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Jelölések jegyzéke

dQ
– elemi főtengely szögelforduláshoz tartozó hőfelszabadulás
dft
#
– részecskeszám (a motor kipufogógázában található kisméretű részecskék adott
eljárással történő megszámolása után kapott eredmény)
#/cm3 – részecskeszám koncentráció (egységnyi térfogatban (1 cm3) megtalálható részecskék
darabszáma)
eff
– a motor effektív-, vagy összhatásfoka [%]
t
– a tüzelőanyag kinematikai viszkozitása [mm2/s]
t
– a tüzelőanyag sűrűsége [kg/dm3]
µ
– a részecskét körülvevő gáz viszkozitása
Bg
– a jármű fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása, ha bekeveretlen gázolajjal (g) üzemel
3
[dm /100 km]
Bt
– a jármű fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása a vizsgált tüzelőanyaggal (t) [dm3/100 km]
btüa. – a motor fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása [g/kWh]
C
– a szén vegyjele
Cc
– Cunningham-szlip faktor
CH4 – a metán vegyjele
Cj,k
– a mért károsanyag-komponensek kárértékeit összegezve kapott externális költség [Ft]
(j) munkapontonként és (k) bekeverési arányokként
cv
– állandó térfogathoz (izochor) tartozó fajhő [J/(kg*K)]
cvφ
– φ főtengely szögelforduláshoz tartozó hengertérben található közeg izochor fajhője
[J/(kg*K)]
CxHyOz – szénből, hidrogénből és oxigénből álló molekula általános kémiai képlete
dp
– a részecske elektromos mobilitási átmérője
dpφ
– φ főtengely szögelforduláshoz tartozó elemi nyomásváltozás [Pa]
dQhφ – φ főtengely szögelforduláshoz tartozó elemi hőfelszabadulás [J]
dTφ – φ főtengely szögelforduláshoz tartozó elemi hőmérsékletváltozás [K]
dUφ – φ főtengely szögelforduláshoz tartozó elemi belsőenergia változás [J]
dVφ – φ főtengely szögelforduláshoz tartozó elemi hengertérfogat változás [m3]
dφ
– főtengely elemi szögelfordulás [ft°]
e
– a töltés elemi egysége; egy proton töltése
Ei,j,k – mért károsanyag-kibocsátás értékek [g/kWh] (i) szennyezőanyagonként, (j)
munkapontonként és (k) bekeverési arányok szerint
fi
– fajlagos externális költségtényező szennyezőanyagonként [Ft/t]
ft°
– főtengely fok, a motor főtengelyének szögelfordulása [°]
H
– a hidrogén vegyjele
Hakt.tüa. – az aktuálisan vizsgált tüzelőanyag fűtőértéke [MJ/dm3]
Hg
– a gázolaj fűtőértéke [MJ/dm3]
Htüa. – a tüzelőanyag fűtőértéke [MJ/kg]
Hu,Boie – Boie által megadott képlettel számolt tüzelőanyag fűtőérték [MJ/kg]
mk
– a motor hengerterében található közeg (k) tömege [kg]
mLst – a motor sztöchiometrikus (elméleti) levegőszükséglete [kg levegő / kg tüa.]
N
– a nitrogén vegyjele
n
– a töltések száma részecskénként
O
– az oxigén vegyjele

pind
– a motor munkaterében uralkodó nyomás, amely indikálási eljárással lett felvéve
pz
– a motor hengerterében lévő közeg nyomása a szelepek zárásának pillanatában [Pa]
pφ
– φ főtengely szögelforduláshoz tartozó nyomás a motor hengerében [Pa]
R1
– a motor hengerterében a szelepek zárásának pillanatában megtalálható közeg
specifikus gázállandója [J/(kg*K)]
Rφ
– φ főtengely szögelforduláshoz tartozó hengertérben található közeg specifikus
gázállandója [J/(kg*K)]
S
– a kén vegyjele
Tz
– a motor hengerterében lévő közeg hőmérséklete a szelepek zárásának pillanatában [K]
u
– teljes élettartamra vonatkozó futásteljesítmény autóbuszokra, a számítás során vett
értéke 800 000 km
Vz
– a motor hengerterének térfogata a szelepek zárásának pillanatában [m3]
Vφ
– φ főtengely szögelforduláshoz tartozó hengertér térfogat [m3]
w% – tömegszázalék ((m/m)*100 [%])
Zp
– a részecske elektromos mobilitása
κφ
– φ főtengely szögelforduláshoz tartozó hengertérben található közeg adiabatikus
kitevője [J/(kg*K)]
_____ – a diagramokban a gázolaj tüzelőanyag színe
_____ – a diagramokban a szabványosított növényi olaj metil-észter tüzelőanyag színe
_____ – a diagramokban a TBK-biodízel tüzelőanyag színe (kivétel a 6. ábra)

1.

Bevezetés

A közlekedési és energiatermelési szektor energiaigénye jelenleg, a következő évekre
vonatkozóan növekvő tendenciát mutat mind az Európai Únió-ban, mind világszinten [26, 27,
28]. Ez a tény egyben növekvő, a különböző szektorokból származó környezetszennyezést és
környezetterhelést jelent. A különböző szektorokban felhasználásra kerülő hagyományos
tüzelőanyag(ok) mellett számos alternatív tüzelőanyag szóba kerülhet, amelyek között ott van
a növényi eredetű tüzelőanyag is [29, 30, 118, 119]. A megújuló tüzelőanyagok bevezetésének
több oka van:
 Az energiaforrások közötti diverzifikáció;
 A fosszilis tüzelőanyagok fogyasztásának csökkentése;
 Továbbá az energiabiztonság növelése;
 Mezőgazdasági termékék és melléktermékek hasznosítása;
 Valamint a munkahelyteremtés.
A fosszilis eredetű gázolaj a kompresszió gyújtású motorok tradicionális tüzelőanyaga.
