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Konklúzió

Munkánkban összefoglaltuk azokat a lehető-
ségeket, amelyek felhasználhatóak lehetnek 
járműipari diagnosztikai területen. A folya-
matok elemzéséhez egyrészt modelleket – itt 
a Petri-hálók kerültek alkalmazásra –, más-
részt a folyamatok során rögzített naplófájlo-
kat használtunk fel. Megmutattuk, hogy a 
diagnosztikai elemzésekhez normál referen-
ciamodellt szükséges készíteni, ami célszerű-
en hierarchikus felépítésű, másrészt kiterjesz-
tett referenciamodelleket, amelyek a lehetsé-
ges hibákat is megjelenítik. Vizsgáltuk, hogy 
diszkrét eseményű rendszerek struktúra-iden-
 tifikációjához hogyan használhatók a fo-
lyamatbányászat eszközei. Bemutattunk egy 

módszert a referenciamodell és a naplófájlból 
előállított helyes és hibás működéseket leíró 
modellek összehasonlítására. A bemutatott 
módszereket járműipari területen vizs gáltuk, 
és megállapítottuk, hogy ezen speciá lis terü-
leteken is van létjogosultsága a modellezési, 
naplófájl-feldolgozási, az összehasonlítási 
műveleteknek, ha azokat elsődlegesen hiba-
diagnosztikára akarjuk használni.

Ez a munka a Magyar Állam és az Európai 
Unió pénzügyi támogatásával valósult meg a 
TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 
projekt keretén belül.

Kulcsszavak: folyamat, modellezés, Petri-háló, 
hibadiagnosztika, járműipar
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A fenntartható fejlődés egyik alappillére a 
mobilitás. Ennek megvalósításához jelentős 
energiára van szükség. A szárazföldi mobilitás 
biztosítására, így a közúti közlekedés és szál-
lítás céljaira szolgá ló gépjárművek mozgási 
energiájának forrásai legalább 80%-ban a 
bel sőégésű (Otto- és Diesel-) motorok lesznek 
2030–2040-ben is (Lindemann, 2012; Adolf, 
2012). E moto rok üzemanyagai szűkebb érte-
lemben a motorha tóanyagok, tágabb értelem-
ben azonban az üzemanyagok közé tartoznak 
a kenőanyagok (például motorolajok) és az 
egyéb anyagok is, mint például a hűtőköze-
gek (például hűtőfolyadékok), oxigénforrás 
stb. (1. ábra) (Han csók 2011a). Ez érthető is, 
hiszen ezen anyagok nélkül szintén lehetetlen 
lenne a belsőégésű motorok működtetése.

Az előbbi értelmezés nagyon fontos, mert 
a környezetbarát és nagy energiatartalmú 
motorhajtóanyagok és a nagyteljesítményű 
(korszerű) kenőanyagok rendszerszemléletű 
fejlesztése csak a gépjárműfejlesztéssel össz-
hangban történhet, figyelembe véve a nyers-
anyagkészletek rendelkezésre állását, a környe-
zetvédelmi elvárásokat, a fogyasztói igényeket 
stb. (2. ábra). Ezek között számos és nagyon 
szoros kapcsolat van (Lindemann, 2012; 
Hancsók et al., 2005a). 

Csak az előzőeknek megfelelő fejlesztések 
eredményeképpen létrehozott új, értékterem-
tő gyártási láncolattal csökkenthető jelentő-
sen a szárazföldi mobilitás által okozott kör-
nyezetszennyezés, alapanyag- és energiataka-
rékos, valamint gazdaságos módon és a lehe-
tő legkisebb környezeti terhelést okozva.

A belsőégésű motorok károsanyag-kibo-
csátásának befolyásolhatósága – a rendszer-
szemléletű gépjárműfejlesztést figyelembe 
véve – a motorral 50–60%, az üzemanyagok-
kal 25–30% és egyéb módon 10–20%. Ezek 
közül jelen közleményben csak a motorhajtó-
anyagok használatakor keletkező károsanyag-
kibocsátás által közvetlenül vagy közvetve 
okozott emisszió csökkentési lehetőségeihez 
kívánunk hozzájárulni. Természetesen a ja-
vasolt megoldásoknak olyanoknak kell len-
niük, hogy a hajtóanyagok energiatartalma 
és speciális alkalmazástechnikai tulajdonságai, 
továbbá a motorolajok teljesítményszintjei 
megfeleljenek a korszerű motorkonstrukciók 
által tá masztott követelményeknek.

