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Pervaporasyon, sıvı karışımlarının kısmi buharlaşma ile bir membran 
kullanılarak ayrılmasıdır. Sıvı halde bulunan karışım membran ile temas ettirilir; 
ürün düşük basınçta tutulan membranın diğer tarafından buhar halde alınır ve 
yoğunlaştırılır. Membrandan maddelerin taşınımında öncelikle sıvı karışımındaki 
maddeler seçici membranın giriş yüzeyine adsorbe olurlar, daha sonra membran 
boyunca difüzlenîrler; son olarak da membran fazından buhar faza desorbe olurlar. 
Pervaporasyon işleminde itici güç olan konsantrasyon gradienti, basınç veya 
sıcaklık farkı ile oluşturulur. Genellikle taşınımda itici güç, sıvı besleme ile buhar 
ürün arasında kısmi basınç farkını oluşturmakla sağlanır. Kısmi basınç farkı da, 
membran çıkışına vakum uygulanmasıyla gerçekleştirilir.

Pervaporasyon; destilasyon, ekstraksiyon, adsorpsiyon, kristalizasyon gibi 
klasik tekniklerle ayrılması zor olan organik sıvıların ayrılmasında kullanılır. 
Pervaporasyonun diğer uygulamalarına, çözücülerden su çekme ve su saflaştırma 
örnek olarak verilebilir. Klasik destilasyon yöntemi ile ayrılamtyan, relatif 
uçuculukları düşük olan azeotropik karışımların ayrılmasında kullanılan 
pervaporasyon işleminde, büyük miktarlarda enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Ticari 
olarak ise, derişik alkol çözeltilerinden suyun ayrılması ve kirletilmiş sulardan 
organik çözücülerin ayrılmasında kullanılan pervaporasyon, membran prosesleri 
içinde faz değişikliğinin olduğu tek proses olmasına rağmen, klasik yöntemlerden 
daha az enerjinin harcandığı bir yöntemdir.

Pervaporasyonun en büyük uygulaması, sulu etanol çözeltisinden saf alkol 
üretimidir. Endüstride etanol, etilenin oksidasyonu İle kimyasal olarak 
üretilmektedir. Son yıllarda pervaporasyon İşleminin gelişmesiyle; fermantasyonla 
üretilen etanol, sıvı yakıt olarak kullanılabilmesi ve yenilenebilir kaynaklardan 
üretilebilmesi açısından önem kazanmıştır, Petrol ve doğal gaz gibi fosil enerji 
kaynaklarının tükenmeye başlaması, yenilenebilir kaynaklardan sıvı yakıt üretiminin 
önemini göstermektedir. Özellikle 19701i yıllardaki petrol krizinden sonra politik ve 
ekonomik tartışmalar sonucu; ham petrol fiyatlarındaki artış, yeni bir enerji kaynağı 
aranmasına öncülük etmiştir, ABD, Japonya, Brezilya başta olmak üzere pek çok 
ülke kendi enerji kaynaklarını sağlamak ve arttırmak için alternatif enerji kaynağı 
olarak şeker pancarından fermantasyonla ürettikleri alkolden, suyun ayrılmasında 
pervaporasyon tekniğini geliştirmektedirler. Fermantasyondan çıkan çözeltide % 5  
etanol mevcuttur. Bu çözeltinin destilasyonu sonucu %90 'a çıkan alkol yüzdesi, 
distilasyon sonrası pervaporasyon uygulamasıyla da %99.5 değerine yükselerek 
saf alkol üretilebilmektedir. Düşük maliyet, uygulanabilirlik, yüksek seçicilik gibi 
üstünlükleri olan bu ayırma prosesi gelecek vaad eden bir prosestir.