A dízelmotorok használata a közúti könnyű-, és nehézgépjárművekben vagy más erőgépekben
pl. nem közúti mozgó gépekben, valamint az energiatermelés egyes területein majdnem
egyeduralkodó a szikragyújtású motorokhoz és egyéb pl. villamos hajtáshoz képest,
köszönhetően a kompresszió gyújtású motor jobb hatásfokának, a nagyobb fajlagos
teljesítménynek és az energiaforrás energia sűrűségének. Az utóbbi időkben a dízelmotorok
egyre nagyobb áttörése figyelhető meg a személygépjárművek piacán, tehát nő a dízelmotorral
hajtott közúti személygépjármű eladások száma az Otto-motoros jármű eladásokhoz képest,
amely a gyorsan fejlődő technológiáknak köszönhető [6, 32].
A dízelmotorok, a hagyományos tüzelőanyag mellett növényi forrásból származó
tüzelőanyagokkal is tudnak üzemelni. A zsírsav-metilészter szabványok követelményeket
tartalmaznak a növényi eredetű dízelmotorba szánt tüzelőanyagok minőségét illetően, de ezek
a szabványok világszerte régióról-régióra változnak. Van külön szabvány az EU-ban, az USAban, Ausztráliában, Brazíliában, Indiában, Japánban, és Dél-Afrikában. A szabványokban
jelentős eltérések vannak, amelyek az adott régióban a jelenleg egyeduralkodó növényi olaj
metil-észter gyártás nyersanyagaiként használt eltérő nyersanyagokra vezethetők vissza [57].
A növényi forrásból származó olaj segítségével előállított megújuló tüzelőanyagok
(elsősorban NOME-k) szerkezeti felépítésük miatt olyan – a belsőégésű dugattyús motorokban
történő felhasználás (elégetés) szempontjából releváns – fizikai és kémiai tulajdonságokkal
rendelkeznek, amelyek eltérnek a használatos gázolaj ugyanezen tulajdonságaitól. Továbbá e
tüzelőanyagok motorikus felhasználás céljából történő alkalmasságához további adalékolásra
van szükségük.
A növényi forrásból származó tüzelőanyagok használata kedvezőbb káros anyag és
üvegházhatású gáz kibocsátást jelent [30, 31]. A dízelmotorok egyik kritikus károsanyagkomponense a nitrogén-oxidok. A megújuló tüzelőanyag égésjavító hatása miatt ez a
komponens szinte minden esetben nő a hagyományos gázolajos üzemhez képest [37, 38, 40,
43, 47, 48].
A dízelmotorok károsanyag-kibocsátásának másik kritikus komponense a részecske. A
gázolajjal működő dízelmotorokból származó részecske, mint légszennyező káros anyag egyre
nagyobb problémát jelent mind az élő, mind az épített környezetre. Megújuló tüzelőanyagok
használata esetén is tartalmaz a motor kipufogógáza részecskét. Számos mérési eljárás létezik
a részecske-releváns kibocsátás értékelésére. A növényi forrásból származó tüzelőanyagok
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használata dízelmotorban nem mutat egyértelmű előnyt a dízelmotor részecske-releváns
kibocsátását illetően [34, 42, 58, 59, 60, 61].
Fenti tématerületeket együtt magában foglaló kutatási eredmény, amely nagy megújuló
bekeverési arányokkal és bekeveretlenül mért növényi eredetű tüzelőanyagokkal elvégzett
vizsgálati eredményeket mutat be, igen kevés található. Emiatt szükség lehet egy olyan – e
területeket átfogó, a terület eredményeit magában foglaló – komplex értékelésre.
1.1.

Az értekezés témájában megtalálható kutatási eredmények bemutatása

A hagyományos – fosszilis eredetű – gázolaj mellett, dízelmotorok hajtóanyagaként a
különböző biomasszából származó tüzelőanyagok is alkalmazhatóak. Ezek közül a
leggyakrabban használt a zsírsav-metilészter, amelynek közismert neve a biodízel. A biodízelt
különböző nyersanyagokból lehet előállítani. Megújuló tüzelőanyagként lehet még figyelembe
venni olyan elegyeket, amelyeknek van oxigén tartalma (pl. dimetil-éter). Következő
generációs megújuló tüzelőanyagok lehetnek az n- és i-paraffinok keveréke, amelyeket növényi
olajok trigliceridjeiből állítanak elő, valamint a szénhidrátból előállítható bio-paraffinok [4]. A
sokféle tüzelőanyag-előállítási technológia mellett egyre nő a természetes eredetű
nyersanyagok száma, amelyekből kompresszió gyújtású motorban elégethető tüzelőanyagot
lehet előállítani. A hagyományos észterezési technológiák mellett megjelennek az ún. zöld
tüzelőanyag-gyártási eljárások, vagy más néven glicerin-mentes előállítási eljárások [17].
Sűrűség, kinematikai viszkozitás, fűtőérték, párolgási tulajdonságok, cetánszám,
lobbanáspont stb. a tüzelőanyagok legfontosabb fizikai-kémiai tulajdonságai a kompresszió
gyújtású motorban történő elégetés szempontjából. A bekeveretlen (önmagában felhasznált,
bekeveretlenül „tisztán” felhasznált) anyagok e tulajdonságai a legtöbb esetben rosszabbak,
mint a gázolajé. Ahol keverékről (gázolaj és megújuló tüzelőanyag elegye) van szó, ott a
megújuló anyagok e tulajdonságai csak a bekeverési nagyság arányában rontják az eredeti
gázolaj tulajdonságait. Valamint ezek a tulajdonságok részben függenek attól is, hogy az alap
növényi olaj milyen forrásból származik (új vagy használt) [34]. Olajonként különbségek
vannak a szénlánc hosszúságában, a zsírsavak telítetlenségi fokában, amelyek hatással vannak
a NOME, és a NOME keverékek tulajdonságaira [36]. A növényi olaj metil-észterek fizikai és
kémiai tulajdonságai meghatározhatók a kémiai összetételük alapján és keverékek esetében
pedig a komponensek tulajdonságainak és arányainak segítségével. A jelentős oxigéntartalmuk
miatt – amely jellemzően 11 w% körül van – a biodízeleknek kisebb a szén és hidrogén tartalma
a fosszilis eredetű gázolajhoz képest. Az átlagos telítettség a tüzelőanyag egy olyan paramétere,
amelyet az alapanyag összetételéből számítanak, és nagymértékben korrelál számos
tulajdonsággal, úgymint sűrűség, viszkozitás, alacsony hőmérsékleti tulajdonságok (pl.
hidegszűrhetőségi határhőmérséklet), cetánszám, jód szám. Egy másik számított tulajdonság,
az átlagos lánchossz, amely azonban nem korrelál a legtöbb említett tulajdonsággal [36].
