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Témabeosztás (vázlat)

• általános szennyezéssel kapcsolatos és
környezettechnológiai fogalmak

• fizikai-, kémiai, biológiai eljárások, folyamatok, műveletek, 
berendezések

• vízkezelés (ivó-, iparikezelés) és szennyvíztisztítás
• levegő-, talajszennyezők eltávolítása
• hulladékkezelés 
• komplex ipari eljárások: csomagolóanyag-, műtrágya- és 

energiaipar 



A A tanttantáárgyrgy tartalmatartalma ((öösszefoglalsszefoglalóó))
• Környezettechnológiai alapfogalmak, környezettechnológiai műveletek, 

folyamatok és berendezések.
• Környezetszennyező anyagáramok, környezeti problémák
• Eljárások a környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére, illetőleg elhárítására.

Az eljárások tudományos háttere és néhány sajátossága.
• A hulladék fogalma, csoportosítása. Kommunális, ipari és mezőgazdasági

eredetű, eltérő halmazállapotú és veszélyességű hulladékok. 
Hulladékok (szilárd, iszapszerű, folyékony/szennyvizek/)  káros hatásai, 
hulladékkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások.

• Környezetterhelést okozó tevékenységek, környezetbarát technológiák
Ipari (energia-, papír-, műanyagipar), közlekedési, kommunális és
mezõgazdasági eredetű környezetterhelés (intenzív növénytermesztés
/műtrágyák, növényvédőszerek/állattartás).

• A környezet állapota: a levegő, a talaj és a vizek terhelhetősége. 
Környezeti károk elhárítására alkalmazott eljárások

• Az ivóvíz jellemzése, minősítése. A felszíni és felszín alatti vízbázisok és az
ivóvíz előállítási technológiák. Fertőtlenítés.
Ipari vízelőkészítés.



Témablokkok
• Bevezetés (tematika, követelmények, feltétel-rendszer) -

alapfogalmak 
A környezettechnológia tárgya, alapfogalmai. Környezetszennyezés, 
szennyezőanyag áramok csoportosítása, szennyezőanyag-források. 
Környezettechnológiai műveletek és folyamatok. 

• Az egyen- és ellenáramú anyag- és hőátadási műveletek, a 
szakaszos és folyamatos, valamint recirkulációt alkalmazó eljárások 
jellemzői.
Az eljárások gazdaságosságát, hatékonyságát kvantitatív jellemző
fogalmak (kapacitás, terhelés, tartózkodási idő, hasznos és összes 
konverzió, kitermelés, termelékenység, szelektivitás, hatásfok, 
intenzifikálás).

• Fizikai fáziselválasztási eljárások, műveletek, folyamatok, ipari 
berendezések  

• Fizikai molekuláris elválasztási eljárások, műveletek, folyamatok, 
ipari berendezések 

• Fizikai-kémiai és biokémiai (mikrobiológiai) eljárások, műveletek, 
folyamatok, ipari berendezések/reaktorok



Példákon keresztül:
• A víz (mennyiségi/minőségi kérdések).

Az ivóvíz jellemzése, minősítése. 
A felszíni- és felszín alatti vízbázisok és az ivóvíz előállítási 
technológiák.

• Vízelőkészítés és szennyvíztisztítás technológiai eljárásai
Ipari vizek minőségi követelményei. Ipari vízelőkészítő eljárások.

• A szennyvíz fogalma, osztályozása, a kibocsátás követelményei.
A kommunális- és ipari szennyvizek tisztítási eljárásai.
Szennyvíziszapok keletkezése.

• A kommunális és ipari (termelési) hulladékok. (Hulladéktörvény)
A hulladéklerakók kialakítása és környezeti ártalmai.
Hulladékgazdálkodás.
Hulladékhasznosító és ártalmatlanító technológiák.
Szennyvíziszapok kezelése, elhelyezése és hasznosítása.

• Nyersanyag készletünk, iparágak veszélyes hulladékai. 



• Az energiahordozók környezeti hatásai, fosszilis 
tüzelőanyagok, valamint hulladékok égetése 
(folyamatjellemzők).

• Füstgáztisztítási eljárások.
• Az intenzív mezőgazdasági termelés és környezeti 

kockázatai
• Az iparágak: csomagoló anyagok gyártása; fémek, üveg, 

papír, műanyagok, és a hulladék-kérdéseik.
• Áttekintés: a különböző forrásokból származó környezeti 

terhelés megelőzésének, csökkentésének, illetve 
elhárításának (kárelhárítás) lehetőségei. 

(Vizsga-előkészítő konzultáció)
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KKöörnyezettechnika rnyezettechnika --
KKöörnyezettechnolrnyezettechnolóógiagia

techno: mesterség, szakma; logosz: ismeret, tudomány
A környezettechnológia a szennyezett anyagáramok 

tisztításának/kezelésének műveleteivel és folyamataival 
foglalkozik, amelyekben az anyag összetétele, szerkezete 
és/vagy energiatartalma változik meg.

Természettudományos és műszaki ismeretek összessége.
Ismerteti a műveleteket és folyamatokat, amelyek 

meghatározott sorrendje alkot egy-egy  
környezettechnológiai (mechanikai-, kémiai és 
biotechnológiai) folyamatot.

Cél: a szennyezőanyag áramok megelőzése, 
megszüntetése vagy mérséklése



AlapfogalmakAlapfogalmak
• ipari műveletek (unit operation): fizikai, fizikai-kémiai 

illetve biokémiai változás létrehozása az anyag 
állapotában ipari módszerekkel

• ipari folyamatok (unit processes): változás létrejötte az 
anyagban ipari körülmények között

• tisztítási, kezelési folyamat: a kezelés során 
alkalmazott műveletek és folyamatok megfelelő
kapcsolódása, ezek összessége



• tisztítás-technológia: a gyártásban szereplő műveletek 
és folyamatok részletes ismertetése a hozzájuk tartozó
készülékek, gépek és műszerek leírásával együtt

• tisztítási/kezelési eljárás: adott megnevezésű, esetleg 
a feltaláló nevén jegyzett és ismert folyamat

• kezelési előírat (know how, tudni azt, hogy hogyan): a 
tisztítás/kezelés részletes leírása, amely alapján 
végleges üzemi méretben a megfelelő
berendezésekben, a leírt módon a megadott minőségű
kiindulási anyagokból adott kapacitással a kívánt 
minőségű tisztított anyag állítható elő

• a technológiai folyamatokban szereplő anyagok: ipari 
nyersanyag, nyersanyagkeverék, másodnyersanyag, 
segédanyag, késztermék, ikertermék, féltermék, 
melléktermék, hulladék

• léptékhatás törvénye, technológiai folyamatábrák



A technolA technolóógiai folyamatokba giai folyamatokba 
szereplszereplőő anyagfajtanyagfajtáákk

