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1. Előszó 
 
Az emberiség egyik legrégebbi igénye a mobilitás. Az első ipari forradalom során a gőzgép 
feltalálásával megindult a mobilizáció elszakadása a megújuló erőforrásoktól, bár 
elterjedése ellenére a közúti közlekedés még hosszú ideig döntően állatok igénybevételével 
történt. 
 
A 20. század új energiahordozók elterjedését hozta: a szénhidrogének (kőolaj és földgáz) 
az energetika, a mobilizáció és a vegyipar meghatározó alapanyagai lettek. Azonban 
Földünk nem megújuló energia készletei végesek, miközben az energiaigény egyre nő. A 
fejlődő világ két legnépesebb országa, Kína és India elképesztő gazdasági növekedést 
produkált az elmúlt 20 esztendőben, sok százmilliós középosztályt teremtve. Afrika 
felemelkedése a 21. század nagyszabású folyamatai közé fog tartozni, és a fekete kontinens 
sok százmillió lakosa válik majd jelentős energiafogyasztóvá. 
 
A kőolaj és a földgáz, mint energiahordozók rendelkezésre állásának elemzésekor több 
tényezőt kell figyelembe venni: az igény folyamatosan nő, a kitermelhető készletek 
növekedése ezzel nem tart lépést, és a kitermelés költségei növekednek. Ennek 
eredményeképp feltételezhető, hogy hosszú távon a kőolaj és földgáz ára tovább 
emelkedik. Ez a feltételezés vezette az autógyártókat és kutatóintézeteket az alternatív 
motorhajtóanyagokkal történő kutatásokhoz. Disszertációmban az alternatív tüzelőanyagok 
közül az E85 tüzelőanyaggal és hidrogénnel végzett kutatásaimat, és az ezek 
eredményeképp kapott új tudományos eredményeimet mutatom be. 
 
A sok megoldatlan technikai probléma közül kiemelkedik egy, amelynek megoldásáig a 
tudomány kénytelen kényszermegoldásokat használni: ez a villamos energia tárolásának 
problémája. Ameddig a termelt villamos energia gazdaságos és nagy mennyiségű tárolása 
nem megoldott, járműveink energia ellátására más megoldásokat kell keresni. A villamos 
energia tárolásának problémája leginkább a kötetlen pályás mobilizációt érinti, mivel az 
ipari, a kötött pályás közlekedési fogyasztók és a háztartások közvetlenül a villamos 
energia hálózatra csatlakoznak. Ezen a területen a valódi áttöréshez elengedhetetlen a 
villamos energia tárolásának versenyképessé tétele. Amíg ez az áttörés várat magára, más 
energiatároló megoldásokat kell találnunk. 
 
A gőzgép elterjedésével a szén volt az az energiahordozó, melyet a gőzgéppel ellátott 
mozgó járművek magukkal szállítottak. A 19. század végén, az automobil megalkotásakor 
voltak feltalálók, akik villamos motorral hajtott automobilt terveztek és alkottak meg, de a 
villamos energia tárolásának problémája miatt ez a megoldás már ekkor zsákutcának tűnt. 
Az ötlet életképességét azonban bizonyította, hogy egészen 1899-ig az automobilok 
gyorsasági rekordját elektromos automobil tartotta.  
 
A belsőégésű motorok elterjedése más energiahordozók igen széles skáláját tette 
alkalmassá mobil gépekben történő felhasználásra. Nikolaus August Otto szintetikus 
gázzal kísérletezett, melynek 50%-a hidrogén volt, majd metanollal és etanollal működő 
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motort fejlesztett. Rudolf Diesel az 1900-as világkiállításon mogyoróolajjal működő 
motort mutatott be. A kutatók ezekben az időkben elterjedtségük és könnyű elérhetőségük 
miatt bio üzemanyagokkal kísérleteztek. A kőolaj elterjedése, kezdetben alacsony ára, és 
különböző lepárlási termékeinek alkalmassága azonban kiszorította a bio üzemanyagokat a 
járművek és mobilgépek elterjedésének időszakában.  
 
A történelem azonban a világháborúk alatt, és az 1973-as első olajválság idején 
megmutatta, hogy a gazdaságot nem tanácsos egyetlen energiahordozóra alapozni. Újra 
felmerült a bio üzemanyagok használata, azonban a Föld népességének növekedése, és a 
jelenleg elterjedt bio üzemanyag előállítási formák miatt emberiességi aggályok merültek 
fel. A mezőgazdasági hulladékból készített bio üzemanyagok elterjedése még várat 
magára, elterjedésük hosszú távon megoldást jelenthet a megújuló energiahordozók 
belsőégésű motorokban történő alkalmazásában. 
 
A különböző gáznemű motorhajtóanyagok közül egyedül a nagy mennyiségben előforduló 
hidrogén jelent hosszú távú, környezetbarát és megújuló megoldást. Tulajdonságai 
alkalmassá teszik energiahordozóként történő alkalmazásra. Előállítása villamos energiával 
vízbontással lehetséges; kémiai úton, tüzelőanyag cellában oxigénnel egyesülve vízgőzt 
alkot, miközben villamos energia szabadul fel. A folyamat környezetbarát és megújuló. A 
tüzelőanyag cellák közúti közlekedésben való elterjedését a mai napig magas áruk 
akadályozza. 
 
A hidrogént tüzelőanyagként elégethetjük belsőégésű motorban. Jelenleg ez a legolcsóbb 
megoldás arra, hogy a hidrogén kémiai energiájából mozgási energiát nyerjünk. A 
megoldás igen előnyös a belsőégésű motorok fejlesztésére, gyártására és üzemben tartására 
szolgáló kapacitások további felhasználásának szempontjából. A hidrogén alkalmazása a 
fosszilis tüzelőanyagokhoz viszonyítva környezetbarát, és mivel az égéstermék vízgőz, a 
folyamat megújuló. A hidrogén fedélzeti tárolása azonban a jelenleg elterjedt 
megoldásokkal nem gazdaságos, és sok probléma vár megoldásra a belsőégésű motorban 
történő alkalmazásakor. 
 
Irodalomkutatási munkám eredményeképp arra a következtetésre jutottam, hogy az 
alternatív, megújuló energiahordozók közül a bioetanol, és a hidrogén kiemelkednek, 
mivel hosszú távon ezek az energiahordozók azok, amelyek versenyképessé válhatnak a 
szénhidrogénekkel szemben. A mobilitás fejlődésének érdekében szükséges ezen 
tüzelőanyagok belsőégésű motorban történő vizsgálata. 
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2. Célkitűzés és a téma indoklása 
 
Doktori munkám célja az E85 és hidrogén tüzelőanyag alkalmazása benzin üzemű 
belsőégésű motorban. 
 
Célkitűzésem a következő volt: 

• Ugyanannak a benzin üzemű motornak az átalakítása E85 és hidrogén üzemre, az 
eredeti benzin üzemre való képesség megtartása mellett, az eredeti 
kompresszióviszony alkalmazásával. 

• A motor optimális beállításainak meghatározása E85 tüzelőanyagra. 

• A motor optimális beállításainak meghatározása hidrogén tüzelőanyagra. 
• Olyan motorparaméterek meghatározása, amelyek mellett a motor minimális 

változtatásokkal üzemeltethető benzin, E85 és hidrogén tüzelőanyagokkal. 

• A motor üzemének vizsgálata benzin, E85 és hidrogén tüzelőanyag alkalmazásával, 
a motor üzemi jellemzőinek meghatározása. 

• A témával kapcsolatos új tudományos eredmények megfogalmazása. 
 
Doktori disszertációm kereteit a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Jedlik Ányos 
program „Alternatív energiával működő hidrogén termelő és –tároló rendszer 
kifejlesztése” projektje határozta meg. A BME Gépjárművek Tanszék a projektet egy négy 
tagból álló konzorcium tagjaként valósította meg. A konzorcium egyik tagja az Accusealed 
Kft., amely világszabadalmat jegyeztetett be egy új típusú hidrogéntermelő és -tároló 
egységre (továbbiakban HTTE). Ezzel a szabadalommal lehetővé válik a hidrogén normál 
állapotban való biztonságos fedélzeti tárolása. Tanszékünk kapta azt a feladatot, hogy Dr. 
Emőd István docens úr vezetésével demonstrációs járművet hozzon létre, mely a HTTE-
ben termelt és tárolt hidrogént belsőégésű motorban égeti el.  
 
A demonstrációs járművet soros hibrid hajtáslánccal készítettük. Egy Otto motor-generátor 
egység tölt akkumulátorokat és ultrakapacitású kondenzátorokat, és villamos kerékagy 
motorok biztosítják a hajtóerőt. 
 
 A demonstrációs járműben alkalmazott, kísérleteimhez használt Otto motor eredeti 
állapotában benzin üzemű. Feladatom volt megvizsgálni különböző kémiai és fizikai 
tulajdonságokkal rendelkező tüzelőanyagok (E85 és hidrogén) viselkedését ugyanabban a 
motorban. Követelmény volt, hogy ugyanazt a kísérleti motort jelentősen különböző 
tüzelőanyagokra alkalmazzam szerkezeti átalakítások nélkül, és meghatározzam a motor 
paramétereit. Olyan motorparaméterek meghatározása volt a feladat, melyekkel lehetséges 
a motor leállás nélküli átkapcsolása a vizsgált folyékony tüzelőanyagok és a gáznemű 
tüzelőanyag között. 
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Változó fordulatszámmal, három jelentősen eltérő tulajdonságú tüzelőanyaggal üzemelő 
motor létrehozása jelentősen meghaladta volna a projekt kereteit. Így választásom állandó 
fordulatszámon üzemelő motorra esett, melyhez szinkrongenerátor kapcsolódik. Ezáltal a 
terhelés változtatható, míg a fordulatszám közel állandó, így a feladat egyszerűsödött. 
 
Célom a kísérleti motor megbízható benzin üzemének megtartása mellett a megbízható 
E85 és hidrogén üzem létrehozása, vizsgálata, optimalizálása és összehasonlítása volt. Igen 
fontos volt az átalakítások során, hogy a költségek alacsonyan tartása mellett egy egyszerű 
és megbízható konstrukció megtervezésével reális alternatívát hozzak létre az alternatív 
motorhajtóanyagok felhasználására. 
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3. A felhasznált irodalom kritikai elemzése 
 
Dr. Sitkei György: Keverékképzés és égés karburátoros motorokban [4] című könyve 
munkám során szakmai hátteret nyújtott. A tüzelőanyagok párolgásáról, valamint az égés 
lefolyásáról szóló fejezetek magyarázatot nyújtottak kísérleteimhez. 
 
Dr. Sitkei György: Hőátadás és hőterhelés belsőégésű motorban [5] című munkája a motor 
hőállapotának vizsgálatához adott segítséget. A motor hőállapotának közvetlen 
vizsgálatához olajhőmérőt szereltem fel, a termodinamikai számítás elvégzése pedig a 
motorban zajló folyamatok nevezetes hőmérséklet értékeinek meghatározását tette 
lehetővé. 
 
Dr. Meggyes Attila: Hőerőgépek égéstermékei okozta levegőszennyezés [8] című egyetemi 
jegyzete nyújtott elméleti hátteret a kísérletek eredményeinek magyarázatához. 
 
Dr. Pásztor Endre és Szoboszlai Károly: Kalorikus gépek üzeme [6] című könyve a 
motorban zajló valóságos folyamatok analíziséhez, és a kísérletek során kapott 
eredmények magyarázatához nyújtott segítséget. 
 
Dr. Dezsényi György, Dr. Emőd István és Dr. Finichiu Liviu: Belsőégésű motorok 
tervezése és vizsgálata [1] című könyve a különböző motorparaméterek meghatározásához, 
illetve a tüzelőanyag ellátó rendszer átalakításához adott értékes tanácsot. 
 
Dr. Emőd István, Tölgyesi Zoltán és Zöldy Máté: Alternatív járműhajtások [2] című 
könyve a bioetanol és a hidrogén tüzelőanyagok tulajdonságainak megismerésében, illetve 
ezek belsőégésű motorban való alkalmazásában nyújtott támogatást. A könyv szintén 
bővítette ismereteimet az alternatív hajtásrendszerek témakörében. 
 
Dr. Vas Attila: Kalorikus gépek [7] című munkája útmutatást adott a motor 
termodinamikai számításának elvégzéséhez. A könyvben bemutatott metódust 
módosítottam, majd alkalmaztam benzin, E85 és hidrogén tüzelőanyagokra. 
 
Irodalomkutatási munkám során áttekintettem belsőégésű motorok korábbi átalakításait 
bioetanol és hidrogén üzemre. 
 
Az első olajválság idején az Amerikai Egyesült Államokban sokak számára a benzin reális 
alternatívájává vált a bioetanol. Mivel az Egyesül Államok nagy kiterjedésű ország és 
hagyományosan nagy kukoricaterméssel rendelkezik, olcsó alternatívát nyújtott a 
kukoricából előállított bioetanol. Jelentős bázisa alakult ki a házilagos átalakításoknak, és 
sokan publikálták is tapasztalataikat ebben a témában. 
 
Roger Lippman: How to Modify Your Car to Alcohol Fuel [13] című könyve behatóan 
foglalkozik VW motorok átalakításával bioetanol üzemanyagra, tanulságos 
eredményekkel. 



Ph. D. Disszertáció   Budik György 

10 
 

 
Keat B. Drane: Convert Your Car to Alcohol [12] című munkája egy 1969-es évjáratú 
Dodge Dart bioetanol üzemanyagra történő átalakításával foglalkozik, hasonló, ám 
Lippman munkájához képest eltérő tapasztalati értékeket határoz meg az átalakításhoz. 
Részletesen elmagyarázza a típus átalakítását bioetanol üzemanyagra, és sok hasznos 
tanácsot és tapasztalatot tartalmaz. 
 
Mivel az általam átalakított motor karburátoros tüzelőanyag rendszerű, modernebb 
motorok átalakításának vizsgálata a motorparaméterek meghatározásában nyújtott 
segítséget. Fontos megjegyezni, hogy az autógyárak a maguk által meghatározott 
paramétereket bizalmasan kezelik. Irodalomkutatásom során a sok hasznos információ 
ellenére arra a következtetésre jutottam, hogy a motor paramétereit magamnak kell 
meghatároznom, kikísérleteznem. Lényeges különbség volt a megvizsgált átalakításokhoz 
képest, hogy nem tiszta bioetanolra történő átalakítást valósítottam meg, hanem a 
napjainkban egyre inkább elterjedt E85 üzemanyagot használtam kutatásaimhoz. Az 
optimalizálás azért is jelentett újdonságot, mert az általam átalakított motor állandó 
fordulatszámon üzemel, és egy soros hibrid hajtásláncba illeszkedik. Ilyen alkalmazásra 
nem találtam példát irodalomkutatásom során. 
 
Hasonló eredménnyel zárult irodalomkutatásom a hidrogén üzemre történő átalakítások 
vizsgálatakor. 
 
Roger Sierens és Sebastian Verhelst, a belga Ghent University két kutatója publikálta 
Hydrogen Fuelled Internal Combustion Engines [64] című cikkét, melyben egy V8-as 
Chevrolet motor átalakítását tárgyalják hidrogén üzemre. Mivel más típusú üzemanyag 
ellátó rendszer használata mellett döntöttek, munkájuk az eltérő alkalmazási területet is 
figyelembe véve nem segített jelentősen a konstrukciós feladatok megoldásában. 
 
A tekintélyes Indian Institute of Technology, a Michigani Műszaki Egyetem és a kanadai 
Calgary Egyetem kutatóinak publikációi nagyban hozzájárultak ismereteim bővüléséhez a 
hidrogén üzemű belsőégésű motorok tekintetében.[30, 31, 32, 33, 34, 35, 36] 
 
Irodalomkutatásom során az áttanulmányozott munkák arra engedtek következtetni, hogy 
egy benzin üzemű motor E85-re történő átalakítása előgyújtás növelést tesz szükségessé, 
míg hidrogén üzemre történő átállás során az előgyújtás csökkentése szükséges. 
 
A karburátor fúvóka méretének megváltoztatása képes E85 tüzelőanyag esetén a megfelelő 
tüzelőanyag/levegő keverékarány létrehozására, hidrogén tüzelőanyag használatához 
azonban magam kell megtervezzem a hidrogén adagolás konstrukcióját. 
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A motor eredeti benzin üzemének megtartása nem teszi lehetővé a kompresszióviszony 
megváltoztatását. Az E85 tüzelőanyag magas oktánszáma az eredetinél nagyobb 
kompresszióviszonyt tenne lehetővé, a hidrogén igen magas oktánszáma pedig további 
kompresszióviszony növelést tenne lehetővé, azonban ekkor a motor már nem lenne 
alkalmas benzin üzemre. Ez csökkenti a hidrogén üzemben elérhető teljesítményt. 
 
Az áttanulmányozott publikációk arra engedtek következtetni, hogy: 

• lehetséges átalakítani karburátoros belsőégésű motort hidrogén üzemre 
• a megfelelő előgyújtásra igen érzékeny a hidrogénmotor 
• a hidrogén adagolás konstrukcióját meg kell valósítanom 

• E85 tüzelőanyagra történő átálláshoz az előgyújtás és a karburátor módosítása 
szükséges 

• nem találtam olyan átalakítást, amely olyan motort eredményezett volna, mely 
minimális változtatásokkal képes üzemelni benzinnel, E85 tüzelőanyaggal, és 
hidrogénnel 

 
Az áttanulmányozott publikációk között nem találtam példát az általam létrehozotthoz 
hasonló átalakításra. A hibrid hajtáslánc és az alternatív motorhajtóanyagok nyújtotta 
előnyök egyesítése érdekes és újdonságokkal szolgáló feladat. Szintén újdonságot jelent a 
HTTE adottságából származó azon tulajdonság, hogy az átalakított motor hidrogén ellátása 
légköri nyomáson, normál állapotban történik. Igen fontos követelmény volt átalakításaim 
során az egyszerűség és a gazdaságosság. Kísérleteimmel remélhetően sikerül 
demonstrálnom, hogy az autózás jövője túlmutat a kőolaj dominanciájának korszakán. 
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4. A kísérletekhez használt tüzelőanyagok 

4.1. A bioetanol és az E85 üzemanyag 
 
Az etanol (CH3CH2OH) megújuló, főként cukor erjesztésével előállított tüzelőanyag, 
legjellemzőbb alapanyagai a kukorica, cukorrépa, gabona és mezőgazdasági hulladékok. 
Bioetanolnak a kizárólag biomasszából, illetve biológiailag lebomló növényi hulladékból 
előállított etanolt nevezzük. Használata főként az USA-ban és Dél-Amerikában terjedt el. 
Kémiai összetétele megegyezik a szeszesitalok előállításához használt alkoholokéval, ezért 
denaturálják, hogy emberi fogyasztásra alkalmatlan legyen. A benzinhez képest az 
előállítási alapanyagoktól függően 15-70 %-kal kisebb az üvegházhatású gázok 
emissziója.[2] 
 
Az etanolt a járművek tüzelőanyagaként benzinnel keverve alkalmazzák. Hazánkban 1927 
és 1942 között volt forgalomban a „Motalko” elnevezésű tüzelőanyag, mely 1:4 arányú 
benzin/alkohol keverék volt. Az E85 jelzésű tüzelőanyag 85% etanolt, valamint 15% 
benzint tartalmaz. Hagyományos benzinüzemű motorokban átalakítás nélkül nem 
alkalmazható. A benzin-etanol vegyes üzemű járműveket FFV-nek (Flexible Fuel Vehicle) 
nevezik, melyek 0-85% között tetszőleges keverési arányú etanol-benzin keverékkel is 
üzemképesek.[59] 
 
Az etanol a benzinnél nagyobb sűrűségű, így karburátoros motoroknál az úszószint 
módosítása szükséges. A benzinüzemhez képest kisebb levegő-tüzelőanyag arány miatt a 
fúvóka átmérőjét növelni, a szívótorok átmérőt csökkenteni kell. Párolgáshője többszöröse 
a benzinének (benzin: 293-418 kJ/kg; Esz-95: 335kJ/kg; etanol: 904 kJ/kg; E85: 825kJ/kg) 
ami hidegindítási problémákhoz vezethet, viszont az alkohol párolgása a tüzelőanyag 
keveréket hűti, a fajlagos teljesítményt növeli és a nitrogénoxid képződést csökkenti. A 
benzin hozzákeverésének célja elsősorban a hidegindítási problémák kiküszöbölése. 
Gyulladási határa széles (3,5-19 V/V %), ezáltal igen szegény keverék is alkalmazható, 
csökkentve a szénhidrogén és CO, CO2 kibocsátást.[2] 
 
A benzin-etanol keverék gőznyomásbeli sajátossága szintén hidegindítási problémákhoz, 
magasabb hőmérsékleten pedig gőzdugó képződéshez vezethet. A melléklet 12-3. ábrája az 
etanol-benzin keverék relatív gőznyomását mutatja az etanol koncentráció függvényében. 
 
Az etanol oktánszáma a benzinénél nagyobb, a hozzáadott szénhidrogénektől függően. 
Víztűrő képessége rossz, ezért a vízzel való érintkezést meg kell akadályozni, mivel a 
benzin különválhat a víz-etanol keveréktől, ami az égésfolyamat romlásán kívül korróziót 
is okoz. Fentiek különböző adalékok hozzáadásával megelőzhetőek. 
 
A tiszta etanol a levegőben 3,5-19 V/V % között gyulladóképes, öngyulladási 
hőmérséklete 423°C. A korrózió veszélyét növeli, hogy vezetőképessége nagyobb a 
benzinénél, ezáltal zárlat keletkezhet a tüzelőanyag ellátó rendszer elektromos 
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alkatrészeiben. A sztöchiometrikus tüzelőanyag-levegő arány a benzinénél kisebb, ezért azt 
vegyes üzemű járművek esetén mindig az aktuális etanol tartalomhoz kell igazítani.[59] 
 
Az etanol káros hatású a gumi és műanyag alkatrészek, tömítések, tömlők, szűrők 
anyagára, ezeket alkoholálló anyagból készült alkatrészekkel kell helyettesíteni. 
Kenőképessége hasonló a benzinéhez, azonban kis viszkozitása miatt az adagoló elemek, 
dugattyúgyűrűk és a henger kenése rosszabb. 
 