Pálmaolajból készített növényi olaj metil-észter tüzelőanyag különböző arányú keverékeivel
(PB10, PB20, PB30, PB40, PB100) elvégzett vizsgálat sorozat eredményei a hagyományos
trendeket mutatják. Ezeket a vizsgálatokat a belsőégésű motorban történő elégetése
szempontjából releváns fizikai-kémiai paraméterek szempontjából, úgymint a sűrűség,
kinematikai viszkozitás, cetán index és lobbanás pont végezték el, a gázolajjal történő
összehasonlítás érdekében. A vizsgált keverékek sűrűsége és viszkozitása a keverék megújuló
tartalmának növekedésével növekszik. A cetán index minden keverék és a tiszta növényi
eredetű tüzelőanyagok esetében is nagyobb, mint a gázolajé. A lobbanáspont lineárisan nő a
vizsgált tüzelőanyagban a megújuló anyag tartalom növekedésével [39].
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Egy tudományos közlemény [40] három különböző zsírsav-metilészter fizikai és kémiai
tulajdonságaival foglalkozik. A három fajta megújuló tüzelőanyagot három különböző
nyersanyagból – jatropa curcas olaj, ceiba pentandra olaj, calophyllum inophyllum olaj –
ugyanazzal az előállítási technológiával hoztak létre. Ezek mindegyike kielégíti a fizikai és
kémiai tulajdonságokra vonatkozó amerikai (ASTM D6751), és az európai zsírsav-metilészter
szabványt (EN 14214) is. Eredményeik szerint a sűrűség, kinematikai viszkozitás, savszám
növekszik, ha a vizsgált keverékben növekszik a megújuló tüzelőanyag aránya a fosszilissal
szemben. 30 V/V % bio részarányig a keverék kielégíti azt az amerikai szabványt (ASTM
D7467), amely a gázolajra, B6 és B20 keverékekre vonatkozik. A dermedéspont és a zavarodási
pont is arányosan nő a keverési aránnyal, de kisebb mértékben, mint az előző paraméterek. A
fűtőérték 14%-kal kisebb a tiszta növényi olaj metil-észterek esetében, és arányosan változik a
bekeverési arány nagyságával [35].
Az elmúlt két évtizedben a járművek hajtására szolgáló belsőégésű motorok károsanyagkibocsátását korlátozó előírások jelentősen megváltoztak az egész világon. Ez a tendencia nem
csak a közút gépjárművek motorjai esetében figyelhető meg, hanem már a hajók, vasúti, légi
járművek és egyéb nem közúti járművek esetében is [42]. Ezek az egyre szigorodó
szabályozások függetlenek attól, hogy a motor milyen tüzelőanyagot használ. Ez azt jelenti,
hogy érvényesek akkor is, ha a motor hagyományos gázolaj és megújuló tüzelőanyag keveréket
vagy tisztán megújuló tüzelőanyagot használ.
Egy átfogó tanulmányban [37] több, mint harminc különböző NOME-val kapcsolatos vizsgálati
eredményeket dolgoztak fel, és arra jutottak, hogy a növényi eredetű tüzelőanyag egy
környezetbarát tüzelőanyag, amelyet számos motorban lehet használni úgy, hogy ehhez a
motoron nem szükséges konstrukciós és beállítási változtatást végezni. Az úgynevezett
második generációs biodízelnek vannak társadalmi-gazdasági előnyei és kisebb károsanyagkibocsátást eredményez a hagyományos zsírsav-metilészterrel szemben. Az önmagában
felhasznált zsírsav-metil észter és ennek gázolajos keverékei csökkentik a PM, HC, aromás,
policiklusos aromás és CO kibocsátást, és kismértékben növelik a NOx kibocsátást a
hagyományos fosszilis eredetű gázolajhoz képest.
Egy károsanyag-kibocsátásra vonatkozó kutatást [38] megújuló tüzelőanyagokkal végeztek el,
amelyeket különböző módon állítottak elő, ugyanabból a nyersanyagból. Elsőként egy nem
konvencionális, úgynevezett HRD (Hydro-processed Renewable Diesel) technológiával
előállított biodízelt és egy hagyományos úton előállított zsírsav-metilésztert (FAME)
hasonlítottak össze egymással és gázolajjal, egy dízelmotor károsanyag-kibocsátása és
tüzelőanyag-fogyasztása tekintetében. Előtte megvizsgálták a tüzelőanyagok fizikai-kémiai
tulajdonságait, és azt állapították meg, hogy a FAME mellett a HRD is kielégítette a FAME
szabványt, de a HRD-nek a fizikai-kémiai tulajdonságai közelebb vannak a fosszilis gázolaj
ugyanezen tulajdonságaihoz, mint a hagyományos úton előállított megújuló tüzelőanyagnak
(FAME). A megújuló anyagok bekeveretlen használata esetén a motor kibocsátása a PM, CO
és HC komponensek esetében csökkent, és egy kismértékű NOx növekedést figyeltek meg a
gázolajjal elvégzett vizsgálat eredményeihez képest. A két megújuló anyag között a PM
kibocsátásban jelentkező különbség mértéke 27%-kal nagyobb a HRD használata esetén a
FAME-val kapott eredményekkel összehasonlítva.
Részletes vizsgálat sorozatot végeztek a befecskendezési sugárra, égés lefolyásra és a
károsanyag-kibocsátásra tekintettel gázolaj, és két különböző típusú növényi eredetű olaj metilészter tüzelőanyag keverékeivel, kisebb mértékű (5 V/V %, 20 V/V % and 35 V/V %)
bekeverési arányokkal. A kibocsátás vizsgálatok eredményénél a bio-keverékek esetében az ún.