Először röviden tekintsük át a motorha-
tóanyagokkal szemben támasztott főbb, ál-
talánosan összefoglalt követelményeket. Ezek 
a következők (Röj, 2009; Szalkowska, 2009; 
Harms, 2011; Hancsók et al., 2008):

Hancsók Jenő • Belsőégésű motorok … üzemanyagai
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• rendelkezésre állás elegendő mennyiségben 
és minőségben az egész világon, hosszú 
időtartamon át

• jó égési jellemzők
– nagy oktánszám (motorbenzinek)
– nagy cetánszám (dízelgázolajok)
– nem túl magas lánghőmérséklet (kisebb 

mértékű NOx-keletkezés; szerkezeti 
anyagok kisebb mértékű igénybevétele)

– kisebb összes károsanyag-kibocsátás stb.
• nagyon kis kéntartalom (≤10 mg/kg)
• csökkentett aromástartalom

– motorbenzinek (benzoltartalom ≤ 1,0 
v/v%; összes aromástartalom ≤ 35 v/v%)

– dízelgázolajok (többgyűrűs aromástar-
talom ≤ 8%)

• csökkentett olefintartalom
– motorbenzinek (≤ 18 v/v%)

2. ábra • Az üzemanyagok fejlesztését meghatározó tényezők kapcsolatrendszere

1. ábra • Belsőégésű motorok üzemanyagainak rendszerszemléletű osztályozása

Hancsók Jenő • Belsőégésű motorok … üzemanyagai

• keverhetőség alternatív komponensekkel 
(nemcsak szénhidrogénekkel, hanem 
például oxigéntartalmú vegyületekkel is)

• jó adalékérzékenység és adalékolhatóság 
(például: fúvóka-, szelep- és égéstisztaság)

• összeférhetőség motorolajokkal
• környezetet kevésbé terhelő károsanyagok 

a kipufogógázban
• felhasználóbarát
• biztonságtechnikailag megbízható alkal-

mazhatóság
• könnyű biológiai lebonthatóság
• élőlénybarát (nem mérgező)
• kis bekerülési költség stb.

Közismert, hogy az Otto- és Diesel-motorok 
legnagyobb részarányban (>90%) alkalmazott 
motorhajtóanyagai a különböző szénhidro-
gének elegyei. Az ezen motorhajtóanyagok 
előzőekben felsorolt minőségi jellemzőinek 
egyes konkrét értékeit közép- és hosszú távra 
(tervezhető módon) irányelvekkel (direktívák-
kal) (Az Európai Parlament és a Tanács, 2003, 
2009; Európai Közösségek Bizottsága, 2006, 
2007), rövid távra az adott időpontban érvé-
nyes szabványokkal és rendeletekkel írják elő. 
Ezen kívül a motorhajtóanyagok gyártásakor 
figyelembe veszik a motor- és autógyártók 
ajánlásait (WWFC – World Wide Fuel Char-

jellemzők

Európai Unió USA WWFC

EN 228
„Euro 2” 

(1993)

EN 228
„Euro 3”

EN 228
„Euro 4”

EN 228
„Euro 5” RFG

Phase 3
(2009)

CARB
Phase 3
(2009)

4. kategória
(2006)MSZ EN 

228
(2000)

MSZ EN 
228

(2005)

MSZ EN 
228

(2009)
kéntartalom, 
mgS/kg, 
legfeljebb

500 150 50 / 102 10 10/30 30/201 10

aromástarta-
lom, v/v%,
legfeljebb

— 42 35 35 <50 35 35

olefintarta-
lom, v/v%, 
legfeljebb

— 18 18 18 — 10 10

benzoltarta-
lom, v/v%, 
legfeljebb

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0/0,63 0,7/0,623 1,0

oxigéntarta-
lom, %, 
legfeljebb

— 2,7 2,7 2,7 1,5-3,5/2,1 1,8-3,5 2,7

Reid gőznyo-
más, kPa, 
legfeljebb

35-100 60/704 60/704 45-1054 44-69 41-50 45-1055

1. táblázat • Motorbenzinek minőségi előírásainak változása 
(RFG: Reformulated fuel gasoline; új összetételű motorbenzin)
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ter, ACEA – European Automobile Manu-
facturers Association, EMA –Engine Manu-
facturers Association, Alliance of Automobile 
Manufacturers, JAMA –Japan Automobile 
Manufacturers Association stb.), továbbá a 
környezetvédelmi hatóságok (például: CARB 

– California Air Research Board, CONCAWE: 
Oil Companies’ European Association for 
Environment, Health and Safety in Refining 
and Distribution) javaslatait és elvárásait is.

A bemutatott szempontok és eljárásmód 
szerint a szabványalkotás sokrétű és összetett 
folyamatában alakítják ki a motorhajtóanya-
gok minőségét alapvetően meghatározó fizi-
kai és kémiai, valamint alkalmazástechnikai 
jellemzők konkrét értékeit. Ezt a tevékenysé-
get a szabványügyi testületek (pl. ASTM – 
American Society for Testing and Materials, 
CEN – European Committee for Standardi-
zation, MSZT – Magyar Szabványügyi Tes  -
tü let) irányításával végzik. E testületek felada-
ta a létrehozott új szabványok kiadása, szük ség 
esetén azok időközi részleges módosítása és 
az elavultak visszavonása.