Az alábbi táblázatban az MSZ-08-1601/3-87 szabvány szerinti etanol főbb jellemzői 
találhatóak: 

Tüzelőanyag 
Etanol 

MSZ-08-
1601/3-87 

Összeg- ill. szerkezeti képlet C2H5OH 
Széntartalom, tömeg % 52 
Hidrogéntartalom, tömeg % 13 
Oxigéntartalom, tömeg % 35 
H/C atomarány 3,0 
Forráspont 1,013bar-on, °C 78,3 
Sűrűség cseppfolyós fázisban,  
20°C-on, kg/m3 

790 

Lobbanáspont, °C 12 
Gyulladási hőmérséklet, °C 425 
Alsó fűtőérték, MJ/kg 26,8 

4-1. táblázat: Az etanol főbb jellemzői 

 
Az E85 etanol-benzin keverék főbb jellemzőit a következő táblázat tartalmazza: 
 

Jele E85 
Benzintartalom m/m % 15 

Etanoltartalom m/m % 85 

Oktánszám 105 

Sűrűség, g/cm3 0,784 

Alsó fűtőérték, MJ/kg 28,8 
4-2. táblázat:Az E85 keverék főbb jellemzői[3] 
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4.2. A hidrogén, mint tüzelőanyag 
 
A hidrogén a periódusos rendszer első eleme, rendszáma 1, vegyjele H. Normálállapotban 
színtelen, szagtalan, egy vegyértékű, igen gyúlékony kétatomos gáz. Nagyon jó hővezető. 
A hidrogén a legkönnyebb és egyben a világegyetemben leggyakrabban előforduló elem, 
megközelítőleg a világegyetem tömegének 75 %-át, atomszám tekintetében pedig 90 %-át 
alkotja. Földi körülmények között kétatomos formában van jelen, mint H2 gáz a légkörben 
igen ritka, mert a levegőhöz képest alacsony sűrűségének köszönhetően könnyen 
megszökik az űrbe. Ennek ellenére a földfelszín harmadik leggyakoribb eleme, leginkább 
vegyületeivel találkozhatunk: jelen van a vízben, minden szerves vegyületben és minden 
élőlényben. A természetben néhány baktérium és alga állít elő hidrogéngázt. 
 
A hidrogéngáz sűrűsége 20°C-on és légköri nyomáson 0,08376 kg/m3, folyékony 
állapotban forráspontján és légköri nyomáson 70,8 kg/m3. A folyékony és a gáz állapot 
közötti tágulási arány 1/848-hoz, azaz egységnyi tömegű hidrogén térfogata elpárolgás 
után 848-szorosára növekszik. A kis sűrűségből következik, hogy azonos hatótávolsághoz, 
a később tárgyalt alacsony energiasűrűség miatt még folyadék fázisban is nagyobb 
térfogatú hidrogén szállítására van szükség, mint hagyományos üzemanyagok 
használatakor. 
 

Tüzelőanyag Gőz/gáz sűrűség  
(20°C, 1atm) 

Folyadék sűrűség  
(forráspont, 1atm) 

 kg/m3 kg/m3 
Hidrogén 0,08376 70,8 

Metán 0,65 422,8 
Benzin 4,4 700 

4-3. táblázat: Hidrogén, metán és benzin sűrűségének összehasonlítása folyékony- és 
gázhalmazállapotban[22] 

 
A hidrogén fémekben könnyen elnyelethető, valamint fémfelületen megköthető. Ezen 
tulajdonsága rendkívül fontos a fémkohászat számára, valamint ez a legbiztonságosabb 
módja jelenleg a hidrogén fedélzeti tárolásának is. 
 
A hidrogéngáz rendkívül gyúlékony, jelenléte levegőben már 4 V/V %-ban is elégethető és 
meggyullad egészen 75 V/V %-ig. Ez a határ a hőmérséklet növekedésével jelentősen 
kitágul, ahogy a következő ábra is mutatja. 
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4-1. ábra: A gyulladóképes hidrogén-levegő keverék koncentráció határának változása a 

hőmérséklet függvényében[22] 

 
Ennek megfelelően zárt térben már nagyon kis szivárgás is rendkívül veszélyes lehet. 
Reakciója oxigénnel nagyon kis aktivációs energia hatására beindul, az égés során víz 
képződik az alábbi kémiai egyenlet szerint: 
 

2 H2(g) + O2(g) � 2 H2O(f) + 286 kJ/mol[50] 
 

A keveréket nagyon kis energiájú gyújtóforrás is meggyújthatja, minimális gyújtási 
energiája 0,019 mJ, ami egy tizede a propánénak. Egy csővezetékben akár egy áramló 
rozsdarészecske elektrosztatikus energiája is gyújtóképes szikrát tud eredményezni.[51] 
 
Égése egy nagyságrenddel gyorsabb a benzinénél, romboló hatású. 585°C-on öngyulladás 
lép fel. Öngyulladási hőmérséklete a többi tüzelőanyaghoz képest a legmagasabb, ezért 
kompresszió gyújtású motorokban nehezen, vagy adalék tüzelőanyagként alkalmazható. A 
kompressziótűrésre jellemző mérőszám, az oktánszám a hidrogén esetében igen magas, 
kísérleti úton meghatározva 130 feletti, szegény keveréket alkalmazva.[22] 
 
Az égés során kinyerhető energiára jellemző érték az alsó és felső fűtőérték, a kettő 
különbsége a párolgáshőt adja. Mivel a gázhalmazállapotú hidrogént nem kell 
elpárologtatni, valamint a végtermék is gőz formájában van jelen, ezért a kinyerhető 
munkát az alsó fűtőérték reprezentálja. Mivel a hidrogén a legkönnyebb elem, ezért 
tömegre vetített energiatartalma a legnagyobb. Ez magyarázza űrrepülőgépekben történő 
felhasználását is. 
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Tüzelőanyag FFÉ (25°C, 1atm), kJ/g AFÉ (25°C, 1atm), kJ/g 
Hidrogén 141,86 119,93 

Metán 55,53 50,02 
Propán 50,36 45,6 
Benzin 47,5 44,5 
Gázolaj 44,8 42,5 
Metanol 19,96 18,05 

4-4. táblázat: Hidrogén, metán, propán, benzin, gázolaj és metanol felső (FFÉ) és alsó 
(AFÉ) fűtőértékének összehasonlítása[22] 

 

Hátránya, hogy térfogatra vetített energiasűrűsége azonban nagyon alacsony, köszönhetően 
alacsony sűrűségének. Ez szintén fontos, hiszen megmutatja, hogy egy adott térfogatú 
tartályban mennyi energiát tudunk magunkkal vinni. Például egy 500 literes tartály 
körülbelül 400 kilogrammnyi diesel olajával egyenértékű hidrogéngáz mennyiség 
körülbelül egy 8000 literes tartályban férne el 250 bar nyomáson. Folyékony hidrogént 
használva ehhez körülbelül egy 2100 literes tartály kellene. Fém-hidrid tárolás esetén a fő 
probléma a tömegnövekedés, a 400 kg diesel olaj energiájának tárolására szolgáló 
hidrogéntartály tömege körülbelül 1725 kg lenne.[22] Hiába tehát a kis tömegre eső magas 
energiamennyiség, a fedélzeti felhasználásnak korlátokat szabnak a tárolási lehetőségek.  
 

Tüzelőanyag Térfogatra vetített energiasűrűség, 
MJ/m3 

Hidrogén 10,05 (gáznemű, 1atm, 15°C) 
1825,00 (gáznemű, 200bar, 15°C) 
4500,00 (gáznemű, 690bar, 15°C) 
8491,00 (folyékony) 

11000,00 (fém-hidrid) 
Metán 32,56 (gáznemű, 1atm, 15°C) 

6860,30 (gáznemű, 200bar, 15°C) 
20920,40 (folyékony) 

Propán 86,67 (gáznemű, 1atm, 15°C) 
23488,80 (folyékony) 

Benzin 31150,00 (folyékony) 
Gázolaj 31435,80 (folyékony) 
Metanol 15800,10 (folyékony) 

4-5. táblázat: Hidrogén, metán, propán, benzin, gázolaj és metanol energiasűrűségének 
összehasonlítása[22] 
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A hidrogénüzemi mérésekhez felhasznált hidrogén főbb jellemzőit az alábbi táblázatban 
foglaltam össze: 
 

A forgalmazó neve 
Linde Gáz  

Magyarország Zrt. 
Hidrogén tartalom, V/V % ~99,999 
O2, V/V ppm ~ 2 
N2, V/V ppm ~ 3 
H20, V/V ppm ~ 5 
CnHm, ppm ~ 0,5 
Fűtőérték, MJ/kg 120 

4-6. táblázat: A mérésekhez használt hidrogén főbb jellemzői 

 
A kísérleteimhez használt hidrogén minőségi lapját a H1 mellékletben közöltem. A 
mérésekhez alumínium hidrogénpalackot használtam, melynek tömege jelentősen kisebb, 
mint az acél hidrogén palack tömege. 
 
Az alternatív tüzelőanyagok közül doktori munkám során E85 üzemanyaggal, valamint 
hidrogénnel folytattam kísérleteket. Ezen tüzelőanyagokat fent bemutatott tulajdonságaik 
igen alkalmassá teszik Otto-motorban történő felhasználásra. A vizsgált tüzelőanyagok 
igen eltérő fizikai és kémiai tulajdonságai következményeképp ugyanannak a motornak az 
átalakítása benzin üzemről E85, és hidrogén üzemre úgy, hogy a motor az eredeti benzin 
üzemre is képes maradjon, igen nagy kihívás, és az elvégzett tudományos munka új 
tudományos eredményeket enged megfogalmaznom. 
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5. A mérőberendezés kialakítása 

5.1. A kísérleti motor felépítése és főbb jellemzői 
 

 
5-1. ábra: A Honda GX 390 motor[52] 

 
A mérésekhez használt motor a fenti ábrán is látható Honda GX 390, amely a TR-7E 
típusú áramfejlesztő egységgel van egybeépítve. A 389 cm3-es motor négyütemű, 
egyhengeres, léghűtéses, kétszelepes felülvezérelt kivitelű, főbb adatai és jelleggörbéi a 
következő táblázatban és ábrán láthatóak. 

Modell Honda GX 390 
Motor típusa Léghűtéses négyütemű egyhengeres 
  OHV benzinmotor, 25°-ban fekvő henger 
  vízszintes forgattyústengely 
Furat x löket 88 x 64 mm 
Lökettérfogat 389 cm3 
Kompresszió 8,0 : 1 
Nettó teljesítmény  8,2 kW (11,2 LE) / 3 600 1/perc 
Tartós teljesítmény 6,0 kW (8,2 LE) / 3 000 1/perc 
  6,6 kW (9,0 LE) / 3 600 1/perc 
Max. nettó nyomaték 25,1 Nm / 2 500 1/perc 
Gyújtásrendszer  Tranzisztoros 
Indítás  Indítózsinór 
  Opcionális önindító 
Tüzelőanyag tank  6,1 l 
Tü.a. fogyasztás  3,7 l/óra - 3 600 1/perc 
Olajmennyiség 1,1 l 
Méretek (L x W x H)  405 x 450 x 443 mm 
Száraz tömeg  31 kg 

5-1. táblázat: A Honda GX 390 motor adatai[52] 
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Amint a jelleggörbékről leolvasható, a motor nyomatékának 
maximuma 25,1 Nm 2500/perc–es fordulatszámnál, míg a 
maximális teljesítménye 8,2 kW 3600/perc-es fordulatszámnál. 
A javasolt üzemi fordulatszám-tartomány 2000 és 3600 1/perc 
közé esik. A motorhoz kapcsolt szinkrongenerátor 3000/perc 
fordulatszámon 50 Hz frekvenciájú váltakozó áramot termel. A 
motor jellemzői ennél a fordulatszámnál teljes terhelés esetén: 
7,7 kW teljesítmény és 25,4 Nm forgatónyomaték. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A motor felépítése és a főbb alkatrészek elhelyezkedése az alábbi ábrán látható: 
 

 
5-3. ábra: A Honda GX390 felépítése 

5-2. ábra: A motor 
jelleggörbéi[53] 
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A benzincsap (1) nyitja, illetve zárja a tüzelőanyag útját az üzemanyagtartálytól a 
karburátor felé. A gyújtáskapcsoló (2) a gyújtás ki- és bekapcsolásáért felelős. A szívatókar 
(3) a karburátor pillangószelepének nyitását és zárását állítja. Zárt állásban a keverék 
dúsításával elősegíti a hideg motor indítását. A gázkar (4) végzi a fordulatszám 
szabályozását. Bizonyos típusoknál a motor beindításához az indítókart (5) kell meghúzni, 
a többi esetben a gyújtáskapcsoló start állása működésbe hozza az indítómotort (6).  
 

5.1.1 A motor gyújtásrendszere 

 
A motor gyújtásrendszere a kisebb egyhengeres motorokra jellemző tranzisztorvezérlésű 
mágnesgyújtás. A rendszer előnye, hogy mozgó érintkezőket nem tartalmaz, ezért nincs 
alkatrészkopás, karbantartást nem igényel, a gyújtófeszültség pedig nagy, ami megkönnyíti 
az indítást. A gyújtásrendszert a hengerfejre rögzített vasmagos tekercs, a lendkerékre 
rögzített állandó mágnes, a gyújtókábel, a gyújtógyertya, valamint a gyújtáskapcsoló 
alkotják. A gyújtásrendszer felépítését és az alkatrészek elhelyezkedését az alábbi ábra 
mutatja. 
 

 

2,3 

 
5-4. ábra: A gyújtásrendszer: 1 vasmagos tekercs; 2 lendkerék; 3 mágnes; 4 gyújtókábel;  

5 gyújtógyertya; 6 gyújtáskapcsoló 
 

A tranzisztor és annak vezérlője a gyújtótekerccsel egybe van építve. A motor indítását 
indítómotor végzi, az akkumulátort töltőtekercs tölti. 
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5.1.2 A motor tüzelőanyag ellátó rendszere 

 
A tüzelőanyag ellátó rendszer felépítése a következő ábrán látható: 
 

 
5-5. ábra: A tüzelőanyag ellátó rendszer 

 

A keverékképzést egytorkú, vízszintes áramú karburátor (1) végzi, indításkor a keveréket 
automatikus hidegindító mágnesszelep (2) dúsítja, az előfojtó szelep (5) zárásával. A (3) 
ütköztető csavar az alapjárat beállítására szolgál, az üzemi fordulatszám állandó értéken 
tartását a (9) rudazaton keresztül röpsúlyos fordulatszám szabályozó végzi. A keverék 
összetétele a (4) csavarral állítható, az alapjárati levegő a (7) nyíláson jut a motorba, a 
benzincsapot pedig elektromos szelep (8) nyitja. A pillangószelepet nyitó kar (6) 
alapesetben rögzített. 
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5.2. A mérési berendezés 
 
A motor – generátor egység vizsgálatához és továbbfejlesztéséhez különböző mérési 
elrendezésekre volt szükség. A motor terhelése egy ellenállásszekrény segítségével 
villamos úton történt, a generátoron keresztül. A motor közel állandó fordulatszámon 
üzemel, mivel szinkrongenerátorhoz van kapcsolva. A terhelés értéke lépcsőzetesen 
állítható, eközben mértem a motor által elfogyasztott tüzelőanyag mennyiségét (benzin és 
E85 esetén térfogatméréssel, hidrogén esetén tömegméréssel), a generátor leadott 
teljesítményét és a fordulatszámot. A mérések benzin és E85 üzemben azonos módon 
történtek. A következő ábrán a fékpad felépítése látható folyékony tüzelőanyagok 
vizsgálatához: 

 
5-6. ábra: A fékpad felépítése folyékony tüzelőanyag vizsgálatához 

 
5-7. ábra: Folyékony hajtóanyaggal működő motor  
mérési elrendezése (előtérben az ellenállásszekrény) 
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A hidrogén üzemű mérésekhez a fékpadot a következőképp módosítottam: 

 
5-8. ábra: A fékpad felépítése hidrogén tüzelőanyag vizsgálatához 

 

 
5-9. ábra: A mérlegre helyezett alumínium hidrogénpalack 
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5.2.1 A vizsgálatokhoz felhasznált műszerek és berendezések 

 
A motorhoz Sincro EK2LBA típusú egyfázisú, kétpólusú forgórészes, elektronikus 
feszültségszabályozóval szerelt generátor kapcsolódik. A kimenő feszültség értéke 115/230 
V, pontossága 2%, frekvenciája 50 Hz, cosφ értéke 0,8. 
 
A terhelő ellenállások az ellenállásszekrény oldalán található kapcsolókkal kapcsolhatók. 
A mérés alatt a generátor leadott teljesítménye és feszültsége rögzítésre került, majd ebből 
kerültek kiszámításra az aktuális ellenállás értékek. Ennek magyarázata, hogy az ellenállás 
a hőmérséklet függvényében, a feszültség a terhelés függvényében változik. 
 
A villamos jellemzők mérésére két darab METEX M-3860M típusú multimétert 
használtam. Ezekről egyszerre leolvasható a leadott teljesítmény és a kimenő feszültség 
pillanatnyi értéke. A multiméterek a generátor egy-egy kimenetét mérik, a leadott 
teljesítmény ezért a két műszer által mutatott érték összege. 
 
A fordulatszámot Boschmot M240 típusú műszerrel mértem, amely a fordulatszámot a 
szekunder gyújtókábel feszültsége alapján méri. A valós fordulatszám azonban a kijelzett 
érték fele, mivel a motor gyújtásrendszere minden fordulatnál ad szikrát, így azt a műszer 
kétszeres fordulatszámként érzékeli. 
 
A karburátor fúvókák hidraulikai átmérőjét Carbutest átfolyásmérő berendezéssel 
határoztam meg. 
 
A kipufogógázok összetételét Saxon gyártmányú, Infralyt CL típusú gázelemző műszerrel 
vizsgáltam. 
 
A motor hengertér nyomásindikálását a gyújtógyertya furatába helyezett Kistler 
gyártmányú, 6118B típusú piezokvarc-kristály betétes gyújtógyertyával végeztem. 
 
A fogyasztás mérését benzin és E85 tüzelőanyag esetén térfogatméréssel végeztem, azaz az 
adott tüzelőanyag térfogat elfogyasztásához szükséges időt mértem, és ez alatt feljegyzésre 
kerültek a mérendő jellemzők. 
 
A fogyasztás mérését hidrogén felhasználásakor tömegméréssel végeztem. A Sartorius 
gyártmányú, 3804MP típusú elektronikus mérleg méréshatára 22 kg, felbontása 0,1 g 
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5.3. A kísérletek során megállapítandó jellemzők és a számítás menete 
 

5.3.1 Jelölésjegyzék, a megállapítandó jellemzők 

 
A generátor leadott teljesítményének függvényében meghatározható a motor – generátor 
egység óránkénti tüzelőanyag fogyasztása, fajlagos fogyasztása, az egy munkaciklus alatt 
elfogyasztott tüzelőanyag mennyisége és az egység hatásfoka. Ezek megállapításához az 
alábbi tényezők mérése szükséges: 
 

- Pillanatnyi fordulatszám minimum és maximum értéke  (np [1/perc]) 
 - Generátor leadott teljesítménye     (P [kW]) 
 - Kimenő feszültség értéke      (Uk [V]) 
 - Elfogyasztott tüzelőanyag térfogata    (V [cm3]) 
 - Tüzelőanyag elfogyasztásához szükséges időt    (τ [s]) 
 - Előgyújtási szög        (φ [°]) 
 - Tüzelőanyag sűrűsége       (ρ [g/cm3]) 
 - Légköri nyomás        (P0 [mbar]) 
 - Relatív páratartalom       (α [%]) 
 - Környezeti hőmérséklet       (t0 [°C]) 
 
A mért tényezőkből számítható: 
 
 - Terhelő ellenállás nagysága      (Rt [Ω]) 
 - Átlagfordulatszám        (na [1/perc]) 
 - Elfogyasztott tüzelőanyag tömege      (mt [g]) 
 - Megtett fordulatok száma       (n [ford.]) 
 - Óránkénti tüzelőanyag fogyasztás kg-ban    (Bt [kg/h]) 
 - Óránkénti tüzelőanyag fogyasztás literben    (Btv [l/h]) 
 - Fajlagos tüzelőanyag fogyasztás     (bt [g/(kW·h)]) 
 - Tüzelőanyag dózis       (md [mg]) 
 - Egység hatásfoka       (η [%]) 
 
A leadott teljesítmény függvényében ábrázolható: 
 
 - Óránkénti tüzelőanyag fogyasztás     (Bt [kg/h]) 
 - Fajlagos tüzelőanyag fogyasztás     (bt [g/(kW·h)]) 
 - Tüzelőanyag dózis       (md [mg]) 
 - Kimenő feszültség értéke      (Uk [V]) 
 - Átlagfordulatszám        (na [1/perc]) 
 - Egység hatásfoka       (η [%]) 
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5.3.2 A számítás menete 

 
A mérést és a számítást a motor – generátor egység egészére nézve végeztem el, mert a 
generátor veszteségét nem állt módomban kellő pontossággal meghatározni. A különböző 
tüzelőanyagok használata alatti különbségek így is meghatározhatóak. 
 
A terhelő ellenállás nagysága (Rt [Ω]): 
 
A leadott teljesítményhez tartozó terhelő ellenállás értéke a kimenő feszültségből és a 
leadott teljesítményből az alábbi módon határozható meg: 
 

[ ]
2 2
k

t

U V V
R

P VA A

   = = = Ω       
 
Az elfogyasztott tüzelőanyag tömege (mt [g]): 
 
Az elfogyasztott tüzelőanyag térfogatot a sűrűséggel szorozva megkapjuk az elfogyasztott 
tüzelőanyag tömegét: 
 

[ ]3
3

* *t

g
m V cm g

cm
ρ  = =    

 
Az átlagfordulatszám (na [1/perc]): 
 

min max 1

4 mina

n n
n

+  = =     
A megtett fordulatok száma (n [ford.]): 
 
A megtett fordulatok számát az átlagfordulatszám és az idő szorzata adja: 
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Óránkénti tüzelőanyag fogyasztás (Bt [kg/h]): 
 
Az óránkénti tüzelőanyag fogyasztást az adott tömegű tüzelőanyag elfogyasztásához 
szükséges idő alapján számítjuk: 
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Fajlagos tüzelőanyag fogyasztás (bt [g/(kW·h)]): 
 
A fajlagos tüzelőanyag fogyasztás az óránkénti tüzelőanyag fogyasztás és a leadott 
teljesítmény hányadosa: 
 

*1000
* *

t
t

B kg g
b

P kW h kW h
   = =        

 
Tüzelőanyag dózis (md [mg]): 
 
Értéke az elfogyasztott tüzelőanyag tömege osztva a hengerszámmal és a megtett 
fordulatokkal, és i=2-vel szorozva (négyütemű motor esetén): 
 

[ ] [ ]2* *1000
*

t
d

m
m g mg

z n
= =

 
 
Az összhatásfok (η [%]): 
 
Az összhatásfok a leadott teljesítmény és a bevitt tüzelőanyag mennyiség fűtőértékének 
hányadosa. Értéke a fajlagos fogyasztás szorozva a benzin fűtőértékével, majd ennek 
reciproka: 
 

[ ]
61*13,6*10

*100 %

* *
*b t

kJ g
H b

kg kW h

η = =
 
 
   

 
A mért teljesítmény értéket az ENSZ EGB 24 előírás szerint korrigálni kell normál légköri 
viszonyokra az alábbi összefüggéssel: 
 

1,2 0,6
99

*
298sz

T

P
α

   =    
    

 
,ahol Psz a száraz légnyomás [kPa], T a motorba beszívott levegő hőmérséklete [K]. A 
korrigált értéket a következő összefüggéssel kell számítani: 
 

[ ]0 *P P kWα=
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5.4. A motoron végzett átalakítások 
 

Doktori munkám során megterveztem a kísérleti motor hidrogénre és E85 üzemanyagra 
történő átalakításához szükséges konstrukciós átalakításokat. Ezen átalakítások 
megtervezése és kivitelezése tették lehetővé a kísérletek későbbi elvégzését. 