• nyersanyag: a technológiai folyamat alapanyaga, ipari nyersanyagként a 
természetből nyert ill. az adott folyamat kiindulási anyaga, vagy 
környezettechnológiai értelemben a technológiai folyamattal módosítani 
kívánt alapanyag

• nyersanyagkeverék: nem homogén alapanyag, többféle alapanyag 
együttese

• másodnyersanyag: legalább egyszer már valamilyen célra előállított 
termék, amit hulladékként kellene kezelni, ehelyett egy újabb gyártási 
folyamat nyersanyagaként hasznosul   

• segédanyag: a gyártási folyamathoz használt nyersanyag átalakításhoz 
szükséges adalékanyag 

• késztermék: a gyártási folyamat végterméke
• ikertermék: a folyamat során a célzott főtermékkel összemérhető (azonos) 

mennyiségben képződő termék
• féltermék: a gyártási folyamat közti terméke, az adott gyártási folyamat 

valamely nem végső lépése során keletkezik
• melléktermék: a gyártani kivánt főtermékkel együtt, annál kisebb 

mennyiségben keletkező termék 
• hulladék: minden olyan anyag, ami a keletkezés helyén nem hasznosul, s 

tulajdonosa értékesíteni sem tudja. Kezeléséről/elhelyezéséről a 
tulajdonosnak gondoskodnia kell.



A hulladA hulladéék defink definíícicióójaja

• Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa 
megválik, megválni szándékozik vagy 
megválni köteles. (CLXXXV. törvény, 2012.)

• Az az anyag, elhasznált termék, maradvány, 
leválasztott szennyezőanyag, szennyezett 
kitermelt föld, amelyet adott műszaki, 
gazdasági, társadalmi feltételek mellett 
tulajdonosa sem felhasználni, sem 
értékesíteni nem tud vagy nem kíván, ezért 
kezeléséről gondoskodni kell. (XLIII. törvény, 
2000. hatályát vesztette!) (16 kategória) 

• hulladék  szemét



A SZENNYEZŐ ANYAGÁRAMOK 
KEZELÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI

• komponens elválasztás fizikai módszerekkel
• komponens átalakítás kémiai és biológiai módszerekkel
• in-situ és ex-situ eljárások

Környezetbarát technológiák alapelvei

• Technológiai eljárás végén távolítják el a hulladékból a 
szennyező anyagokat („csővégi” tisztítás-technológiák)

• Hulladékszegény eljárások (egységnyi késztermékre jutó
hulladék mennyiségét/veszélyességét csökkentik), és 
alternatív hulladékmentes eljárások: TT (tiszta technológiák)

• Hulladék újrahasznosítása (másodnyersanyag, recycling)



Környezettechnológia

A környezettechnológia a szennyezett anyagáramok elvi tisztítási/kezelési 
módszereivel foglalkozik. 
A szennyezőanyag-áramok kikerülésének mérséklése, megelőzése a 
környezettechnológia feladata.

Lehetséges módjai:
1.    a szennyező komponens elválasztása az anyagáramtól fizikai 
módszerrel
2.    a szennyező komponensek átalakítása (kémiai, biológiai 
átalakítás) úgy, hogy ne okozzon kárt, vagy kevésbé legyen 
veszélyes a környezetre
Ezek lehetnek in-situ, ex-situ eljárások.

A technológia tantárgy keretében a gyártási folyamatokat ábrázolni, 
szimbolizálni kell, erre szolgál a technológiai folyamatábra, ami mutatja a 
tisztítási, kezelési folyamatok egymás utáni sorrendjét. A környezeti 
probléma ábrája pl. a következő:

A befogadó lehet tó, folyó, 
légkör.



Környezettechnológiai folyamatábra

Technológiai folyamatábra:
elvi ábra, ami működőképes, az adott gyártásban szereplő műveletek és 
folyamatok egymásutánját és egymáshoz való kapcsolódását szemlélteti 
meghatározott sorrendben. A folyamatábrában egyes műveleteket vagy 
folyamatokat négyzettel, téglalappal lehet jelezni, az anyag útját pedig az 
ezeket összekötő vonalakkal – sematikus folyamat-ábra.
Az ábrán a „black box” = „fekete doboz” az alkalmazott környezettechnológiai 
műveletet jelzi, amely során a szennyezett anyagáramtól elkülönítjük a 
szennyezőt.



• Folyamatábra, feltüntetve az egyes 
berendezésekkel, anyagáramokkal, főbb 
műveleti paraméterekkel (egyes berendezések 
üzemi hőmérséklete, nyomása…) 
Fél-sematikus folyamatábra



KKöörnyezetszennyezrnyezetszennyezééss

• Az emberi tevékenység a környezeti elemek tulajdonságait hátrányosan 
változtatja meg

emisszió, transzmisszió, immisszió

• Egy adott környezeti elem kibocsátási határértéket meghaladó terhelése
kibocsátási ill. szennyezettségi határértékek

Kibocsátott szennyező anyagok/anyagáramok hatása:
Komponensek mennyisége, minősége

Melyik a veszélyesebb, melyik kibocsátás jelent nagyobb környezeti 
kockázatot?

ha a természetes közegben jelen levő, nem veszélyes anyagok 
nagy mennyisége, vagy a

mesterséges, fokozottan veszélyes anyagok kis mennyisége kerül 
ki a környezetbe?



SZENNYEZŐANYAG - ÁRAMOK 
CSOPORTOSÍTÁSA

• szennyezőanyag forrása
– természetes és antropogén
– ipar, mezőgazdaság, kommunális, közlekedés

• szennyezőanyag kibocsátás jellege
pontszerű, diffúz, mozgó pontforrás

szennyezés időtartama
folyamatos, szakaszos, periodikus 

szennyezés időbelisége
korábbi illetve jelen tevékenységből származó

• hatás: lokális, regionális, globális (mikro-, mezo-, makro-környezet) 
veszélyes sajátságok 

• környezettechnológiai szempontból: halmazállapot, összetétel….



SZAKASZOS ÉS FOLYAMATOS TECHNOLÓGIAI 
ELJÁRÁSOK

A technológiai rendszer működhet
•  szakaszosan:

A szakaszos eljárás során alkalmazott műveletek időben 
egymástól jól elkülönülnek, periodikusan ismétlődnek.

•  folyamatosan:
Az adott rendszerbe folyamatosan anyag kerül, és 
ugyanannyi anyag távozik. Az anyagáramok időben 
állandóak, ez a stacioner működési elv.

• Bármely műveleti egység működését befolyásoló intenzív 
jellemzői időben állandóak a rendszer bármely pontján, akkor 
stacioneren működik. 

Intenzív jellemzők: függetlenek az anyag mennyiségétől, 
pl.: nyomás, hőmérséklet, koncentráció, anyagáram, 
térfogatáram, entrópia, sűrűség.