A motorbenzinek és dízelgázolajok ter-
mékszabványok által rögzített főbb minőségi 
jellemzőinek időbeli változását az 1. és 2. táb
lázat tartalmazza (Hancsók et al., 2011a; MSZ 
EN 228:2010; MSZ EN 590+A1:2010).

A XXI. század második évtizedének első 
éveiben az előzőek alapján rendszerszemlélet-
ben a belsőégésű motorok korszerű hajtóanya-
gaival kapcsolatban a következő összefog laló 
megállapítások tehetők: az általános és konk-
rét minőségi előírások csak a paraffin szénhid-
rogének mennyiségét nem korlátozzák. Ezek 
lehetnek normál- és izoparaffinok, valamint 
cikloalkánok (cikloparaffinok, naf tének). Az 
utóbbi szénhidrogéncsoportok alkalmazha-
tósága motorbenzinekben és dízelgázolajok-
ban azonban erősen korlátozott, rendelkezés-

re állásuk (kőolajokban alacsony koncentráció 
≤ 5–10%) és viszonylag költséges előállításuk 
miatt (például a motorbenzin forrásponttar-
tományban lévő cikloparaffinokra még nincs 
iparilag bevált, gazdaságos technológia).

Ugyancsak korlátozott a normál paraffi-
nok koncentrációja is a belsőégésű motorok 
cseppfolyós hajtóanyagaiban. Motorbenzi-
nek esetében ennek oka ezen szénhidrogének 
kis oktánszáma a motorbenzinek forráspont-
tartományában, amit jól tükröz a 3. ábra. 
Ezen kitűnik, hogy a különböző szénhidro-
gének közül az aromás szénhidrogének ok-
tánszáma a legnagyobb. Közismert azonban 
erős mérgező hatásuk (közülük legrákkeltőbb 
a benzol), és nagy szenzibilitásuk (kísérleti- és 
motoroktánszámuk különbsége általában kb. 
10). Annak ellenére, hogy a kb. 70°C alatti 
olefinek oktánszáma viszonylag nagy (kb. 
80–110), azok mégsem kívánatos komponen-
sek nagy (atomszférikus) reaktivitásuk és ta-
lajközeli ózonképző hatásuk, továbbá gyanta-
képző hajlamuk miatt. Ezen kívül szenzibilitá-
suk is 12–14. A cikloparaffinok oktánszáma 
kb. 80 és 110 egység között változik hét szén-
atomszámig; efelett azonban jelentős mérték-
ben csökken. Mint már kiemeltük, a motor-
benzinekben a nyíltláncú paraffinokon kívül 
csak a cikloparaffinok részarányát (koncent-
rációját) nem korlátozzák a különböző szab-
ványok. Ugyanakkor a benzinekben a naftén 
szénhidrogének mennyisége esetleg csak né-
hány, általában <5%; szintetikus vegy  ipari 
előállításuk pedig nagyon költséges. Legjobb 
komponensek tehát az izoparaffin-szénhidro-
gének, amelyek oktánszáma nagy (kb. 85–110), 
különösen a többszörös elágazású izoparaffi-
noké (3. ábra) (Hancsók et al., 2000, 2011a).

A dízelgázolajok (forrásponttartomány 
kb. 240–360°C) esetében az n-paraffinok 
szin tén nem tartoznak az előnyös komponen-

Hancsók Jenő • Belsőégésű motorok … üzemanyagai

sek közé; bár cetánszámuk (gyulladási hajlam-
ra ad felvilágosítást) nagy (4. és 5. ábra) (Han-
csók, 1999), fagyáspontjuk azonban magas 
(például a n-hexadekán cetánszáma 100, fa-
gyáspontja +18°C), tehát alacsony hőmérsék-
leten nem használhatók motorhajtóanyag 
komponenseként. Ezt jól szemlélteti a 6. ábra 
is, amelyen az is látható, hogy a megfelelő 
szénatomszámú izoparaffinok fagyáspontja 
lényegesen kisebb, különösen az 5-metil el-
ágazásúaké (Hancsók, 1999, Krár et al., 2010).