5.4.1 A gyújtásrendszer átalakítása 

 
Az előgyújtási szög értéke a gyújtótekercs kerület mentén való elmozdításával állítható. Az 
elmozdítás következtében a lendkerékre rögzített állandó mágnes a felső holtponthoz 
(FHP) képest más helyzetben éri el a tekercset. Ezért a tekercsben a feszültség felfutása, 
ezzel pedig a gyújtás időpontja az elmozdítás szögértékének megfelelően változik. A motor 
jobbforgású, tehát a tekercset az óramutató járásával megegyezően elfordítva az 
előgyújtási szög csökken, azzal ellentétesen elfordítva pedig növekszik. 
 
Olyan előgyújtás állító berendezés tervezésére volt szükség, mely kielégíti mind a benzin, 
az E85 és a hidrogén üzem kívánalmait. Hidrogén használatakor a nagy égési sebességnek 
köszönhetően az optimális előgyújtási szögértéknek kisebbnek kell lennie, mint benzines 
üzemben, E85 esetén az etanol tartalom miatt az ideális előgyújtási szögérték nagyobb. A 
gyári előgyújtás érték benzin üzemre: 25° FHP előtt. A tüzelőanyagtól és az 
üzemviszonyoktól függően felső holtpont utáni gyújtási időpont is szóba jöhet, ezért az 
előgyújtási szög állíthatósága a FHP előtti 40°-tól a FHP utáni 5°-ig került meghatározásra. 
A szerkezeten található szögskálán a kis beosztások 2°-ot, a nagy beosztások 10°-ot 
jelölnek főtengely fokban mérve, a felső holtpontot kör, a gyári beállítást (25°) félkör alakú 
bemarás jelöli. Az előgyújtás állító szerkezet rajza a következő ábrán látható. 

 
5-10. ábra: Az előgyújtás állító szerkezet  
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A szerkezet a hengerfejen, a gyújtótekercs helyén került rögzítésre süllyesztett 
csavarokkal. A tekercs egy lemezre van erősítve, ahol egy sín mentén el lehet mozdítani, 
állítása pedig a síneket összeszorító csavarok oldásával lehetséges. Az előgyújtási szög 
értékét a motor üzemeltetése előtt minden esetben az aktuális üzemanyagnak megfelelően 
kell megválasztani. A motorra felszerelt előgyújtás állító szerkezet a következő ábrán 
látható. 

 
5-11. ábra: Az előgyújtás állító szerkezet a motorra felszerelve 

 

5.4.2 A tüzelőanyag ellátó rendszer átalakítása E85 üzemre 

 
E85 üzemben a tüzelőanyag ellátó rendszer fúvókájának átalakítása szükséges, mivel az 
etanol fűtőértéke csak mintegy kétharmada a benzinének. Emiatt azonos teljesítmény 
eléréséhez nagyobb mennyiségű tüzelőanyagra van szükség. A fúvóka egy kalibrált furatú 
cső, amely a tüzelőanyagot adagolja. A fúvókán átáramló tüzelőanyag sebessége a 
légtorokban uralkodó nyomástól függ, minél nagyobb a depresszió, annál nagyobb a 
sebesség. A vizsgálatot a tüzelőanyaggal azonos tulajdonságú, nem gyúlékony folyadékkal 
célszerű végezni.[1] 
 
A fúvókákra jellemző érték az átfolyási képességük, amelyen a fúvókán 1 perc alatt, 1 m 
vízoszlop hatására átfolyt víz mennyiségét értjük ml-ben. A fúvókák szállítása közvetlenül 
nem határozható meg csupán a fúvókák méreteiből. Amennyiben például a fúvóka 
átmérőjét 0,89 mm-ről 0,98 mm-re növeljük, a szállított mennyiség 20%-kal növekszik, 
miközben az átmérő csak 7,9%-kal növekedett. Ezért a fúvóka átfolyási képességéből 
visszaszámolt, úgynevezett hidraulikai átmérőt adják meg század mm-ben.[1] 
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Az átfolyási képességet átfolyásmérő berendezéssel mértem 20°C-os 
vízzel. A fúvókát (1) a cső aljára rögzítettem, a csőben a méréshez 
szükséges nyomáskülönbség létrehozására a fúvóka kalibrált furata 
felett 1000 mm vízoszlop helyezkedik el. A vízoszlop magasságának 
állandónak kell lennie, amit szabályozóúszós tűszelep, vagy 
túlfolyónyílás szabályoz. A szivattyú (2) folyamatosan vizet szállít 
az edénybe (3), a felesleges víz a túlfolyócsövön (4) át a 
gyűjtőtartályba (5) folyik vissza. A fúvókán átfolyt Q vízmennyiség 
ismeretében df hidraulikai átmérő a következő összefüggéssel 
számítható:[8.1] 
 

 
0,0757fd Q=

     df [mm], Q [cm3/perc] 
 
 
A Honda GX 390 motor gyári fúvókamérete benzinüzem esetén 0,92 
mm. Figyelembe véve, hogy az etanol fűtőértéke a benzinének 
körülbelül kétharmada, azonos teljesítmény eléréséhez az etanol üzemre kalibrált 
fúvókának körülbelül 150%-os átfolyási képességűnek kell lennie a benzinüzemre kalibrált 
fúvókához képest. A számított átfolyás a gyári benzinüzemű fúvóka méretére (0,92 mm): 

2

147,7
0,0757

fd
Q

 
= = 
    cm3/perc 

 
A korábbi, bioetanol üzemre végzett motor átalakítások[13] alapján a fúvókaátmérőt a 
benzines érték (0,92 mm) 1,27-szeresére kell növelni tiszta etanol alkalmazásakor. A 
következő táblázat a szükséges átmérőnövelést tartalmazza különböző arányú etanol – 
benzin keverékekre: 
 

  Etanol, 
% 

Benzin, 
% 

Átmérő növelés, 
% 

Módosított átmérő, 
mm 

Átfolyás, 
cm3/perc 

Etanol 100 0 27,0 1,168 238,1 

100% E85 85 15 23,0 1,132 223,6 

80% E85 68 32 18,4 1,090 207,3 
60% E85 51 49 13,8 1,047 191,3 

40% E85 34 66 9,2 1,005 176,3 

20% E85 17 83 4,6 0,962 161,5 
5-2. táblázat: Fúvókaátmérők különböző etanol – benzin keverékekre 

 
A táblázatból kiolvasható, hogy E85 tüzelőanyag alkalmazásakor a szükséges 
fúvókaátmérő 1,132 mm, ekkor az átfolyás értéke 223,6 cm3/perc. Így a benzinüzemű 
fúvóka szállításánál (147,7 cm3/perc) 51,4%-kal nagyobb értéket kapunk. Tekintve, hogy a 

5-12. ábra: Az 
átfolyásmérő 
berendezés 
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sztöchiometrikus légviszony E85 keverék esetén 10:1 szemben a benzin 14,7:1 értékével 
szemben, a szállított többletmennyiség miatt a levegő – tüzelőanyag keverék valós aránya 
9,71:1 lesz, azaz a motor a benzinüzemnél valamivel dúsabb keverékkel üzemel majd. 
 
A méréseket Carbutest Standard típusú berendezéssel végeztem. Első lépésként kimértem 
az eredeti fúvóka szállítását a mérések hitelességének vizsgálata érdekében. Ezek után egy 
0,95 mm átmérőjű fúvókát E85-üzemre, egy 0,98 mm-es fúvókát 80%-os E85 üzemre, és 
egy 1mm átmérőjű fúvókát 100%-os etanol üzemre alakítottam át. Minden mérést 
háromszor ismételtem meg, a fúvókák átmérőjének tágítását speciális dörzsárkészlettel 
végeztem. Az átfolyást a 3 mérés átlaga adta, ebből számítottam vissza a hidraulikai 
átmérőt. A mérés során kapott értékeket a melléklet 12-1. táblázata tartalmazza. 

 
Az E85 üzemre készített fúvóka (113) a 4. módosítás után érte el a célértéket, a 80%-os 
E85 üzemre (108) a 2. módosítás után, a tiszta etanolüzemre készített fúvóka (117) pedig a 
2. módosítás után. A kapott eredmények a kitűzött értékeket nagyon jól közelítik, további 
finomítás az átfolyási mennyiség átmérőre való nagy érzékenysége miatt eszközeinkkel 
igen körülményes lenne. 
 

5.4.3 A hidrogén ellátó rendszer kialakítása 

 
A kísérleti motor a demonstrációs jármű részeként a HTTE egységből nyert hidrogént 
hasznosítja. Azonban kísérleteimhez nem állt módomban a HTTE egységet használni, 
ugyanis a konzorcium azt fejlesztő tagja, az Accusealed Kft. csak munkám befejezése után 
bocsátja tanszékünk rendelkezésére az elkészült hidrogéntermelő és -tároló egységet. Így 
kísérleteim során szimuláltam a majdani állapotot, azaz a jövőben a motort tápláló 
hidrogén tulajdonságait (1atm, 20°C). 
 
Benzinmotorok gázüzemre történő átalakításának egyik legegyszerűbb módja a folyamatos 
gáz-beszívás közel atmoszférikus nyomásról. A tüzelőanyagot a szívócsőbe atmoszférikus 
nyomáson, fúvókán keresztül vezettem be. A beszívott levegő sebessége a szűk 
keresztmetszetben megnő, nyomása lecsökken, így a beszívott tüzelőanyag mennyisége a 
szívócső depresszió és az áramló levegő sebességének függvénye. A fúvókát a 
pillangószelep elé kell beépíteni, hiszen mögötte a nyomás a pillangószelep zárásával 
csökken, így pont alacsonyabb terhelésnél jutna többlet tüzelőanyag a motorba.  
 
A konstrukció hátránya, hogy a motor szabályozásához továbbra is szükség van a 
pillangószelepre a beszívott levegő fojtásához, így a hidrogén üzem egyik nagy előnye, a 
motor minőségi szabályozásának lehetősége nem használható ki (a volumetrikus hatásfok 
nem növelhető). 
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5-13. ábra: A hidrogénfúvóka beépítése a szívócsőbe 

 
5-14. ábra: A szívócső és a fúvóka robbantott ábrája 

 

 
5-15. ábra: A fúvóka beépítése a szívócsőben 
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A kísérletek során a hidrogén ellátó rendszer további részei egymást követő sorrendben: a 
gázpalack, mely 200 bar nyomáson tárolja a hidrogén gázt, a reduktor, mely a 200 bar 
nyomást 5 bar nyomásra redukálja, egy elektromos biztonsági szelep, valamint egy LPG 
autóknál használatos reduktor, mely az 5 bar nyomást közel atmoszférikus nyomássá 
alakítja, és elektromos biztonsági szelepet is tartalmaz. 

5.5. Referencia olajhőmérséklet felvétele 
 
A motorba olajhőmérséklet mérő műszert építettem be, melynek érzékelőjét menet 
átalakítás után a motor olajleeresztő csavarjának helyére csavartam be. Fontos volt 
elkerülni, hogy a kísérletek elvégzése közben a motor túlmelegedés okozta károsodást 
szenvedjen, ehhez pedig alapvető volt, hogy a motorolaj hőmérsékletét figyelemmel 
tudjam kísérni. 
 

A hidrogén ellátó rendszer megtervezése és megvalósítása utáni első lépésem referencia 
olajhőmérséklet felvétele volt. Benzinüzemben, a motor-generátor egység maximális 
terhelésén (5kW, 3000/perc ford.), a gyári beállításokkal végeztem terhelési kísérletet. A 
maximális hőmérséklet 75ºC volt. További kísérleteim során az olajhőmérséklet 
folyamatos regisztrálásával kerültem el azokat a beállításokat, melyek tartós üzeme a 
motor túlmelegedéséhez vezettek volna. A következő ábrán látható a motorolaj 
hőmérsékletének változása az idő függvényében, teljes terhelésen, benzin üzemben. 
 

 
5-16. ábra: A motorolaj hőmérsékletének változása az idő függvényében 
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6. Kísérleti vizsgálatok benzin, E85 és hidrogén 
tüzelőanyagokkal 

6.1. Benzin üzemben végzett mérések 

6.1.1 A motor vizsgálata benzinüzemben, gyári beállításokkal 

 
A kísérleti motor alternatív tüzelőanyagokra történő átalakításának első lépése a motor 
megismerése volt benzinüzemben. A kapott mérések eredményei referenciaként szolgáltak 
az átalakítások során. A már korábban bemutatott mérési elrendezést és számítási 
módszereket használtam. A környezeti feltételek a mérés folyamán a következők voltak: 
   - légnyomás:   1002 mbar 
   - hőmérséklet:  20°C 
   - páratartalom: 81% 
 
A vizsgálatok során használt benzin adatai a következő táblázatban találhatóak: 
 

Jele  Esz-95/MSZ 11793  

Oktánszám  95  

Sűrűség ρ 0,760 g/cm3 

Fűtőérték H 43560 kJ/kg 
6-1. táblázat: A vizsgálati benzin adatai[3] 

 
A számításokhoz szükséges további adatok, a mért adatok táblázatai, valamint a számított 
eredmények táblázata a melléklet 12.5.1 fejezetében találhatóak. 
 
A mérés során a leadott teljesítmény maximum értéke 4,98 kW volt, 2742-es percenkénti 
fordulatszámon. Ekkor a fajlagos fogyasztás értéke 417,7 g/(kW·h), a hatásfok 19,8%, az 
óránkénti tüzelőanyag fogyasztás 2,74 l/h volt. A hatásfok maximuma 20%, amikor a 
fajlagos fogyasztás 412,3 g/(kW·h). 
 
Az alábbi ábrákon láthatók a motor jelleggörbéi. A görbék nem függetlenek egymástól, a 
hatásfok görbe a fajlagos tüzelőanyag fogyasztás görbe reciproka, míg a fajlagos és az 
óránkénti tüzelőanyag fogyasztás görbék a benzin fűtőértékének is függvényei. A 
számítások a korábban bemutatott képletekkel történtek. 
  



Ph. D. Disszertáció   Budik György 

35 
 

 

 

 

 
6-1. ábra: A motor jelleggörbéi benzinüzemben, gyári beállításokkal 
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6.1.2 Teljesítmény- és fogyasztásmérés benzin üzemben, 20°-os előgyújtás értéken 

 
A benzin üzem gyári beállítási értékétől (25° előgyújtás) eltérően ezúttal a hidrogén üzem 
számára ideális 20° előgyújtás érték mellett vizsgáltam a motor beállításait. Célom volt a 
motor hatásfokának, fajlagos energiafogyasztásának, fajlagos tüzelőanyag fogyasztásának, 
és óránkénti fogyasztásának meghatározása. A mért adatok, és a számított eredmények 
táblázata a melléklet 12.5.2 fejezetében található. A mérés során a motor minden 
terhelésen és fordulatszámon jól járt.  
 
A mérési elrendezés megegyezett a korábbi benzin üzem vizsgálata során használttal. A 
mért adatokból számított eredmények is a már korábban bemutatott módon készültek. 
 
Az alábbi diagramokon láthatók a kísérleti motor tulajdonságai benzin üzemben, 20°-os 
előgyújtás értéken: 
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6-2. ábra: A motor jelleggörbéi benzinüzemben, 20°-os előgyújtás értéken 
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6.2. E85 üzemben végzett mérések 

6.2.1 Az E85 üzem optimalizálása 

Az optimális fúvókaméret és előgyújtás meghatározása 
 
Az E85 üzemű mérések alatt használt fékpad és a szükséges számítások megegyeztek a 
benzines méréseknél leírtakkal. Az optimalizálást a legnagyobb elérhető teljesítményre 
végeztem az amellett elérhető legkisebb fajlagos fogyasztás mellett. 
 
A mérések alatt az etanolra, az E85-re és a 80% E85-re készített fúvókákat vizsgáltam az 
előgyújtás értékét fokozatosan változtatva. Először az E85-re kalibrált fúvókát (113) 
mértem, az előgyújtást a benzines érték felső holtpont előtti 25°-árol növelve egészen 40°-
ig, feljegyezve eközben a fordulatszámot és a leadott teljesítményt. Ezután a tiszta etanolra 
kalibrált fúvókát (117) szereltem be, amelynél a motor semmilyen előgyújtási érték mellett 
sem indult be, a túlságosan dús tüzelőanyag-levegő keverék miatt. Végül a 80% E85-re 
készített fúvókát (108) mértem, az előgyújtást 40°-ról fokozatosan csökkentve. A mért 
maximális leadott teljesítményeket, és a további eredményeket a melléklet 12.5.3 
fejezetének táblázatai tartalmazzák. 
 
A következő diagram a generátorról maximálisan levehető teljesítményt ábrázolja 
különböző előgyújtási értékek mellett. 
 

 
6-3. ábra: A leadott teljesítmény, különböző előgyújtás és fúvóka értékek esetén, E85 

üzemben 
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teljesen megegyező maximális leadott teljesítményt eredményeztek, a kettő közül a kisebb 
fajlagos fogyasztást adó 108-as fúvókát választottam végleges fúvókának. 
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A 108-as fúvóka a mérés közben a maximális leadott teljesítmény mellett a 16 cm3 
tüzelőanyagot 16,1 másodperc alatt fogyasztotta el (fajlagos fogyasztás: 508,3 g/kWh), 
míg a nála a fúvóka átfolyási képesség mérése során 10%-kal nagyobb értéket adó 113-as 
fúvóka 14,6 másodperc alatt (fajlagos fogyasztás: 563,4 g/kWh). Az eltérés tehát itt is 
10%-os. 
 
A mérés közben a tovább növelt terhelés mellett a láthatóan csökkenő fordulatszám (lásd: 
16. ábra) a pillangószelep teljesen nyitott helyzetére utal. Mivel ilyenkor a szívócső 
depresszió mértéke kizárólag a fordulatszámtól függ, ebből következően a fogyasztásban 
csak az átfolyási képesség eltérése miatt jelentkezik eltérés a közel változatlan maximális 
teljesítmény mellett. Ez azt jelenti, hogy a 113-as fúvóka az optimálisnál dúsabb 
tüzelőanyag-levegő keveréket állít elő, többletfogyasztást okozva ezzel. A kisebb 
fúvókával így fajlagos fogyasztás vonatkozásában kedvezőbb értékek érhetők el, ez 
indokolja választását.  
 

 
6-4. ábra: A fordulatszám a leadott teljesítmény függvényében, E85 üzemben 

 

Összefoglalva tehát: az általam végzett mérések alapján a kísérleti motor előgyújtását E85 
üzemben 25°-os felső holtpont előtti előgyújtás értékről 40°-os felső holtpont előtti 
előgyújtás értékre kell módosítani. A karburátor fúvókáját 92-es méretűről 108-as méretűre 
kell megváltoztatni. 
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6.2.2 A motor vizsgálata E85 üzemben, optimalizált beállításokkal 

 
Az E85 üzemanyagra történő optimalizálás után a következő lépés a motor vizsgálata volt 
az optimalizált beállításokkal. A környezeti feltételek, így a korrekciós tényező a mérés 
folyamán a benzines méréssel megegyeztek. A számításokhoz szükséges további adatok, a 
mért adatok, valamint a számított eredmények táblázata a melléklet 12.5.4 fejezetében 
találhatóak. 
 
A mérési elrendezés megegyezett a korábbi benzin üzem vizsgálata során használttal. A 
mért adatokból számított eredmények is a már korábban bemutatott módon készültek. 
 
A mérés során a leadott teljesítmény maximum értéke (a 9-es sorszámú terhelési 
lépcsőben) 5,31 kW volt, 2773-es percenkénti fordulatszámon. Ekkor a fajlagos fogyasztás 
értéke 528,5 g/(kW·h), a hatásfok 23,7%, az óránkénti tüzelőanyag fogyasztás 3,58 l/h volt. 
A hatásfok maximuma 24,2%, a hozzá tartozó fajlagos fogyasztás 516,8 g/(kW·h). 
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6-5. ábra: A motor jelleggörbéi E85 üzemben, optimális beállításokkal 
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6.2.3 Teljesítmény- és fogyasztásmérés E85 üzemben, 20°-os előgyújtás értéken 

 
A korábbi optimalizálási folyamat végeredményeként kapott E85 beállításoktól (40° 
előgyújtás) eltérően ezúttal a hidrogén üzem számára ideális 20° előgyújtás érték mellett 
vizsgáltam a motor beállításait. Célom volt a motor hatásfokának, fajlagos 
energiafogyasztásának, fajlagos tüzelőanyag fogyasztásának, és óránkénti fogyasztásának 
meghatározása. A számításokhoz szükséges további adatok, a mért adatok, valamint a 
számított eredmények táblázata a melléklet 12.5.5 fejezetében találhatóak. A mérés során a 
motor minden terhelésen és fordulatszámon jól járt.  
 
A mérési elrendezés megegyezett a korábbi E85 üzem vizsgálata során használttal. A mért 
adatokból számított eredmények is a már korábban bemutatott módon készültek. 
 
Az alábbi diagramokon láthatók a kísérleti motor tulajdonságai E85 üzemben, 20°-os 
előgyújtás értéken: 
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6-6. ábra: A motor jelleggörbéi E85 üzemben, 20°-os előgyújtás értéken 
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6.3. Hidrogén üzemben végzett mérések 

6.3.1 A hidrogén üzem optimalizálása 

Doktori munkám során a kísérleti benzinmotort oly módon kívántam továbbfejleszteni, 
hogy hidrogén üzemben reális alternatívát nyújtson, akár sorozatgyártásra is. Így olyan 
konstrukciót dolgoztam ki, amely olcsón előállítható és üzembiztos. A motor 
demonstrációs járműbe történő beépíthetősége szintén felvetett megoldandó kérdéseket. 
Ezen céltól vezérelve határoztam meg a tervezési szempontokat, melyek a következők 
voltak: 
 

• A motor minden üzemállapotában rendellenes égési problémák nélkül működjön, 
azaz ne következzen be visszaégés, korai gyulladás, kopogás 

• A motorban keletkező égési csúcsnyomás ne haladja meg jelentősen a gyári benzin 
üzemben mért értéket, elkerülendő a károsodást 

• A motorolaj hőmérséklete teljes terhelésen sem emelkedhet 110ºC fölé tartósan 
• A motor-generátor egység tartósan képes legyen leadni 2000W teljesítményt a fenti 

szempontok figyelembe vételével (ez a gyári benzin üzem teljesítményének 40%-a) 
• A motor-generátor egység mind benzin, E85 és hidrogén üzemanyaggal képes 

legyen a fenti kritériumok teljesítésére 

• A folyékony (benzin és E85), valamint a gáznemű (hidrogén) üzemanyagok közötti 
motorüzem váltás a motor-generátor egység leállítása nélkül legyen lehetséges 

 
Hidrogén üzemben, csakúgy, mint E85 üzemben, két paraméter módosításával, empirikus 
úton, iterációval jutottam el a kapott eredményekhez. A korábban bemutatott 
hidrogénfúvóka átmérőjének változtatásával lehetséges a keverékarányt módosítani, míg a 
korábban szintén bemutatott előgyújtás állító szerkezet segítségével az előgyújtási szög 
értéke módosítható. 
 
Az optimális fúvókaméret és előgyújtás meghatározása 
 
A hidrogén üzemű mérések alatt használt mérési elrendezés és a szükséges számítások a 
korábban meghatározott módon történtek.  
 
