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A vegyipari gyakorlatban használatos szimulációs programok kielégítő pontossággal történő mű-
ködésének alapfeltétele a termodinamikai modell helyes megválasztása. Annak nem megfelelő alkal-
mazása a valóságtól távol álló szimulációs eredményhez vezet. Jelen cikk összefoglalja az alkalmas 
termodinamikai modell kiválasztásához szükséges legfontosabb fizikai kémiai ismereteket, amely 
segítheti a szimulációs programmal dolgozó szakember munkáját. 
Kulcsszavak: szimuláció, termodinamikai modell, ChemCad, UniSim Design 
 

The main requirement for precise operation of the chemical simulation programs is the proper 
selection of the used thermodynamics model. A poor thermodynamics selection may lead to 
unrealistic simulation results. In present article the most important physical chemical knowledge is 
summarized, which is necessary for the suitable thermodynamics model selection and it can help for a 
beginner specialist in the simulation area. 
Keywords: simulation, thermodynamics model, ChemCad, UniSim Design 
 
Bevezetés 

„… a megfelelő matematikai modell keresése gyakran vezet a vizsgált jelenségek mélyebb 
megértéséhez azáltal, hogy rákényszerít minket, hogy az összes lehetőségeket logikusan 
végiggondoljuk, a használt fogalmakat világosan definiáljuk, az összes tényezőt számba 

vegyük, és megtaláljuk ezek közül azokat, amelyek döntőek.” 

Rényi Alfréd matematikus 

Szimulálni annyit jelent, mint utánozni. A matematikai szimuláció azonban nem egyen-
lő a valóság utánzásával. A matematikai modellben differenciálegyenletek, algebrai egyen-
letek, táblázatosan összerendelt értékek, sztochasztikus összefüggések írják le a valóságban 
lejátszódó folyamatokat. Alkalmazásukkal képesek vagyunk mesterségesen létrehozni 
azoknak az állapotoknak a sorozatát, amelyek leírják az illető rendszer vagy a rendszer né-
hány elemének viselkedését egy bizonyos időintervallumban. Az egész rendszerrel kísérle-
tezgetni túl költséges és megvalósíthatatlan lenne. Összetett problémáról megbízható ered-
ményt – amelyet a többszöri kísérletezés biztosíthat – csak számítógépekkel lehet gazdasá-
gosan elérni.  
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A vegyipari gyakorlatban a mérnök feladata az adott célkitűzésnek megfelelően a vegy-
ipari folyamatok és berendezések tervezése, üzemeltetése. Egy TÁMOP pályázati forrásnak 
köszönhetően a Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Intézete részére a közelmúltban be-
szerzésre került egy vegyiparban széles körben alkalmazott szimulációs programcsomag. 
Jelen közlemény célja a ChemCad és UniSim Design szoftverekben rejlő lehetőségek be-
mutatásán túl a számításokhoz szükséges megfelelő termodinamikai modellek kiválasztásá-
hoz kapcsolódó fizikai kémiai ismeretek összefoglalása. Fontosnak tartom ezt azért, mert 
egy szimulációs feladat elvégzéséhez szükséges idő jelentős hányadát a megfelelő modell 
kiválasztása jelenti a programba beépített több tucat termodinamikai modell közül, melynek 
segítségével a technológiai rendszer valós működéséhez legközelebb álló eredmények 
nyerhetők. Ezen útvesztőben történő eligazodáshoz próbál ez a szakirodalmi összefoglalón 
alapuló közlemény segítséget nyújtani. 