Extenzív jellemzők: az anyag-mennyiséggel arányosak, 
pl.: tömeg, térfogat.



Az átalakítási folyamatokat reaktorokban végzik. 
A legegyszerűbb reaktor a szakaszos, nem stacioner tartály vagy tank-
reaktor

Működése: beletöltik az adott mennyiségű, szennyezett anyagot (nem 
folyamatos az anyagáram), majd lejátszatják a kívánt folyamatokat, és legvégül 
kiürítik a reaktort. A szakaszos működési elv szerint időben jól elkülönülő
szakaszokra osztható a működése, ezeket a működési szakaszokat az idő
függvényében ábrázolhatjuk. Az azonos művelettől az azonos műveletig eltelt 
időt nevezzük egy szakasznak. 
Az egy szakaszon belül átalakított/előállított anyagot sarzsnak nevezik a 
technológiában.



SZAKASZOS ELJÁRÁSOK

Szakaszos eljárás: időben periodikusan ismétlődő részműveletekből áll 

1. Kiindulási anyag(ok) adagolása
2. Művelet elvégzése (folyamat levezetése)
3. Készülék ürítése
4. Készülék tisztítása



A SZAKASZOS ELJÁRÁS JELLEMZŐI

A szennyező komponens koncentrációjának (c) változását vizsgáljuk az idő
függvényében.
A kiindulási koncentráció: co
A végső koncentráció: cv

A rendszeren 
belül a hellyel 
is változhat a 
koncentráció.



FOLYAMATOS ELJÁRÁSOK

Folyamatos eljárás: az egész gyártóberendezésben gyakorlatilag 
állandó sebességgel áramlanak a folyamatban résztvevő anyagok, 
miközben olyan körülményeket biztosítunk, hogy a kívánt átalakulás 
lejátszódjék. 

1. Kiindulási anyagok (a és b) elegyítése
2. Az elegy felmelegítése
3. A reakció levezetése a tartózkodási idő alatt
4. Az elegy hűtése
5. A melléktermék(ek) (c) elválasztása a termék(ek)től (d)



Pl. az ábrán látható reaktorban lejátszatunk egy kémiai reakciót 
folyamatos anyagárammal, de a kívánt kémiai reakció csak a megfelelő
hőmérsékleten játszódik le (a szaggatott vonalak közötti terület). A 
reaktor elején az anyagáramot fel kell melegíteni a kívánt hőmérsékletre, 
hogy a reakció lejátszódjon, majd a távozó anyagáram le fog hűlni a 
reaktor végén. Fontos kérdés, hogy mekkora az a reaktor-térfogat rész 
(szakasz), ahol a kívánt átalakítási folyamat a leghatékonyabban 
játszódik le, valamint, hogy mekkora az a tartózkodási idő, amely 
szükséges a hatékony átalakítási folyamathoz.



FOLYAMATOS ELJÁRÁS  KASZKÁDRENDSZER

Folyamatosan működő csőreaktor helyett használhatunk két vagy több sorba
kapcsolt reaktort 

1. Kiindulási anyagok (a és b) elegyítése
2. Az elegy felmelegítése
3. Adott ideig tartó reakció: tartózkodási idő a műveleti egységben
4. Az elegy hűtése
5. A melléktermékek (c) elválasztása a termékektől (d)

Ebben az esetben tartózkodási idő eloszlásról beszélhetünk.
Átlagos tartózkodási idő: τ’



A tartózkodási idő τ = a reaktor térfogat (V) / betáplálás (a rendszerbe jutatott anyagáram, 
jele: B). τ = V/B. 
Ha nő a betáplálás, akkor csökken a tartózkodási idő.
B(betáplálás), azaz anyagáram:  az egységnyi idő alatt a reaktorba bevezetett anyag 
térfogata, pl. m3/h

t

FOLYAMATOS ELJÁRÁS

hely függvényében



SZAKASZOS SZAKASZOS ÉÉS FOLYAMATOS S FOLYAMATOS 
ELJELJÁÁRRÁÁSOKSOK JELLEMZJELLEMZŐŐII

 A kémiai reakciókat leggyakrabban üstreaktorban vagy csőreaktorban 
végzik. 
 Szakaszos technológia ajánlott, ha:

- a termelési kapacitás kisebb mint 500 t/év
- szezonális és/vagy rövid élettartamú anyagok esetében
- kis reakciósebesség (un. lomha reakciók) esetén 
- nehezen kezelhető anyagok (pl.: zagyok) reakciójánál 
- gyorsan bomló, szennyeződésre érzékeny anyagok esetén 
példák: finomkémiai termékek, gyógyszerek, növényvédőszerek
gyártása esetén

 Folyamatos technológia ajánlott, ha: 
- a termelési kapacitás nagyobb mint 5000 t/év
tartós, nagy kereslettel rendelkező termékek gyártásánál 
pl. olajipari, gázipari technológiák esetében

500 és 5000 t/év kapacitás között az adott céltermék és a piac jellemzői 
határozzák meg az előállítás módját. 



AZ ANYAG ÚTJA AZ IPARI MŰVELETEKBEN
ÉS FOLYAMATOKBAN

 Technológiai cél a maximális hasznos konverzió (hozam!) elérése (>95%: 
gyakorlatilag csak a kívánt termék keletkezik). 
 A kiindulási anyagok gyakran csak részben alakulnak át. A változatlanul 
maradt kiindulási anyagokat (a és b) el kell választani (2) a termékektől (c), és 
amennyiben lehetséges, újra fel kell használni a folyamat levezetésekor (1): 

A visszavezetést recirkulációnak nevezzük



A RECIRKULÁCIÓ OKAI
 Egyensúlyra vezető reakció megy végbe, és nem volna gazdaságos olyan 
körülmények között vezetni a reakciót, hogy megközelítsék a teljes 
átalakulást (nagyon nagy nyomás alatt kellene pl. dolgozni térfogat-
csökkenéssel járó egyensúlyi reakcióknál). 
Ilyen eset pl.: az ammónia-szintézis: 

 Az egyik reakciókomponensnek feleslegben kell lennie a folyamat 
levezetésekor
 Robbanóelegy képződésének elkerülése (oxidációs reakciók) 



A termék csak kis koncentrációban lehet jelen a reakcióelegyben a 
reakciókörülmények között, mert nagyobb koncentrációban másodlagos reakciók 
mennének végbe. Ilyen eset az etil-benzol dehidrogénezése sztirollá, ami nagyobb 
koncentrációban polimerizálódna: 

 Másodlagos reakciók elkerülése (benzol klórozása): 

 Mechanikai műveleti példa a recirkulációra:
egy anyagot finomra kell őrölni, a finom szemcséjű frakciót szitálással elkülönítik, 
a többit pedig visszavezetik az őrlőbe. 