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fehér füst (white smoke) jelenségét hivatkozták meg, amelyet a növényi eredetű tüzelőanyag
rossz porlasztási tulajdonságaira vezettek vissza. Emellett a megújuló keverékek nagyobb NOx
kibocsátási szintet mutattak a gázolaj üzemhez képest [47].
Egy további a témához kapcsolódó tanulmányban [40] egy kompresszió gyújtású motoron
végeztek el méréssorozatot, amelyhez három különböző növényi olaj metil-észter tüzelőanyag
– a tüzelőanyagokat ugyanazon technológiával három különböző alapolajból (Jatropha curcas,
Ceiba pentandra, Calophyllum inophyllum) előállítva – és gázolaj 10-50 V/V %-os
keverékeiként előállított tüzelőanyagokat használtak. A vizsgálatok eredményei alapján azt
lehet kijelenteni, hogy alacsonyabb megújuló bekeverési arányoknál, az égés javul és a fajlagos
tüzelőanyag-fogyasztás csökken. Az NOx kibocsátás minden keverék esetében nő. A CO és HC
kibocsátás emelkedett 10 V/V % növényi tüzelőanyag bekeverési arányig, azonban nagyobb
bekeverési arányoknál csökkentek, a fosszilis gázolajjal elvégzett vizsgálat eredményeihez
képest. A kipufogógáz füstölési jellemzője a megújuló anyagok bekeverés arányának
növekedésével csökkent.
Egy szintén károsanyag-kibocsátást vizsgáló kutatás kisebb CO kibocsátást állapított meg
használt növényi olajból előállított metil-észtert vizsgálva, a gázolajos üzemhez képest. A
méréseket ebben az esetben is dízelmotoron végezték [41].
Az elvégzett kísérletek eredményei alapján többségében a NOME vagy a NOME-gázolaj
keverék esetében az NOx kibocsátás nő a bekeveretlen gázolajjal történő üzemhez képest. A
HC és CO kibocsátás általában jelentősen csökken megújuló tüzelőanyag használatával. A
növényi eredetű tüzelőanyag nagyobb oxigén-tartalma és kisebb aromás tartalma azok az
alapvető tulajdonságai a növényi olaj metil-észternek, amelyek miatt kisebb részecske
kibocsátás érhető el megújuló tüzelőanyaggal a gázolajhoz képest. Ezeket megállapításokat egy
átfogó tanulmányban rögzítették [43].
Egy kutatás szerint, amelyben első, második és harmadik generációs megújuló tüzelőanyagokat
vizsgáltak két különböző motorban, az emisszió vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy az
NOx koncentráció változatlan marad, mialatt az elégetlen szénhidrogének koncentrációjának
csökkenése elérheti a 20%-ot, és a füstölés csökkenése az 55–85%-ot, a bekeveretlen gázolajos
üzemhez képest. A dokumentum első generációs bio üzemanyagon a repcemag olaj metilésztert, második generációs tüzelőanyagon a Camelina sativa (egyfajta olajnövény) olaj metilésztert és harmadik generációs bio üzemanyagon az alga metil-észtert érti [48].
B5 keverékeket vizsgáltak különböző mértékben hozzáadott EPS-el, a motor károsanyagkibocsátására gyakorolt hatásának tekintetében. Az eredmények azt mutatatták, hogy a
hozzáadott EPS –nek van javító hatása a károsanyag-kibocsátásra és a motor teljesítményére
vonatkozóan. 1 liter biodízel tüzelőanyagba 50g EPS bekeverése lehet egy olyan optimum érték
a keverési arányt tekintve, amellyel károsanyag-kibocsátás csökkenést lehet elérni miközben a
motor teljesítménye nő [44].
A [46]-os kutatási összefoglaló szerint összehasonlító vizsgálatokat végeztek kétféle megújuló
tüzelőanyaggal. Az egyik repceolaj-metilészter (RME), hagyományos észterezési eljárással
előállítva, a másik egy úgynevezett HVO (Hydro-treated Vegetable Oil) növényi eredetű
tüzelőanyag volt. Ezeket 30 V/V %-ban gázolajhoz keverve (RME-B30, HVO-B30) és
bekeveretlen állapotban (RME-B100, HVO-B100) használták fel belsőégésű motoros
vizsgálatokhoz. Elsőként a dugattyús motorban való felhasználás szempontjából fontos fizikaikémiai tulajdonságokat (elemi összetétel, fűtőérték, cetán szám, sűrűség, viszkozitás)
vizsgálták és hasonlították össze. Az eredményekből az látszik, hogy a HVO-B30 a fizikaikémiai tulajdonságait tekintve közelebb van a gázolajhoz, mint a RME-B30 ugyanezen
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tulajdonságai a gázolaj paramétereihez. A motoros vizsgálatokat úgy végezték el, hogy nem
változtattak semmit a motoron, annak beállításain. Motor-nyomaték csökkenés és nagymértékű
FSN csökkenés volt mérhető azonos dózis mellett. A CO és HC kibocsátások az RME-vel és a
HVO-val szintén csökkentek, közepes és alacsony motor-terhelési tartományban. Teljes
terhelés esetén nem volt figyelemre méltó változás a CO és HC esetében, mialatt az NOx
kibocsátás változatlan maradt. A PM korrelál a füstölési értékekkel közepes és nagy terhelési
pontokon, amely igen nagymértékű csökkenést jelent a PM emisszióban mindkét növényi
eredetű tüzelőanyag esetében.
A [49]-ben foglaltak szerint számos faktor van, amelynek hatása van a dízelmotor NOx
kibocsátására, amely növényi eredetű tüzelőanyaggal és fosszilis eredetű gázolajjal működik.