Az előzőekből és további elméleti meg-
fontolásokból arra következtettünk, hogy a 

motorbenzinek és dízelgázolajok legjobb 
összetevői az izoparaffin szénhidrogének, 
mert ezek a legnagyobb hidrogéntartalmú 
cseppfolyós szénhidrogének, amelyek ennek 
következtében nagy energiatartalommal és 
kiváló alkalmazástechnikai tulajdonságokkal 
(nagy oktánszám, illetve cetánszám) rendel-
keznek, viszonylag „tisztán” égnek, kevésbé 
mérgezőek, biológiailag könnyebben lebont-
hatóak, mint például az aromás szénhidro-
gének. Az izoparaffinok, mint cseppfolyós 
motorhajtóanyag-komponensek, a meglévő 
logisztikai rendszerben forgalmazhatók, mert 

jellemzők

Európai Unió USA Japán WWFC

EN 
590:1999

EN 
590:2000

EN 
590:2005

EN 
590:2009 
+A1:2010

ULSD
(2007)

CARB 
(2008)

JIS K 
2204: 
2008

4. 
kategó-

ria 
(2006)

cetánszám, 
legalább 48 51 51 51 41 53 50 55

sűrűség, 
15°C-on, kg/
m3, 
legfeljebb

820-860 820–845 820–845 820–845 < 876 — < 860 820-840

összes 
aromástarta-
lom, %, 
legfeljebb

— — — — 15 10 — 10

többgyűrűs 
aromástarta-
lom, %, 
legfeljebb

— 11 11 8 — 3,5 — 2,0

95 ftf%-ig 
átdesztillált, 

°C, legfeljebb
370 360 360 360 — — 3601 340

kéntartalom, 
mgS/kg, 
legfeljebb

500 350 50,0 
(10,0) 10,0 15 15 10 10,0

2.táblázat • Dízelgázolajok minőségi előírásainak változása
(ULSD: ultra low sulphur diesel – nagyon kis kéntartalmú dízelgázolaj)
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a folyékony hajtóanyagok kezelésével és szál-
lításával kapcsolatban már kellő tapasztalat 
van, és a megfelelő biztonságtechnika is ki-
alakult. Ezen kívül az izoparaffinok a legki-
sebb sűrűségű szénhidrogének adott (azonos) 
szénatomszám esetén. Tehát például azonos 
tömegű benzin vagy gázolaj esetén ezek térfo-
gata a legnagyobb. Ez jelentős nyereség for-
rása, mert a cseppfolyós motorhajtóanyago-
kat térfogategységre vonatkoztatva értékesítik 
(Hancsók et al., 2011a).

Az előző megfontolások miatt az utóbbi 
kb. húsz évben megkülönböztetett (kitünte-
tett) figyelemmel és hangsúllyal végeztük a 
nagy izoparaffin-tartalmú motorhajtóanya-
gok kutatását-fejlesztését mind hagyományos 
(például kőolaj), mind pedig alternatív nyers-
anyagokból (például: biomassza: természetes 
trigliceridek). A következőkben röviden csak 
az utóbbi néhány évben elért eredményeinket 
mutatjuk be összefoglaló jelleggel, és termé-
szetesen a teljesség igénye nélkül.

3. ábra •  Különböző szénhidrogének oktánszámának 
és forrásponttartományának összefüggése

4. ábra • Cetánszám a szénhidrogének szénatomszáma és szerkezete függvényében

Hancsók Jenő • Belsőégésű motorok … üzemanyagai

Célzott alapkutatási eredményeinkre 
alapoztuk alkalmazott kutatásainkat és a kí-
sérleti fejlesztéseket (kísérleti üzemi megvaló-
sításokat). Tudományos kutató tevékenysé-
günk fő célkitűzései új termékek felismerésé-
re és előállítására, vagy meglévők továbbfejlesz-

tésére irányultak, továbbá olyan új katalitikus 
rendszerek (reaktáns[ok], katalizátor[ok], 
reaktorok és belső szerkezetük, reakcióparamé-
terek – hőmérséklet, nyomás, folyadékterhe-
lés, H2/szénhidrogénarány, közbenső- és 
végtermékek) felismerésére és kifejlesztésére 

5. ábra • Cetánszám a paraffinok szénatomszáma és szerkezete függvényében

6. ábra • Fagyáspont a szénhidrogének szénatomszámának és szerkezetének függvényében
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fókuszáltunk, amelyek izoparaffinokban dús 
motorhajtóanyagok alapanyag- és energiata-
karékos, környezetbarát és gazdaságos előál-
lítását, azaz új értékek létrehozását szolgálják.

A korszerű (nagy energiatartalmú, nagy 
oktánszámú, környezetbarát) motorbenzinek 
esetében a benzoltartalmú (1–5%) hexánfrak-
ciók (könnyűbenzin-frakciók) minőségjavítá-
sára katalitikus rendszereket fejlesztettünk ki. 
Ezek egyetlen katalitikus lépésben alkalmasak 
a benzol gyakorlatilag teljes mértékű hidrogé-
nezésére (ciklohexánná, majd izomerizációval 
részben metil-ciklopentánná) és a normál-pa-
raffinok vázátrendezésére. Erre a célra alkal-
masnak találtuk a megnövelt Pt-tartalmú 

H-mordenit (Hancsók et al., 2005b), a Pt-
szulfátozott fém-oxid (Szoboszlai et al., 2007, 
2011) és a speciális klórozási technikával ké-
szített, 6–11% klórtartalmú Pt/Al2O3 katalizá-
tort tartalmazó katalitikus rendszereket (7. 
ábra) (Hancsók et al., 2007a). A nyert, gyakor-
latilag benzolmentes termékelegy oktánszá-
ma 25–35 egységgel nagyobb az alapanyagénál.