Recirkuláció a szennyvíztisztításban:
a biológiai (II.) fokozatban

2OO2

fölös iszap

szennyvíz utóülepítõ tisztított szennyvíz
bioreaktor

2O

iszap recirk.



HŐ- ÉS ANYAGÁTADÁSI MŰVELETEK

• Hőátadás:
♦ hűtés – hőelvonás
♦ fűtés – hőközlés
♦ az anyagok hűtésére, fűtésére a hőcserélők alkalmasak

Fal mentén érintkezik a hideg és a meleg fluidum, a melegből átadódik 
a hő a hidegnek, ami egyre inkább felmelegszik, míg a meleg lehűl.

Hőátadási műveletek és készülékeik:
egyenáramú, ellenáramú hőcserélők

A hőátadás gyakran együtt jár anyagtranszporttal:
pl. szárítás (hő hatására történő anyagátadás), folyadék fázisból 
gázfázisba történő anyagtranszport.   
Készülékei a szárító berendezések: pl.: a tálcás szárítók. Ezekben a 
tálcára tett anyag felett meleg levegőt áramoltatnak.



HŰTÉS VAGY FŰTÉS

- közvetett: falon keresztüli hőátadás 
- közvetlen: a hűtendő gázt beáramoltatjuk a toronyba, a 
hűtendő és melegítendő anyagáram közvetlenül érintkezik

A hőcserélő falában valamilyen vezetés mentén változik a hőmérséklet. 
A vezetés milyensége a hőcserélő anyagától függ, ha hőszigetelő az 
anyag akkor nem jó a hőcsere, ezért pl. fémből készítik, ami jó
hővezető.



A hűtőfolyadékot bepermetezzük a torony tetején, amely cseppek 
formájában hullik le a toronyban, miközben a gáz ellenáramban áramlik 
felfelé. A hideg víz lehűti a meleg gázt, de a vízben oldható
gázkomponensek is kimosódnak a gázból. 

Elsősorban hűtés a cél, de emellett a gáz mosása is lejátszódik. Ha a 
gáz 700ºC-os, akkor a víz is elpárolog (távozik; 200 ºC-os), alul a 
rendszerből nem jön ki anyagáram, hacsak 200 ºC-nál nagyobb 
forráspontú komponens nincs a rendszerben. Ha ilyen jelen van, akkor 
az a vízzel kondenzál.

víz



TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK KVANTITATÍV 
JELLEMZÉSÉRE ALKALMAZOTT FOGALMAK

• Környezettechnológiai eljárás ill. műveletek 
hatásfoka

• Műveleti egység (tisztítási eljárás) terhelése
– Hidraulikus (térfogati) terhelés
– Szennyezőanyag terhelés

• Tartózkodási idő

• Intenzifikálás



HATÉKONYSÁG - HATÁSFOK

Az eljárás hatékonyságát megállapíthatjuk, ha mintát veszünk 
a folyamat elején és a végén, és vizsgáljuk az adott 
komponens koncentrációjának változását, ill. az ebből 
számított hatásfokot. 

A hatásfok: az eltávolított szennyezőanyag mennyisége az 
eredeti mennyiségre vonatkoztatva (hányados) ill. ennek 
százalékos értéke.
90% körüli ill. a feletti hatásfok esetén működik jól, azaz 
hatékonyan a műveleti egység, vagy egy tisztítási eljárás. 



• A szennyvíztisztítás mechanikai fokozatának 
vagy teljes folyamatának lebegőanyag eltávolító
hatékonysága azzal mérhető le, ha 
megvizsgáljuk a szennyezett anyagáram 
lebegőanyag tartalmát, majd megvizsgáljuk a 
tisztított anyagáramét is. Amennyiben a két adat 
közötti különbség nagy, akkor hatékony a 
tisztítás.

homokfogó derítõ

elõûlepítõ

primer iszap

O O2 2

MECHANIKAI (I.) FOKOZAT 

gereb
 rács

szennyvízmérõ



Mekkora a hatásfok a következő kétlépcsős mechanikai 
műveletsorban a műveleti egységekre, és a mechanikai 
lépcső egészére vonatkoztatva?

Ha a homokfogóra kerülő nyersvíz lebegőanyag tartalma:
250 mg/L, a homokfogóról túlfolyó vízé 200 mg/L, az 
előülepített szennyvízé: 50 mg/L

homokfogó derítõ

elõûlepítõ

primer iszap

O O2 2

MECHANIKAI (I.) FOKOZAT 

gereb
 rács

szennyvízmérõ



Homokfogó



Előülepítő



Biológiai (II.) fokozat

2OO2

fölös iszap

szennyvíz utóülepítõ tisztított szennyvíz
bioreaktor

2O

iszap recirk.



A TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI TERHELÉS 
FOGALMA

– Hidraulikus (térfogati) terhelés
egy műveleti egységre ill. tisztítási műveletsorra kerülő

anyagáram, azaz az időegység alatt kezelt anyag 
térfogata (pl. m3/h)

pl. egy berendezésre vonatkozóan egységnyi berendezés 
térfogatra vagy felületre vonatkoztatva megadott 
térfogatáram

m3 h-1/m3 → h-1 ill. m3 h-1/m2  → m/h

– Szennyezőanyag terhelés
egy műveleti egységre ill. a tisztítási műveletsorra időegység 
alatt kerülő anyag- vagy komponensmennyiség 
pl. kg/h 
egy műveleti egységre vonatkozóan: kg/h.m3 ill.  kg/h.m2 



TARTÓZKODÁSI IDŐ

Egy műveleti egységre vonatkozóan:
a berendezés térfogatának (V) és az anyag 
térfogatáramának (B) hányadosa

τ =V/B→ m3/m3h-1 → h
A tisztítás-technológiai folyamat, azaz 

műveletsor egészére vonatkozóan: 
az egyes műveleti egységek tartózkodási 
időadatainak összege



FOLYAMAT INTENZIFIKÁLÁSA

Az időegység alatt eltávolított vagy átalakított 
komponens mennyiségének növelése.

A műveleti egységek ill. folyamatok olyan változtatása 
által, amivel

• vagy a hatásfok növelése érhető el változatlan 
terhelés mellett,

• vagy a terhelés növelése mellett tartható
változatlan szinten a hatásfok.