Első lépésként az LPG reduktorból annak kimeneti átmérőjének megfelelő vastagságú, 
igen kis hosszúságú fúvókával kísérleteztem. Ez olyan heves visszaégéshez vezetett, hogy 
új karburátort és szívócsövet kellett beszerezni, a visszaégés okozta magas hőmérséklet 
ugyanis tönkretette ezen alkatrészeket. 
 
A következő lépcsőfok egy 4 mm-es, hosszan, a pillangószelepig benyúló fúvóka volt, 
mely azonban a kielégítő motorüzem mellett üresjárattól eltérő terhelés esetén 
motorleálláshoz vezetett. 
 
Ezután a fúvóka hosszán már nem változtattam, mert bebizonyosodott, hogy a megfelelő 
hosszúságú fúvóka alkalmazásával kiküszöbölhető a visszaégés. A következő hetekben 
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aprólékos munka következett, mely során 4mm és 7mm között számos fúvókát 
kipróbáltam, mindegyiket több előgyújtási szögértéknél. 
 
Az empirikus iterációs folyamat végeredményeként a kísérleti motor 4,8 mm-es fúvókával, 
20º előgyújtással üzemelve teljesíti az előre meghatározott követelményeket. 
 
Az optimalizálási folyamat végeredményeként a motor 2009. 10. 27-én hidrogén 3.8 
(99.98% H2) tüzelőanyaggal, 4,8-as fúvókával, 20o-os előgyújtással, 2700 W leadott 
teljesítmény mellett jól járt, majd újra könnyen indult. Terhelten is jól indult. 

6.3.2 A vizsgálati teljesítménytartomány meghatározása nyomásindikálással 

 
A motor eredeti benzin üzemének megtartása érdekében a motor kompresszióviszonyát 
nem módosíthattam. Ez az E85 és a hidrogén üzemanyagban rejlő lehetőségek 
kihasználását korlátozta, nem állt módomban kihasználni az E85 nagy (105), és a hidrogén 
igen nagy (130) oktánszámát. 
 
A vizsgálati teljesítménytartomány meghatározásához azt a feltételt szabtam, hogy az 
égéstér csúcsnyomása a motor károsodását megelőzendő ne haladja meg a benzin, illetve 
E85 üzemben mért csúcsnyomásokat. Az égéstér csúcsnyomását nyomásindikálással 
határoztam meg. A gyújtógyertya furatába Kistler 6118B, piezokvarc-kristály betétes 
gyújtógyertyát helyeztem jeladóként. A csúcsnyomások a különböző 
motorhajtóanyagokkal a következő ábra szerint alakultak. 
 

 
6-7. ábra: Az égési csúcsnyomás alakulása, hidrogén-, E85 és benzinüzemben, optimális 

beállításokkal 
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Benzin és E85 keverékkel (a két görbe gyakorlatilag egybe esik) a 3000 fordulathoz 
tartozó névleges terhelésnél kb. 50 bar csúcsnyomás adódott. A motor károsodását 
megelőzendő ekkora csúcsnyomást engedtem meg hidrogénüzemre is, ami a motor 
teljesítményét 2 - 2,5kW-ra korlátozta. Ennek alapján a továbbiakban a hidrogén üzemű 
méréseket 2,5kW teljesítményhatárig végeztem. 
 

6.3.3 A motor vizsgálata hidrogén üzemben, optimális beállításokkal 

 
Miután a paraméterek megfelelő kikísérletezésével kielégítő motorüzemet kaptam, 
elvégeztem a motor vizsgálatát ezen optimalizált beállításokkal. Célom volt a motor 
hatásfokának, fajlagos energiafogyasztásának, fajlagos tüzelőanyag fogyasztásának és 
óránkénti fogyasztásának megállapítása. Célom volt még a fúvókaátmérő hatását vizsgálni 
a fogyasztásra. 
 
A mérésekhez a következő hidrogén gázt használtam, könnyített alumíniumpalackban, 
hogy a fogyasztásméréshez használt mérleg méréshatárát meg ne haladjam: 

• Hidrogén: a Linde Gáz Magyarország Zrt. által forgalmazott 5.0 jelzésű 
(hidrogén> 99.999 V/V %) hidrogén gáz. A hidrogén gáz részletes adatlapja a 
melléklet H1 fejezetében található. 

 
A hidrogén gázfogyasztás mérése úgy történt, hogy a gázpalackot tizedgramm pontosságú 
mérlegre helyeztem, és regisztráltam a mérési időtartam alatt elfogyasztott hidrogén gáz 
tömegét. 
 
A következőkben az optimális beállításokat ellenőriztem fogyasztás- és 
teljesítményméréssel, valamint az optimalizálási folyamat során felmerült másik lehetséges 
beállítás (5mm fúvóka) fogyasztását is meghatároztam. A mért adatok, és a számított 
eredmények táblázata a melléklet 12.5.6 fejezetében található. 
 
A mérés során újból megállapítottam, hogy a motor 4,8mm átmérőjű fúvókával jól jár, 
annak ellenére, hogy teljesítményét 1,4 kW fölött csökkenő feszültség mellett tudta leadni. 
A korábbi kísérletekhez hasonlóan, áttérve az 5mm átmérőjű fúvókára a motor nem járt 
megfelelően, durrogott. Azonban a fő célom annak vizsgálata volt, hogy a fúvóka átmérő 
növelésének hatását vizsgáljam a fogyasztásra. Megállapítottam, hogy a fúvóka méretének 
növelésével az azonos teljesítményfelvételhez tartozó fogyasztás nőtt. 
 
A melléklet 12.5.6 fejezetében bemutatott, optimális beállításokkal végzett, hidrogén 
üzemben történt fogyasztásmérések eredményeit átlagoltam. A későbbiekben ezen 
eredményeket használtam fel a három üzemanyag optimum-üzemeinek összevetésekor. Az 
átlagolással kapott számított eredmények táblázata a melléklet 12.5.6 fejezetében 
találhatók. A következő diagramok a motor tulajdonságait szemléltetik hidrogén üzemben, 
optimális beállításokkal, a mérések átlagértékeivel számolva: 
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6-8. ábra: A motor jelleggörbéi hidrogén üzemben, optimális beállításokkal 
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6.4. Az elvégzett kísérletek értékelése 
 
A kísérleti motor gyári benzin üzemű paraméterei a következők: előgyújtás 25° FHP előtt, 
a karburátor fúvóka hidraulikai átmérője 0,92mm. 
 
E85 üzemben az optimalizálási folyamat végeredményeképp a motor optimális 
paraméterei: előgyújtás 40° FHP előtt, a karburátor fúvóka hidraulikai átmérője 1,08mm. A 
motor égésproblémáktól mentesen üzemel, könnyen indítható, olajhőmérséklete a 
megengedett tartományon belül marad. 
 
Hidrogén üzemben az optimalizálási folyamat végeredményeképp a motor optimális 
paraméterei: előgyújtás 20° FHP előtt, a hidrogén fúvóka átmérője: 4,8mm. A motor 
égésproblémáktól mentesen üzemel, könnyen indítható, olajhőmérséklete a megengedett 
tartományon belül marad. 
 
Mivel a motor hidrogén üzemben igen érzékeny a megfelelő előgyújtásra, megvizsgáltam a 
motort benzin, és E85 üzemben is a hidrogén számára optimális előgyújtással. A kapott 
jelleggörbék arra engednek következtetni, hogy a motor kielégítően üzemel benzin és E85 
üzemben is a hidrogén számára optimális előgyújtással. Ennek oka, hogy a motor benzin és 
E85 üzemben kevésbé érzékeny az előgyújtás optimális voltára, mint hidrogén üzemben. 
Ez a tüzelőanyagok közötti fizikai és kémiai különbözőségekkel magyarázható. 
 
Megvizsgáltam a motor égési csúcsnyomásának változását a teljesítmény függvényében, és 
úgy találtam, hogy hidrogén üzemben, a motor eredeti benzin üzemre történő méretezése 
miatt az égési csúcsnyomás korlátozza a motor maximális teljesítményét hidrogén 
üzemben. Így kimondható, hogy benzinmotort átalakítva hidrogén üzemre a maximális 
teljesítményt az égési csúcsnyomás korlátozza. 
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7. A kísérleti vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása 

7.1. A motor optimum üzemeinek összehasonlítása hidrogén, benzin és E85 
tüzelőanyagok esetén 

 
A kísérleti motor átalakítása a gyári benzin üzemről sikeresen megtörtént E85 illetve 
hidrogén üzemre. Megállapítottam az optimális beállításokat. A kapott optimumok 
vizsgálatát a fenti fejezetek tárgyalják. Azonban a kutatások során kapott optimum 
eredmények igazi fokmérője ezek egymással történő összevetése. A következő diagramok 
lehetővé teszik a különböző tüzelőanyagokkal üzemelő motor optimum üzemeinek 
összehasonlítását. A diagramokon a benzinüzemben kapott eredményeket piros színnel, az 
E85 üzemben kapott eredményeket (utalva a tüzelőanyag környezetkímélő mivoltára) zöld 
színnel, míg a hidrogén üzemben kapott eredményeket kék színnel ábrázoltam. 
 
A diagramok a motor hatásfokát, fajlagos energiafogyasztását, fajlagos tüzelőanyag 
fogyasztását és óránkénti fogyasztását ábrázolják a korrigált teljesítmény függvényében, 
hidrogén, E85 és benzin üzemben, optimális beállításokkal. A hatásfokgörbe a generátor 
leadott teljesítményének és a bevitt hőmennyiségnek a hányadosa, azaz az effektív 
hatásfok. A hatásfok a fajlagos fogyasztás reciprokának megfelelően alakul. A diagram 
vizsgálatakor megállapítható, hogy mind E85, mind hidrogén üzemben a kísérletek során 
meghatározott optimum beállításokkal sikerült az összevethető teljesítménytartományban a 
gyári benzin üzem hatásfokát jelentősen meghaladni. Azonban ennél is kiemelkedőbb 
eredmény az E85 és a hidrogén üzem hatásfok görbéinek közel azonos felfutása. 
Megállapítható továbbá, hogy mind hidrogén, mind E85 üzemben a hatásfokgörbe a 
teljesítmény növekedésével egyre nagyobb növekménnyel rendelkezik a benzin üzem 
görbéjéhez képest. A diagram vizsgálatakor megállapítható, hogy az átalakítások sikeresek, 
mert mind hidrogén, mind E85 üzemben az összevethető teljesítménytartományban sikerült 
szinte megegyező hatásfokgörbét kapni, a felhasznált tüzelőanyagok teljesen eltérő 
tulajdonságai ellenére. A hatásfokgörbék maximuma benzin üzemben 20%, E85 üzemben 
24,2%, míg hidrogén üzemben 19%. 
 
A fajlagos energiafogyasztás diagramot megvizsgálva látható, hogy a motor valós 
energiafogyasztása a hatásfok reciprokának megfelelően alakul. Mind hidrogén, mind E85 
üzemben minden mért pontban alacsonyabb volt a motor fajlagos energiafogyasztása, mint 
benzin üzemben. Alacsony teljesítménytartományban a motor fajlagos energiafogyasztása 
hidrogén üzemben a legkedvezőbb. 
 
A folyékony tüzelőanyagokkal a legkisebb fajlagos tüzelőanyag fogyasztást a legnagyobb 
leadott teljesítményhez nagyon közel mértem. Hidrogén használatakor a legnagyobb 
leadott teljesítményhez tartozó fajlagos tüzelőanyag fogyasztás a legkisebb. A motor 
fajlagos tüzelőanyag fogyasztása hidrogén üzemben a teljes mérési tartományban 
jelentősen alacsonyabb, mint a folyékony tüzelőanyagok esetén. A motor fajlagos 
tüzelőanyag fogyasztása E85 üzemben a teljes tartományban nagyobb a benzinénél. Ezek a 
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jelenségek a tüzelőanyagok fűtőértéke közötti különbséggel magyarázhatók. Folyékony 
tüzelőanyagok esetén a terhelés növelésével a görbe végső szakaszán a terhelés csökkent, 
ezért a fajlagos tüzelőanyag fogyasztás értéke újra növekszik. 
 
Az óránkénti tüzelőanyag fogyasztás görbék vizsgálatakor megállapítható, hogy az 
üresjáratban mért nagy fogyasztás oka, hogy a szinkrongenerátor miatt a fordulatot 
3000/perc körül kell tartani. A terhelés növelésével egy pont után a generátor teljesítménye 
csökkenni kezd, mivel a motor fordulatszáma visszaesik. Ezáltal a fogyasztás is csökkenni 
kezd, ezért kanyarodik vissza a görbe. Ezt a jelenséget a legnagyobb fogyasztást 
eredményező E85 tüzelőanyagnál tapasztaltam. A fogyasztásnövekedés E85 tüzelőanyag 
esetén növekvő terhelésnél egyre nagyobb, a maximális értéknél körülbelül 30%-os. 
Hidrogén üzemben jelentősen alacsonyabb fogyasztást mértem, mint folyékony 
tüzelőanyagok esetén, és a leadott teljesítmény növekedésével a fogyasztáskülönbség is 
egyre nőtt, a hidrogén üzem javára. Ennek magyarázata, hogy az E85 üzemanyag 
fűtőértéke (28800 kJ/kg) alacsonyabb, mint a benziné (43560 kJ/kg), mely alacsonyabb, 
mint a hidrogéné (119930 kJ/kg). A motor maximális tüzelőanyag fogyasztása 
benzinüzemben 2,89 kg/h volt 4,88 kW leadott teljesítmény mellett, E85 használatakor 
pedig 3,58 kg/h 5,31 kW leadott teljesítménynél, hidrogén üzemben 0,48kg/h 2,4 kW 
leadott teljesítménynél. Bár a benzin fűtőértéke 51,25%-al magasabb, a kapott hatásfok 
növekedés eredményeként az óránkénti fogyasztás növekedése mindössze 30%-ot ért el. 
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7-1. ábra: A motor jelleggörbéi hidrogén, E85 és benzin üzemben, a tüzelőanyagok 
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7.2. A 20°-os felső holtpont előtti előgyújtás értékkel kapott kísérleti eredmények 
összehasonlítása hidrogén, benzin és E85 tüzelőanyagok esetén 

 
A kísérleti motor a korábban bemutatott demonstrációs járműben történő üzemelésre 
készült. Tervezési feltétel volt, hogy a motor leállása nélkül legyen lehetőségünk a 
folyékony (benzin, vagy E85), illetve a hidrogén üzem közötti átkapcsolásra. 
 
A benzinüzem gyári előgyújtás értéke 25º, míg E85 üzemben az optimális előgyújtási 
szögérték 40º. Mivel a hidrogén üzem a legérzékenyebb a beállításokra és a motorra 
felszerelt előgyújtás állító szerkezet működés közbeni állítása nem lehetséges, szükségessé 
vált megvizsgálni a motor tulajdonságait a folyékony üzemanyagokkal a hidrogén üzem 
számára optimális 20º előgyújtási értéken. A korábban bemutatott mérések során 
megvizsgáltam a kísérleti motor tulajdonságait, a hidrogén üzem számára optimális 20º 
előgyújtási szögértéken, benzin és E85 üzemben. 
 
A felhasznált üzemanyagok is megegyeztek az optimum üzemek során használttal: 

• Benzin: kereskedelmi forgalomban kapható 95 oktánszámú szabványos 
motorbenzin 

• E85: kereskedelmi forgalomban kapható, 85% bioetanolt tartalmazó szabványos 
üzemanyag 

 
A hidrogén üzemben optimális 20°-os felső holtpont előtti előgyújtás értékkel vizsgált 
hidrogén, E85 és benzin üzem mérési eredményeinek összehasonlítása a következő 
diagramokon lehetséges.  
 
Megállapítható, hogy E85 üzemben minden mért pontban magasabb hatásfokon üzemel a 
motor-generátor egység, mint benzin üzemben. A hatásfok különbség a legmagasabb 
3,8kW leadott teljesítményen, itt benzin üzemben 17,71%, E85 üzemben 23,98%-os 
hatásfokkal üzemel a motor/generátor egység. Maximális leadott teljesítményen, 4,6 kW-
nál E85 üzemben 24,06%-os hatásfokkal üzemel a motor/generátor egység, míg benzinnel 
csak 19,53% ez az érték.  
 
Hidrogén üzemben az elérhető teljesítménytartományban a motor-generátor egység 
hatásfoka magasabb, mint benzin, vagy E85 üzemben. A vizsgált teljesítménytartomány 
felső pontjában azonban a hidrogén üzemben elérhető hatásfok megegyezik az E85 üzem 
hatásfokával.  
 
A fajlagos energiafogyasztás diagramot megvizsgálva látható, hogy a motor valós 
energiafogyasztása a hatásfok reciprokának megfelelően alakul. Mind hidrogén, mind E85 
üzemben minden mért pontban alacsonyabb a motor fajlagos energiafogyasztása, mint 
benzin üzemben. Megállapítható, hogy a hidrogén üzem fajlagos fogyasztása az elérhető 
teljesítménytartományban alacsonyabb, mint benzin, vagy E85 üzem esetén, azonban, a 
hatásfokgörbéhez hasonlóan a vizsgált teljesítménytartomány felső pontjában a görbék 
metsződnek. 
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A folyékony tüzelőanyagokkal a legkisebb fajlagos fogyasztást a legnagyobb leadott 
teljesítményhez nagyon közel mértem. Hidrogén használatakor a legnagyobb leadott 
teljesítményhez tartozó fajlagos tüzelőanyag fogyasztás a legalacsonyabb. A motor 
fajlagos tüzelőanyag fogyasztása hidrogén üzemben a teljes mérési tartományban 
jelentősen alacsonyabb, mint a folyékony tüzelőanyagok esetén. A motor fajlagos 
tüzelőanyag fogyasztása E85 üzemben a teljes tartományban nagyobb a benzinénél. Ezek a 
jelenségek, csakúgy, mint az optimum üzemek összehasonlításakor, a tüzelőanyagok 
fűtőértéke közötti különbséggel magyarázhatók. 
 
Az óránkénti fogyasztás diagram vizsgálata során megállapítható, hogy az üresjáratban 
mért nagy fogyasztás oka, csakúgy, mint az optimum üzemek vizsgálatakor, hogy a 
szinkrongenerátor miatt a fordulatot 3000/perc körül kell tartani. 
 
A fogyasztásnövekedés a benzin üzemhez képest E85 tüzelőanyag esetén növekvő 
terhelésnél 2,5kW leadott teljesítményig nagyobb, majd 3,8kW leadott teljesítményig a 
különbség csökken, végül ennél nagyobb teljesítménynél újra növekszik. 
 
Hidrogén üzemben jelentősen alacsonyabb fogyasztást mértem, mint folyékony 
tüzelőanyagok esetén. Ennek magyarázata, hogy az E85 üzemanyag fűtőértéke (28800 
kJ/kg) alacsonyabb, mint a benziné (43560 kJ/kg), mely alacsonyabb, mint a hidrogéné 
(119930 kJ/kg). Az óránkénti fogyasztást vizsgálva megállapítható, hogy a hidrogén magas 
fűtőértéke (tömegre vetített energiatartalom) igen alacsony óránkénti fogyasztást 
eredményez. Ez magyarázza űrrepülőgépekben történő alkalmazását. 
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7-2. ábra: A motor jelleggörbéi hidrogén, E85 és benzin üzemben, 20°-os előgyújtás 
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7.3. A motor optimum üzemeinek és a 20°-os előgyújtási érték esetén kapott 
eredmények összehasonlítása benzin és E85 üzemanyagok esetén 

 
A kísérleti motor kialakításánál tervezési szempont volt, hogy a motor leállítása nélkül 
lehetséges legyen a gáznemű és folyékony tüzelőanyagok közötti üzemmód váltás. 
Azonban a motor előgyújtási szögértéke leállás nélkül nem változtatható, hidrogén 
üzemben pedig kizárólag az optimális, 20°-os érték mellett kielégítő a motorüzem. Ezen az 
előgyújtási értéken benzin, illetve E85 üzemben is a már bemutatott eredmények alapján 
kielégítő hatásfokon és fajlagos fogyasztással üzemel a motor. A következőkben 
bemutatott diagramok a benzin és E85 üzemanyagok optimált, illetve 20°-os előgyújtással 
kapott eredményeit hasonlítják össze. 
 
A hatásfok diagram vizsgálatakor megállapítható, hogy E85 üzemben a jelentős előgyújtás 
változás (40°-os értékről 20°-os értékre) jelentős hatásfokromlással jár, különösen 
részterhelésen. Fontos megemlíteni, hogy jelentősen nagyobb teljesítmény leadására képes 
a motor az optimális előgyújtás értéken (optimális előgyújtással ~5,4kW, 20°-os előgyújtás 
értéken ~4,6kW). Azonban jelentős eredmény, hogy a motor 20°-os előgyújtás értéken is 
minden teljesítménytartományban magasabb hatásfokon üzemel, mint benzinüzemben a 
vizsgált előgyújtás értékeken. Szintén említésre méltó, hogy benzin üzemben az 5°-os 
előgyújtás különbség csak a maximális teljesítmény környékén eredményez kismértékű 
hatásfokromlást. 
 
E85 üzemben minden vizsgált munkapontban kedvezőbb a motor fajlagos 
energiafogyasztása, mint benzinüzemben. Megállapítható, hogy E85 üzemben, különösen 
alacsony és közepes terhelésen jelentősen magasabb a motor fajlagos energiafogyasztása 
20°-os előgyújtáson, mint optimális beállítással. Alacsony terhelésen benzin üzemben is 
mérhetően nagyobb a motor fajlagos energiafogyasztása 20°-os előgyújtáson, mint 
optimális beállítással. 
 
A fenti ábrán a motor óránkénti tüzelőanyag fogyasztása vizsgálható a korrigált 
teljesítmény függvényében, E85 és benzin üzemben, optimális, illetve 20°-os előgyújtás 
érték esetén. Csakúgy, mint a fajlagos tüzelőanyag fogyasztás görbék vizsgálatakor, 
megállapítható, hogy az E85 üzemanyag alacsonyabb fűtőértéke magasabb óránkénti 
fogyasztást eredményez, mint benzinüzemben. Azonban érdekesség, hogy az optimális 
beállításokkal az E85 üzem alacsony leadott terhelésen közel azonos óránkénti fogyasztást 
eredményez, mint a 20°-os előgyújtással üzemelő benzinüzem. 
 
A diagramok vizsgálatakor megállapítható, hogy optimum üzemben kedvezőbb hatásfok, 
illetve fogyasztási értékek adódnak. Azonban a kísérletek szempontjából lényegesebb, 
hogy a 20°-os előgyújtási értéken kapott eredmények is kielégítő motorüzemet 
eredményeznek, az eltérés a különböző előgyújtási értéken kapott eredmények között nem 
olyan mértékű, ami elfogadhatatlan lenne. 
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7-3. ábra: A motor jelleggörbéi E85 és benzin üzemben, optimális, illetve 20°-os 
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7.4. Az összehasonlító vizsgálat eredményeinek összefoglalása 
 
Az elvégzett tudományos munka eredményeképp kimondhatók a következők: 
 
E85 üzemben, optimális beállításokkal a motor effektív hatásfoka meghaladja a benzin 
üzem hatásfokát. A maximális teljesítmény is nagyobb, mint benzin üzemben. Ez az 
üzemanyagok fizikai tulajdonságainak (párolgáshő, forráspont, fajhő) különbözőségével 
magyarázható. Az E85 tüzelőanyag benzinhez viszonyítva nagyobb párolgáshője nagyobb 
töltési fokot eredményez, ezáltal a motor maximális teljesítménye nagyobb. 
 