 
1. A ChemCad és UniSim Design vegyipari szimulációs szoftverek [5] 

 
A gyakorlatban legelterjedtebb grafikus felülettel rendelkező kémiai tervező és folya-

matmodellező szoftvercsomag az UniSim Design és a ChemCad. A ChemCad vegyipari 
szimulációs szoftver a CHEMSTATION terméke, az UniSim Design szimulációs program 
pedig az Aspentech HYSYS programjának továbbfejlesztésével jött létre, és 2005-ben adta 
ki az első szériát a Honeywell. Elsősorban a technológiai rendszer állandósult (steady state) 
állapotának vizsgálatát szolgálják. A vegyipari technológiák azonban ritkán működnek sta-
cioner üzemben, ami a külső és belső zavarásoknak egyaránt köszönhető. A szoftverek elő-
nye, hogy dinamikus szimulátorként is alkalmazhatók. A programok lehetővé teszik folya-
matábrák szerkesztését és vegyipari folyamatok modellezését a nagyon egyszerű művele-
tektől kezdve, a bonyolult műveleti egységeken keresztül az egészen összetett technológiá-
kig. Alkalmazásuk lehetővé teszi az anyagmérleg, hőmérleg és az egyes készülékek műkö-
dési paramétereinek kiszámítását. A szoftver a műveleti egységekben lejátszódó folyama-
tok számításához beépített adatbázisokra támaszkodik. A modell az elegyek termodinami-
kai viselkedését különböző modellegyenletek segítségével számolja. A fázisegyensúly le-
írása állapotegyenletek és aktivitási modellek segítségével történik (K-egyensúlyi model-
lek). A hőtani viselkedés leírására különböző, ún. entalpia modellek állnak rendelkezésre 
(H-entalpia modellek).  
 
2. Vegyipari folyamat-modellezéshez alkalmazható termodinamikai modellek  
és a kapcsolódó fizikai kémiai háttérismeretek  

 
A H-entalpia és a K-fázisegyensúlyi állandó értékének kiszámításához szükséges meg-

felelő termodinamikai modell kiválasztása a folyamatmodellezés alapját jelenti. Egy nem 
megfelelően alkalmazott modell konvergencia problémát és hibás eredményt okoz.  

A vizsgált művelet vagy folyamat szimulációja során a rendszer alábbi jellemzői irány-
adóak: a rendszer nyomása és összetétele, nyomás- és hőmérséklet működési intervallum, a 
rendszer fázisviszonyai, az alkalmazott fluidum természete stb. 

Az alkalmazható termodinamikai modelleknek négy csoportja különböztethető meg: ál-
lapotegyenlet (EoS = Equations of State) alapján, aktivitási koefficiens (γ) alapján, empiri-
kus összefüggés alapján és speciális rendszersajátosságok alapján számoló modellek. 
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Az alábbiakban nem célom a rendelkezésre álló módszerek összességének bemutatása, 
csupán egy olyan emlékeztető összeállítása, amely segíti a mérnök munkáját a gyors, meg-
felelő modell kiválasztásában, amellyel megbízható eredmények nyerhetőek [1, 26]. Egy 
összetett, teljes rendszer valósághű leírása rendkívül munkaigényes, speciális szakismeretet 
igényel. Ehhez szükség van a rendszert alkotó összes komponens fizikai tulajdonságainak, 
termodinamikai paramétereinek ismeretére. Ismeretes néhány olyan szervezet (többek kö-
zött a DECHEMA, DIPPR, TÜV NEL Ltd.), amely az anyagok fizikai tulajdonságait tar-
talmazó óriási adatbázissal rendelkezik [2–4, 7–13]. 

 
2.1. Termodinamikai alapok [1] 

Termodinamikai energiák [6] 

A termodinamikai energia általános képlettel felírva (1): 

      Energia = Intenzív változó × Extenzív változó      (1) 

 p vagy T V vagy S 

 A TS szorzat a rendszerből ki nem nyerhető, kötött belső energiát jelenti izoterm körül-
mények között. A PV szorzat pedig a külső szabad energiát adja meg. A Helmoltz-féle sza-
bad energia (F) azt a belső energiát jelenti, ami munkavégzésre fordítódik, és a belső ener-
gia (U) részét képezi. A következő energiakapcsolatok írhatók fel (2–4): 
 
Belső energia: U TS F= +  (2) 