TERMELÉSI KÖLTSÉGEK

 Nyersanyagköltség: a gyártáshoz közvetlenül felhasznált nyersanyagok 
értéke. 
 Energiaköltség a gyártásnál. 
 Közvetlen munkabér: azoknak a dolgozóknak a munkabére, akik 
közvetlenül a termék előállításával foglalkoznak. 
 Amortizáció: a gyártóberendezések elhasználódásának következtében 
beálló értékcsökkenés. 
 Általános költségek: a gyár azon részeinek költsége, melyek nem 
végeznek közvetlenül termelő munkát, mint az igazgatás, irodák, karbantartó
műhelyek, fürdők…
 Általános amortizáció: a nem közvetlenül termelő munkát végző
berendezések, épületek, utak… elhasználódásának következtében beálló
értékcsökkenés. 
 Egyéb költségek: a termék árának az a része, amit adóra, kutatásra, a gyár 
fejlesztésére, új épületekre, gépekre, új eljárások bevezetésére és szociális 
kiadások egy részére fordítanak. 
 Környezetvédelmi költségek



A TECHNOLÓGIA GAZDASÁGOSSÁGÁ-VAL 
KAPCSOLATOS ALAPFOGALMAK

- A kapacitás egyrészt befogadóképességet jelent, másrészt 
gyártási kapacitás értelemben azt jelenti, hogy az adott 
készülékben vagy berendezésben bizonyos idő alatt mennyi 
termék állítható elő (pl.: 4.5 tonna/nap). 
Gazdaságosság és optimális gyártási kapacitás kapcsolata.
- A termelékenység az egységnyi idő alatt gyártott 
terméket jelenti mennyiségben vagy értékben kifejezve, 
rendszerint a gyártásban közvetlenül vagy közvetve 
foglalkoztatott egy főre vonatkoztatva 
(X tonna/fő*év ill. Y Ft/fő*év). 
- A technológiai rendszert az ún. folyamat-szelektivitással 
jellemzik. Nem egy művelettől, nem egy reakciótól kell 100%-os 
konverziót követelnünk. A technológia paramétereinek helyes meg-
választásával, és az áramok megfelelő hasznosításával lehet növelni 
egy technológia hatékonyságát.



A technolA technolóógiai folyamatok kvantitatgiai folyamatok kvantitatíív jellemzv jellemzéésre sre 
hasznhasznáálatos fogalmaklatos fogalmak

Konverzió (átalakulás, X): azt fejezi ki, 
hogy a reaktorba bevitt anyagoknak 
egyszeri áthaladáskor hányad része 
alakult át más anyagokká. Ez az összes 
konverzió.

Mivel nem sztöchiometrikus arányokban 
viszik be a komponenseket a reaktorba, 
emellett mellékreakciók is felléphetnek, a 
konverziót minden egyes bevitt 
komponensre külön meg kell határozni.



• Hasznos konverzió (Xh): azt adja meg, hogy 
reaktorba bevitt anyagoknak egyszeri 
áthaladásakor hányad része alakult át a kívánt 
céltermékké. Hozamként is definiálják. 

• A szelektivitás a kémiai hatásfokot jellemzi, azt 
fejezi ki, hogy az átalakult összes 
anyagmennyiségen belül a kívánt termék hányad 
részt tesz ki.

• A kitermelés (KIT) a kívánt főterméknek a 
kiindulási komponensre vonatkoztatott kitermelése 
megadja, hogy a tiszta főtermék kinyert 
mennyisége hány százaléka a felhasznált 
kiindulási komponens mennyiségével 
sztöchiometrialig ekvivalens főtermék-
mennyiségnek.





Szennyezett anyagáramok kezelési 
(tisztítási,elválasztási)  módszerei

• szennyező komponens eltávolítása (elválasztása) az anyagáramból fizikai 
módszerekkel
• a szennyező komponens átalakítása kémiai vagy biológiai módszerekkel
úgy, hogy a környezetre kevésbé legyen veszélyes; veszélyessége megszűnjön, 
vagy csökkenjen

A szennyezés elválasztása, koncentrálása fizikai módszerekkel
Elv: a szennyezés molekuláris összetétele változatlan marad, koncentrációja 
viszont változik. A kezelt anyagáramban már kibocsátható a környezetbe, ill. 
újrahasznosítható. 
A folyamat mellékterméke: szennyezőket koncentráltan  tartalmazó anyag, amit
• nagy toxicitású komponenstartalom esetén kezelni kell; hasznosítani, vagy 
megsemmisíteni
• ha az anyag hasznosítása nem megoldható, ellenőrzött lerakása 
hulladéktárolóban

A fizikai elválasztási eljárások csoportosítása:
• fázis-elválasztási eljárások (hidrodinamikai eljárások)
• molekuláris elválasztási eljárások (anyagátadási eljárások)



A SZENNYEZÉS−ELVÁLASZTÁS, KONCENTRÁLÁS 
FIZIKAI MÓDSZEREINEK ELVE 

A szennyezés molekuláris összetétele változatlan marad, koncentrációja 
viszont jelentősen megnő, ill. a tisztítandó közegben lecsökken. 
A kezelt szennyezett anyagáram már veszélytelen a környezetre, esetleg 
újrahasznosítható. 
Pl.: 
(1) a szennyezett anyagáram egy só-oldat (NaCl-vizes oldata), akkor a 
sótartalmát kivonva híg oldat jut a környezetbe, molekulárisan nincs változás, a 
só, azaz nátrium-klorid molekula ill. a vízmolekulák összetételében nem 
okoztunk változást, csak az elválasztott oldatok só-koncentrációja változott 
meg. 
(2) a romániai zagytározóból nagy mennyiségű nehézfém tartalmú iszap 
érkezik a folyón keresztül, az iszap mechanikai (elkülönülő, diszkrét részek) 
szennyezést jelent. Ennek környezetkárosító hatását tározó építéssel lehet pl. 
megoldani, ahol leülepszik az iszap. 
A kinyert só ill. a zagy tovább hasznosítható a kinyerés után.



A koncentrált szennyezőanyag sajátságai szerint változik a kezelés módja ill. az 
anyag további sorsa:

• ellenőrzött lerakás hulladéktárolón (depóniák), ha az anyag hasznosítása nem 
gazdaságos.
• erősen toxikus szennyezők esetében (a kivonás után) gyakorta meg kell 
semmisíteni az elválasztott anyagot,
• a koncentrált szennyező komponens  hasznosítása (Cu kinyerése híg 
szennyvízből, majd a fém Cu előállítása a tömény oldatból)



Fizikai fázis-elválasztási eljárások

A szennyezett anyagáram összetétele: 
szennyező komponens külön fázist alkot egy nem „szennyező”-nek
minősülő másik fázisban (diszperz rendszerek). 

Cél: a diszperz, szennyezőanyag-áramból a szennyező komponens 
eltávolítása.

Pl.:
♦ Lebegő vagy szilárd szennyezőanyag a vízben:tározóban kiülepítik vagy 
szűréssel a víz megtisztul, a szűrőpogácsa (lepény) tartalmazza a szennyező-
anyagot és a kis mennyiségű vizet a pórusok között, (a kb. 25%, max. 40% 
szárazanyagot  tartalmazó szűrőpogácsa már lapátolható)
Eredeti állapotában nem rakhatják depóniára, mert nemcsak költséges a 
szállítása, de a víztartalom  kikerülhet és megfelelő szigetelés hiányában 
elszennyezheti az alatta lévő talajt.