Hidrogén üzemben, az összevethető teljesítmény tartományban a motor hatásfoka 
meghaladja a gyári benzin üzem hatásfokát. 
 
Az optimalizált E85 és hidrogén üzem hatásfok görbéi az összevethető 
teljesítménytartományban közel kongruensek. 
 
Benzin, és E85 üzemben a motor kielégítően üzemel a hidrogén üzemben optimális 
előgyújtás értéken, a választott tüzelőanyag optimális tüzelőanyag/levegő 
keverékarányával. 
 
A kapott eredmények megfelelő magyarázatához szükséges a motor légviszonyának, és 
termodinamikai paramétereinek meghatározása. 
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8. A motor termodinamikai számítása 

8.1. A motor termodinamikai számítása benzin tüzelőanyag esetén 
 
A motor termodinamikai számítása azért szükséges, hogy meghatározzam a motorban zajló 
folyamatok jellemzőit. A motor üzemének megismerése érdekében célszerű meghatározni 
a hengerben uralkodó nyomás- és hőmérséklet viszonyokat, valamint a motor légviszonyát. 
A motor hengertér nyomásindikálásával meghatároztam a motorban uralkodó 
nyomásviszonyokat, és ezek az értékek szolgáltak bemenő adatokként a termodinamikai 
számítás elvégzésekor. 
 

8.1.1 A motor hengertér indikálása 

 
Mivel a motor-generátor egység a demonstrációs járműbe kerül beépítésre, és mivel az 
előgyújtás állítására a motor üzeme közben nincs lehetőség, a hengertér indikálást 
mindhárom tüzelőanyagra a hidrogén üzem számára optimális 20º-os előgyújtás értéken, az 
ilyen beállítással elérhető maximális teljesítményen végeztem el. 
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8-1. ábra: A motor hengertér indikálás p-φ diagramja 

 
8-2. ábra: A motor hengertér indikálás p-V diagramja 
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8.1.2 A motor termodinamikai számítása [7] 

 
A termodinamikai számítást benzin üzemre a hidrogén üzemben optimális előgyújtást (20º) 
alkalmazva, a motor által leadott maximális teljesítmény és az ehhez tartozó fordulatszám 
esetére végeztem. Az indikátordiagramok vizsgálatakor látható, hogy nem az optimális 
üzem vizsgálata történik (Benzin üzem opt. előgyújtás: 25º). Ennek oka az a tervezési 
kritérium, hogy a motor leállítás nélkül átkapcsolható legyen a folyékony üzemanyagok és 
hidrogén között. A gyújtási rendszer azonban nem teszi lehetővé a leállítás nélküli 
előgyújtás változtatást. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a motor kielégítően 
működik-e ezen beállítások alkalmazásával. 
 
A számítás elvégzéséhez rendelkezésemre álló adatok: 
 

Tüzelőanyag fűtőértéke H 43560 kJ/kg 

Környezeti nyomás p0 101325 Pa 

Környezeti hőmérséklet T0 293 K 

Teljesítmény P 4600 W 

Fordulatszám n 2720 1/min 

Hengerszám z 1 
 

Löket s 0,064 m 

Dugattyúátmérő Ddug 0,088 m 

Hengertérfogat Vh 0,000389 m3 

Kompresszióviszony ε 8 
 

Konstrukciós tényező  φk 0,0575 - 

8-1. táblázat: A rendelkezésre álló adatok 

Az Otto-körfolyamat munkáját és termikus hatásfokát az alábbi összefüggéssel lehet 
számolni: 

� � �� � ��             �	 

� � �

�� � 1 � ����  
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8-3. ábra: A termikus konstrukciós tényező 

A szívás folyamata 
A levegő nyomásvesztesége a szívócsőben: 

��� � 10000 �� 

Dugattyú középsebesség: 

�� � 2 · � · �
60 � 5,8027 �

�  

A hengerbe belépő levegő hőmérséklete a hőmérsékletnövekedés figyelembevételével: 

 
8-4. ábra: Segédábra ∆t kiválasztásához 

Hőmérsékletnövekedés: 

∆! � ∆!"#$ % &∆!"'( � ∆!"#$3 * · &+ � 1
7 % 2 · �"'( � �

�"'( � �"#$* 
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A benzinnel végzett teljesítmény- és fogyasztásmérés eredményei alapján a motor 
fordulatszámai: 

�"'( � 3000 �
"#$ - ezt üresjáratban teljesíti a motor. 

�"#$ � 2720 �
"#$ - maximális teljesítmény esetén (4600 W). 

Mivel � � �"#$, ezért az egyenlet egyszerűsödik: 

∆! � ∆!"#$ % &∆!"'( � ∆!"#$3 * · &+ � 1
7 % 2 · 1* 

∆!"#$ � 15 °,  ∆!"'( � 30 °, 

∆! � 25 - 

A hengerbe lépő levegő hőmérséklete: 

.′/ � ./ % ∆! � 318 - 

A szívási végnyomás az indikátordiagram alapján: 

�� � 0,83325 · 100 �� 

A levegő közepes sűrűsége a szívóvezetékben: 

12 � �/ · .3/ % �� · ./ · 1045
2 · 67 · ./ · .3/ � 0,603  �8

�5  
A szívási véghőmérséklet: 
A szívási véghőmérséklet meghatározásánál a friss keverék hőmérsékletét (T’0) és a 
visszamaradó gázok jellemzőit kell figyelembe venni (Vc, pr, Tr). 
A töltet tömege a szívás végén, ha mr a visszamaradó gázok tömege, mk a beszívott gázok 
tömege: 

�� � �9 % ��         �8 

Clapeyron-egyenletekből a tömegeket kifejezve és behelyettesítve: 

�� · :�6� · .� � �9 · :;69 · .9 % �/ · :< · 
=6/ · .  

Feltételezve, illetve bevezetve, hogy a gázállandók egyenlőek 

6� � 6/ � 69, és hogy 
>?
>@ � A és 

>B
>@ � A � 1 

Ezáltal a szívási véghőmérséklet: 

.� � �� · A · ././.9 · �9 % 
= · CA � 1D · �/
             - 
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A hengerben lévő töltet hőmérlegéből kifejezhető a töltési fok illetve a volumetrikus 
hatásfok: 


= � CA � �� � �9D · ./CA � 1D · ./ · �/  

A volumetrikus hatásfok behelyettesítésével a szívási véghőmérséklet: 

.� � .3/
1 � �9A · �� · E1 � ./.9F              - 

A visszamaradó gázok nyomása: 
A visszamaradó gázok nyomása elsősorban a szívó- és a kipufogószelep átmérőjétől függ. 

G� H� � H�� , ���IJ ∆�9 � 0,66 · ∆��� 

G� H� K H�� , ���IJ ∆�9 � 0,8 · ∆��� 

∆�9 � 0,8 · ∆��� � 8 · 105 �� 

�9 � �/ % ∆�9 � 1,09325 · 100 �� 

A visszamaradó gázok hőmérséklete: 

.9 � 1200 � M20 · CA � 5D % N2 · C6000 � �DO � 951,4 - 

Így a szívási véghőmérséklet: 

.� � .3/
1 � �9A · �� · E1 � ./.9F � 356,98 - 

A sűrítés folyamata: 
A sűrítés utáni jellemzőket, mint a Vc térfogatra vonatkozó fiktív értékeket a Poisson-
egyenletekből lehet számítani. Ehhez ismerni kell a sűrítés folyamatának átlagos politróp 
kitevőjét. Ennek meghatározása a következő számítással lehetséges: 
 
Sűrítési végnyomás és véghőmérséklet: 
A sűrítési végnyomást az indikátordiagramról leolvastam: 

�� � 26,025 · 100 �� 

Ennek felhasználásával meghatároztam a sűrítés folyamatának politrópikus kitevőjét: 

�� � �� · A$? 

n� � logU &����* � 1,655 

A sűrítési véghőmérséklet: 

.� � .� · A$?4� � 793,684 - 
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Az égés folyamata: 
A tüzelőanyag tömeg szerinti összetétele: 

8; � 0,826 

8VW � 0,139  
8XW � 0,035 

8; % 8VW % 8XW � 1 �8 

A mol-nyi mennyiségben számított elméletileg szükséges (Lo) és a légviszony (α) 

felvételével a tényleges levegőmennyiség (L): 
A számítógépes számítás iterációval történő finomításával sikerült meghatározni a 
légviszonyt: 

Y � 1 

Z/ �
8;12 % 8VW4 � 8XW320,21 � 0,488 �I[/�8 

Z � α · Z/ � 0,488 �I[/�8 

A visszamaradó gázok mennyisége molban: 

9̂ � _ · α · Z/           �I[ �8⁄  

A visszamaradó gázok tényezője: 

_ � .3/
.9 · EA · ���9 � 1F � 0,0656 

Így: 

9̂ � _ · α · Z/ � 0,032 �I[/�8 

Égés előtt a hengerben lévő keverék mennyisége: 

^� � 9̂ % Z � 0,52 �I[/�8 

Az égés végén a hengerben lévő égéstermék mennyisége: 

^5 � 9̂ % â           �I[ 
Az égéstermék mennyisége, ha α � 1: 

â � 8;12 % 8VW2 % 0,79 · Z � 0,5239 �I[ 
Így: 

^5 � 9̂ % â � 0,556 �I[ 
A 2. és 3. pont közötti molváltozási tényező: 

b � ^5^� � 1,0689 
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Az indikátor diagram 3. fiktív pontjában a hőmérséklet meghatározásához a mol-nyi 
mennyiségekre felírt belső energiák összegéből kell kiindulni. 

c35 � c3� % cV�           �	/�I[ 
^5 · ,=5 · .5 � ^� · ,=� · .� % d · Ce � ∆eD 

Innen kifejezve a T3 égési véghőmérsékletet: 

.5 � ,=� · .� % d · Ce � ∆eDα · Z/ · C_ % 1D
b · ,=5             - 

Az összefüggésben a Cv2, Cv3 molhő (kJ/molK), H a fűtőérték, ∆H a szénmonoxiddá 
elégő hányad fűtőértéke, ξ a hőkihasználási tényező. A hőkihasználási tényező az alábbi 
képlettel számolható, ahol a zárójelben lévő tagok közül a második az égés során 
bekövetkező disszociáció jelenségét érzékelteti. 
 
A hőkihasználási tényező: 

d � 1 � f2,5 · 105 · N�� % CA � 4D · ��
5 · 10g · hN�

i � 0,7413 

A molhő értéke a 2. állapotú töltetre: 

,=� � 20,16 % 1,74 · 104j · .� � 23,4 �k/�I[- 

Az égés utáni molhőt (Cv3) a mérési eredményekből becsülve kaptam meg. 

,=5 � 28,72 �k/�I[- 

Ezek után az égési véghőmérséklet: 

.5 � �=� · .� % d · eZ · C_ % 1D
b · �=5 � 2627,508 - 

 
Az égési végnyomás: 

�5 � b · �� · .5.� � 62,624 · 100 �� 

Az égés idő: 
Az égési idő a gyújtógyertya és a henger legtávolabbi pontjának távolsága (h), valamint az 
égési sebesség (ce) ismeretében számítható. 
A gyújtógyertya és a henger legtávolabbi pontjának távolsága a kompresszióviszonyból és 
a löketből meghatározva: 

G � 0,085 � 

Az égési idő (tapasztalati értékek és az indikátor diagram alapján): 

lm � 0,00168 � 
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Az égés átlagos sebessége: 

�m � G
lm � 50,468 �

�  

Az égési időre eső főtengely elfordulás: 

n � 2 · o · � · lm  � 28,784°q! 

A gyújtás helye a felső holtpont előtt (konstans értékre beállítva): 

nrs � 20 °q! 

Benzin esetén az optimális előgyújtási szög nrs � 25 °q! 

A maximális nyomás helye a felső holtpont után az indikátordiagram alapján: 

nt"'( � 9,51 °q! 
 

8-5. ábra: Otto-motor körfolyamat égési szakaszának szerkesztése 

A felső holtpontban a nyomás (a mért p-φ indikátordiagram felhasználásával): 

�35 � �� % u · C�5 � ��D � 50,949 · 100 �� 

  



Ph. D. Disszertáció   Budik György 

67 
 

Az expanzió folyamata és a kipufogás: 
Az expanzió folyamatát az indikátor diagramon a 3-4 politrópa írja le, melynek mind a 
kezdőpontja (3), mind a végpontja (4) fiktív érték. Ismerni kell az expanzió folyamatának 
átlagos politróp kitevőjét. Ennek meghatározása a következő számítással lehetséges: 
A fiktív 4. pontban a nyomás és hőmérséklet meghatározása a Poisson-egyenletekkel 
lehetséges (Vh=V1): 

�j � �5 · 1
A$W             �� 

.j � .5 · 1
A$W4�             - 

Ezen nyomás és hőmérséklet, majd a politrópikus kitevő kiszámításához elsőként meg kell 
határozni a nyomást az alsó holtpontban a mért indikátordiagram alapján.  

�3� � 1,82 · 100 �� 

továbbá  

�3� � �j % �92  

ebből p4-et kifejezve: 

�j � �3� · 2 � �9 � 2,547 · 100 �� 

Ennek felhasználásával meghatároztam az expanzió folyamatának politrópikus kitevőjét: 

n� � logU &�5�j* � 1,54 

.j � .5 · 1
A$W4� � 1111,277 - 

 
A kipufogás: 
Az elméleti Otto-körfolyamatban a kompresszió (ε) és az expanzió viszony (δ) egyenlő. A 

valóságban ez az egyenlőség nem áll fenn (ε> δ). A szabad kipufogás folyamatát az alábbi 
ábra szemlélteti. A kipufogószelep a 4’ pontban nyit.  
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8-6. ábra: Otto-motor körfolyamat kipufogási szakaszának szerkesztése 

A kipufogószelep nyitás az alsó holtpont előtt: 

n� � 14° q! 

Az expanzióviszony: 

v � 1 % 0,5 · C1 % �I�n�D · CA � 1D � 4,9786 

 
A kipufogószelep nyitási pontjának állapotjelzői: 

�3j � �5 · 1
v$W � 5,287 · 100 �� 

.3j � .5 · 1
v$W4� � 1325,23 - 

Az expanzió közbeni kipufogás a 4’’ pontban fejeződik be. Ezt követi a kitolás, mely a 
felső holtpontig tart. A 4’’ pontban a nyomás a korábban kiszámított pr érték. A Tr2 
hõmérséklet a 4’’ pontban egy látszólagos politróp kitevõvel határozható meg. 

�5 � 1,28 % 3 · 105 · N�� � 1,3434 

A visszamaradó gázok számított hőmérséklete: 

.9� � .j� · & �9�j�*
$w4�$w � 885,761 - 
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A számítás Excel-táblázata 
A számítás elvégzésének praktikussá tételére egy Excel-táblázat készült. Ennek kivonata 
látható alább: 
 

A munkapont adatai 

fordulatszám n 2720 1/min 

leadott teljesítmény P 4600 W 

Számított értékek 

dugattyú középsebesség ck 5,80 m/s 

hőmérsékletváltozás Δt 25 K 

 
T’0 318 K 

A szívás folyamata 

szívási végnyomás p1 83325 Pa 

levegő sűrűsége a 

szívóvezetékben 
ρ 0,603 kg/m3 

 
Δpr 8000 Pa 

visszamaradó gázok nyomása pr 109325 Pa 

visszamaradó gázok 

hőmérséklete 
Tr 951,4 K 

szívási véghőmérséklet T1 356 K 

levegő sűrűsége a szívás végén ρsz 0,813 kg/m3 

A sűrítés folyamata 

sűrítés politrópikus kitevője n1 1,655 
 

sűrítési végnyomás p2 2602491 Pa 

sűrítési véghőmérséklet T2 793 K 

Az égés folyamata 

tüzelőanyag tömeg szerinti összetétele 

szén gc 0,826 kg/kg 

hidrogén gH2 0,139 kg/kg 

oxigén gO2 0,035 kg/kg 

légviszony α 1 
 

elméletileg szükséges 

légmennyiség 
L0 0,488 Mol 

tényleges légmennyiség L 0,488 Mol 

visszamaradó gázok tényezője Ψ 0,065 
 

visszamaradó gázok tömege 

molban 
Mr 0,032 Mol/kg 

égési előtti keverék a hengerben M2 0,520 Mol/kg 

égéstermék mennyisége Mf 0,523 Mol 

égéstermék az égés végén M3 0,555 Mol 

2. és 3. közötti molváltozási μ 1,068 
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tényező 

hőkihasználási tényező ξ 0,741 
 

molhő cv2 23,4 kJ/MolK 

molhő cv3 28,72 kJ/MolK 

égési véghőmérséklet T3 2627 K 

égési végnyomás p3 6262410 Pa 

a gyertya és a henger 

legtávolabbi pontjának távolsága 
h 0,085 mm 

égési idő τe 0,00168 s 

égés átlagos sebessége ce 50,46 m/s 

égési időre eső főtengely 

elfordulás 
θ 28,78 ° ft 

gyújtás helye a FHP előtt θgy 20 ° ft 

maximális nyomás helye a FHP 

után 
θpmax 9,51 ° ft 

 
b 0,681 

 
FHP nyomás p'3 5094896 Pa 

expanzió politrópikus kitevője n2 1,539 
 

nyomás a 4. pontban p4 254675 Pa 

hőmérséklet a 4. pontban T4 1111 K 

A kipufogás folyamata 

kipufogószelep nyitás az AHP 

előtt 
θk 14 ° ft 

expanzióviszony δ 4,978 
 

 
p'4 528691 Pa 

 
T'4 1325 K 

kitolás látszólagos politr. kitevője n3 1,343 
 

visszamaradó gázok 

hőmérséklete 
T'r 886 K 

nyomás az AHP-ban p'k 182000 Pa 

8-2. táblázat: A benzinüzemű számítás Excel-táblázata 
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8.2. A motor termodinamikai számítása E85 tüzelőanyag esetén 

8.2.1 A motor hengertér indikálása 

 

 
8-7. ábra: A motor hengertér indikálás p-φ diagramja 

 
8-8. ábra: A motor hengertér indikálás p-V diagramja 
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8.2.2 A motor termodinamikai számítása 

 
A termodinamikai számítást E85 üzemre a motor által a hidrogén üzemben optimális 
előgyújtást alkalmazva, a leadott maximális teljesítmény és az ehhez tartozó fordulatszám 
esetére végeztem. Az indikátordiagramok vizsgálatakor látható, hogy nem az optimális 
üzem vizsgálata történik. Ennek oka az a tervezési kritérium, hogy a motor leállítás nélkül 
átkapcsolható legyen a folyékony üzemanyagok és hidrogén között. A gyújtási rendszer 
azonban nem teszi lehetővé a leállítás nélküli előgyújtás változtatást. A vizsgálat célja 
annak megállapítása, hogy a motor kielégítően működik-e ezen beállítások alkalmazásával. 
A részletes számítás a melléklet 12.6.1 fejezetében található. Az eredmények Excel 
táblázata látható alább: 
 
A számítás Excel-táblázata 
A számítás elvégzésének praktikussá tételére egy Excel-táblázat készült. Ennek kivonata 
látható alább: 
 

A munkapont adatai 

fordulatszám n 2700 1/min 

leadott teljesítmény P 4400 W 

Számított értékek 

dugattyú középsebesség ck 5,76 m/s 

hőmérsékletváltozás Δt 25 K 

 
T’0 318 K 

A szívás folyamata 

szívási végnyomás p1 88325 Pa 

levegő sűrűsége a 

szívóvezetékben 
ρ 

0,603 
kg/m3 

 
Δpr 8000 Pa 

visszamaradó gázok nyomása pr 109325 Pa 

visszamaradó gázok 

hőmérséklete 
Tr 

950 
K 

szívási véghőmérséklet T1 354 K 

levegő sűrűsége a szívás végén ρsz 0,868 kg/m3 

A sűrítés folyamata 

sűrítés politrópikus kitevője n1 1,64 
 

sűrítési végnyomás p2 2673937 Pa 

sűrítési véghőmérséklet T2 741 K 

Az égés folyamata 

tüzelőanyag tömeg szerinti összetétele 

szén gc 0,571 kg/kg 

hidrogén gH2 0,132 kg/kg 

oxigén gO2 0,297 kg/kg 
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légviszony α 1,1 
 

elméletileg szükséges 

légmennyiség 
L0 

0,339 
Mol 

tényleges légmennyiség L 0,373 Mol 

visszamaradó gázok tényezője Ψ 0,061 
 

visszamaradó gázok tömege 

molban 
Mr 

0,023 
Mol/kg 

égési előtti keverék a hengerben M2 0,396 Mol/kg 

égéstermék mennyisége Mf 0,408 Mol 

égéstermék az égés végén M3 0,431 Mol 

2. és 3. közötti molváltozási 

tényező 
μ 

1,088  

hőkihasználási tényező ξ 0,744 
 

molhő cv2 92,4 kJ/MolK 

molhő cv3 98,7 kJ/MolK 

égési véghőmérséklet T3 2040 K 

égési végnyomás p3 4812569 Pa 

a gyertya és a henger 

legtávolabbi pontjának távolsága 
h 

0,085 
mm 

égési idő τe 0,0021 s 

égés átlagos sebessége ce 40,5 m/s 

égési időre eső 

főtengelyelfordulás 
θ 

35,60 
° ft 

gyújtás helye a FHP előtt θgy 20 ° ft 

maximális nyomás helye a FHP 

után 
θpmax 

27,2 
° ft 

 
b 0,1 

 
FHP nyomás p'3 2887800 Pa 

expanzió politrópikus kitevője n2 1,015 
 

nyomás a 4. pontban p4 582675 Pa 

hőmérséklet a 4. pontban T4 1186 K 

A kipufogás folyamata 

kipufogószelep nyitás az AHP 

előtt 
θk 14 ° ft 

expanzióviszony δ 4,978 
 

 
p'4 943131 Pa 

 
T'4 1294 K 

kitolás látszólagos politr. kitevője n3 1,343 
 

visszamaradó gázok 

hőmérséklete 
T'r 

745 
K 

nyomás az AHP-ban p'k 346000 Pa 

8-3. táblázat: Az E85 üzemű számítás Excel-táblázata 
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8.3. A motor termodinamikai számítása hidrogén tüzelőanyag esetén 

8.3.1 A motor hengertér indikálása 

 

 
8-9. ábra: A motor hengertér indikálás p-φ diagramja 

 
8-10. ábra: A motor hengertér indikálás p-V diagramja 
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8.3.2 A motor termodinamikai számítása 

 
A termodinamikai számítást a motor által leadott maximális teljesítmény és az ehhez 
tartozó fordulatszám esetére végeztem. A vizsgálatok során a hidrogén üzem számára 
optimális beállításokat használtam. A részletes számítás a melléklet 12.6.2 fejezetében 
található. Az eredmények Excel táblázata látható alább: 
 
A számítás Excel-táblázata 
A számítás elvégzésének praktikussá tételére egy Excel-táblázat készült. Ennek kivonata 
látható alább: 
 