Gibbs-féle szabad energia: G F PV= +
 

(3) 

Entalpia: H U PV TS F PV= + = + +  (4) 

 Amikor kémiai reakció is lejátszódik, a belső energiát az (5–7) egyenletek írják le: 

            0( )i i idU dn= µ − µ ,          (5) 

 
ahol 

 
dni az i-edik komponens mólszámváltozása, µi az i-edik komponens kémiai potenciál-

ja, µi
0
 

az i-edik komponens standard kémiai potenciálja. 

         i i
i

dU Tds PdV dn= − + µ∑ .        (6) 

Egyensúlyban:
 

           0i i
i

dnµ =∑            (7) 
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A Gibbs-féle fázisszabály [7] 

A rendszer szabadsági foka (F) azon intenzív változóknak a számát jelenti, amely 
egyensúlyi állapotban egymástól függetlenül írja le a rendszert. Értéke a Gibbs-féle fázis-
szabály segítségével számítható. Egy kémiai reakciót nem tartalmazó rendszer esetében ez 
a szabály a (8) egyenlet szerint írható: 

2F m p= + −           (8) 

ahol m a komponensek száma, p a rendszer fázisainak száma. 
r számú, egymástól függetlenül lejátszódó kémiai reakció esetében az egyensúlyi állapot-
ban írható (9): 

     2F m r p= + − −           9) 

Amikor a modellezés során egy anyagi rendszert definiálunk, a fázisszabálynak minden 
esetben teljesülnie kell. Ha például egy egykomponensű, saját gőzével egyensúlyban lévő 
folyadékból és egy inert gázból álló anyagi rendszerre alkalmazzuk a Gibbs-féle fázissza-
bályt, a szabadsági fokok száma (10) egyenlet értelmében 2. 

 2 2 2 2 2F m p= + − = + − =       (10) 

Ez azt jelenti, hogy két változó, pl. a nyomás és a hőmérséklet vagy a gőzfázisban lévő 
móltört és a hőmérséklet, esetleg a gőzfázisban lévő móltört és a nyomás értékeinek meg-
adásával egyértelműen definiálható az anyagáram. A kétkomponensű folyadékrendszerekre 
egy szabadsági fok valamely komponens móltörtjére fog vonatkozni, a maradék egy pedig 
vagy a hőmérséklet, vagy a nyomás megadására kötelez.  

Ideális folyadékelegyek esetén a Raoult-törvény (11), ideális gázelegyek esetén pedig a 
Dalton-törvény (12) alkalmazható a többkomponensű folyadékelegyek egyensúlyi összeté-
telének számításához: 

           0
1i ip x p= ×               (11) 

     i i összp y p= ×               (12) 

Ahol adott hőmérsékleten pi az i-edik komponens parciális nyomása, xi az i-edik kom-

ponens folyadékfázisban lévő móltörtje, pi
0 az i-edik komponens tiszta állapotban mért 

gőznyomása, yi az i-edik komponens gázfázisban lévő móltörtje, pössz a folyadékfázis felett 
lévő gázfázis összes nyomása.  

Ideális elegyek esetében ezek az egyenletek akalmazhatók a többkomponensű rendsze-
rek desztillációs úton történő elválasztásának számítására. Azonban nem mindegy, hogy a 
vizsgált rendszert ideális, ideálishoz közel álló vagy reális rendszerként értelmezzük. Erre 
példaként az 1. ábrán az etán-propán elegy 3000 kPa nyomáshoz tartozó, különböző termo-
dinamikai modellekkel számolt i iT x y− −  egyensúlyi desztillációs görbéjéit tüntettem fel 

[22]. 
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1. ábra. Az etán-propán elegy egyensúlyi T–x–y diagramja 3000 kPa nyomáson 

Az ábra alapján is belátható, hogy a etán-propán elegy egyensúlyi fázisviszonyainak 
modellezéséhez a Peng–Robinson-modellel nyerhetők a valós fázisviszonyokat leginkább 
visszatükröző eredmények (ezekről a modellekről lásd alább).  