A kőolaj- és petrolkémiai iparban mellék-
termékként keletkező könnyű olefinek 
(például: propilén, butilének) dimerizációjával, 
majd azt követő hidrogénezésével szintén 
nagy izoparaffin-tartalmú szénhidrogénele-
gyeket szintetizáltunk részben ionfolyadék és 
ionfolyadék-elegyekkel (Kriván et al., 2010a), 
részben rögzített ionfolyadékokkal (Fehér et 
al., 2012), részben pedig ioncserélő gyantákat 
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7. ábra • Benzoltartalmú könnyűbenzin-frakciók  új, alacsony hőmérsékletű, 
benzoltelítő és izomerizáló eljárásának elvi vázlata (120–160°C)

tartalmazó katalitikus egységekben (Kriván 
et al., 2010b), majd a keletkező izoolefin ele-
gyek katalitikus hidrogénezésével. A kapott 
izoparaffindús termékelegyek oktánszáma – 
nagy butiléntartalmú alapanyag esetén – meg-
közelíti a 96–100 egységet.

Nagy n-paraffintartalmú, tehát (nem 
meg felelő folyási tulajdonságú) gázolajok mi-
nőségjavítására olyan Pt/SAPO-11 ka talizátort 
tartalmazó katalitikus rendszert ismertünk fel 
és alakítottunk ki, amely alacsony hőmérsék-
leten (mérsékelt égövi téli időjárási viszonyok 
mellett -22°C-ig) felhasználható termékele-
gyek előállítására alkalmas (Han csók et al., 
2011).

A kőolaj nehézpárlatainak termikus vagy 
fluidkatalitikus krakkolásakor és a szénhidro-
gének vízgőzös pirolízisekor melléktermék-
ként keletkező C3–C5 olefináramokból – az 
olefinek dimerizációjánál említett katalitikus 
rendszerekben – sikerült olyan katalizátort, 
ill. katalizátorkombinációkat és műveleti 
pa ra métertartományokat meghatározni, ame-
 lyek alkalmasak nagy szelektivitással C12 és 
annál nagyobb szénatomszámú olefinelegyek 
előállítására. E közbenső termékek hid rogéne-

zése után nagy cetánszámú (>55–60) és ala-
csony hőmérsékleten is jó folyási tulajdonsá-
gú (alacsony hidegszűrhetőségi határhőmér-
sékletű) gázolajkomponensek nyerhetők 
(Kriván et al., 2010a, 2010b; Fehér et al., 2012). 
Rámutattunk arra is, hogy a katalitikus rend-
szer egyes elemeinek (pl. technológiai para-
méterek) célirányos változtatásával vagy a 
ben zin forrásponttartományába eső ter mék-
elegy részaránya lesz nagyobb a gázolajkom-
ponensekéhez képest, vagy fordítva. Tehát egy 
végtermékre rugalmas technológia kialakítá-
sára alkalmas katalitikus rendszert ismertünk 
fel. Ezzel a mindenkori piaci igényekhez lehet 
illeszteni a céltermék mennyiségét. A motor-
benzin/dízelgázolaj-rugalmasság jelentős 
nye reség forrása lehet egy kőolajfinomítónak 
(Kriván et al., 2010a, 2010b; Fehér et al., 2012). 

Alternatív nyersanyagokból kiindulva 
szintén több lehetőség van nagy izoparaffin-
koncentrációjú motorbenzin-, illetőleg dízel-
gázolaj-komponens előállítására, amelyet a 3. 
táblázatban foglaltuk össze (Hancsók et al., 
2007b, 2012).