A munkapont adatai 

fordulatszám n 2680 1/min 

leadott teljesítmény P 2300 W 

Számított értékek 

dugattyú középsebesség ck 5,717 m/s 

hőmérsékletváltozás Δt 25 K 

T’0 318 K 

A szívás folyamata 

szívási végnyomás p1 77325 Pa 

levegő sűrűsége a 

szívóvezetékben ρ 0,603 kg/m3 

Δpr 8000 Pa 

visszamaradó gázok nyomása pr 109325 Pa 

visszamaradó gázok 

hőmérséklete Tr 949 K 

szívási véghőmérséklet T1 360 K 

levegő sűrűsége a szívás végén ρsz 0,748 kg/m3 

A sűrítés folyamata 

sűrítés politrópikus kitevője n1 1,664 

sűrítési végnyomás p2 2460716 Pa 

sűrítési véghőmérséklet T2 833 K 

Az égés folyamata 

tüzelőanyag tömeg szerinti összetétele 

szén gc 0 kg/kg 

hidrogén gH2 1 kg/kg 

oxigén gO2 0 kg/kg 

légviszony α 2,466 

elméletileg szükséges 

légmennyiség L0 1,190 Mol 

tényleges légmennyiség L 2,935 Mol 
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visszamaradó gázok tényezője Ψ 0,072 

visszamaradó gázok tömege 

molban Mr 0,211 Mol/kg 

égési előtti keverék a hengerben M2 3,146 Mol/kg 

égéstermék mennyisége Mf 3,185 Mol 

égéstermék az égés végén M3 3,396 Mol 

2. és 3. közötti molváltozási 

tényező μ 1,079 

hőkihasználási tényező ξ 0,746   

molhő cv2 21,38 kJ/MolK 

molhő cv3 24,71 kJ/MolK 

égési véghőmérséklet T3 1734 K 

égési végnyomás p3 6280441 Pa 

a gyertya és a henger 

legtávolabbi pontjának távolsága h 0,085 mm 

égési idő τe 0,0012 s 

égés átlagos sebessége ce 70,83 m/s 

égési időre eső 

főtengelyelfordulás θ 20,21 ° ft 

gyújtás helye a FHP előtt θgy 20 ° ft 

maximális nyomás helye a FHP 

után θpmax 14,55 ° ft 

b 0,419 

FHP nyomás p'3 4061181 Pa 

expanzió politrópikus kitevője n2 1,452 

nyomás a 4. pontban p4 306875 Pa 

hőmérséklet a 4. pontban T4 1017 K 

A kipufogás folyamata 

kipufogószelep nyitás az AHP 

előtt θk 14 ° ft 

expanzióviszony δ 4,978 

p'4 610930 Pa 

T'4 1176 K 

kitolás látszólagos politr. kitevője n3 1,344 

visszamaradó gázok 

hőmérséklete T'r 757 K 

nyomás az AHP-ban p'k 208100 Pa 

8-4. táblázat: A hidrogénüzemű számítás Excel-táblázata 
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8.4. Értékelés 
 
Az indikátor diagram alapján számított motorparaméterek ellenőrzése érdekében a kísérleti 
motor fent bemutatott munkapontjaiban kipufogógáz elemző műszerrel analízist végeztem 
Saxon Infralyt CL típusú kipufogógáz elemző műszerrel, mely szerviz szintű pontosságot 
tesz lehetővé. Ezt elegendőnek tartom a számítási módszer helyességének ellenőrzésére. A 
következő összetevőket vizsgáltam: O2, CO, CO2 
 
A vizsgálat során a következő értékeket mértem: 
 
Tüzelőanyag O2 (V/V%) CO (V/V%) CO2 (V/V%) 
Benzin 1,08 0,865 18,19 
E85 1,84 0,372 11,07 
Hidrogén 12,7 0,008 0,09 

8-5. táblázat: A kipufogógáz összetétele 

 
Benzin üzemben a műszer képes a légviszony mérésére. A műszer a Brettschneider 
formulát használja a mért adatokból a légviszony számítására, így a műszer E85 és 
hidrogén üzemben a formula benzinre alkalmazott állandói miatt hamis légviszony 
értékeket számít. 
 
E85, és hidrogén üzemben a következő, egyszerűsített, becslő képlettel kiszámolva a 
légviszonyt: 
 
α=21/(21-O2)  [8] 
 
A következő légviszony értékeket kaptam: 
 
Tüzelőanyag α (számított) α (mért) 
Benzin 1 0,986 
E85 1,1 1,096 
Hidrogén 2,466 2,53 

8-6. táblázat: A mért és számított légfelesleg tényezők 
 
A számítások helyességét igazolja, hogy benzin, E85 és hidrogén üzem esetén is a 
számított eredmények, valamint a mért eredmények közötti különbség igen csekély. Így 
benzin üzemben sztöchiometrikus keverékkel (α=1), E85 üzemben kissé szegény 
keverékkel (α=1,1), és hidrogén üzemben erősen szegény keverékkel (α=2,466) üzemel a 
motor. A termodinamikai számítás során kapott hőmérséklet értékek ugyancsak 
indokolják, hogy miért volt lehetséges az E85 és hidrogén üzemre történő átalakítás a 
motor szerkezeti egységeinek átalakítása nélkül. 
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9. Összefoglalás, következtetések, kitekintés 

9.1. Összefoglalás, következtetések 
 
A kitűzött feladatokat sikerült teljesítenem.  
 
A motor szerkezeti átalakítása nélkül, az eredeti 8:1 kompresszióviszony megtartásával 
üzemképessé tettem a kísérleti motort E85 és hidrogén üzemre.  
 
Az adott, benzin üzemre optimális kompresszióviszony megtartása mellett hidrogén 
üzemben az optimális légviszonyt (α=2,466) és előgyújtási szöget (20° FHP előtt) 
meghatároztam. Kihasználtam a hidrogén/levegő keverék széles gyulladási határát, ezzel a 
sztöchiometrikusnál lényegesen szegényebb keverék vált alkalmazhatóvá, normális égés 
mellett, jó hatásfokon. 
 
Hidrogén üzemben α>2,466 esetén a motor égési ciklusai nem egyenlők, gyújtáskimaradás 
és teljesítménycsökkenés lép fel. α<2,466 során detonációs égést tapasztaltam. Ennek oka, 
hogy hiába széles a hidrogén/levegő keverék gyulladási határa, annak motorban történő 
alkalmazhatósága szűk beállítási tartományban lehetséges csupán. Az erős hígítás 
csökkenti az égési sebességet, ezzel magyarázom, hogy hidrogén üzemben a keverék égési 
sebessége csak 40%-al haladja meg a benzin üzemű keverék égési sebességét. Ezáltal 
alkalmazható a hidrogén tüzelőanyag benzin üzemű motorban.[4] 
 
A motorban zajló égés turbulens. „A lamináris égés sebességét gyakorlatilag egyértelműen 
meghatározza a láng tovaterjedési sebessége. A motorban a lángfront szélessége és az égés 
ideje olyan kicsi, hogy befolyásuk az égés sebességére elhanyagolható. Turbulens 
lángfrontban a turbulens pulzáció a lángfront felszínét erősen deformálja, s egyúttal a 
lángfront sebességét megnöveli.”[4] Ez a turbulencia a motorban alkalmazott benzin, E85 
és hidrogén tüzelőanyagok lamináris égési sebességei közötti különbséget csökkenti, 
ezáltal alkalmazható ugyanaz a motor mindhárom tüzelőanyagra.[4] 
 
E85 üzemben az optimális beállítások a következők: α=1,1; előgyújtási szög 40° FHP előtt. 
A benzin üzem gyári beállításaihoz (α=1, előgyújtási szög 25° FHP előtt) képest a 
különbségek a tüzelőanyagok kémiai (anyag-összetételbeli) és fizikai tulajdonságainak 
különbözőségével magyarázhatók. A benzin és a bioetanol párolgási tulajdonságai 
lényegesen különböznek. A bioetanol forráspontja 78,3°C, a vizsgált motorbenzin közepes 
forrási hőmérséklete (az Ostwald féle Z jellemző, Siede-Kennziffer) Z~110°C [4]. 
Azonban az E85 tüzelőanyag párolgáshője 825kJ/kg, míg a benziné 335kJ/kg. Habár a 
bioetanol forráspontja alacsonyabb a benzin közepes forrási hőmérsékleténél, az E85 
párolgáshője lényegesen nagyobb, mint a benzin párolgáshője, ami magyarázatot ad az 
optimális előgyújtások különbözőségére. Az E85 nagyobb párolgáshője magyarázza a 
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benzin üzemhez képest elérhető nagyobb teljesítményt, mivel a nagyobb párolgáshő 
jobban hűti a hengerben lévő keveréket, ezáltal a töltési fok nagyobb. 
 
A szegény keverék optimális voltát indokolja, hogy kísérleteim bebizonyították, hogy a 
motor sztöchiometrikus E85/levegő keverék használatával sem képes a mérési 
pontatlanságnál nagyobb teljesítménytöbblet leadására a szegény keverékhez viszonyítva, 
dúsabb (α=0,9) keverék használatával pedig indítási problémák léptek fel. A szegény 
E85/levegő keverék használata fogyasztáscsökkentést eredményezett a sztöchiometrikus 
keverék használata során mért fogyasztás értékekhez hasonlítva. 
 
A motor hatásfoka E85 üzemben a teljes teljesítmény tartományban nagyobb, mint benzin 
üzemben. Ennek egyik oka a tüzelőanyagok fizikai és kémiai tulajdonságai közötti 
különbségek, másik oka a légviszonyok különbözősége. Míg gyári benzin üzemben a 
keverék sztöchiometrikus (α=1), addig E85 üzemben a keverék kissé szegény (α=1,1).  
 

 
9-1. ábra: Motorjellemzők a légfelesleg tényező függvényében Otto-motor esetén [8] 

 
Otto-motor hatásfoka a korábban bemutatott számításaim alapján fordítottan arányos a 
fajlagos fogyasztással. Így a fenti ábra alapján a motor hatásfoka α=1,1 környékén a 
legnagyobb, míg teljesítménye α=0,9 körül.[8] 
 
A célszerűség érdekében a motornak – a tüzelőanyagok közötti leállítás nélküli 
átkapcsoláshoz – fix előgyújtási szögértéken kellett üzemelnie. Ez az előgyújtási szög a 
hidrogén számára optimális 20° FHP előtti szöget jelentette, mert hidrogén üzemben 
kizárólag ezen a szögértéken üzemelt a motor égésproblémáktól mentesen. Ezen 
előgyújtási szögérték használata mellett a különböző tüzelőanyagoknál alkalmaztam a 
korábban meghatározott optimális keverék arányokat, melyekkel sikerült a motort három 
igen különböző tüzelőanyaggal üzemeltetnem. Megvizsgáltam a benzin és az E85 üzem 
jellemzőit a hidrogén számára optimális előgyújtáson, és úgy ítéltem, hogy nem 
eredményez olyan hatásfok csökkenést, ami elfogadhatatlan lenne. A jelenlegi motoron az 
állandó 20° FHP előtti előgyújtási szög kompromisszum, ez további fejlesztési lehetőség a 
jövőben. 
 

M – nyomaték 
b – fajlagos tüz.a. fogy. 



Ph. D. Disszertáció   Budik György 

80 
 

A motor termodinamikai számítását elvégeztem benzin, E85 és hidrogén üzemre. A 
korábban említett okok folytán a hidrogén számára optimális 20° FHP előtti előgyújtáson, 
az ehhez az előgyújtáshoz tartozó maximális teljesítményen, optimális keverékarányokkal, 
hengertér indikálással mértem a motor hengertér nyomását. Az így kapott nyomás értékek 
szolgáltak bemenő adatokként a számítások elvégzéséhez. E85 és hidrogén üzemre 
átalakítottam és alkalmaztam a számítás metódusát. Mindhárom üzemanyaggal 
meghatároztam a motor körfolyamatának nevezetes hőmérsékleteit és a légviszonyt. A 
módszer helyességét igazolta, hogy a kipufogógáz összetétel elemzésével kapott 
légviszony értékek megfeleltek a számított értékeknek. 
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9.2. Kitekintés, további fejlesztési lehetőségek 
 
A demonstrációs jármű motorja munkám eredményeképp megfelel a tervezési 
kritériumokban megfogalmazottaknak. Az eredeti benzin üzem lehetőségének megtartása 
mellett, a motor szerkezeti elemeinek módosítása nélkül, az eredeti 8:1 
kompresszióviszony megtartásával megbízható E85 és hidrogén üzemet hoztam létre. 
Mindkét alternatív tüzelőanyag alkalmazásával hatásfok növekedést értem el az eredeti 
benzin üzemhez viszonyítva. 
 
További fejlesztési lehetőség a motor átalakítása az eredeti mágnes tranzisztoros gyújtásról 
elektronikus gyújtásra. Az elektronikus gyújtás előnye a motor leállítása nélküli előgyújtás 
változtatás lehetősége. Használatával lehetőség lenne arra, hogy a motor folyékony 
tüzelőanyaggal is optimális előgyújtással üzemeljen, továbbra is kielégítve azt a kiinduló 
tervezési kritériumot, hogy a motor leállítás nélkül átkapcsolható legyen folyékony és 
hidrogén tüzelőanyag között. 
 
A motor keverékképző rendszere szintén további fejlesztési lehetőségre adna módot. A 
jelenlegi karburátoros keverékképzés használatával ugyan a motor kielégítően üzemel, 
azonban elektronikusan vezérelt közvetlen befecskendezés használatával a folyékony 
tüzelőanyagok esetén a töltési fok növekedne. Ennek oka, hogy a tüzelőanyagot 
közvetlenül a hengertérbe fecskendezve annak párolgása a hengertérben történik, és ez hőt 
von el a rendszerből. Ezen kívül a rendkívül precíz, nagy nyomású (~200bar) 
befecskendezés lehetőséget adna a tüzelőanyag/levegő keverékarány terheléstől függő 
változtatására, amellyel a motor hangolása akár leállás nélkül lehetséges lenne. 
 
További fejlesztési lehetőség változtatható fordulatszámú motor alkalmazása. A 
gyújtásrendszer, és a keverékképző rendszer fent bemutatott fejlesztései lehetővé tennék 
változtatható fordulatszámú motor alkalmazását. Ezzel a soros hibrid hajtásláncnál 
egyszerűbb, konvencionális hajtásláncban is alkalmazható lenne ugyanaz a motor benzin, 
E85 és hidrogén tüzelőanyagra. 
 
Doktori disszertációmban bemutattam, hogy E85 és hidrogén tüzelőanyag alkalmazása 
miként valósítható meg benzinmotorban, létrehozva egy mindhárom tüzelőanyagra 
alkalmazható belsőégésű motort. A bemutatott módszerek alkalmasak további alternatív, 
megújuló tüzelőanyagok vizsgálatára, alkalmazására. További fejlesztési lehetőség a 
motort alkalmassá tenni pl. biogáz tüzelőanyag felhasználására. Sajnálatosan a fenti 
fejlesztési lehetőségek jelentősen meghaladták volna a projekt kereteit. 
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10. Tézisek 

1. Bebizonyítottam, hogy egy karburátoros, állandó fordulatszámon üzemelő 
négyütemű belsőégésű benzinmotor szerkezeti átalakítások nélkül, a benzin üzem 
8:1 kompresszióviszonyát, és a benzin üzemre való alkalmasságát megtartva 
átalakítható égésproblémáktól mentes E85 üzemre. Meghatároztam a motor 
optimális beállításait: a motor előgyújtását E85 üzemben 25°-os felső holtpont 
előtti előgyújtás értékről 40°-os felső holtpont előtti előgyújtás értékre 
módosítottam, a karburátor fúvókáját 0,92mm hidraulikai átmérőről 1,08mm 
hidraulikai átmérőjűre változtattam meg. A motor az optimalizált E85 üzemben a 
benzin üzemben elérhetőnél nagyobb maximális teljesítmény leadására képes, és 
hatásfoka a teljes teljesítmény spektrumon meghaladja a benzin üzem hatásfokát. 
Kiindulva a benzin üzemre ismert módszerből kidolgoztam a motor termodinamikai 
számításának metódusát E85 üzemre. Számítással meghatároztam az E85 üzemre 
optimalizált motor légviszonyát (α=1,1) és termodinamikai jellemzőit. [5.4, 5.5, 
6.2, 7.1, 8.2 fejezet] 

2. Bebizonyítottam, hogy egy karburátoros, szinkrongenerátorral összekapcsolt 
négyütemű belsőégésű benzinmotor szerkezeti átalakítások nélkül, a benzin üzem 
8:1 kompresszióviszonyát, és a benzin üzemre való alkalmasságát megtartva 
átalakítható égésproblémáktól mentes hidrogén üzemre, atmoszferikus nyomású és 
szobahőmérsékletű hidrogént biztosító ellátó rendszer alkalmazásával. 
Meghatároztam a motor optimális beállításait: a motor előgyújtását hidrogén 
üzemben 25°-os felső holtpont előtti előgyújtás értékről 20°-os felső holtpont előtti 
előgyújtás értékre módosítottam, és a hidrogén adagoló fúvóka megfelelő méretét 
kiválasztottam (D=4,8mm). Az optimalizált hidrogén üzemben a motor hatásfoka a 
teljes összevethető teljesítmény spektrumon meghaladja a benzin üzem hatásfokát. 
Kiindulva a benzin üzemre ismert módszerből kidolgoztam a motor termodinamikai 
számításának metódusát hidrogén üzemre. Számítással meghatároztam a hidrogén 
üzemre optimalizált motor légviszonyát (α=2,466) és termodinamikai jellemzőit. 
[5.4, 5.5, 6.3, 7.1, 8.3 fejezet] 

3. Kimutattam, hogy állandó fordulatszámon üzemelő négyütemű benzin üzemű 
belsőégésű motort szerkezeti módosítások nélkül hidrogén üzemre átalakítva és 
optimalizálva – a benzin üzem eredeti 8:1 kompresszióviszonyát és a benzin 
üzemre való alkalmasságát bizonyos kompromisszumokkal megtartva – a hidrogén 
üzemben elérhető maximális teljesítményt a motor eredetileg benzin üzemre való 
méretezése miatt az égési csúcsnyomás korlátozza. [5.4, 5.5, 6.3, 7.1 fejezet] 
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4. Bebizonyítottam, hogy ugyanazt az állandó fordulatszámon üzemelő négyütemű 
benzin üzemű belsőégésű motort szerkezeti módosítások nélkül E85, vagy hidrogén 
üzemre átalakítva és optimalizálva – a benzin üzem eredeti 8:1 
kompresszióviszonyát és a benzin üzemre való alkalmasságát bizonyos 
kompromisszumokkal megtartva – a motor hatásfok görbéi a hidrogén üzem 
megengedett teljesítményspektrumán E85 és hidrogén üzem esetén – a 
tüzelőanyagnak megfelelő optimális beállításokkal – közel kongruensek. [6.2, 6.3, 
7.1 fejezet] 

5. Igazoltam, hogy állandó fordulatszámon üzemelő négyütemű benzin üzemű 
belsőégésű motort szerkezeti módosítások nélkül hidrogén üzemre átalakítva és 
optimalizálva – a benzin üzem eredeti 8:1 kompresszióviszonyát és a folyékony 
tüzelőanyagra (benzin, vagy E85) való alkalmasságát bizonyos 
kompromisszumokkal megtartva – a motor a hidrogén számára optimális előgyújtás 
értéken (20° a felső holtpont előtt) kielégítően üzemel benzin, illetve E85 üzemben, 
a választott folyékony tüzelőanyag optimális tüzelőanyag/levegő keverékarányával. 
[6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2 fejezet] 
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12.3. A kísérletekhez használt tüzel
 

12-1. ábra: 

12-2. ábra: Az etanol tüzel

12-3. ábra: Etanol-benzin keverék relatív g
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12.4. A mérőberendezés kialakítása 
 

Fúvóka 1. Mérés 2. Mérés 3. Mérés Átlag Hidr. átm.  Százalék Tüz.a. 

92 146 149 148 147,67 0,920 100,00 Benzin 

98 172 171 171 171,33 0,991 116,02  

98 - 1 190 192 191 191,00 1,046 129,34  
98 - 2 202 203 202 202,33 1,077 137,02 80% E85 

95 160 161 160 160,33 0,959 108,58  

95 - 1 170 168 169 169,00 0,984 114,44  
95 - 2 175 180 177 177,33 1,008 120,09  

95 - 3 185 186 186 185,67 1,031 125,73  

95 - 4 223 221 224 222,67 1,130 150,79 E85 

100 186 189 188 187,67 1,037 127,09  

100 - 1 233 232 232 232,33 1,154 157,33  

100 - 2 239 240 241 240,00 1,173 162,52 Etanol 

12-1. táblázat: Az E85 fúvókák átalakítása során kapott értékek 

 

 

12-4. ábra: A Carbutest berendezés és a mérőedény 
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12-5. ábra: Az elektromos biztonsági szelep és az LPG reduktor 

 
12-6. ábra: Az olajhőmérő érzékelője, beépítve 

 
12-7. ábra: Az olajhőmérő mutatója 
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12.5. Kísérleti vizsgálatok benzin, E85 és hidrogén üzemben 

12.5.1 A motor vizsgálata benzinüzemben, gyári beállításokkal 

 

Szükséges adatok 
Hengerszám z 1 db 

Ütemszám i 4  

Sűrűség ρ 0,76 g/cm3 

Fűtőérték H 43560 kJ/kg 
Térfogat V 16 cm3 

Előgyújtás φ 25 ft° FHPe 

Tömeg mt 12,16 g 
12-2. táblázat: A számításokhoz szükséges adatok 

 

Korrekciós tényező 
pl 100,2 kPa 

pn 2,13 kPa 

psz 98,07 kPa 
α0 1,0012  

12-3. táblázat: A korrekciós tényező 

 
Sorszám Fordulatszámjelek Idő Teljesítmény Feszültség 

 
1/perc s W V 

nmin nmax τ P U 

1 6270 6310 50,55 0 220,5 

2 6065 6115 46,1 797 220,5 

3 5830 5890 40,15 1548 217,5 
4 5665 5735 36,4 2056 206,5 

5 5640 5700 31,05 2792 209,5 

6 5675 5725 25,85 3626 210,5 

7 5660 5740 23,1 4472 214,5 
8 5570 5630 21,55 4921 207,5 

9 5440 5530 21,05 4973 198 

10 5270 5370 20,95 4920 184 

11 5110 5165 19,95 4875 172,5 
12-4. táblázat: A gyári benzin üzemben mért adatok átlagértékei 
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Mért adatok 
Sorszám Fordulatszám Idő Teljesítmény Feszültség 

 1/perc s W V 

 nmin nmax τ P U 

1 6260 6300 51,3 0 221 

2 6060 6100 45,9 814 220 
3 5800 5880 40,1 1545 214 

4 5670 5730 36,5 2084 207 

5 5680 5740 30,7 2851 210 

6 5700 5760 25,1 3719 214 
7 5660 5740 22,7 4506 215 

8 5570 5630 21,5 4936 208 

9 5400 5520 20,8 5030 199 

10 5240 5360 21,4 4920 183 
11 5100 5180 19,9 4890 172 

1 6280 6320 49,8 0 220 

2 6070 6130 46,3 780 221 

3 5860 5900 40,2 1551 221 
4 5660 5740 36,3 2028 206 

5 5600 5660 31,4 2733 209 

6 5650 5690 26,6 3533 207 

7 5660 5740 23,5 4438 214 
8 5570 5630 21,6 4906 207 

9 5480 5540 21,3 4916 197 

10 5300 5380 20,5 4920 185 

11 5120 5150 20 4860 173 
12-5. táblázat: A mért adatok benzinüzemben, gyári beállításokkal 

  



Ph. D. Disszertáció   Budik György 

97 
 

 
 

Számított adatok 

Sorsz. 
Átl. 

ford.sz. 
Megtett 

ford. 
Terh. 

ell. 
Korr.  
telj. Fogy. 