Entalpia (H) 

Az entalpia a (4) képletnek megfelelően a belső energia (U) és a külső szabad energia 
(pV) összege. Az állandó nyomáson szállított hőmennyiség (Q) a (13) termodinamikai 
egyenlet alapján számolható: 

 
           dQ dU pdV= + .             (13) 

 
 

 A belső energia megváltozása (14) egyenlet szerint számolható, 
 
               vdU c dT= ,             (14) 

 
ahol cv az állandó térfogaton vett hőkapacitás. 

 Az állandó nyomáson vett hőkapacitás (vagy fajhő) ismertetében (cp) a hőmennyiség 
számolható (15). 
 
            pdQ c dT= .             (15) 

 
A 2. ábra a víz melegítéséhez és forralásához szükséges, állandó nyomáson számítható 

hőmennyiség „típusokat” tünteti fel [6]. A szimulációs gyakorlatban az entalpia számításá-
hoz folyadékfázisban a látens hőt is figyelembe kell venni (LATE-modell), míg a túlhevített 
gőz- vagy gázfázisban gőz-folyadék egyensúlyi rendszer modellek (VLE) és állapotegyen-
let-modellek (E-o-S) alkalmazhatók. 
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2. ábra. A víz felmelegítéséhez és gőzzé alakításához szükséges  
hőmennyiség meghatározása izobár körülmények között 

Az, hogy konkrétan milyen entalpia módszert alkalmazzunk számításainkhoz, attól 
függ, hogy az alkalmazott anyagáramokhoz milyen egyensúlyi – K-érték (angolul K-value) 
– modellt választottunk [1]. 

Valós folyamatok termodinamikája 

Ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy egyes folyamatok lejátszódnak-e önként, arra a (16) 
egyenlet ad felvilágosítást: 

              G H T S∆ = ∆ − ∆              (16) 

 Valamely folyamat akkor játszódik le önként, ha ∆G értéke negatív. ∆H értéke megha-
tározható a komponensek képződéshőjéből. 

Kémiai egyensúlyok  

A Gibbs-féle szabad energia és a reakció egyensúlyi állandója közötti kapcsolatot a (17) 
egyenlet írja le: 

G RTlnK∆ =           (17) 
 

 Kémiai egyensúlyok esetében a reakció sebessége mindkét irányban megegyezik, és  
∆G = 0. A szimuláció során az ún. Gibbs-reaktormodell azon az elven alapul, hogy a kémi-
ai egyensúly esetén a rendszer összes szabad energiája minimum értéken van. 
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2.2. Egy- és többfázisú rendszerek termodinamikai modelljei  

Fázisrendszerek 

A folyadék-folyadék rendszerben alkalmazható elválasztási művelet például az 
extrakció, amelyet a modellezés során folyadék-folyadék egyensúlyi rendszernek (angolul 
LLE = Liquid Liquid Equilibrium) tekinthetünk. Gőz-folyadék rendszerben megvalósított, 
és modellezhető folyamat pl. a desztilláció, sztrippelés és abszorpció, ahol a gőz-folyadék 
egyensúlyi rendszerek (angolul VLE = Vapour Liquid Equilibrium) elválasztására alkal-
mazható modellt kell választani. A 3. ábra egy egykomponensű rendszer p-V fázisdiagram-
ján keresztül mutatja be a fázisátalakulásokat, ahol az egyes görbék az állandó hőmérsék-
lethez tartozó, a Van der Waals-egyenlet grafikus megoldását jelentő izotermákat jelentik. 