♦ Porszemcsék (diszperz rendszer) pl. pernye a füstgázokban; 
elektrosztatikus porleválasztó alkalmazása → részecskementes füstgáz és 
különválasztott pernye, pl. hulladékégető



A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIÁBAN ALKALMAZOTT 
BERENDEZÉSEK

Az anyag állapotában végbemenő változás előidézésére alkalmazott ipari 
műveletek berendezései.

Ipari készülékek
A tisztítási műveleteket ipari készülékekben hajtják végre.

(A kémiai, biológiai folyamatokat reaktorokban!) 

Az alkalmazott készülékek lehetnek egyszerűek vagy bonyolultak, a 
berendezések anyaga és mérete függ a tisztítandó anyagok összetételétől, az 
alkalmazott eljárástól.



MECHANIKAI / HIDRAULIKAI (FIZIKAI) 
MŰVELETEK ÉS KÉSZÜLÉKEIK

• Szilárd anyagok szállítása:
pl.: szennyezett talaj, hulladék
♦ gépkocsi
♦ végtelenített szalagok – láncok, szállító csigák

alkalmazása, pl.: komposztáló üzemben a komposzt-prizma átrakására
♦ pneumatika – por
♦ elevátor
♦ úsztatás – szénpor, fa



Folyadékok és gázok szállítása:

♦ csővezeték – nyomás alatt továbbítják a gázokat, folyadékokat

♦ csőkötések:

külső toldalékkal a cső mindkét végére,
belső-külső menettel különböző átmérőjű

csövek összekapcsolhatók

T-, Y-, L-idomok

menetes dugó a csővég lezárására
oldható kötés: peremes csőkötés
oldhatatlan kötés: szegecselés
a csatlakozások szigetelését tömítésekkel
kell megoldani, pl.: kóc, teflonszalag, gyűrűk

a fémcsövet hegesztik, a műanyag vezetékeket ragasztják.



MECHANIKAI / HIDRAULIKAI (FIZIKAI) 
MŰVELETEK ÉS KÉSZÜLÉKEIK

♦ Szállítás (gáz, folyadék - folytatás): 

♦ szivattyú (dugattyús-, membrán-, centrifugál-szivattyúk, 
azaz pumpák): az energiát szolgáltatják a folyadékok 
áramoltatásához

♦ kompresszorok: a gázok összenyomására alkalmazzák, 
mivel a továbbításuk komprimált formában történik.

Szerelvények:
• Elzárók
• különböző csapok, szelepek: súlyszelep, tűszelep, 

gázáramoknál redukálószelep-reduktor: pl. gázpalackoknál
• Tolózárak



• Szilárd anyagok aprítása:
♦ pofás törő
♦ kalapácsos malom
♦ golyós malom

• Elegyítés, keverés:
♦ diszpergálás – diszperz rendszer 

különböző halmazállapotú/fázisú rendszerek összekeverése
Mit/miben diszpergálunk? → a rendszerek elnevezése:

Szilárd/Folyadék → szuszpenzió (a zagy is tömény szuszpenzió!)
Folyadék1/Folyadék2 → emulzió (pl.: tej)
Szilárd/Gáz → aeroszol (füst)
Folyadék/Gáz → köd
(Diszpergálás; szuszpendálás, emulgeálás) 

♦ homogenizálás:  pl.  keveréssel eloszlatás Keverés készülékei a 
keverők: mechanikus keverők: turbinás-, lapát-, kalodás-, propelleres keverő.
• Szilárd anyagok szétválasztása:

♦ fajsúlykülönbség szerint – ülepítők, gravitációs sűrítők
♦ méret, szemcsenagyság - szűrők, sziták
♦ mágneses tulajdonság - dúsítók
♦ nedvesíthetőség – flotáló berendezések

MECHANIKAI / HIDRAULIKAI (FIZIKAI) MŰVELETEK ÉS 
KÉSZÜLÉKEIK



Keverés
• Keverés során két vagy több, egymástól eltérő tulajdonságú anyagot 
kényszerített áramlással egyesítünk, addig amíg a meghatározott komponensek 
adott térfogatelemben a kívánt keverési aránynak meg nem felelnek.

• Elsődleges cél egy finomdiszperz rendszer létrehozása, az alkotórészek minél 
egyenletesebb eloszlatása

• Másodlagos cél lehet, pl.: hőátvitel elősegítése, anyagátvitel meggyorsítása, 
kémia reakciók elősegítése

• Különböző keverési feladatok, célok:

• egyfázisú folyadék esetén a keverés lényege a koncentráció kiegyenlítés. A 
különböző koncentrációjú helyek keveréssel létrehozott helycserére 
kényszerülnek, ezáltal a koncentráció kiegyenlítődik.

• kétfázisú folyadék esetében (folyadék-folyadék extrakció) a keveréssel a két 
fázist emulgeáltatjuk, ezáltal az extrahálandó komponens folyadék-folyadék 
fázisegyensúlyának kialakulását gyorsítjuk meg. 

• folyadék és mikro-szilárd rendszerek esetében keveréssel szuszpenzió
állítható elő.



Főbb keverő típusok:

• Statikus: áramlásba helyezett merev terelőlemez

• Dinamikus: lapkeverő, propeller (3 vagy 6 lapátos), 
csigakeverő, szalagkeverő, pneumatikus

pl.: Kalodás keverő: kimerevített keret, az iszap víztelenítésénél 
használják, mechanikus keverőtípus

Propeller keverők:





• Durva fázisszétválasztás:
– Rácsok
– Szitaszűrők
– Homokfogók 

• A finom lebegőanyag eltávolítása:
– Ülepítés
– Derítés 

A szilárd-folyadék fázisszétválasztás 
osztályozása



Szilárd-folyadék fázisszétválasztás

Szilárd/folyadék fázisszétválasztási technológiák áttekintése



Durva fázisszétválasztás

• A durva fázisszétválasztást megvalósító
technológiai egységek közé soroljuk:

• a gerebet vagy rácsot, 
• a szitaszűrőt (általában dobszűrő), 
• a nagyobb méretekkel rendelkező algák 

eltávolítására alkalmas mikroszűrőt és
• a homokfogót.



Rács és szitaszűrő

• A rács a nagyobb átmérőjű, nagyobb 
térfogatú,úszó tárgyak visszatartását 
hivatott elvégezni. 

• A különféle nagy felületű vékony tárgyak 
(fóliák) valamint a falevelek víztől való
elválasztását nagyon jó hatásfokkal 
valósítják meg a szitaszűrők.