Fajl. 
fogy. Dózis Hatásfok Fogyasztás 

 
 

1/perc  Ohm kW kg/h g/kWh mg % l/h 

na n Rt P0 Bt bt md η bvt 

1 3145,0 2649,7 ∞ 0,00 0,87 ∞ 9,18 0,00 1,14 
2 3045,0 2339,6 61,00 0,80 0,95 1190,06 10,40 6,94 1,25 

3 2930,0 1960,7 30,56 1,55 1,09 703,51 12,40 11,75 1,43 

4 2850,0 1729,0 20,74 2,06 1,20 584,25 14,07 14,15 1,58 

5 2835,0 1467,1 15,72 2,80 1,41 504,37 16,58 16,39 1,86 
6 2850,0 1227,9 12,22 3,63 1,69 466,49 19,81 17,72 2,23 

7 2850,0 1097,3 10,29 4,48 1,90 423,27 22,16 19,53 2,49 

8 2800,0 1005,7 8,75 4,93 2,03 412,31 24,18 20,04 2,67 

9 2742,5 962,2 7,88 4,98 2,08 417,69 25,28 19,79 2,74 
10 2660,0 928,8 6,88 4,93 2,09 424,21 26,18 19,48 2,75 

11 2568,8 854,1 6,10 4,88 2,19 449,58 28,47 18,38 2,89 
12-6. táblázat: A gyári benzin üzemű mérés számítási eredményei 
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12.5.2 A motor vizsgálata benzin üzemben 20° FHP előtti előgyújtással 

 
A mérés ideje: 2009. 10. 29. 
A mérés helyszíne: BME Gépjárművek tanszék, Csonka laboratórium 
 

  
Fúvóka 

 

Elő- 
gyújtás, 

° 

Olaj-  
hőm.,

°C 

Leolvasott  
ford. szám 

Teljesít-
mény, 

W 

Fogyasztás, 
g 

Mérés 
ideje, 

s 

1. 92 20 <50 3100 0 16 47,9 
2. 92 20 <50 3050 800 16 42,5 
3. 92 20 <50 3050 1600 16 39,4 
4. 92 20 <50 2970 2400 16 34,6 
5. 92 20 <50 2930 3200 16 27,3 
6. 92 20 <50 2830 3800 16 24,7 
7. 92 20 <50 2770 4200 16 22,6 
8. 92 20 <50 2720 4600 16 22,5 

12-7. táblázat: A benzin üzemben, 20°-os előgyújtás értékkel mért adatok táblázata 
 
H (benzin)=43560 kJ/kg 
ρ=0,76 g/cm3 

 
mt. g τ, s Bt, kg/h P, kW 

bt, 
g/(kW·h) 

η, % kJ/(kW·h) 

1 12,16 47,9 0,91 0 0 0 0 
2 12,16 42,5 1,03 0,8 1287,52 6,41 56084,78 
3 12,16 39,4 1,11 1,6 694,416 11,9 30248,77 
4 12,16 34,6 1,26 2,4 527,167 15,67 22963,42 
5 12,16 27,3 1,60 3,2 501,098 16,49 21827,87 
6 12,16 24,7 1,77 3,8 466,39 17,71 20316,24 
7 12,16 22,6 1,94 4,2 461,18 17,91 20089,37 
8 12,16 22,5 1,95 4,6 422,95 19,53 18423,99 
12-8. táblázat: A benzin üzemben, 20°-os előgyújtás értékkel számított eredmények 

táblázata 
 
  



Ph. D. Disszertáció   Budik György 

99 
 

12.5.3 Az E85 üzem optimalizálási táblázatai 

 

FúvókaElőgyújtás
Mért 

ford.sz. Teljesítmény Feszültség 
Valós 

ford.sz. 
Valós 
fesz. Össztelj 

 ° 1/perc W W V V 1/perc V W 
113 25 6300 0 0 216 226 3150 221 0 

  6100 800 0 216 226 3050 221 800 
  5900 1500 0 206 222 2950 214 1500 
  5740 2000 0 192 216 2870 204 2000 
  5800 1478 1430 209 218 2900 213,5 2908 
  5760 2143 1404 202 218 2880 210 3547 
  5750 1490 2840 209 222 2875 215,5 4330 
  5670 2150 2780 207 222 2835 214,5 4930 
  5460 1310 3670 195 209 2730 202 4980 
  5360 1700 3230 178 195 2680 186,5 4930 
  5210 2000 2900 170 187 2605 178,5 4900 

113 28 5700 1430 1500 212 216 2850 214 2930 
  5730 2160 1531 204 220 2865 212 3691 
  5750 1493 3136 210 223 2875 216,5 4629 
  5760 2243 3183 210 225 2880 217,5 5426 
  5600 2620 2860 197 215 2800 206 5480 
  5420 2814 2513 181 200 2710 190,5 5327 
  5200 1994 3345 170 190 2600 180 5339 

113 30 5720 2100 1500 204 220 2860 212 3600 
  5760 2830 1565 204 223 2880 213,5 4395 
  5770 2220 3150 211 226 2885 218,5 5370 
  5600 2630 2857 197 216 2800 206,5 5487 
  5400 2818 2507 181 202 2700 191,5 5325 

113 32 5730 1570 1520 202 217 2865 209,5 3090 
  5760 2270 1565 203 222 2880 212,5 3835 
  5720 1580 3070 208 222 2860 215 4650 
  5700 2280 3075 207 224 2850 215,5 5355 
  5500 2670 2770 194 213 2750 203,5 5440 
  5400 2823 2428 178 200 2700 189 5251 

113 34 5740 1486 1526 202 217 2870 209,5 3012 
  5730 2170 1516 204 221 2865 212,5 3686 
  5740 1500 3130 210 223 2870 216,5 4630 
  5750 2250 3170 213 217 2875 215 5420 
  5500 2660 2780 198 216 2750 207 5440 
  5380 2850 2503 180 200 2690 190 5353 

113 36 5760 1480 1520 206 221 2880 213,5 3000 
  5740 2190 1530 206 222 2870 214 3720 
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  5770 1505 3150 212 225 2885 218,5 4655 
  5760 2266 3172 213 227 2880 220 5438 
  5500 2670 2850 197 216 2750 206,5 5520 
  5420 2845 2502 180 202 2710 191 5347 

12-9. táblázat: E85 üzem optimalizálás táblázata 

Fúvóka Előgyújtás Fordulatszám Feszültség Teljesítmény 
 fok 1/perc V W 

113 25 2730 202 4980 

 28 2800 206 5480 

 30 2800 206,5 5487 
 32 2750 203,5 5440 

 34 2750 207 5440 

 36 2750 206,5 5520 

 38 2755 207 5543 
 40 2750 207,5 5554 

117 40 0 0 0 

 36 0 0 0 

108 40 2760 207,5 5525 
 38 2775 205 5426 

 36 2730 205,5 5473 
12-10. táblázat: A maximálisan levehető teljesítmény, különböző előgyújtási szögeknél 

 
Sorszám Fordulatszám Idő Teljesítmény Feszültség 

 1/min s W V 

 nmin nmax τ P U 

1 (113) 5470 5530 14,6 5554 207,5 

2 (108) 5480 5560 16,1 5525 207,5 
12-11. táblázat: A fúvókák mért értékei (előgyújtás 40°) 

Sorszám Átl. fsz. Megtett fsz. Terh. ell. Korr. Telj.  Óránkénti fogy. Fajl. fogy. 
 1/min Ω kW kg/h g/(kW·h) 

 na n Rt P0 Bt bt 

1 (113) 2750 737,9 7,752 5,560 3,116 563,4 

2 (108) 2760 671,6 7,793 5,531 2,826 508,2 
12-12. táblázat: A fúvókák számított adatai (előgyújtás 40°) 
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12.5.4 A motor vizsgálata E85 üzemben, optimális beállításokkal 

 

Sorszám Fordulatszám Idő Teljesítmény Feszültség 
 1/perc s W V 

 nmin nmax τ P U 

1 6180 6220 50,98 0 222 

2 6120 6180 41,4 790 220 

3 5840 5900 36 1585 217 
4 5750 5790 32,1 2190 208 

5 5710 5770 26,6 2980 216 

6 5730 5770 22,6 3770 214 

7 5740 5820 18,1 4598 214 
8 5690 5750 16,9 5240 218 

9 5540 5560 15,9 5329 205 

10 5350 5410 16,8 5117 189 
1 6140 6200 54,1 0 221 

2 6150 6210 44,1 750 220 

3 5930 5970 36,4 1600 221 

4 5770 5830 31,5 2190 213 
5 5700 5780 27,3 2978 213 

6 5730 5810 22,4 3789 216 

7 5730 5790 18,6 4515 219 

8 5710 5770 16,7 5097 218 
9 5520 5580 16,1 5294 205 

10 5370 5430 16,3 5054 190 

1 6180 6220 52,9 0 221 

2 6130 6190 42,7 775 221 
3 5910 5990 36,4 1620 221 

4 5740 5800 31,9 2200 210 

5 5720 5780 27,2 3000 216 

6 5760 5840 22,5 3830 218 
7 5770 5830 18,1 4630 220 

8 5700 5760 16,7 5280 218 

9 5500 5580 16,3 5280 205 

10 5340 5460 16,7 5060 190 
12-13. táblázat: Az E85 üzemben mért adatok táblázata 
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Szükséges adatok 
Hengerszám z 1 db 

Ütemszám i 4  

Sűrűség ρ 0,784 g/cm3 

Fűtőérték H 28800 kJ/kg 
Térfogat V 16 cm3 

Előgyújtás φ 40 ft° FHPe 

Tömeg mt 12,544 g 
12-14. táblázat: A számításokhoz szükséges adatok 

 

Az alábbi táblázat a 3 alkalommal megismételt mérés átlageredményeit tartalmazza: 
 

Sorszám Fordulatszámjelek Idő Teljesítmény Feszültség 

 
1/perc s W V 

nmin nmax τ P U 

1 6166,67 6213,33 52,66 0 221,33 

2 6133,33 6193,33 42,73 771,67 220,33 

3 5893,33 5953,33 36,27 1601,67 219,67 
4 5753,33 5806,67 31,83 2193,33 210,33 

5 5710 5776,67 27,03 2986 215 

6 5740 5806,67 22,50 3796,33 216 

7 5746,67 5813,33 18,27 4581 217,67 
8 5700 5760 16,77 5205,67 218 

9 5520 5573,33 16,10 5301 205 

10 5353,33 5433,33 16,60 5077 189,67 
12-15. táblázat: A mért adatok átlagértékei 

  



Ph. D. Disszertáció   Budik György 

103 
 

 
 

12-16. táblázat: Az E85 üzemű mérés számítási eredményei 
  

Számított adatok 

Sorszám 
Átl. 

ford.sz. 
Megtett 

ford. 
Terh. 
ell. 

Korr. 
telj. Fogy. 

Fajl. 
Fogy. Dózis Hatásfok Fogy. 

 1/perc  Ω kW kg/h g/kWh mg % l/h 

 na n Rt P0 Bt bt md η bvt 

1 3095 2716,4 ∞ 0 0,86 ∞ 9,24 0 1,09 

2 3081,7 2194,8 62,91 0,77 1,06 1367,83 11,43 9,14 1,35 

3 2961,7 1790,2 30,13 1,6 1,25 776,51 14,01 16,1 1,59 

4 2890 1533,3 20,17 2,20 1,42 646,01 16,36 19,35 1,81 

5 2871,7 1293,8 15,48 2,99 1,67 558,78 19,39 22,37 2,13 

6 2886,7 1082,5 12,29 3,8 2,01 528,06 23,18 23,67 2,56 

7 2890 879,8 10,34 4,59 2,47 539,03 28,51 23,19 3,15 

8 2865 800,6 9,13 5,21 2,69 516,78 31,34 24,19 3,44 

9 2773,3 744,2 7,93 5,31 2,8 528,5 33,71 23,65 3,58 

10 2696,7 746,1 7,09 5,08 2,72 535,2 33,63 23,36 3,47 
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12.5.5 A motor vizsgálata E85 üzemben 20° FHP előtti előgyújtással 

 
A mérés ideje: 2009. 10. 30. 
A mérés helyszíne: BME Gépjárművek tanszék, Csonka laboratórium 
 

  Fúvóka 
Elő- 

gyújtás, 
° 

Olaj-
hőm. 
,°C 

Leolvasott  
ford.szám 

Teljesít-
mény, 

W 
Fogyasztás,g 

Mérés 
ideje, 

s 
Megjegyzés 

1. 108 20 <50 3200 0 16 45,8  
2. 108 20 <50 3110 800 16 37  
3. 108 20 <50 3010 1600 16 31,7  
4. 108 20 <50 2930 2400 16 27,6  
5. 108 20 <50 2860 3000 16 24,8  
6. 108 20 <50 2800 3400 16 22,8  
7. 108 20 <50 2750 4100 16 19,7  
8. 108 20 <50 2700 4400 16 18,4 U=201V 
9. 108 20 <50 2600 4400 16 18,9 U=188V 

12-17. táblázat: Az E85 üzemben, 20°-os előgyújtás értékkel mért adatok táblázata 
 
H (E85)=28800 kJ/kg 
ρ=0,784 g/cm3 

 
 

mt, g τ, s Bt, kg/h P, kW 
bt, 

g/(kW·h) 
η, % kJ/(kW·h) 

1 12,544 45,8 0,985 0 0 0 0 
2 12,544 37 1,220 0,8 1525,6 8,193 43937,9 
3 12,544 31,7 1,424 1,6 890,34 14,03 25641,99 
4 12,544 27,6 1,636 2,4 681,73 18,33 19634,09 
5 12,544 24,8 1,820 3,2 569,03 21,96 16388,13 
6 12,544 22,8 1,98 3,8 521,21 23,98 15011,1 
7 12,544 19,7 2,292 4,2 545,78 22,902 15718,66 
8 12,544 18,4 2,45 4,6 533,53 23,42 15365,81 
9 12,544 18,9 2,38 4,6 519,42 24,06 14959,3 

12-18. táblázat Az E85 üzemben, 20°-os előgyújtás értékkel számított eredmények 
táblázata 
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12.5.6 A motor vizsgálata hidrogén üzemben, optimális beállításokkal 

A mérés ideje: 2009. 10. 28. 
A mérés helyszíne: BME Gépjárművek tanszék, Csonka laboratórium 
 

 
Fúvóka, 

mm 

Elő- 
gyújtás 

° 

Olaj-
hőm., 

°C 

Leolvasott  
ford.szám, 

1/perc 

Teljesít-
mény, 

W 

Fogyasztás, 
g 

Mérés 
ideje, 

s 
Megjegyzés 

1. 4,8 20 <50 3000 0 5,6 120  
2. 4,8 20 <50 2930 800 7,8 120  
3. 4,8 20 <50 2840 1400 9,4 120 U=210V 
4. 4,8 20 <50 2760 1900 11 120 U=200V 
5. 4,8 20 <50 2720 2500 13,3 120 U=194V 
6. 5 20 <50 3030 0 5,7 120  
7. 5 20 <50 3000 800 7,9 120  
8. 5 20 <50 2900 1500 10,7 120 durrog 
9. 5 20 <50 2830 2100 12,6 120 durrog 
10. 5 20 <50 2760 2700 14,9 120 durrog 
11. 5 20 <50 3000 0  120  

12-19. táblázat: A hidrogén üzemben mért adatok táblázata 
 

A mérés kiértékelése: 
 
H (H2)=119930 kJ/kg 
 
 mt, g τ, s Bt, kg/h P, kW bt, g/(kW·h) η, % kJ/(kW·h) 

1 5,6 120 0,168 0 0 0 0 
2 7,8 120 0,234 0,8 292,5 10,26 35079,53 
3 9,4 120 0,282 1,4 201,42 14,90 24157,33 
4 11 120 0,33 1,9 173,68 17,28 20829,95 
5 13,3 120 0,399 2,5 159,6 18,80 19140,83 
6 5,7 120 0,171 0 0 0 0 
7 7,9 120 0,237 0,8 296,25 10,13 35529,26 
8 10,7 120 0,321 1,5 214 14,02 25665,02 
9 12 120 0,36 2,1 171,42 17,51 20559,43 
10 14,3 120 0,429 2,7 158,88 18,89 19055,54 

12-20. táblázat: A hidrogén üzem számított eredményeinek táblázata 
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A hidrogén fogyasztás ellenőrzése 
 
Benzin és E85 üzemben a mérési eredmények megbízhatósága nem vetett fel kérdéseket, 
hiszen a korábbi kísérletek során már használt és bevált térfogatmérés került alkalmazásra. 
Ennek ellenére a méréseket többször megismételtem, és elhanyagolható, a mérési eljárás 
pontatlanságaira visszavezethető különbségek adódtak az eredményekben. 
 
Hidrogén üzemben azonban a több pontatlansági lehetőséggel bíró, ám igen kézenfekvő 
eredményeket produkáló tömegmérés került alkalmazásra, így jogosan merült fel az igény 
a kísérlet megismétlésére, azt megállapítandó, vajon mekkora eltérések adódnak a mérési 
pontatlanságból. 
 
A hidrogénüzemű fogyasztásmérés eredményei 
 
1. mérés: 
A mérés ideje: 2009. 10. 28. 
A mérés helyszíne: BME Gépjárművek tanszék, Csonka laboratórium 
 
A következő diagramokon a motor jelleggörbéi láthatók hidrogén üzemben, optimális 
beállításokkal. 
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12-8. ábra: A motor jelleggörbéi hidrogénüzemben, optimális beállításokkal (1. mérés) 
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2. és 3. mérés: 
A mérés ideje: 2009. 11. 04. 
A mérés helyszíne: BME Gépjárművek tanszék, Csonka laboratórium 
 
Ezen kísérlet során megismételtem az optimalizált hidrogén üzemben (4,8 mm-es fúvóka, 
20°-os előgyújtás) történő teljesítmény- és fogyasztásmérést. 
 
A mért adatok: 
 

  
Fúvóka, 
mm 

Elő- 
gyújtás 
° 

Olaj-
hőm., 
°C 

Leolvasott  
ford.szám, 
1/min 

Teljesít-
mény, 
W 

Fogyasztás, 
g 

Mérés 
ideje, 
s 

Megjegyzés 

1. 4,8 20 <50 3100 0 5,9 120  

2. 4,8 20 <50 3030 800 8,2 120  

3. 4,8 20 <50 2880 1400 9,6 120  

4. 4,8 20 <50 2800 2000 10,8 120  

5. 4,8 20 <50 2680 2300 11,6 120  

6. 4,8 20 <50 3100 0 6,2 120  

7. 4,8 20 <50 2980 800 8,1 120  

8. 4,8 20 <50 2870 1400 9,7 120  

9. 4,8 20 <50 2800 2000 11,6 120  

10. 4,8 20 <50 2680 2300 12,1 120  

12-21. táblázat: A megismételt hidrogén üzemben mért adatok táblázata 
 

A mérés kiértékelése: 
 
H(H2)=119930 kJ/kg 
 

mt, g tau, s Bt, kg/h P, kW 
bt, 
g/(kW·h) 

η, % kJ/(kW·h) 

1 5,9 120 0,18 0 0 0 0 
2 8,2 120 0,25 0,8 307,5 9,76 36878,48 
3 9,6 120 0,29 1,4 205,71 14,59 24671,31 
4 10,8 120 0,32 2 162 18,53 19428,66 
5 11,6 120 0,35 2,3 151,3 19,84 18145,93 
6 6,2 120 0,19 0 0 0 0 
7 8,1 120 0,24 0,8 303,75 9,88 36428,74 
8 9,7 120 0,29 1,4 207,86 14,44 24928,31 
9 11,6 120 0,35 2 174 17,25 20867,82 
10 12,1 120 0,36 2,3 157,83 19,02 18928,08 

12-22. táblázat: A megismételt hidrogén üzemben történt mérések számított 
eredményeinek táblázata 



Ph. D. Disszertáció   Budik György 

109 
 

2. mérés: 

 

 

 

 
12-9. ábra: A motor jelleggörbéi hidrogénüzemben, optimális beállításokkal (2. mérés) 
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3. mérés: 

 

 

 

 
12-10. ábra: A motor jelleggörbéi hidrogénüzemben, optimális beállításokkal (3. mérés) 
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Az egymást követő hidrogén fogyasztásmérések összehasonlítása 
 
A következő összehasonlító diagramok az egymást követő kísérleti eredményeket 
ábrázolják közös diagramban, ezzel megkönnyítve a tanulságok levonását. 
 
A diagramokat megvizsgálva megállapítható, hogy nem mutatkozik jelentős eltérés az 
egymást követő hidrogén üzemben történt fogyasztásmérések között. Ezzel elfogadottnak 
tekintem a hidrogén üzemben történő fogyasztásmérési módszerem helyességét.  
 
A diagramokon látható eltérések a mérési pontatlanságokon felül a két mérési időpont 
közötti eltérésnek tudhatók be. 
 
 
 

mt, g τ, s Bt, kg/h P, kW 
bt, 

g/(kW·h) 
η, % kJ/(kW·h) 

1 5,9 120 0,18 0 0 0 0 
2 8,03 120 0,24 0,8 301,25 9,96 36128,91 
3 9,57 120 0,29 1,4 205 14,64 24585,65 
4 11,13 120 0,33 1,97 169,83 17,67 20367,77 
5 12,33 120 0,37 2,37 156,34 19,20 18749,62 
12-23. táblázat: A hidrogén üzemben történt mérések számított eredményeinek átlagolt 

táblázata 
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12-11. ábra: A motor jelleggörbéi hidrogénüzemben, optimális beállításokkal 
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12.6. A motor termodinamikai számítása 

12.6.1 A motor termodinamikai számítása E85 tüzelőanyagra 

A számítás elvégzéséhez rendelkezésemre álló adatok: 
 

Tüzelőanyag fűtőértéke H 28800 kJ/kg 

Környezeti nyomás p0 101325 Pa 

Környezeti hőmérséklet T0 293 K 

Teljesítmény P 4400 W 

Fordulatszám n 2700 1/min 

Hengerszám z 1 
 

Löket s 0,064 m 

Dugattyúátmérő Ddug 0,088 m 

Hengertérfogat Vh 0,000389 m3 

Kompresszióviszony ε 8 
 

Konstrukciós tényező  φk 0,0575 - 

12-24. táblázat: A rendelkezésre álló adatok 

Az Otto-körfolyamat munkáját és termikus hatásfokát az alábbi összefüggéssel lehet 
számolni: 

� � �� � ��             �	 

� � �

�� � 1 � ����  

 
12-12. ábra: A termikus konstrukciós tényező 
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A szívás folyamata 
A levegő nyomásvesztesége a szívócsőben: 

��� � 10000 �� 

Dugattyú középsebesség: 

�� � 2 · � · �
60 � 5,76 �

�  

A hengerbe belépő levegő hőmérséklete a hőmérsékletnövekedés figyelembevételével: 

 
12-13. ábra: Segédábra ∆t kiválasztásához 

Hőmérsékletnövekedés: 

∆! � ∆!"#$ % &∆!"'( � ∆!"#$3 * · &+ � 1
7 % 2 · �"'( � �

�"'( � �"#$* 

A benzinnel végzett teljesítmény- és fogyasztásmérés eredményei alapján a motor 
fordulatszámai: 

�"'( � 3000 �
"#$ - ezt üresjáratban teljesíti a motor. 