 
3. ábra: Termodinamikai fázisok nyomás-térfogat p-V fázisdiagrammja 

A gázfázisra vonatkozó termodinamikai modellekhez használatos állapotegyenletek 

A gázokra vonatkozó állapotegyenlet segítségével (E-o-S) összefüggés állítható fel a 
gázok mennyisége és térfogata, valamint azok hőmérséklete és nyomása között. Az ideális 
gáztörvény a legegyszerűbb állapotegyenletnek (E-o-S) tekinthető (18): 

           pV nRT=               (18) 

ahol p a gázok abszolút nyomása, V a gázok térfogata, n a mólok száma, R egyetemes gáz-
állandó (8,314 J/molK), T abszolút hőmérséklet (K). 

 Egy ideális gázelegyben az i-edik komponensre érvényesek az alábbi összefüggések 
(19–23): 
          i ip V n R T× = × ×              (19) 
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           i i
i

p n
y

p n
= = ,             (20) 

ahol yi az i-edik komponens móltörtje, pi annak parciális nyomása, és µi a komponens ké-
miai potenciálja a gázfázisban (21–23). 

             i ip y p= ×               (21) 

 

              i
i

p p=∑               (22) 

 

           0
i i iRTlnpµ = µ + .             (23) 

 
Ahogy az a 3. ábrán is látszik, a hőmérséklet csökkentésével az ideális gázokra alkal-

mazható E-o-S állapotegyenletek helyett célszerűbb a reális gázokra ismert összefüggéseket 
alkalmazni. Számos állapotegyenlet ismert a nem-ideális gázrendszerek viselkedésének 
leírására [14]. A tökéletes gázoktól való eltérő viselkedés formálisan úgy fejezhető ki, hogy 
a (23) egyenletben szereplő p nyomás helyére egy attól eltérő f tulajdonságot írunk, amit 
fugacitásnak nevezünk (24): 
 

           0
i i iRTlnfµ = µ + .             (24) 

 
 A fugacitásnak akkor van jelentősége, amikor az ideális viselkedéstől nagyban eltérő 
(nem ideális) rendszereket akarunk tanulmányozni. Ilyen pl. a gőz-folyadék egyensúly. 

Virial állapotegyenletek 

 A reális gázokra alkalmazható a (25) ún. Virial egyenlet általános alakja: 
 

         
2

( ) ( )
1 ... ,

pV B T C T

RT V V
= + + +            (25) 

 
ahol B(T) a hőmérséklettől függő második viriál koefficiens, C(T) a hőmérséklettől függő 
harmadik viriál koefficiens, Vm a móltérfogat. Ha B = C = 0 az egyenlet az ideális gáztör-
vény alakjára egyszerűsödik. A Benedict–Webb–Rubin (BWR) állapotegyenlet a reális gáz-
rendszerekre írható fel, a (25) egyenlethez hasonló formájú, kiterjesztve azt az ötödik virial 
koefficiensig. A BWR E-o-S modell megfelelő pontossággal alkalmazható az egyszerűbb 
gázokra vagy gázkeverékekre, olyanokra, amelyekben valamely alkotó gáz jelentős meny-
nyiségben van jelen (pl. metán a földgázban).  
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A reális gázok Van der Waals-egyenletéből származtatható harmadfokú állapotegyenletek  

Van der Waals a tökéletes gáztörvényt módosította két konstanssal, melyek figyelembe 
veszik a molekulák saját térkitöltését (b) és a (vonzó) kölcsönhatásokat (a) (26). 

 

          
2

.
RT a

P
V b V

= −
−

             (26) 

 
Számos kísérlet történt a (26) egyenlet javítására. A [17] szakirodalom összefoglalja a 

Van der Waals-egyenlet módosítását tartalmazó legfontosabb E-o-S egyenleteket. A reális 
gázokra legszélesebb körben alkalmazott módosított (E-o-S) állapotegyenlet a Peng–
Robinson (PR) és a Soave által módosított Redlich–Kwong-egyenlet (SRK). Példaként 
szolgáljon az SRK-modell alapegyenlete (27): 

 

             
( ) ( )

RT a
P

V b V V b

α= −
− +

,            (27) 

 
ahol α, a és b rendszer paraméterek. [15]. 

