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Összefoglaló  

 A tej az elsődleges tápanyagforrás az emlősök számára, mivel nagy mennyiségben tartalmaz az emberi szervezet 

számára hasznos, esszenciális tápanyagokat. Ezen esszenciális komponensek közé tartoznak a fehérjék, zsírok, 

vitaminok és az ásványi anyagok. A tejben található ásványi anyagok (kálcium, magnézium) egy részének 

eltávolításával, mennyiségük csökkentésével, olyan funkcionális élelmiszerek állíthatóak elő melyek ezen ásványi 

komponensekkel kerültek dúsításra. A leggyakrabban alkalmazott sómentesítési technológiák közé az ioncsere, 

elektrodialízis és a membránszeparációs eljárások, azok közül is a nanoszűrés tartozik. A kutatás során a tehéntej 

részleges sómentesítési technológiáját vizsgáltuk membránszeparációs eljárások (UF, NF) alkalmazásával és a 

technológia modellezésével. Az alkalmazott technológiát, a számított paraméterekkel együtt, SuperPro Designer 

program alkalmazásával került modellezésre, elvégezve a folyamat gazdasági és technológiai paramétereinek a 

meghatározását. A SuperPro Designert számos ipari területen alkalmazzák, ilyen technológiai területek a 

gyógyszeripari, biotechnológia és az élelmiszeripar. A sómentesítési technológia során alkalmazott berendezéseket 

és rendszereket a program által biztosított kezelőfelület segítségével telepítettük a gyártási folyamatba. A 

programba beépítésre kerültek különféle reaktor modellek, kémiai komponenseket és elegyeket tartalmazó 

adatbázisok, illetve költségbecslő függvények. Elemezve a működési paramétereket, a technológia 

megvalósíthatóságát vizsgáltuk. Az alkalmazott technológia eredményeit vizsgálva, arra a következtetésre 

jutottunk, hogy a sómentesítési technológia sikeresen modellezésre került, továbbá az alkalmazott működési 

paraméterekkel, a gyártási technológia megtérülése kevesebb mint két év.   

 

Summary 

Milk and dairy products contain numbers of biologically active compounds (proteins, lipids, vitamins and 

minerals), those are essential for the human nutrition. Among the most common procedures for demineralization 

are based on ion exchange, nanofiltration and electrodialysis-based technologies. In this study, the application of 

membrane filtration based partial demineralization of milk was investigated, and the technology was modelled. 

Using the developed design equations, the partial demineralization technology was designed and the economy of 

the technology was calculated.  The modelling and simulation of the partial demineralization process was carried 

out with the SuperPro Designer program. SuperPro Designer is a widely used simulation program for the 

pharmaceutical, biotech, chemical and food industry. As the first step the unit operations of the demineralization 

technology was defined using the tools of the program. The Super Pro Designer has industrial tools section with 

reactor models, chemical components, mixtures database and price estimations.   Analyzing the influence of the 

operation parameters, the feasibility of the proposed technology was investigated. From the results of the modelling 

it can be concluded that the partial demineralization technology can be successfully carried out, achieving the 

expected demineralization rates with relatively good payback period of 2 years. 

 

 

 


