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Összefoglaló 

A kutatás célja, hogy tanulmányozzuk a szilikagél használatának a hatását a sör kerámia membránnal történő 

keresztáramú membránszűrésére. A sör tükrösítése a termékminőség javítása, a hatékonyság, a környezetvédelmi 

előírások és a fenntartható fejlődés miatt fontos. A kovafölddel történő szűrés helyett alternatív megoldás a 

keresztáramú mikroszűrés. Egy lager típusú sört főztünk többlépcsős infúziós cefrézéssel standardizált recept 

alapján a szűrési kísérletekhez a Szent István Egyetem Sör- és Szeszipari Tanszékén. A szűrési kísérletekhez 

Stabifix W MF-et (Stabifix Brauerei-Technik KG, Németország) használtunk, ami egy finomra porított 

szilikagél legfeljebb 65% nedvességtartalommal és poliszulfon alapú membránokkal való keresztáramú 

szűrőkhöz tervezték. 2P típusú teljes faktoriális kísérleti tervet használtunk, a faktorok a következők voltak: 

szilikagél koncentráció, transzmembrán nyomáskülönbség, retentátum térfogatáram. A teljes faktoriális kísérleti 

terv válasza pedig a fluxus volt. Kifejlesztettünk egy membrántisztítási módszert és analitikai méréseket is 

végeztünk. Az előzetes eredmények alapján elmondható, hogy a méréspároknál (vagyis 0 és 80 g/hl szilikagél 

koncentrációkon, ugyanazon transzmembrán nyomáskülönbségeknél és retentátum térfogatáramoknál) a kezdeti 

fluxusok azoknál a szűréseknél, ahol szilikagélt használtunk többnyire kisebbek voltak, mint azoknál a 

szűréseknél, ahol nem használtunk szilikagélt. Azonban az állandósult fluxus értékek általában nagyobbak 

voltak. Az analitikai mérések eredményei azt mutatják, hogy a szilikagél használatának vannak előnyei. 

Summary 

The scope of this research is to study the effect of usage of Silicagel on Crossflow Membrane Filtration of 

Rough Beer with tubular ceramic membrane. The clarification of Rough Beer is important, because of improving 

product quality, efficiency, environmental regulations and sustainability. The alternative process to conventional 

filtration with Kieselguhr is Crossflow Microfiltration. A standardized lager beer was brewed with Multi Step 

Mashing for the filtration investigations at Department of Brewing and Distilling, Szent István University. For 

the filtration investigations, we used Stabifix W MF (Stabifix Brauerei-Technik KG, Germany) that is a finely 

milled Silicagel with a moisture content up to 65% and designed for the use on Crossflow filters with 

polysulfone based membranes. 2P type full factorial experimental design were applied, the three factors were the 

following: Silicagel Concentration, Transmembrane Pressure and Retentate Flow Rate. Flux was considered as a 

response of the full factorial experimental design. A membrane cleaning method was developed and analytical 

measurements were also performed. According to the preliminary results, in the case of matched runs (i.e. 0 and 

80 g/hl Silicagel Concentrations, same Transmembrane Pressures and Retentate Flow Rates), initial Fluxes of 

filtrations with usage of Silicagel were mostly lower than the values of the filtrations without usage of Silicagel, 

but steady-state Fluxes were mainly higher. The results of the analytical measurements show, that the usage of 

Silicagel has some benefits. 

 

 