Jelen közleményünkben csak a biogáz ola-
jok és szintetikus biogázolajok előállítására 

GENERÁCIÓK
első második harmadik negyedik

• bioetanol
• növényolajok
• biodízelek
• előzőek + kőolaj- 
alapanyagú hajtóanya-
gok elegyei

• biogázolajok, bioJET 
(trigliceridek 
hidrogénezése és 
izomerizálása

• bioetanol 
lignocellulózból

• biobutanol
• biokomponensek 
molekula-alkotóként

• biometén (biogáz)

• szintetikus 
(bio)benzin és gázolaj 
szintézisgázból

• szintetikus benzin és 
gázolaj (lepárlási 
bioolajok 
hidrokrakkolása)

• bioparaffinok cel- 
lulózból, szénhidrátból

• dimetil-éter (DME)

• (bio)hidrogén
• szintetikus (bio)metán
• (bio)metanol
• (bio)elektromos áram 
(közvetett módon 
energiatelepekhez)

• g-valero-lakton
• még nem ismertek

3. táblázat • Motorhajtóanyag-komponensek alternatív forrásokból
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8. ábra • A trigliceridek szelektív hidrokrakkolásának reakciósémája

végzett kísérleteink eredményeit mutatjuk be. 
A biogázolajok normál- és izoparaffinok ele-
gyei, amelyeket valamilyen természetes trigli-
ceridekből (például növényolajokból, hasz-
nált sütőolajokból és zsiradékokból, hulladék 
vágóhídi és fehérjefeldolgozó üzemi zsiradé-
kokból, szennyvíztisztítók „barnazsiradéká-
ból”, algaolajokból stb.) speciális hidrokrak-
kolással (trigliceridek zsírsavláncában lévő 
olefines kettőskötések hidrogénezése, oxigén-
eltávolítása – hidrogénezés, dekarboxilezés, 
de karbonilezés – és izomerizációval) állítunk 
elő (8. ábra) (Krár et. al 2010; Kovács et al., 
2010, Kovács et al., 2011). 

Az ezen motorhajtóanyagok felismerése 
a szintén trigliceridekből előállított és elter-
jedten felhasznált biodízelek (zsírsav-metil-
észterek) számos hátrányos tulajdonságának 
(rossz hő- és oxidációs stabilitás az olefines 
kettőskötések miatt, az észterkötések hidro-
lízis-érzékenysége, kedvezőtlen folyási tulaj-
donságok alacsony hőmérsékleten, kisebb 
energiatartalom a gázolajokénál, foszfor- és 
alkálifém-tartalom stb.) kiküszöbölésére 
irányuló kutatások eredménye (Hancsók et 
al. 2007b, Hancsók et al., 2012, Krár et al., 

2012, Kovács et al., 2010, Kovács et al., 2011; 
Solymosi et al., 2011)

Kutatómunkánk során a MOL NyRt. 
szakembereivel közösen olyan katalitikus 
rendszert és eljárást (9. ábra) fejlesztettünk ki, 
amely szelektív hidrokrakkolással alkalmas a 
trigliceridek (kb. 11% oxigéntartalom) gyakor-
latilag teljes konverziójára túlnyomórészt 
n-pa raffinokká és kismértékben izoparaffi-
nok ká is, az alkalmazott katalizátorok(ok) és 
műveleti paraméterkombinációk függvényé-
ben (Hancsók et al., 2011a). Meghatároztuk 
a szelektív hidrokrakkolásra alkalmas katali-
zátorokat (CoMo/Al2O3; NiMo/Al2O3; 
NiCoMo/Al2O3 stb.) és reakciófeltételeket 
(320–360°C hőmérsékleten, 20–80 bar nyo-
máson és 1,0–1,5 m3/m3h folyadékterhelés, 
valamint 450–600 Nm3/m3 hidrogén/trigli-
cerid mólarány) (Hancsók et al., 2007b; 
Hancsók, 2012; Krár et al., 2010; Kovács et al., 
2010; Kovács et al., 2011; Solymosi et al., 2011; 
Krár et al., 2011; Thernesz et al., 2010a, 2010b; 
Hancsók et al., 2011b). Ha szükséges, az így 
nyert termék alacsony hőmérsékletű folyási 
tulajdonságainak javítása egy külön reaktor 
alkalmazásával lehetséges, amelyben egy nagy 

izomerizáló aktivitással rendelkező ka talizátor 
(például Pt/SAPO-11; Pt/ZSM-22 katalizátor) 
az első lépésben keletkező biopa raffin-elegyet 
nagy izoparaffin-tartalmú (≥kb. 70%) végter-
mékké alakítja (Hancsók et al., 2007b; 2007c; 
Kasza et al., 2010a, 2010b, 2011a, 2011b).

A kedvezőnek talált katalitikus rendszer és 
technológiai elrendezés esetében az előállított 
bioparaffin-elegy hozama 96–98%-ra meg-
közelíti az elméletileg elérhető értéket; cetán-
száma (≥70–80 egység) és hidegszűrhetőségi 
határhőmérséklete (<-10 °C) is kiváló. Egy 
le  hetséges eljárásváltozatot a 9. ábra szemléltet 
(Hancsók et al., 2011c).