Szitaszűrők 
• A makroszita szűrő szitaelemének 

nyílásmérete 0,3-2,5 mm. Az ilyen méretű
makroszita bizonyos szuszpendált anyagokat, 
úszó vagy félig úszó anyagokat, állati vagy 
növényi hulladékokat, rovarokat, ágat, füvet, stb. 
tart vissza. 

• A mikroszita szűrő nyílásmérete a 23-65 μm
tartományba esik. Az ilyen méretű szitával a 
nagyon finom szuszpendált anyagok (pl. 
plankton) távolíthatók el.



A  szűrés  nyomáskülönbség  (mint  hajtóerő)  hatására 
végbemenő,  hidrodinamikai szétválasztó művelet. 

• A nyomáskülönbség előidézhető: 
− gravitációs úton,
− szivattyúval, 
− vákuumszivattyúval.
• Használata abban az esetben indokolt, ha folyadékveszteség nem 

engedhető meg, vagy a lebegő szilárd  szemcsék  rosszul  
ülepednek,  vagy  pedig  a  szilárd  fázist  minimális 
nedvességtartalmú üledék alakjában kívánjuk elválasztani. 

• A szűrők legfontosabb műszaki adatai: 
− üzemmód: szakaszos vagy folyamatos 
− szűrőfelület (A, m2 ),  0,1 m2 … 1000m2

− fajlagos  szűrőfelület  (A/V,  m2 /m3 ),  0,1m2 /m3 … 15m2 /m3,  
ahol  V  a készüléktérfogat, hidraulikus terheléssel 
kapcsolatos adat!

− alkalmazott nyomáskülönbség (Δp, bar), 0,2bar … 15bar 
− lepényvastagság (L, mm), 2mm … 500mm 

Szűrés



A szűrésnek két alapvető típusát különböztetjük meg: 
• felületi  szűrés: általában  perforált  lemezzel,  szitalemezzel, 
drótszövettel, szűrővászonnal  vagy  szűrőpapírral  történik.  A  felületen  
kivált  szilárd  anyag, szűrőlepény a továbbiakban szűrőrétegként 
viselkedik 
• mélységi  szűrés: kavics-,  homok,  ill.  koksztöltésű szűrőkkel  
történik,  pl.:  a  talajon átszivárgó víz is mélységi szűréssel tisztul. 
• A dead-end szűrés elvi vázlata: 





















Szűrőtípusok; folyadékáramok  tisztítására alkalmazott felületi és 
mélységi szűrők

Dobszűrő (felületi szűrőtípus)

Mélységi, lassú szűrő



• A kiszűrt szennyező-anyagot szűrőkről 
rázással mechanikusan, vagy ellenáramú
mosatással távolítjuk el (szűrők 
regenerálása).

• A többrétegű szűrők (egy vagy többféle 
szűrőanyagból álló, szemcseméret 
és anyag tekintetében összetettek); 
cartridge-ok, szűrőcsövek,  szitasorok, 
szűrőágyak...



Ülepítés
Készülékei az ülepítők: 
a diszperz rendszerek fázisszétválasztására alkalmasak
Dorr-típusú és hosszanti átfolyású ülepítők folyadékok esetén,
porkamrák gázáram tisztításakor.
Az áramlás az áramlási sebesség függvényében viszi magával a kiülepítendő, 
szilárd részecskéket, amelyekre hat egyúttal a gravitáció. 
A kiülepedést a részecske és a folyadék közötti sűrűségkülönbség,  a 
részecske mérete, sűrűsége, és az áramlási viszonyok határozzák meg. 
Ha a folyadékáramlás lassú, akkor sok részecske ülepedik ki, de kevesebb 
folyadékot lehet így ülepítéssel tisztítani.
Az ülepítő alja ferde, itt gyűlnek össze a kiülepedett részecskék, gyűjtő része: 
az iszap zsomp. 
Bizonyos részecskék azonban nem tudnak ebben a gravitációs térben áramló
folyadékban kiülepedni, ezek továbbkerülnek a folyadékkal. 



A ν a kiülepedő szilárd részecske sebessége, az r a sugara, az η a közeg 
viszkozitása, ρ’ a részecske sűrűsége, ρ a közeg sűrűsége.

Hosszanti átfolyású ülepítő, a kotró alul húzza, tereli a kiülepedett 
részecskékből álló iszapot.

A részecske kiülepedését a Stokes-törvény írja le:



Ülepítés: Dorr típusú, azaz sugárirányú átfolyású ülepítő, az ülepítőben kotró
berendezés van, amely nem keveri, hanem betereli a zsompba lassú mozgása 
révén a kiülepedett szilárd anyagot.

A tisztítandó víz az ülepítő közepére érkezik, a megtisztult víz a bukó éleken 
keresztül távozik. A szilárd részecske  a gravitáció hatására lefelé mozog. 



Dorr típusú, sugárirányú átfolyású ülepítő

a „lebegő iszapfüggöny” szerepe 



• A művelet célja lehet pl.: 
- zagy iszaptartalmának növelése
- tiszta folyadék elkülönítése, kinyerése. 

Ülepítés:

Az ülepítés diszperz heterogén rendszerek 
szétválasztásának hidrodinamikai művelete, 
amely a nehézségi erő hatására jön létre.

A diszperz rendszerek áttekintése:



Homokfogó –
hosszanti átfolyású ülepítő



Homokfogók

• A homokfogó feladata a szennyvíztisztítás 
szempontjából nagy sűrűségűnek tekinthető
szemcsék kiülepítése a vízből.

• Ezek a szemcsék (a kolloid rendszerekkel 
ellentétben) technológiai szempontból 
elfogadható időtartamon belül képesek 
kiülepedni a vízből.



Homokfogó



Homokfogó



POR ÉS CSEPPLEVÁLASZTÁS 
Gáztisztítás:

• Ezen műveletek során a gázban lévő szilárd, vagy folyadék 
szennyeződések eltávolítása a cél. Erre a célra alkalmas készülékeket 
gáztisztítóknak, vagy porleválasztóknak nevezzük. 
• Gáztisztítót alkalmaznak azokban a gyártási folyamatokban is, amikor 
értékes anyagokat tudnak visszanyerni gázból.  
• A  gázban  található por  mennyiségét  porterhelésnek  nevezzük.  
Megadása  [mg/m3] egységben szokásos. 
• Határszemcsének  nevezzük  azt  a  legkisebb  méretű szemcsét,  
amelynél  nagyobbat  a porleválasztó készülék elméletileg 100%-ban 
(gyakorlatilag 99,5%-ban) leválaszt. 
• A porleválasztók fontos üzemi jellemzője az ellenállás, amely alatt a 
belépés és a kilépés közötti összes nyomáskülönbséget értjük. 