Kompresszibilitási tényezőn alapuló állapotegyenletek 

A kompresszibilitási tényezőt tartalmazó állapotegyenletek megőrizték az ideális gázok-
ra alkalmazott egyszerű formulát, azonban alkalmazhatóságuk jóval szélesebb területet ölel 
fel (28). 
           ,pV zRT=               (28) 

 
ahol z kompresszibilitási tényező, ami az ideális gáztörvénytől való eltérést fejezi ki, értéke 
az adott gáz hőmérsékletétől és nyomásától függ [16].  

Az 1. táblázat egy útmutatót ad arra vonatkozóan, hogy egyszerű gázfázis alkalmazása 
esetén milyen termodinamikai egyensúlyi, ill. entalpia modellt javasolt alkalmazni [1]. 

 
1. táblázat 

Egyes gázrendszerekhez alkalmazható termodinamikai modellek [19–20] 

Alkalmazhatóság Egyensúlyi K-modell Enalpia H-modell 

Szénhihdrogének, p > 1 bar Soave–Relich–Kwong 
(SRK) 

SRK vagy LATE 

Nem poláris szénhidrogének. 
p < 200 bar, T = 18–430 °C 

Grayson–Streed–Choa–
Seeder  (GS) 

Lee Kessler 
(LK) 

Szénhidrogén rendszerek. 
p > 10 bar, kriogén rendszerek 

Peng–Robinson 
(PR) 

PR 

Egykomponensű, 
összenyomható gázok 

Benedict–Webb–Rubin– 
Starling   (BWRS) 

BWRS 
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Az 1. táblázatban szereplő, eddig nem tárgyalt gőznyomás, ill. fugacitás számításán ala-
puló termodinamikai modellek (Lee Kessler, Grayson–Streed–Choa–Seeder) szintén módo-
sított E-o-S egyenletek alapján számolnak nagyon jó pontossággal [18, 27–28]. 
 
A folyadékfázisra alkalmazható termodinamikai modellek 

Folyadékfázist is tartalmazó rendszerekben a K-egyensúlyi modell kiválasztásánál az 
alkalmazott oldat természete lesz az irányadó. Ebből a szempontból a folyadékrendszerek 
öt csoportba oszthatók. 

Ideális oldatok [14] 

Ideális oldatokban az i-edik komponens kémiai potenciálja (29): 
 

              0
i i iRTlnxµ = µ + ,             (29) 

 

ahol 0
iµ  az i-edik tiszta komponens kémiai potenciálja. 

 Raoult törvénye írja le a komponensek móltörtjeinek alakulását a folyadékfázisban (30): 
 

            0.i i i iP y P x p= × = ×             (30) 

 
Raoult törvénye akkor érvényes, ha xi értéke közel van 1-hez; ilyenek az egykomponen-

sű folyadékok, ill. a hasonló molekulaszerkezetű, -méretű és kémiai tulajdonságú kompo-
nensekből álló keverékek. Ideális folyadékrendszerek esetében termodinamikai egyensúlyi 
modellként alkalmazható az ideális gőznyomás (angolul: ideal Vapour Pressure = VAP) 
modell, az entalpia számítása pedig az SRK-modell alapján történhet. 

Nem ideális, ún. „reguláris” oldatok 

A reguláris oldatok viselkedése enyhén eltér az ideális elegyektől. Azok a nem-poláris 
rendszerek jellemezhetők így, ahol az alkotó komponensek molekulamérete, szerkezete és 
kémiai viselkedése kis mértékben különbözik egymástól. Nem ideális oldatokban az i-edik 
komponens kémiai potenciálja (31): 
 

            0 ( ),i i i iRTln xµ = µ + γ ×             (31) 

 
ahol γi aktivitási koefficiens, a reális anyagok ideális elegytől való eltérését fejezi ki. Az 
aktivitási együttható ismeretében az i-edik komponens aktivitása (32): 
 
             .i i ia x= γ               (32) 

