Madarász József

216

111

Magyar Attila

183

106, 271, 283

Maja Habulin

245

Mara Gyöngyvér

282

Horváth Géza
Horváth R.
Hórvölgyi Zoltán
Jankovics Hajnalka
Járvás Gábor
Jiří Jaromír Klemeš

66, 207
67

26, 110

Maráz Anna

270

Kasza Tamás

234

Márki Edit

244

Keszey Zsuzsanna

253

Marsi Gábor

239

Keve Tibor

10, 17,25,190

112, 140

Marthi Katalin

7

Király Márton

189

Marton Gyula

80

Kiss Antal

283

Marton Zsuzsanna

200

Kiss Kora

112

Mészáros Ágnes

140

Klein Ágnes

106

Mihálykó Csaba

163

Kohán J.

192

Mihálykóné Orbán Éva

163

Kókai Zoltán

259

Miklóssy Ildikó

Kondor Anett

27

Kónya Zoltán

202

Miskolczi Norbert

Kovács Balázs

260

Modla Gábor

Kovács Erika
Kovács Kornél L.
Kovács Sándor

Miski Csaba

258, 269, 281
90
169, 192
119, 126, 132, 260

258, 269

Molnos Éva

105

105

Monek Éva

155

28, 35,

Muskotál Adél

93, 106, 271

Kozma Dávid

7

Nagy Bence

140

Kozma Péter

67

Nagy Endre

49, 59, 208

Krár Márton

35

Nagy Géza

74

Kriván Eszter

239

Nagy Lívia

74

Kukolya József

208

Nagy Roland

Kukovecz Ákos

202

Nagy Tibor

Kulcsár Edina

59

Nánási Balázs

Kurunczi S.

67

Nemestóthy Nándor

Lakatos G. Béla
Láng Péter
Lányi Szabolcs

200
68
216
51, 85, 97, 101, 277

156, 163, 176

Németh Áron

90, 94, 95

113, 119,

Németh Dóra

80

258, 269, 281, 282

Németh Gergely

Laslo Éva

282

Németh Máté

Lengyel A.

192

Németh Sándor

85, 101
75
176

Nyilasi Andrea

105

Szentes Adrienn

207

Olajos Marcell

191

Szentgyörgyi Eszter

277

Ötvös Zsolt

201

Szigeti Márton

26, 110

Pálfi Mária

258, 269

Szilágyi László

258, 269

Pálinkó István
Petar Sabev Varbanov
Petrik Péter
Pientka Zbyněk
Pokol György

202

Szilveszter Szabolcs

281

Szoboszlai Zsolt

228

Tamás Éva

282

51, 249

Tasnádi Gábor

155

7

Tófalvi Renáta

10, 17, 25
199

69

Pomázi Andrea

270

Tóth Balázs

106, 271

Pölczmann György

148

Tóth Csaba

18

Pungor András

8

Ráduly Botond

281

Reich Lajos

9

Réti Ildikó

Ujhidy Aurél

227

Urbán Béla

222

Utczás Margita

155, 276

27

Ürge László

216, 222

Rippelné Pethı Dóra

66

Vajda Balázs

97

Rozalija Drobež

41

Valyon József

148

Sági-Kiss Virág

270

Várdai Attila

283

Sajó Ráchel

84

Varga Ágnes

74

Sepsey Annamária

69

Varga Csilla

207

Seregélyes Csaba

93

Varga János

84

Sevella Béla
Simándi Béla

90, 94, 95
112, 140, 155, 276

Varga Mónika

169

Varga Tamás

193

Sipiczki Mónika

202

Vatai Gyula

244

Sipos László

259

Vida László

155, 276

Sipos Pál

202

Vonderviszt Ferenc

Skodáné Földes Rita

222

Z. Kravanja

41

Slaska-Kiss Krystyna

283

Z. Novak Pintarič

41

Söptei Balázs

111

Závodszky Péter

84

Srankó Dávid

202

žitka Jan

249

Stefan Mittermayr

191

Zvejzdana Findrik

101

Szabó Mária

202

Szabó Tibor

163

Szabó Veronika

271

Székely Edit

155, 276

Szeleczky Zsolt

276

Szente Lajos

112

84, 93, 106, 271

