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Membránok viselkedésének elméleti és kísérleti vizsgálata olajos közegek 

elválasztása és finomítása során 
 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

 

Az élelmiszeripari termelés során egyre fontosabb szemponttá válik az energiatakarékosság, 
a környezetvédelem és a természetes összetevők megőrzése. Membrántechnika alkalmazásával 
folyadékok szétválasztásánál, sok esetben kiváltható a hagyományos szétválasztási eljárás, 
méghozzá úgy, hogy a fenti elvárásokat is szem előtt tartjuk. A membrán műveletek a következő 
problémákra kínálnak hatékony megoldást: 

- magas energiafelhasználás, ami a hagyományos termikus műveletekre (pl.: bepárlás) 
jellemző, 

- eszenciális és egészséges beltartalmi összetevők mennyiségének és minőségének 
megőrzése, 

- csatornába nem engedhető és a termelési folyamatba vissza nem forgatható szennyvizek 
kezelése. 

 
Értekezésemben nyers növényolaj és olajtartalmú szennyvizek kíméletes és 

energiatakarékos kezelésével és tisztításával foglalkoztam. Laboratóriumi körülmények között 
vizsgáltam a membránszűrés alkalmazhatóságát nyers növényolajok finomítására, illetve 
olajtartalmú szennyvíz tisztítására, továbbá elvégeztem a folyamatok modellezését és igyekeztem 
választ találni a szűrés során lejátszódó folyamatokra.  
 

A membrán nyálkátlanítás témakörében megállapítottam, hogy a 20 nm pórusméretű 
kerámia membránnal jobb (97%-os) nyálkavisszatartás érhető el, mint műanyag alapú 
membránokkal (91%). A TI-70-20-Z membránnal elért 97%-os elválasztással biztosítható 10 mg/kg 
alatti összfoszfor-tartalom a szűrletben. A kísérletek további fontos eredménye, hogy szerves 
oldószeres kondicionálással növelhető a szűrletteljesítmény, Polipropilén alapú membránnál 
(PP2N) az etil-alkohol bizonyult jobb kondícionáló szernek, cirkónium-oxid alapú membránnál (TI-
70-100-Z) a i-propil-alkohol. Bizonyíthatóan, a műanyag alapú (poliszulfon, polivinilidén-difluorit, 
polipropilén) membránok a kísérletek során irreverzibilisen eltömődtek, míg a cirkónium-oxid 
alapú membránoknál (TI-70-100-Z és TI-70-20-Z) a tiszta oldószer fluxus visszaállítható volt. 

 
Az olaj-víz emulziók tisztítása témakörében a kísérletek alatt a vizsgált membránok közül 

a kerámia anyagúak, azok közül is a TI-70-20-Z membrán felelt meg a legjobban a 
követelményeknek; olajvisszatartása 99,95% feletti és nem jelentkezik irreverzibilis eltömődés, más 
szóval jól tisztítható. 

A kutatási eredmények alapján elmondható, hogy Kenics típusú statikus keverők 
alkalmazásával jelentősen növelhető egy kerámia csőmembránnal felszerelt berendezés 
szűrletteljesítménye, úgy, hogy mindeközben a szűrés fajlagos energiaigénye alacsonyabb, mint egy 
lapmembrán esetében, valamint az emulzió is tovább töményíthető be. Amikor a statikus keverővel 
felszerelt membránszűrőhöz gázbefúvatást is alkalmaztam, az elemzés azt mutatta, hogy az 
egységnyi szűrletteljesítményre vonatkoztatott fajlagos energiafelhasználás tovább csökkent. 
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