Ezek közül kiemelendő a tüzelőanyag befecskendező rendszer, a tüzelőanyag befecskendezés,
a növényi tüzelőanyag összetétel, a kipufogógáz visszavezetés, kipufogógáz visszavezető
rendszer, motorterhelés és fordulatszám. Továbbá a NOME jódszámának, mint tüzelőanyag
tulajdonságnak, egyértelműen beazonosítható hatása van a dízelmotor NOx kibocsátására.
A megújuló alapú tüzelőanyagok hátrányos fizikai és kémiai tulajdonságai [15, 16, 25] a bio
anyagok kötött oxigén tartalmának köszönhetően kompenzálhatók a kipufogógáz károsanyagtartalmának csökkenésével bizonyos gáznemű komponensek tekintetében, mint a szénmonoxid, és a szén-hidrogének [18, 20, 21, 24].
Az égési folyamat és az égési folyamat hatásosságának legfontosabb paraméterei lehetnek a
hengerben uralkodó nyomás a gyulladási késedelem, égési idő, hőfelszabadulási ráta. Az
égéstérben uralkodó nyomás különbsége nem jelentős gázolaj és biodízel használata esetén. A
hőfelszabadulás tiszta növényi olaj metil-észter és ennek keverékei esetén a gázolaj trendjeit
követi. Égési jellemzők összehasonlításánál növényi olaj metil-észter keverékek és tiszta
növényi olaj metil-észter esetében is ugyanaz az eredménye, mint amely megfigyelhető a
hagyományos gázolaj égésénél [45].
Egy Toyota gyártmányú személygépjármű motoron végeztek égéslefolyás elemzést különböző
növényi eredetű tüzelőanyagokkal. A négy vizsgált növényi alapú tüzelőanyagot négy
különböző nyersanyag – repce, napraforgó, szójabab, gyapotmag – olajából állították elő.
Különbséget állapítottak meg az égés során bekövetkező nyomásváltozásban a felvett
indikátordiagramok alapján, ugyanakkor különbségek adódtak a hőfelszabadulási jellemzőkben
is, amelyek igazolják, hogy a megújuló tüzelőanyag szerkezete, összetétele hatással van a
dízelmotor égésére és károsanyag-kibocsátására [50].
Vannak olyan kutatási eredmények, ahol az égés lefutása szempontjából (amelyet indikátor
diagram alapján határoztak meg), és a gyulladási késedelem szempontjából kapott eredmények
[16, 19, 22, 25] nem mutatnak nagy különbséget a fosszilis eredetű gázolaj és a növényi eredetű
tüzelőanyag között.
Számos tanulmány eredménye mutat közvetlen összefüggést az élőlényeket körülvevő
levegőben található részecske és bizonyos emberi és élővilágbeli megbetegedések között. Arra
a következtetésre jutnak, hogy részecske-szennyezettségnek (itt a részecske nem csak a
dízelmotorból származó részecskét jelenti, hanem egyéb más tüzelési technológia és
tüzelőanyag elégetéséből származó részecskét is) való kitettség szív és érrendszeri
megbetegedésekhez, szív-tüdő elhalálozáshoz, tüdőrákhoz vezetnek, vezethetnek. Egy térbeli
helyen a – közlekedési kibocsátásokból származó – részecske szennyezés aktuális szintje függ
a forgalmi jellemzőktől, közút esetében pl. a járművek összetételétől, számától, sebességétől,
és természetesen a meteorológiai körülményektől, valamint a hely topográfiájától. Minden a
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járművek által kibocsátott szennyező anyag a környezeti levegővel, az abban található
komponensekkel további kémiai folyamatokban vesz részt [74, 75, 76].
A tüzelőanyag összetétele, a tüzelőanyagot alkotó molekulák szerkezeti felépítése, a
befecskendezés jellemzői, az égéstér alakja, a komprimált levegő jellemzői fontos szerepet
játszanak az égés lefolyásában, és ezáltal hatással vannak a kipufogógázban található részecske
mennyiségére, összetételére. A befecskendezési folyamatot növényi eredetű tüzelőanyagokkal
részletesen vizsgálták a [71, 72, 73] tanulmányokban. A befecskendezési folyamatot jelentősen
befolyásolják a tüzelőanyag fizikai-kémiai tulajdonságai, mint sűrűség, kinematikai
viszkozitás, párolgási tulajdonságok, felületi feszültség, stb. E tanulmányok megállapítják,
hogy a növényi olaj metil-észter nagyobb sűrűsége és viszkozitása nagyobb tüzelőanyag
cseppeket hoznak létre az elsődleges és a másodlagos porladási folyamat eredményeként,
amelyek valószínűleg nagyobb méretű részecskéket jelentenek a kipufogógázban.
Az [54]-ben, amely több irodalmi forrás eredményét összefoglaló tanulmány, a befecskendezés
időzítésének és a befecskendezési nyomásnak a hatását vizsgálták a motorok PM kibocsátására
és füstölési jellemzőire, ahol a motorok különböző zsírsav-metilészterekkel jártak. A fő
megállapítás az, hogy az előbefecskendezés növelése esetén a rendelkezésre álló idő az oxigén
és szén molekulák közötti oxidációhoz több, ami komplettebb égést eredményez, amely a PM
kibocsátás csökkenéséhez vezet. Nagyobb befecskendezési nyomás által javított porladás
kisebb méretű cseppekhez vezet, amely javítja az égés lefolyását, ennek eredménye a kisebb
részecske-kibocsátás.
Számos tanulmány van az irodalomban, amely a motorok részecske releváns kibocsátásával
foglalkozik, ahol a motorok megújuló eredetű tüzelőanyagokkal járnak, és a megújuló
tüzelőanyaggal való üzemet hasonlítják össze a gázolajos üzemmel a részecske-kibocsátás
szempontjából. Egy egyhengerű dízelmotoron, amely közös nyomócsöves rendszerű
tüzelőanyag ellátó rendszerrel rendelkezik vizsgálatsorozatot végeztek el. NOME használata
esetén az FSN paraméter kisebb, mint a fosszilis eredetű gázolaj esetén. A kipufogógázban
található részecskék száma nagyobb gázolajjal, mint növényi olaj metil-észterrel [58].
