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BEVEZETÉS 

 

Jelen összefoglaló cikkben a „Hulladékvíz 

kezelési módszerek tanulmányozása a 

legjobb ipari technológia megállapítása 

érdekében” című, ÚNKP-18-4-BME-209 

kódú pályázat keretében, a 2018/2019/1-es 

félévhez köthető, már megjelent 

tudományos publikációk eredményei 

kerülnek bemutatásra. 

 

A kutatott témákat három nagy csoportba 

lehet sorolni: pervaporáció modellezése, 

desztillációs eljárások, illetve 

membránműveletek és desztillációs 

elválasztás összehasonlítása. 

 

 

PERVAPORÁCIÓ MODELLEZÉSE 

 

Alkohol-víz biner elegyek pervaporációs 

elválasztását vizsgáltam. Megállapítottam 

az etanol–víz rendszerre az organofil 

pervaporáció (OPV) [1, 2] és a metanol–

víz rendszerre a hidrofil pervaporáció 

(HPV) modellezésének paramétereit a 

tovább fejlesztett Rautenbach-modellhez 

[3]. A metanol–víz rendszer hidrofil 

pervaporációs elválasztását (l. 1. ábra) 

professzionális folyamatszimulátor 

programban (ChemCAD) ellenőriztem és a 

kapott eredmények jó egyezést mutattak a 

kísérleti eredményekkel. 

 

 
1. ábra. Metanol vízmentesítése hidrofil pervaporációval [3] 

 

Az eredményekből megállapítottam, hogy 

ez a technológia tökéletesen alkalmas a 

metanol víztől való elválasztására, 99,7 

m/m%-os terméktisztaságok elérésére a 

metanol és a víz esetén [3]. Etanol tartalmú 

gyógyszergyári hulladékvíz D+HPV 
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elválasztását (l. 2. ábra) optimalizáltam 

ChemCAD-ben és megállapítottam, hogy 

99,5 m/m%-os terméktisztaság elérhető, 

mind a víz, mind az etanol esetében [4]. 

 

 

 
2. ábra. Etanol-víz elválasztása desztillációval és hidrofil pervaporációval [4] 

 

DESZTILLÁCIÓS ELJÁRÁSOK 

 

Az extraktív heteroazeotróp eljárásnál 

(EHAD) az extraktív desztillációs eljárást, 

ahol vizet adagolunk be a kolonna legfelső 

tányérjára, kombináljuk a heteroazeotróp 

desztillációval (l. 3. ábra).  

 

 
3. ábra. Extraktív heteroazeotróp desztilláció maximális forráspontú azeotróp elválasztása 

esetén [5] 

 

A víz segítségével eltoljuk a gőz-folyadék 

egyensúlyt és egy fázisszeparátorral pedig 

szétválasztjuk a heteroazeotrópot. 

Folyamatos laboratóriumi kísérleteket és 

folyamatszimulátoros végeztem több 

elegyekkel, illetve technológiai 

hulladékvizekkel. Hatékonyan 

alkalmazhatónak bizonyult az eljárás a 

kloroform-aceton-metanol-víz elegy 

elválasztására. Maximális forráspontú 

azeotrópot tartalmazó elegyet először 

sikerült hatékonyan elválasztani az EHAD-

módszerrel. A négykomponensű elegy 

esetében aceton-kloroform és metanol-víz . 
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párok alakíthatók ki [5]. Összefoglaló 

elemzést írtam halogéntartalmú 

gyógyszergyár hulladékvizek desztillációs 

és sztrippelős kezelésének 

hatékonyságáról.

Megállapítottam, hogy a diklórmetánt 

gazdaságosan ki lehet nyerni a 

hulladékvizekből és újra lehet hasznosítani 

[6] (l. 4. ábra). 

 

 
4. ábra. Technológiai hulladékvíz desztilláció [6] 

 

MEMBRÁNMŰVELETEK ÉS 

DESZTILLÁCIÓS ELVÁLASZTÁS 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

A pervaporáció és flash desztilláció 

elválasztási hatékonyságára egy új leíró 

módszert dolgoztam ki. Ennek a lényege 

az, hogy a pervaporáció esetében a 

betáplálási összetétel és a szeparációs 

faktorból számított permeátum összetételt 

osztjuk, a desztilláció esetében a 

membrános mérés betáplálási 

összetételével egyensúlyban lévő 

gőzkoncentrációval. Ha az így kapott szám 

értéke nagyobb, mint 1 akkor a membrános 

eljárás elválasztási hatékonysága jobb, 

mint a flash. MeOH-víz, EtOH-víz és 

izobutanol-víz elegyekre készítettem el az 

értékelést organofil és hidrofil 

pervaporációs elválasztások esetében. Az 

új módszert Membrane Flash Index-nek 

(MFLI) neveztem el (l. 5. ábra). 

Megállapítottam, hogy egyes 

membrántípusoknál korreláció figyelhető 

meg a szeparációs faktor és a MFLI között 

[7]. 
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5. ábra. Membrane Flash Index (MFLI) számítása [7] 
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