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Összefoglaló 

A biogáz alapú energiatermelés és hasznosítás részaránya napjainkra több országban is számottevővé vált. A gáz 

többkomponensű, kb. 60%-ban tartalmazza értékes alkotóként metánt, 35%-ban szén-dioxidot, de mellette 

előfordulnak még egyéb szennyezők is, mint például a kén-hidrogén (H2S). A H2S megjelenése a gázáramokban 

gondot okoz, mivel korrozív, és mérgező tulajdonságokkal rendelkezik. Ezért eltávolítása szükségszerű. 

Megvalósítására többféle technológiákat alkalmaznak, ide értve: fizikai, kémiai, biológiai eljárásokat. Viszont 

megvalósítható az eliminálás membrántechnológiai módszerekkel is, melyek szelektív szeparáción keresztül 

tisztítják meg a rajtuk átvezetett gázáramot. Alkalmazhatóságának lehetőségét mutatja a konstrukció 

egyszerűsége, könnyű szabályozhatósága, és léptéknövelhetősége. 

 

Ezért munkám során a ppm koncentrációjú H2S szén-dioxidtól (CO2) és hidrogéntől (H2) való szelektív 

eltávolítását vizsgáltam, az erre kifejezetten alkalmas, adott geometriájú kapilláris szilikon membránmodulokon. 

A membrán anyagát képező poli-dimetil-sziloxán (PDMS) kedvező tulajdonságokkal rendelkezik a szeparáció 

hatékonyságára. P. Bakonyi és munkatársai korábban kutatást végeztek a H2S, mint szennyező komponens 

szelektivitásokra gyakorolt hatásának vizsgálatára. Így a H2S elimináción túl, ezen cikk eredményeinek 

feldolgozása és a H2S hatásának minél pontosabb meghatározása volt a célom. Ehhez adott nyomásérték és 

térfogatáramok mellett különböző %(V/V)-os összetételű, kétkomponensű CO2/H2 és háromkomponensű 

CO2/H2/H2S gázelegyeket vizsgáltam. A gázösszetétel változást, mind a permeátum, retentátum és betáplálás 

oldalon gázkromatográf segítségével követtem. A H2S megjelenését az egyes gázáramokban pedig Dräger 

detektor csövek és Dräger multigáz detektor beépítésével mértem és igazoltam. Majd kiemelten a H2S különböző 

ppm koncentrációinak CO2/H2 szelektivitásra gyakorolt hatásának vizsgálatát végeztem el a permeabilitás és 

szelektivitás értékek meghatározását és összehasonlítását követően. 

 

Summary 

Nowadays the rate of biogas-based energy production and utilization has become considerable in several 

countries. The gas itself is multicomponent, containing the valuable components of methane (about 60%) and 

carbon dioxide (about 35%), beside these it contains also other contaminants such as hydrogen sulphide 

(H2S).The appearance of H2S in gas flows causes problems for it is corrosive and has toxic attribution. For this 

reason its removal is necessary. To achieve it multiple technologies are used, such as physical-, chemical- and 

biological processes. This elimination can be accomplished with membrane technological methods, too, that 

purifies the gas flow running through them with selective separation. The simplicity, the ease of controllability 

and scale-up of the design shows the possibility of its adaptability. 

 

During my investigation I have studied the selective removal of ppm H2S from carbon dioxide (CO2) and 

hydrogen gas (H2) by specific geometrical hollow fiber membranes, suitable for this kind of work. Poly-

(dimethylsiloxane) (PDMS) – the material of the membrane has great attributes to be effective for separation. 

Bakonyi P. and his colleagues have earlier studied the effect on selectivity of H2S as a contaminant component. 

Elimination of H2S and determination of the effects of H2S was my main goal. The measurements were 

performed with different vol.% composition, binary CO2/H2 and ternary CO2/H2/H2S gas mixtures with given 

pressure values and volumetric flow rates. The changes in the gas composition in the permeate, retentate and 

feed sides were followed by gas chromatography. The appearance of H2S in the different gas flows was 

measured with built-in Dräger detector tubes and Dräger multi gas detector. Afterward the effect of the different 

concentrations of ppm H2S on the selectivity of CO2/H2 was investigated after determining and comparing the 

values of selectivity and permeability. 
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