Az [59] szerint egyértelmű csökkenés van a kipufogógáz füstölési számában (FSN), B100
használata esetén D2-vel összehasonlítva. A vizsgálatot autóbusz motoron végezték, amely
MAN-M égéstérrel rendelkezik.
Karanja olajból előállított metil-észter tüzelőanyaggal, és ennek gázolajos keverékeivel
méréssorozatot végeztek egy négyhengerű, közvetlen befecskendezésű dízelmotoron annak
érdekében, hogy karakterizálják a kipufogógázban található részecskék méret-szám eloszlását
és az összes részecskeszámot. A részecske méréseket stacionárius motorüzemi pontokon
végezték. A közölt eredmények alapján azt lehet megállapítani, hogy a Karanja olaj metil-észter
bekeverési aránya nincs jelentős hatással a füstgázban lévő részecskék szám-koncentrációjára.
Az kibocsátott részecskék összes száma, a gázolajjal működő motorhoz képest nagyobb a
megújuló keverékekkel a nagyobb motorterhelés esetén. Emellett a részecskeszám
koncentráció [#/cm3] bekeveretlen Karanja olaj metil-észterrel csökken minden alkalmazott
motorterhelési feltétel mellett [60].
Részecske tömeget, FSN-t, és részecske méret-szám eloszlást mértek két különböző növényi
olaj metil-észter használatával – amelyek használt sütőolajból származtak, és a különbség a
sütőolajok felhasználási területében van – és ezek 30 V/V % és 70 V/V %-os gázolaj
keverékeivel egy direkt befecskendezéses dízelmotorban több üzemi pontban. A részecske
tömeg nő, FSN pedig csökken a növekvő megújuló részaránnyal a keverékben, függetlenül a
motor üzemi pontjától. A részecske méret-szám eloszlás változása az üzemi pontok között
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jelentős mértékű. Kisebb méretű részecskéket tartalmaz a motor kipufogógáza, minél nagyobb
a vizsgált keverékben a megújuló tüzelőanyag részaránya. A közepes mérethez tartozó
koncentráció a motorterhelés függvényében változik, a motor terhelés növekedésével egy ideig
nő, majd további terhelésnövekedéssel, csökken [34].
A [61]-ben bemutatott kutatásban részecske méret-szám eloszlás vizsgálatok történtek
repceolaj-metilészter 30 V/V %-os gázolajhoz keverésével és az eredményeket a bekeveretlen
gázolajos üzemmel hasonlították össze. A vizsgálat állandósult állapotú motorüzemi pontokat
tartalmazott. A felhasznált motor egy modern, V6 hengerelrendezésű turbótöltött motor volt.
Ami legjellemzőbb részecske mérethez tartozó maximális részecske számot illeti, ez bizonyos
üzemi pontokon nagyobb, bizonyos üzemi pontokon kisebb gázolaj esetében, a keverékkel mért
értékhez képest. A jellemző részecske méret, amelyhez a maximális szám tartozik, közel azonos
mind a két vizsgált tüzelőanyag esetében.
Karanja olaj alapú metanollal átészterezett tüzelőanyagot vizsgáltak egy tehergépjármű, szívó
dízel motorjában, amely közvetlen befecskendezésű tüzelőanyag ellátó rendszerrel, és
kipufogógáz visszavezetéssel rendelkezik. A szabályozott gáznemű komponensek mellett a
részecske méret-szám eloszlást, az elemi szén és szerves szén tartalmát vizsgálták a kibocsátott
részecskéknek. A károsanyag-komponens mérések állandósult állapotú motorüzemi
pontokban, különböző motorterhelések mellett (terhelés nélkül, 25%, 50%, 75%, 100% terhelés
a motor maximális nyomatékához tartozó fordulatszámán, amely 2500 1/perc) történtek annak
érdekében, hogy értékelhessék a NOME keverék (B20) hatását a részecske kibocsátásra a
bekeveretlen gázolajos üzemhez képest. Részáramú hígító rendszert használtak a kipufogógáz
hígítására. A kipufogógázt előkondicionált, előszűrt levegővel hígították, 52 °C és 16-os
hígítási arány paraméterek fenntartása mellett. Ami az eredményeket illeti, a kibocsátott
részecskék összes száma növekvő terheléssel növekvő tendenciát mutat. Egy terhelésen a B20
keveréken való üzemelés majdnem azonos összes részecskeszám kibocsátásokat eredményez,
mint a gázolajjal való üzemelés. Az összes motorüzemi ponton, amelyet a vizsgálatokhoz
használtak, a középátmérő értéke 39 és 76 nm között változott [62].
A [64]-dik számú felhasznált irodalom nagyszámú tanulmány eredményét foglalja össze. A
feldolgozott kutatásokban a részecske tömegre, az FSN-re és a részecskék méret-szám
eloszlására helyezték a hangsúlyt az összehasonlító vizsgálatokban. A legtöbb tanulmány
kisebb részecske tömeg kibocsátást jegyez megújuló tüzelőanyaggal, mint fosszilis eredetűvel.
Sok forrás van, amely tömeg alapon összehasonlítva kisebb részecske kibocsátást rögzít, de van
néhány, amely azonos vagy nagyobb tömegű részecske mértéket publikál növényi olaj metilészterrel, mint gázolajjal. Sok esetben FSN számot is felvették a mérések során, és az jelentősen
alacsonyabb volt a növényi eredetű tüzelőanyaggal minden tanulmány szerint.
A [65]-ként hivatkozott kutatási jelentésben vizsgálták a részecskeszám-kibocsátás jellemzőit
a 10 és 1000 nm közé eső nem illékony részecskék esetében. A vizsgálatokat használt
sütőolajból származó átészterezett tüzelőanyag keverékeivel (B2, B10 és B20), különböző
motorterhelések (0%, 25%, 50% és 75%) mellett állandósult állapotú motorüzemi pontokban
vizsgálták. Ehhez egy közúti tehergépjármű motort használtak, amely egy hathengerű, szívó,
vízhűtéses, EGR nélküli közvetlen befecskendezéses 6 dm3 összlökettérfogatú motor. A motor
Euro I-es emissziós jóváhagyással rendelkezett. A kibocsátott összes részecskeszám változó
értéket mutat a motor terhelésének változása függvényében. Ez azt jelenti, hogy az összes szám
jelentősen csökken 25%-os motorterhelésig a terheletlen állapothoz képest, és azután, növekvő
motorterheléssel a kibocsátott részecskék száma is nő. A részecskeszám összértéke csökken, ha
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a növényi eredetű tüzelőanyag mennyiségét növelték a keverékekben (B2, B10, B20). Ez a
tendencia volt jellemző minden motorterhelési ponton.