Porleválasztó készülékek  

A gáztisztító berendezéseket több nagy csoportba sorolhatjuk, melyek 
közül a fontosabbak
• Gravitációs elven működő porleválasztók
A levegő, vagy egyéb gáz portartalmának egy részétől megtisztítható ún. 
porkamráknak a légvezetékbe  történő beiktatásával.  
A  porkamrában  a  keresztmetszet-növekedés eredményeképpen  
bekövetkező áramlási  sebesség  csökkentéssel érjük  el  bizonyos 
szemcsefrakciók leválasztását a gázból



CENTRIFUGÁLIS ERŐTÉR ALKALMAZÁSA

a gravitációs erőtér helyett centrifugális erőtér alkalmazása a fázis-
elválasztásra:

Készülékei: ciklonok és a centrifugák, amelyekben a szennyezőanyag 
áramtól elválasztjuk a szilárd szennyező komponenst. 
A centrifugát elsősorban a szilárd anyag folyadékból történő elválasztására 
használják, míg ciklont a szilárd anyag gázból történő elválasztására.
Ciklon: a szennyezett gázt tangenciálisan vezetik be a ciklonba, amelyben 
egy üres cső található. A gáz beleütközik a csőbe, ennek hatására spirál 
mozgással halad tovább, minden ütközéskor a részecske veszít energiájából, 
így végül kikerül a légáramból és alul összegyűlik. A megtisztított gáz a 
csövön keresztül felül hagyja el a rendszert. 

tiszta gáz

szennyezett gáz 

szilárd szennyező







Centrifugálás
• A centrifugálás művelete a centrifugális erőtér 

kihasználásán alapuló hidrodinamikai 
szeparációs művelet. A centrifugális erőtérben a 
szétválasztás több százszor vagy több ezerszer 
gyorsabb, mint a gravitációs térben.

• A centrifugák csoportosítása: 
– Szakaszos üzemű (szűrő- és ülepítő centrifugák)
– Folytonos üzemű szűrő- és ülepítőcentrifugák
– Derítő- és emulzióbontó centrifugák



MECHANIKAI ÜTKÖZTETŐK
a gázból a szilárd részecskék eltávolítására alkalmazható. A gáz útjába 
terelőfalakat teszünk, amibe a gázáram beleütközik, a részecskék kihullanak az 
ütközés következtében, ezt követően alul összegyűjthetők.

Folyadékok esetén: a szilárd részecskék eltávolítására ezek az ütköztetők szintén  
alkalmazhatók.

A fázisszétválasztás további megoldásai



ÚJABB FÁZISSAL VALÓ ÉRINTKEZTETÉS KEVERÉSSEL

a gáz útjába finom permet formájában folyadékot juttatunk, amiből 
cseppeket képezve, azok nedvesítik, és magukkal viszik a szilárd, 
szennyező részecskéket, amelyek így eltávolíthatók, azaz „kimoshatók”
a gázáramból. (ha a gáz komponensei és a víz közt reakció nem zajlik 
le – fizikai fáziselválasztásról van szó!)

folyadék

gáz



ELEKTROMOS ERŐTÉR
elektromos porleválasztók esetén a szilárd részecskéket feltöltjük; a 
töltéssel rendelkező részecskék az ellentétes töltésű elektródon 
semlegesítődve kerülnek ki a gázáramból. 

Pl. Elektrosztatikus porleválasztás → füstgáztisztítás 

A füstgázban lévő részecskék a negatív elektródnál negatív töltést 
nyernek, majd a rendszeren tovább haladva a pozitív töltésű
terelőlemezeknek (elektród)  nekiütközve semlegesítődnek, kihullanak a 
gázáramból, leesnek a gyűjtőbe. Folyamatos gázáram szükséges, és akár 
frakcionáltan is lehet gyűjteni a részecskéket az áramlási sebesség és az 
elektrosztatikus porleválasztó konstrukciójától függően.





FLOTÁLÁS

Kis sűrűségű és/vagy kis méretű részecskék felúsztatása,
ennek elősegítésére nagyon finom eloszlásban levegő- buborékot jutattunk a 
rendszerbe. A víz által rosszul nedvesíthető részecske felületéhez a levegő
buborékok hozzákapcsolódnak. A szilárd fázisú részecskehalmaz a folyadék 
felszínére kerül, felfelé mozog (flotál), nem ülepedik ki, így lekanalazható, 
lefölözhető a folyadék felszínéről felső kotróval.
Ha a rendszerbe flotálószert is jutattunk (szaggatott nyíllal jelölve), akkor a 
szemcsék nagyobb konglomerátumokat hoznak létre, felúszásuk így is 
segíthető.
Vigyázat! Ha flotálószert is juttatunk a rendszerbe ilyenkor a folyamat reakció
lejátszódása miatt (molekuláris átalakulás!) már fizikai-kémiai! 

flotálószer

levegő



MÁGNESES TÉR  Dúsítás
a mágnesezhető részecskéket mozgatni lehet, elválasztásra alkalmas
pl.: a vaskohászatban a mágnesezhető porok kinyerése, hulladékalkotók 
mágnesezhető fémtartalmának szétválasztása

Fáziselválasztással megoldható problémák, példák:
(Sz-szilárd, F-folyadék, G-gáz)

♦ Sz/G pernye füstgázban, aeroszol a levegőben
♦ F/G ködeltávolítás
(♦ G/F habok, G/Sz szennyezett talajlevegő)

♦ Sz/Sz szennyezett talaj - szitálás
♦ F/F finom olajcseppek elkülönítése víztől

A fáziselválasztással ellentétes alapfogalmak: 
anyagkeverék: diszperzió, szuszpenzió, emulzió
művelet: homogenizálás/diszpergálás/szuszpendálás/
emulgeálás ld. korábban!



Fáziselválasztás elve Megvalósításához alkalmazott 
berendezések

gravitációs erőtérben ülepítők, flotálók
centrifugális erőtérben ciklonok, centrifugák
mechanikus akadályok áramló
közegben

ütköztetők

porózus közegen átáramoltatás sziták, szűrők
újabb fázissal való érintkeztetés 
keveréssel

permetezők

elektromos erőtérben elektromos porleválasztók
mágneses térben dúsítók



elv – művelet – folyamat –
berendezés

• gravitáció – ülepítés – ülepedés – ülepítő
• gravitáció – flotálás –* – flotáló
• centrifugális erőtér – centrifugálás –*– centrifuga vagy ciklon
• mechanikus akadályok – ütköztetés –*– ütköző felületekkel, 

akadályokkal ellátott berendezések
• porózus közegen átáramoltatás – szitálás vagy szűrés –* –

sziták, szűrők
• újabb fázissal érintkeztet, keverés – permetezés –*–

permetező berendezések
• elektromos erőtér – elektromos leválasztás – dúsítás –

elektromos porleválasztó
• mágneses erőtér – mágneses leválasztás – dúsítás – dúsítók