Az fentebb tárgyalt biogázolajok szin teti-
kus úton történő előállítási lehetőségeinek 
tanulmányozásakor biomassza elgázosításá-
val nyert szintézisgázból célirányos Fischer–
Tropsch-szintézissel előállított, nehéz (nagy 
szénatomszámú) n-paraffin elegy gázolajjá és 
alapaolajjá (kenőanyagok komponensei 85–
95%-ban) való átalakíthatóságát vizsgáltuk 
izomerizáló hidrokrakkolással. A különböző 

katalizátorokon (például Pt/≥-zeolit, Pt/
MCM-41, Pt/AlSBA-15, Pt/SAPO-11 stb.) 
vég zett nagyszámú, szisztematikus kísérletso-
rozataink eredményeképpen találtunk olyan 
speciális összetételű katalizátort, amely alkal-
mas nagy izoparaffintartalmú gázolaj- és 
alapolaj-frakció előállítására a kedvezőnek 
ta lált reakciófeltételek (330–350°C és 50–60 
bar) és technológiai elrendezés esetén (Pölcz-
mann et al., 2010, Pölczmann et al., 2011).

A nyert alapolaj kiváló kenéstechnikai és 
folyási tulajdonságokkal (például viszkozitás-
index: 130–145; dermedéspont: <10 °C) ren-
delkezik, így a legkiválóbb alapolajok közé 
sorolható a korszerű motorolajok gyártásakor. 
A nagy hozammal keletkező gázolajfrakció 
mi nőségi jellemzői lényegesen meghaladják 
a magyar és európai uniós szabvány által elő-
írt értékeket. A 4. táblázatban összefoglaltuk 
a szintetikus biogáz olajok néhány főbb mi-
nőségi adatát a bio gázolajok, a biodízelek és 
a kőolaj-eredetű gáz olajjal összehasonlításban 
(Hancsók et al., 2011a).

9. ábra • Biogázolajok előállításának elvi vázlata természetes trigliceridekből
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Fontos kiemelnünk, hogy a biogázolajok 
előállításának bármely bemutatott változata 
esetén értékes kísérőtermékként nagy izopa-
raffin-tartalmú benzin keletkezik (4–9%) 
mint kiváló benzinkeverő komponens.

A főleg 10–14 szénatomszámú zsírsavakat 
tartalmazó trigliceridekből (például kókusz-
olaj), de a hosszabb szénhidrogénláncokat 
tartalmazóakból is célirányosan kiválasztott 
katalizátorokon és reakciófeltételek mellett 
sugárhajtómű üzemanyag kiváló komponen-
seit lehet előállítani (Eller et al., 2011a, Eller 
et al., 2011b).

Az előzőekben bemutatott trigliceridek-
ből történő biogázolaj előállításához új üzem 
létesítésére van szükség, ami jelentős beruhá-
zási költséggel jár. Ennek elkerülésére vizsgál-
tuk a különböző középpárlatok (petróleu-
mok/gázolajok) és a természetes trigliceridek 
együttes átalakíthatóságának lehetőségét egy 
katalitikus lépésben. Ugyanis a gázolajok 
kéntartalmát (10 000 – 15 000 mg/kg) hason-
ló katalitikus rendszerben lehet az érvényes 

szabvány által előírt 10 mg/kg érték alá csök-
kenteni, mint ami a trigliceridek speciá lis 
hidrokrakkolására alkalmas. Az eddig lefoly-
tatott kísérletsorozataink eredményei alap ján 
sikerült olyan katalizátor(ok)at (CoMo/
Al2O3; NiMo/Al2O3; NiCoMo/Al2O3 stb.), 
reaktort és kedvező műveleti paraméter-kom-
binációkat (T: 340–370°C és P: 65–80 bar) 
találnunk, amelyek alkalmazásakor a triglice-
rid-tartalmú (5–30%) gázolaj-alapanyagokból 
jó minőségű bioparaffin-tartalmú termékele-
gyek állíthatók elő (Tóth et al., 2010, Hancsók 
et al., 2011d). Megállapítottuk, hogy az együt-
tes feldolgozás kedvező feltételei mellett vég-
bement az alapanyag triglicerid részének 
teljes mértékű átalakulása paraffinokká, to-
vábbá a gázolajrész nagymértékű kéntelení-
tése (10 mg/kg érték alá) és aromástartalmá-
nak részleges (kb. 20–35%-os) hidrogénezése 
is (Tóth et al., 2011a, Tóth et al., 2011b). Az 
alacsony hőmérsékletű folyási tulajdonságok 
javítására ebben az esetben is szükséges egy 
külön reaktorban végzett katalitikus izomeri-

Hancsók Jenő • Belsőégésű motorok … üzemanyagai

jellemző szintetikus 
(bio)gázolaj* biogázolaj

MSZ EN 
14214:2008–1:2010
biodízel (téli minő-

ség)