�"#$ � 2700 �
"#$ - maximális teljesítmény esetén (4400 W). 

Mivel � � �"#$, ezért az egyenlet egyszerűsödik: 

∆! � ∆!"#$ % &∆!"'( � ∆!"#$3 * · &+ � 1
7 % 2 · 1* 

∆!"#$ � 15 °,  ∆!"'( � 30 °, 

∆! � 25 - 

A hengerbe lépő levegő hőmérséklete: 

.′/ � ./ % ∆! � 318 - 

A szívási végnyomás az indikátordiagram alapján: 

�� � 0,88325 · 100 �� 

A levegő közepes sűrűsége a szívóvezetékben: 
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12 � �/ · .3/ % �� · ./ · 1045
2 · 67 · ./ · .3/ � 0,603  �8

�5  
 
A szívási véghőmérséklet: 
A szívási véghőmérséklet meghatározásánál a friss keverék hőmérsékletét (T’0) és a 
visszamaradó gázok jellemzőit kell figyelembe venni (Vc, pr, Tr). 
A töltet tömege a szívás végén, ha mr a visszamaradó gázok tömege, mk a beszívott gázok 
tömege: 

�� � �9 % ��            �8 

Clapeyron-egyenletekből a tömegeket kifejezve és behelyettesítve: 

�� · :�6� · .� � �9 · :;69 · .9 % �/ · :< · 
=6/ · .  

Feltételezve, illetve bevezetve, hogy a gázállandók egyenlőek 

6� � 6/ � 69, és hogy 
>?
>@ � A és 

>B
>@ � A � 1 

Ezáltal a szívási véghőmérséklet: 

.� � �� · A · ././.9 · �9 % 
= · CA � 1D · �/
            - 

A hengerben lévő töltet hőmérlegéből kifejezhető a töltési fok illetve a volumetrikus 
hatásfok: 


= � CA � �� � �9D · ./CA � 1D · ./ · �/  

A volumetrikus hatásfok behelyettesítésével a szívási véghőmérséklet: 

.� � .3/
1 � �9A · �� · E1 � ./.9F             - 

A visszamaradó gázok nyomása: 
A visszamaradó gázok nyomása elsősorban a szívó- és a kipufogószelep átmérőjétől függ. 

G� H� � H�� , ���IJ ∆�9 � 0,66 · ∆��� 

G� H� K H�� , ���IJ ∆�9 � 0,8 · ∆��� 

∆�9 � 0,8 · ∆��� � 8 · 105 �� 

�9 � �/ % ∆�9 � 1,09325 · 100 �� 

A visszamaradó gázok hőmérséklete: 

.9 � 1200 � M20 · CA � 5D % N2 · C6000 � �DO � 950,25 - 

Így a szívási véghőmérséklet: 
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.� � .3/
1 � �9A · �� · E1 � ./.9F � 354,493 - 

 
A sűrítés folyamata: 
A sűrítés utáni jellemzőket, mint a Vc térfogatra vonatkozó fiktív értékeket a Poisson-
egyenletekből lehet számítani. Ehhez ismerni kell a sűrítés folyamatának átlagos politróp 
kitevőjét. Ennek meghatározása a következő számítással lehetséges: 
 
Sűrítési végnyomás és véghőmérséklet: 
A sűrítési végnyomást az indikátordiagramról leolvastam: 

�� � 26,739 · 100 �� 

Ennek felhasználásával meghatároztam a sűrítés folyamatának politrópikus kitevőjét: 

�� � �� · A$? 

n� � logU &����* � 1,64 

A sűrítési véghőmérséklet: 

.� � .� · A$?4� � 741,48 - 

 
 
Az égés folyamata: 
A tüzelőanyag tömeg szerinti összetétele: 

8; � 0,571 

8VW � 0,132  
8XW � 0,297 

8; % 8VW % 8XW � 1 �8 

A mol-nyi mennyiségben számított elméletileg szükséges (Lo) és a légviszony (α) 

felvételével a tényleges levegőmennyiség (L): 
A számítógépes számítás iterációval történő finomításával sikerült meghatározni a 
légviszonyt: 

Y � 1,1 

Z/ �
8;12 % 8VW4 � 8XW320,21 � 0,3395 �I[/�8 

Z � α · Z/ � 0,3735 �I[/�8 

A visszamaradó gázok mennyisége molban: 

9̂ � _ · α · Z/             �I[ �8⁄  
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A visszamaradó gázok tényezője: 

_ � .3/
.9 · EA · ���9 � 1F � 0,06125 

Így: 

9̂ � _ · α · Z/ � 0,02288 �I[/�8 

Égés előtt a hengerben lévő keverék mennyisége: 

^� � 9̂ % Z � 0,3964 �I[/�8 

Az égés végén a hengerben lévő égéstermék mennyisége: 

^5 � 9̂ % â            �I[ 
Az égéstermék mennyisége, ha α x 1: 

â � 8;12 % 8VW2 % 0,79 · Z % 0,21 · Zy · CY � 1D � 0,4086 �I[ 
Így: 

^5 � 9̂ % â � 0,4315 �I[ 
A 2. és 3. pont közötti molváltozási tényező: 

b � ^5^� � 1,0887 

Az indikátor diagram 3. fiktív pontjában a hőmérséklet meghatározásához a mol-nyi 
mennyiségekre felírt belső energiák összegéből kell kiindulni. 

c35 � c3� % cV�            �	/�I[ 
^5 · ,=5 · .5 � ^� · ,=� · .� % d · Ce � ∆eD 

Innen kifejezve a T3 égési véghőmérsékletet: 

.5 � ,=� · .� % d · Ce � ∆eDα · Z/ · C_ % 1D
b · ,=5              - 

Az összefüggésben a Cv2, Cv3 molhő (kJ/molK), H a fűtőérték, ∆H a szénmonoxiddá 
elégő hányad fűtőértéke, ξ a hőkihasználási tényező. A hőkihasználási tényező az alábbi 
képlettel számolható, ahol a zárójelben lévő tagok közül a második az égés során 
bekövetkező disszociáció jelenségét érzékelteti. 
 
A hőkihasználási tényező: 

d � 1 � f2,5 · 105 · N�� % CA � 4D · ��
5 · 10g · hN�

i � 0,7439 

A molhő értékét a 2. állapotú töltetre (Cv2) fajhőtáblázatból határoztam meg lineáris 
interpolációval: 
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,=� � 92,4 �k/�I[- 

Az égés utáni molhőt (Cv3) a mérési eredményekből becsülve kaptam meg. 

,=5 � 98,7 �k/�I[- 

Ezek után az égési véghőmérséklet: 

.5 � �=� · .� % d · eZ · C_ % 1D
b · �=5 � 2040,642 - 

Az égési végnyomás: 

�5 � b · �� · .5.� � 48,126 · 100 �� 

Az égés idő: 
Az égési idő a gyújtógyertya és a henger legtávolabbi pontjának távolsága (h), valamint az 
égési sebesség (ce) ismeretében számítható. 
A gyújtógyertya és a henger legtávolabbi pontjának távolsága a kompresszióviszonyból és 
a löketből meghatározva: 

G � 0,085 � 

Az égési idő (tapasztalati értékek és az indikátor diagram alapján): 

lm � 0,0210 � 

Az égés átlagos sebessége: 

�m � G
lm � 40,5 �

�  

Az égési időre eső főtengely elfordulás: 

n � 2 · o · � · lm  � 35,6047°q! 

A gyújtás helye a felső holtpont előtt (konstans értékre beállítva): 

nrs � 20 °q! 

E85 esetén az optimális előgyújtási szög nrs � 25 °q! 

 
A maximális nyomás helye a felső holtpont után az indikátordiagram alapján: 

nt"'( � 27,2 °q! 
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12-14. ábra: Otto-motor körfolyamat égési szakaszának szerkesztése 

A felső holtpontban a nyomás (a mért p-φ indikátordiagram felhasználásával): 

�35 � �� % u · C�5 � ��D � 28,878 · 100 �� 

 
Az expanzió folyamata és a kipufogás: 
Az expanzió folyamatát az indikátor diagramon a 3-4 politrópa írja le, melynek mind a 
kezdőpontja (3), mind a végpontja (4) fiktív érték. Ismerni kell az expanzió folyamatának 
átlagos politróp kitevőjét. Ennek meghatározása a következő számítással lehetséges: 
A fiktív 4. pontban a nyomás és hőmérséklet meghatározása a Poisson-egyenletekkel 
lehetséges (Vh=V1): 

�j � �5 · 1
A$W             �� 

.j � .5 · 1
A$W4�             - 

Ezen nyomás és hőmérséklet, majd a politrópikus kitevő kiszámításához elsőként meg kell 
határozni a nyomást az alsó holtpontban a mért indikátordiagram alapján.  

�3� � 3,46 · 100 �� 

továbbá     

�3� � �j % �92  

ebből p4-et kifejezve: 

�j � �3� · 2 � �9 � 5,827 · 100 �� 

Ennek felhasználásával meghatároztam az expanzió folyamatának politrópikus kitevőjét: 

n� � logU &�5�j* � 1,0154 
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.j � .5 · 1
A$W4� � 1185,93 - 

 
A kipufogás: 
Az elméleti Otto-körfolyamatban a kompresszió (ε) és az expanzió viszony (δ) egyenlő. A 

valóságban ez az egyenlőség nem áll fenn (ε> δ). A szabad kipufogás folyamatát az alábbi. 
ábra szemlélteti. A kipufogószelep a 4’ pontban nyit.  

 
12-15. ábra: Otto-motor körfolyamat kipufogási szakaszának szerkesztése 

A kipufogószelep nyitás az alsó holtpont előtt: 

n� � 14° q! 

Az expanzióviszony: 

v � 1 % 0,5 · C1 % �I�n�D · CA � 1D � 4,9786 

A kipufogószelep nyitási pontjának állapotjelzői: 

�3j � �5 · 1
v$W � 9,4313 · 100 �� 

.3j � .5 · 1
v$W4� � 1294,14 - 

Az expanzió közbeni kipufogás a 4’’ pontban fejeződik be. Ezt követi a kitolás, mely a 
felső holtpontig tart. A 4’’ pontban a nyomás a korábban kiszámított pr érték. A Tr2 
hõmérséklet a 4’’ pontban egy látszólagos politróp kitevõvel határozható meg. 

�5 � 1,28 % 3 · 105 · N�� � 1,3439 

A visszamaradó gázok számított hőmérséklete: 

.9� � .j� · & �9�j�*
$w4�$w � 745,598 - 
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12.6.2 A motor termodinamikai számítása hidrogén tüzelőanyagra 

A számítás elvégzéséhez rendelkezésemre álló adatok: 
 

Tüzelőanyag fűtőértéke H 119930 kJ/kg 

Környezeti nyomás p0 101325 Pa 

Környezeti hőmérséklet T0 293 K 

Teljesítmény P 2300 W 

Fordulatszám n 2680 1/min 

Hengerszám z 1 
 

Löket s 0,064 m 

Dugattyúátmérő Ddug 0,088 m 

Hengertérfogat Vh 0,000389 m3 

Kompresszióviszony ε 8 
 

Konstrukciós tényező  φk 0,0575 - 

12-25. táblázat: A rendelkezésre álló adatok 

Az Otto-körfolyamat munkáját és termikus hatásfokát az alábbi összefüggéssel lehet 
számolni: 

� � �� � ��             �	 

� � �

�� � 1 � ����  

 
12-16. ábra: A termikus konstrukciós tényező 
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A szívás folyamata 
A levegő nyomásvesztesége a szívócsőben: 

��� � 10000 �� 

Dugattyú középsebesség: 

�� � 2 · � · �
60 � 5,7173 �

�  

A hengerbe belépő levegő hőmérséklete a hőmérsékletnövekedés figyelembevételével: 

 
12-17. ábra: Segédábra ∆t kiválasztásához 

Hőmérsékletnövekedés: 

∆! � ∆!"#$ % &∆!"'( � ∆!"#$3 * · &+ � 1
7 % 2 · �"'( � �

�"'( � �"#$* 

 
A benzinnel végzett teljesítmény- és fogyasztásmérés eredményei alapján a motor 
fordulatszámai: 

�"'( � 3000 �
"#$ - ezt üresjáratban teljesíti a motor. 

�"#$ � 2680 �
"#$ - maximális teljesítmény esetén (2300 W). 

Mivel � � �"#$, ezért az egyenlet egyszerűsödik: 

∆! � ∆!"#$ % &∆!"'( � ∆!"#$3 * · &+ � 1
7 % 2 · 1* 

∆!"#$ � 15 °,  ∆!"'( � 30 °, 

∆! � 25 - 

A hengerbe lépő levegő hőmérséklete: 

.′/ � ./ % ∆! � 318 - 

A szívási végnyomás az indikátordiagram alapján: 

�� � 0,77325 · 100 �� 

A levegő közepes sűrűsége a szívóvezetékben: 
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12 � �/ · .3/ % �� · ./ · 1045
2 · 67 · ./ · .3/ � 0,74768  �8

�5  
A szívási véghőmérséklet: 
A szívási véghőmérséklet meghatározásánál a friss keverék hőmérsékletét (T’0) és a 
visszamaradó gázok jellemzőit kell figyelembe venni (Vc, pr, Tr). 
A töltet tömege a szívás végén, ha mr a visszamaradó gázok tömege, mk a beszívott gázok 
tömege: 

�� � �9 % ��            �8 

Clapeyron-egyenletekből a tömegeket kifejezve és behelyettesítve: 

�� · :�6� · .� � �9 · :;69 · .9 % �/ · :< · 
=6/ · .  

Feltételezve, illetve bevezetve, hogy a gázállandók egyenlőek 

6� � 6/ � 69, és hogy 
>?
>@ � A és 

>B
>@ � A � 1 

Ezáltal a szívási véghőmérséklet: 

.� � �� · A · ././.9 · �9 % 
= · CA � 1D · �/
            - 

A hengerben lévő töltet hőmérlegéből kifejezhető a töltési fok illetve a volumetrikus 
hatásfok: 


= � CA � �� � �9D · ./CA � 1D · ./ · �/  

A volumetrikus hatásfok behelyettesítésével a szívási véghőmérséklet: 

.� � .3/
1 � �9A · �� · E1 � ./.9F             - 

A visszamaradó gázok nyomása: 
A visszamaradó gázok nyomása elsősorban a szívó- és a kipufogószelep átmérőjétől függ. 

G� H� � H�� , ���IJ ∆�9 � 0,66 · ∆��� 

G� H� K H�� , ���IJ ∆�9 � 0,8 · ∆��� 

∆�9 � 0,8 · ∆��� � 8 · 105 �� 

�9 � �/ % ∆�9 � 1,09325 · 100 �� 

A visszamaradó gázok hőmérséklete: 

.9 � 1200 � M20 · CA � 5D % N2 · C6000 � �DO � 949,1 - 

Így a szívási véghőmérséklet: 
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.� � .3/
1 � �9A · �� · E1 � ./.9F � 360,3463 - 

 
A sűrítés folyamata: 
A sűrítés utáni jellemzőket, mint a Vc térfogatra vonatkozó fiktív értékeket a Poisson-
egyenletekből lehet számítani. Ehhez ismerni kell a sűrítés folyamatának átlagos politróp 
kitevőjét. Ennek meghatározása a következő számítással lehetséges: 
 
Sűrítési végnyomás és véghőmérséklet: 
A sűrítési végnyomást az indikátordiagramról leolvastam: 

�� � 24,607 · 100 �� 

Ennek felhasználásával meghatároztam a sűrítés folyamatának politrópikus kitevőjét: 

�� � �� · A$? 

n� � logU &����* � 1,664 

A sűrítési véghőmérséklet: 

.� � .� · A$?4� � 833,4148 - 

 
Az égés folyamata: 
A tüzelőanyag tömeg szerinti összetétele: 

8; � 0 

8VW � 1  
8XW � 0 

8; % 8VW % 8XW � 1 �8 

A mol-nyi mennyiségben számított elméletileg szükséges (Lo) és a légviszony (α) 

felvételével a tényleges levegőmennyiség (L): 
A számítógépes számítás iterációval történő finomításával sikerült meghatározni a 
légviszonyt: 

Y � 2,466 

Z/ �
8;12 % 8VW4 � 8XW320,21 � 1,19047 �I[/�8 

Z � α · Z/ � 2,9357 �I[/�8 

A visszamaradó gázok mennyisége molban: 

9̂ � _ · α · Z/            �I[ �8⁄  
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A visszamaradó gázok tényezője: 

_ � .3/
.9 · EA · ���9 � 1F � 0,071925 

Így: 

9̂ � _ · α · Z/ � 0,2112 �I[/�8 

Égés előtt a hengerben lévő keverék mennyisége: 

^� � 9̂ % Z � 3,1469 �I[/�8 

Az égés végén a hengerben lévő égéstermék mennyisége: 

^5 � 9̂ % â             �I[ 
Az égéstermék mennyisége, ha α x 1: 

â � 8;12 % 8VW2 % 0,79 · Z % 0,21 · Zy · CY � 1D � 3,1857 �I[ 
Így: 

^5 � 9̂ % â � 3,3969 �I[ 
A 2. és 3. pont közötti molváltozási tényező: 

b � ^5^� � 1,07944 

Az indikátor diagram 3. fiktív pontjában a hőmérséklet meghatározásához a mol-nyi 
mennyiségekre felírt belső energiák összegéből kell kiindulni. 

c35 � c3� % cV� �	/�I[ 
^5 · ,=5 · .5 � ^� · ,=� · .� % d · Ce � ∆eD 

Innen kifejezve a T3 égési véghőmérsékletet: 

.5 � ,=� · .� % d · Ce � ∆eDα · Z/ · C_ % 1D
b · ,=5  

Az összefüggésben a Cv2, Cv3 molhő (kJ/molK), H a fűtőérték, ∆H a szénmonoxiddá 
elégő hányad fűtőértéke, ξ a hőkihasználási tényező. A hőkihasználási tényező az alábbi 
képlettel számolható, ahol a zárójelben lévő tagok közül a második az égés során 
bekövetkező disszociáció jelenségét érzékelteti. 
 
A hőkihasználási tényező: 

d � 1 � f2,5 · 105 · N�� % CA � 4D · ��
5 · 10g · hN�

i � 0,7465 

A molhő értékét a 2. állapotú töltetre (Cv2) fajhőtáblázatból határoztam meg lineáris 
interpolációval: 
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,=� � 21,38 �k/�I[- 

Az égés utáni molhőt (Cv3) a mérési eredményekből becsülve kaptam meg. 

,=5 � 24,71 �k/�I[- 

Hidrogén tüzelőanyag esetén Δe � 0 
Ezek után az égési véghőmérséklet: 

.5 � �=� · .� % d · eZ · C_ % 1D
b · �=5 � 1734,647 - 

Az égési végnyomás: 

�5 � b · �� · .5.� � 62,804 · 100 �� 

Az égés idő: 
Az égési idő a gyújtógyertya és a henger legtávolabbi pontjának távolsága (h), valamint az 
égési sebesség (ce) ismeretében számítható. 
A gyújtógyertya és a henger legtávolabbi pontjának távolsága a kompresszióviszonyból és 
a löketből meghatározva: 

G � 0,085 � 

Az égési idő (tapasztalati értékek és az indikátor diagram alapján): 

lm � 0,0112 � 

Az égés átlagos sebessége: 

�m � G
lm � 70,8333 �

�  

 
Az égési időre eső főtengely elfordulás: 

n � 2 · o · � · lm  � 20,2067 °q! 

A gyújtás helye a felső holtpont előtt (konstans értékre beállítva): 

nrs � 20 °q! 

A maximális nyomás helye a felső holtpont után az indikátordiagram alapján: 

nt"'( � 14,55 °q! 
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12-18: ábra: Otto-motor körfolyamat égési szakaszának szerkesztése 

A felső holtpontban a nyomás (a mért p-φ indikátordiagram felhasználásával): 

�35 � �� % u · C�5 � ��D � 40,612 · 100 �� 

Az expanzió folyamata és a kipufogás: 
Az expanzió folyamatát az indikátor diagramon a 3-4 politrópa írja le, melynek mind a 
kezdőpontja (3), mind a végpontja (4) fiktív érték. Ismerni kell az expanzió folyamatának 
átlagos politróp kitevőjét. Ennek meghatározása a következő számítással lehetséges: 
A fiktív 4. pontban a nyomás és hőmérséklet meghatározása a Poisson-egyenletekkel 
lehetséges (Vh=V1): 

�j � �5 · 1
A$W             �� 

.j � .5 · 1
A$W4�             - 

Ezen nyomás és hőmérséklet, majd a politrópikus kitevő kiszámításához elsőként meg kell 
határozni a nyomást az alsó holtpontban a mért indikátordiagram alapján.  

�3� � 2,081 · 100 �� 

továbbá    

�3� � �j % �92  

ebből p4-et kifejezve: 

�j � �3� · 2 � �9 � 3,0688 · 100 �� 

Ennek felhasználásával meghatároztam az expanzió folyamatának politrópikus kitevőjét: 

n� � logU &�5�j* � 1,4517 
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.j � .5 · 1
A$W4� � 1017,10- 

 
A kipufogás: 
Az elméleti Otto-körfolyamatban a kompresszió (ε) és az expanzió viszony (δ) egyenlő. A 

valóságban ez az egyenlőség nem áll fenn (ε> δ). A szabad kipufogás folyamatát az alábbi. 
ábra szemlélteti. A kipufogószelep a 4’ pontban nyit.  

 
12-19: ábra: Otto-motor körfolyamat kipufogási szakaszának szerkesztése 

A kipufogószelep nyitás az alsó holtpont előtt: 

n� � 14° q! 

Az expanzióviszony: 

v � 1 % 0,5 · C1 % �I�n�D · CA � 1D � 4,9786 

A kipufogószelep nyitási pontjának állapotjelzői: 

�3j � �5 · 1
v$W � 6,1093 · 100 �� 

.3j � .5 · 1
v$W4� � 1176,1066 - 

Az expanzió közbeni kipufogás a 4’’ pontban fejeződik be. Ezt követi a kitolás, mely a 
felső holtpontig tart. A 4’’ pontban a nyomás a korábban kiszámított pr érték. A Tr2 
hõmérséklet a 4’’ pontban egy látszólagos politróp kitevõvel határozható meg. 

�5 � 1,28 % 3 · 105 · N�� � 1,3443 

A visszamaradó gázok számított hőmérséklete: 

T|� � Tj� · & p|pj�*
~w4�~w � 756,88 K 
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H1: A kísérleti vizsgálatokhoz használt hidrogén adatlapja 

 