Egy több kutatási eredményt összegző tanulmány [66], amelyben olyan kutatási munkákat
dolgoztak fel, amelyeknek az volt a célja, hogy karakterizálja a részecske méret-szám eloszlást
kompresszió gyújtású motor kipufogógázában, amely zsírsav-metilészterrel és ennek gázolaj
keverékekkel üzemelt és az eredményeket összehasonlítsa a bekeveretlen gázolajos üzem
eredményeivel. Az eredményeket összefoglalva azt lehet megállapítani, hogy ellentmondásos
tendenciák láthatóak a részecske méret-szám eloszlás tekintetében, ha a motor NOME-val vagy
NOME-gázolaj keverékkel üzemel. Növekedés és csökkenés is van a publikált eredmények
között megújuló tüzelőanyag használata esetén a részecske tömeg és részecskeszám
tekintetében, ahhoz képest, amilyen eredményeket kaptak a tiszta gázolajjal üzemelő motorok
esetében.
Az a munka, amelyet a [67]-ben mutatnak be, motor kipufogógázának füstölési paraméterére,
az opacitás mérésére és elemzésére fókuszált. A kompresszió gyújtású motor vizsgálatához ez
esetben tranziens vizsgálati módszert alkalmaztak. Használt és nem használt növényi olajok
metil-észtereit vizsgálták bekeveretlenül és keverék formájában. A keveréket úgy állították elő,
hogy 30% V/V % és 70 V/V % mennyiség volt a megújuló térfogati részaránya az elegyben.
Összefoglalva az eredményeket, azt lehet megállapítani, hogy a megújuló keverékek füst
opacitás értékei jelentősen kisebbek voltak a gázolaj üzem értékeihez viszonyítva, nem csak
állandósult állapotú vizsgált pontokban, hanem tranziens körülmények között is.
Egy másik jelentős kutatás három különböző fajta növényi olaj-metilészterrel foglalkozott [69],
amelyeket fosszilis eredetű gázolajhoz kevertek 50 V/V % arányban. Ezeket a tüzelőanyag
keverékeket egy Cummins 4BTA típusú, közvetlen befecskendezéses, turbóval, levegő
visszahűtővel rendelkező motorban vizsgálták. A méréseket öt terhelési pontban és két
különböző fordulatszámon hajtották végre. A kutatás célja az volt, hogy azonosítsák a zsírsav
összetétel hatását a motor részecske-kibocsátására olyan növényi olaj metil-észter
tüzelőanyagok esetén, amelyek különböző nyersanyagokból származnak. A füstgáz opacitás
paramétere és a részecske méret-szám eloszlás összefüggését, valamint az oldható szerves
frakciót vizsgálták. A füstölési jellemző csökkent a megújuló bekeverési arány növekedésével
és nőtt a motor terhelésével, de nem lineárisan. A két különböző fordulatszámhoz tartozó
terhelési pontokon a füstölés értékei különbözőek. A füstölés értékei SME50 tüzelőanyag
esetén nagyobbak, mint RME50 és PME50 esetén. Ami a részecske méret és szám jellemzőket
illeti, a vizsgált zsírsav-metilészterekkel nagyobb szám értékeket kaptak az 50 nm alatti
mérettartományban, és 50 nm felett ennek az ellenkezőjét mutatják az eredmények. A
kipufogógázban található részecskék összes száma, mint paraméter a vizsgált terhelésfordulatszám pontokban nagyobb értékű a megújuló anyagokkal, mint a gázolaj elégetése után
található füstgázban. Ha a terhelés nagyobb, akkor az összes részecskeszám nagyobb lesz.
Egy nagy terjedelmű összefoglaló [53], amely több releváns tanulmány eredményeit foglalja
össze, a tanulmányok alapján a belsőégésű motorok részecske-releváns kibocsátásának néhány
aspektusát dolgozza fel. Ami a részecske méret-szám eloszlást illeti, az összes részecskeszám
csökken, ha a motor konstans fordulatszámon, növekvő motorterhelési pontokban üzemel.
Ezzel egy időben a megújuló-gázolaj keverékek vagy a tiszta növényi eredetű tüzelőanyag
esetében az összes részecskeszám nagyobb, mint fosszilis gázolaj esetében. Minden
motorfordulatszámon azonos motorterhelésen tiszta biodízellel való üzemelés mutatja a
legnagyobb részecskeszámú kibocsátást. B20-al az eredmények változóak. Minden üzemi
pontban, amelyet vizsgáltak, a részecskeszám maximumok B100 és B20–nál eltolódtak egy
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kisebb méret felé, azaz kisebb volt az a jellemző méret, amelyhez a legnagyobb koncentráció
tartozik.
Egy releváns tanulmány [43] változó eredményeket mutat a részecske tömeg vonatkozásában
növényi olaj metil-észter gázolajjal történő összehasonlítása során. Két esetben
tömegnövekedés figyelhető meg, míg két esetben tömeg csökkenést lehet látni a megújuló
növényi eredetű tüzelőanyaggal való üzemelés során, a négy feldolgozott kutatásból.
Csökkenés és növekedés is megfigyelhető a részecske tömeg tekintetében és részecskeszám
vonatkozásában a zsírsav-metilészterrel való üzemelés során a gázolaj-üzemhez viszonyítva a
következő átfogó tudományos elemzésekben is [64, 66, 54, 43], amelyek NOME motorikus
vizsgálatával foglalkoznak.