MSZ EN 
590:2009 

dízelgázolaj (téli 
minőség)

sűrűség (kg/m3) 770–785 0,775–0,785 0,860–0,900 0,820–0,845
cetánszám 66–81 75–90 kb. 51 min. 51

zavarosodáspont 
(CFPP), °C kb. 0–(-25) kb. (-15)–(-25) <-5 <-20

fűtőérték, MJ/kg kb. 43 kb. 44 kb. 38 kb. 43
fűtőérték, MJ/dm3 kb. 34 kb. 34 kb. 34 kb. 36
többgyűrűs 
aromástartalom, % 0 0 0 max. 8

kéntartalom, mg/kg <10 <1 <10 <10

4. táblázat • A biogázolajok, szintetikus biogázolajok, a biodízelek 
és kőolaj-eredetű gázolajok főbb minőségi jellemzői

záció. Tehát egy katalitikus rendszerben lehet-
séges biokomponens-tartalmú gázolaj elő ál-
lítása. 

Megjegyezzük, hogy a természetes trigli-
ceridek önmagukban való speciális hidrokrak-
kolását vagy gázolajpárlattal alkotott elegye-
ikben való katalitikus átalakítás megvalósítá-
sát számos tényező határozza meg. Így pél-
dául a rendelkezésre álló természetes triglice-
ri dek mennyisége, a rugalmas bekeverési 
kon centráció biztosításának igénye, a meglé-
vő kéntelenítő üzem esetleges kapacitásfeles-
lege, az új technológia integrálhatósága a 
kő olaj-finomítóba, a rendelkezésre álló beru-
házási összeg stb.

Az előzőekben vázolt alternatív forrásból 
származó izoparaffinokat nagy részarányban 
tartalmazó motorhajtóanyag keverőkompo-
nens-áramok előállítási lehetőségeinek isme-
rete és kutatása-fejlesztése alapanyag- és 
ener giatakarékos, környezetbarát, valamint 
gazdaságos módon rendkívül fontos a fenn-
tartható mobilitás biztosítása érdekében. Ezt 
alátámasztja az Európai Unió 2020-ra beje-
lentett elvárásának azon kötelező teljesítése, 
hogy a közlekedési célú motorhajtóanyagok-
nak legalább 10% részarányban megújítható 
forrásokból származó komponenseket kell 
tartalmazniuk. Ugyanakkor például az eddig 
használt zsírsav-metil-észtereket (biodízele-
ket) dízelgázolajokba keverni csak 7,0 v/v%-
ban lehet az érvényes EN 590:2009+A1 2010 
szabvány értelmében. Tehát további, megújít-
ható forrásból származó gázolajkomponensek 
előállítására alkalmas üzemek létesítésére van 
szükség.

Következtetések

A következő huszonöt-harminc évben a veze-
tő szerepet továbbra is a belsőégésű motorok 

fogják betölteni a szárazföldi mobilitás meg-
valósításában. Az ezen motorokkal működő 
benzin- és dízelgázolaj-üzemű gépjárművek 
hajtóanyaga döntő részarányban továbbra is 
a cseppfolyós szénhidrogének maradnak. 
Ezek összetételében egyre fontosabb szerepet 
játszanak már napjainkban is, és fognak ját-
szani a jövőben az izoparaffin szénhidrogének 
(legnagyobb hidrogéntartalmú cseppfolyós 
szénhidrogének a n-paraffinokkal együtt; 
kiváló alkalmazástechnikai tulajdonságok az 
egyes hajtóanyagok jellemző forráspont-tar-
tományában, jó biológiai lebonthatóság, kis 
sűrűségből eredő nagy térfogat stb.). A motor-
benzinek esetében a többszörösen elágazóak, 
míg a dízelgázolajok esetében a molekula 
belsejében lévő egy metilelágazásúak (példá-
ul 5-metil-heptadekán) a legjobb keverőkom-
ponensek. Az izoparaffinok kis sűrűségéből 
adódóan az egységnyi tömegű kőolajból a 
legnagyobb térfogatú termékmennyiség állít-
ható elő megfelelő energiatartalommal, ami 
jelentős nyereség forrása, mert a motorhajtó-
anyagokat térfogatra értékesítik. A növekvő 
kőolajárak ellenére a motorhajtóanyagok 
továbbra is jövedéki adóval terhelhető termé-
kek maradhatnak. Ezt a sikeres kutató-fejlesz-
tő-innovációs tevékenységek eredményekép-
pen az önköltségcsökkentésük teszi lehetővé, 
amihez jelentős mértékben hozzájárulnak a 
fentebb bemutatott kutatási eredmények is.

Jelen cikk a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-
2010-projekt keretében készült. A projekt a 
Magyar Állam és az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.

Kulcsszavak: mobilitás, paraffinok, izomerizá
ció, oligomerizáció, biogázolaj, motorhajtóanya g
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