 
Reguláris rendszerek egyensúlyi állandója a vizsgált komponens folyadék- és gázfázis-

ban érvényes fugacitási koefficienseinek ( és )li viΦ Φ  ismeretében a (33) egyenlet segítsé-

gével számítható. 
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            .i li
i

i vi

y
K

x

Φ
= =

Φ
             (33) 

 
 A 2. táblázat útmutatót ad arra vonatkozóan, hogy egyes folyadékfázisú rendszerekben 
milyen termodinamikai egyensúlyi, ill. entalpia modell alkalmazása javasolt [1]. A táblá-
zatban szereplő betűszók jelentése: ESSO angol rövidítés = Environment-Strategy-
Structure Operations. Kőolajiparban használatos modell, elsősorban nehéz szénhidrogén 
rendszerek leírására alkalmazható. MSRK = Modified Soave–Redlich–Kwong-egyenlet. 
 

2. táblázat 

Egyes folyadékrendszerekhez alkalmazható termodinamikai modellek 

Alkalmazhatóság Egyensúlyi K-modell Entalpia H-modell 

Szénhidrogénekre általában (ugyan-
olyan típusú homológ sor tagjaira)  

P > 10 bar 

PR PR 

Elágazó láncú szénhidrogének  
p > 1 bar 

SRK SRK 

Nehéz szénhidrogének 
p < 7 bar, T = 90–430 °C 

ESSO LK 

Elágazó láncú és halogénezett szén-
hidrogének, néhány poláris vegyület 

MSRK SRK 

 
Poláris, nem elektrolit oldatok 

Léteznek olyan folyadékrendszerek, ahol a folyadékfázis nem ideális. Ez főleg a mole-
kula asszociátumok képződésére vezethető vissza. Ezeket a rendszereket aktivitási koeffici-
ens módszereket alkalmazva lehet kielégítő pontossággal modellezni. Az ilyen típusú mo-
dellek alkalmazása megköveteli a folyadékfázist alkotó komponensek ún. kölcsönhatási 
paramétereinek (angolul: BIPs = Binary Interaction Parameters) ismeretét. A gőz fázist re-
guláris rendszernek tekintve írható (34) összefüggés, amely a poláris, nem elektrolit rend-
szerek modellezésének alapjául szolgál: 

 

            
0

.i li i li
i

i vi vi

y f
K

x P

Φ γ
= = =

Φ Φ
            (34) 

 
Az aktivitási koefficiens alapján számolnak például az NRTL (Non Random Two-

Liquid) [21], UNIQUAC (UNIversal QUAsiChemical)[23], UNIFAC (UNIQUAC Functi-
onal-group Activity Coefficients) [24] ésWilson modellek [25–26].  

A további két folyadékfázis-csoportra, a poláris elektrolit oldatokra, ill. a speciális fo-
lyadékrendszerekre alkalmazható modellek ismertetését ezen közlemény keretein belül 
mellőzöm.  
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Összefoglalás 
 
A megfelelő termodinamikai modell kiválasztása az egyik legfontosabb lépése a vegy-

ipari folyamatok szimulációjának, amelyhez mind a ChemCad, mind az UniSim segítséget 
ad. Ha a programokba beépített „varázsló” segítségét kérjük, annak ajánlását csak fenntar-
tásokkal szabad elfogadnunk. Például, ha a vizet egy alkánokat tartalmazó anyagáram hűté-
sére szeretnénk alkalmazni, és azt feltüntetjük a komponens listán, a szimulációs program 
termodinamikai varázslója az UNIFAC modellt fogja alkalmazni. Ha azonban megjelöljük, 
hogy a modell a vizet ne vegye figyelembe, a varázsló az SRK-modellt fogja kiválasztani. 
Nem megfelelő modell alkalmazása tehát a valóságtól távol álló szimulációs eredmények-
hez vezethet. A valós vegyipari rendszerek működését leíró termodinamikai modell megvá-
lasztása a szimulációt végző mérnökök felelőssége.  
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