[119] és [123] az alkoholokat tárgyalja, mint a dízelmotorok lehetséges tüzelőanyaga. Motoron
történő konstrukciós vagy beállítási változtatás nélkül gázolaj-alkohol keverékkel (max. 20 V/V
%-ig) történő üzemet javasol. Bekeveretlen alkohol esetében a dízelmotoron kiegészítéseket
kell tenni (gyújtógyertya, gázolaj befecskendezés gyújtás céljából). Egy RÁBA D10 UTLL 218
típusú motoron végeztek el gázolaj-etanol keverékkel motor vizsgálatokat az ENSZ-EGB 24.,
és a 49.03. számú előírása szerint [124]. Gázolaj és E5, E10, E15 és E20 keverékek hatását
vizsgálták a motor külső paramétereire és légszennyező károsanyag-kibocsátására. A teljes
terhelés vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a motor teljesítménye csak kismértékben
csökken (E20 esetén 5% csökkenés), és a motor füstölése a motor névleges teljesítmény pontján
alig csökken minden gázolaj-etanol keverék esetén. A motor fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása
ugyanakkora teljesítményszint esetén megnőtt. Ami a motor károsanyag-kibocsátását illeti a
nitrogén-oxidok kis fordulatszámokon (750-1250 1/perc) megnőnek, és 1250 1/perc
fordulatszámtól kisebbek a gázolajos üzemhez mért értékekhez képest. A CO kibocsátás a
növényi tüzelőanyag keverékekkel kb. 1750 1/perc fordulatszámig kisebbek, és e fordulatszám
felett nagyobbak, mint a gázolajjal üzemelő motor estében.
[120] n-butanol tüzelőanyagot tárgyalja, mint a dízelmotorok jövő generációs tüzelőanyagát. A
kísérleteket 100 V/V % n-butanollal végezték el. A vizsgálatokat egy négyhengeres négyütemű,
közös nyomócsöves befecskendező rendszerrel felszerelt dízelmotoron végezték. Egyetlen
motorüzemi pontban (1500 1/perc és 2 bar szívócsőnyomás) végzetek el az égési jellemzők
vizsgálatát. Olyan égési jellemzőket vizsgáltak, mint a gyulladási késedelem, indikátor
diagram, hőfelszabadulás jellemzők, károsanyag-kibocsátás. A gázolajhoz képest a tiszta nbutanollal üzemelő motor indikált hatásfoka és CO2 kibocsátása a motor széles üzemi
tartományán közel azonos, miközben jelentősen nagyobb a motor fajlagos tüzelőanyagfogyasztása az n-butanol szignifikánsan kisebb fűtőértékének köszönhetően.
A dízelmotorok légszennyező károsanyag-kibocsátásának csökkentésére kipufogógáz
utókezelő rendszereket alkalmaznak. A részecske-kibocsátás csökkentésére részecskeszűrő
kerül felépítésre. A részecskeszűrőnek számos konstrukciós kialakítása és regenerálási fajtája
terjedt el. A részecskeszűrő elő általában oxidációs katalizátor van beépítve, amely a CO és HC
komponenseket csökkenti. A nitrogén-oxidok kialakítására manapság a legelterjedtebb az ún.
szelektív katalitikus redukció [125].
A fentiekben bemutatott irodalom feldolgozás alapján a következő összefoglaló
állításokat lehet tenni.
 A növényi olaj metil-észter és egyéb növényi olajból átalakított dízelmotorban történő
elégetésre szánt hajtóanyagok motorikus szempontból fontos fizikai-kémiai
tulajdonságainak legnagyobb része a legtöbb esetben kedvezőtlenebbek a gázolaj ugyanazon
tulajdonságaihoz képest;
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 A megújuló növényi tüzelőanyagok kismértékű javító hatással vannak a kompresszió
gyújtású dugattyús belsőégésű motorok égésének lefolyására. Az égéstérben uralkodó
nyomás, mint egy, az égésre jellemző paraméter vizsgálata alapján a megújuló anyagokkal
történő motor üzemelés kis mértékben az elméleti körfolyamat felé tolja el az indikátor görbe
égési szakaszát;
 Ami a motorok gáznemű károsanyag-kibocsátását illeti, szintén jellemzően a javuló égésre
utaló értékeket adódtak a növényi eredetű tüzelőanyag felhasználás esetében a gázolajos
üzemhez képest. Ez konkrétan abból olvasható ki, hogy a CO és HC káros anyagok szintje
csökken, az NOx komponens értéke nő. Az eltérések mértéke több további, a vizsgálatokkal
kapcsolatos tényezők függvénye;
 FSN és füst opacitás csökken minden esetben, ha növényi olaj metil-észtert használnak,
összehasonlítva a gázolajjal, függetlenül a vizsgált motortól, vizsgálati eljárástól, a
tüzelőanyagok keverési arányától és motorüzemi ponttól. Továbbá ez érvényes tranziens
vizsgálati ciklus alatt is. A részecske tömeg és méret-szám jellemzők (pl. összes
részecskeszám) esetében a kép összetettebb. A növényi eredetű tüzelőanyag hatása ezekre a
paraméterekre főleg a vizsgált motortól, és a motorüzemi ponttól, a vizsgált tüzelőanyag
fosszilis-megújuló arányától függ, azaz csökkenő és növekvő hatást is kimutattak.
1.2.

Célkitűzés

A doktori kutatómunka célja volt egyes megújuló növényi tüzelőanyagok dízelmotor
üzemére gyakorolt hatásának átfogó, komplex, üzemeltetési szempontú értékelése célirányos
vizsgálatsorozat elvégzése során kapott eredményekből. Ebben részcél volt az, hogy
megvizsgáljak és értékeljek egy új típusú megújuló tüzelőanyagot is, amelynek vizsgálatára
lehetőséget kaptam, és amelyet ekkora terjedelemben még nem vizsgáltak. A három
vizsgálandó tüzelőanyag tehát a fosszilis eredetű gázolaj – mint referencia –, a hagyományos,
szabványosított NOME, és egy új típusú megújuló tüzelőanyag, az úgynevezett TBK-biodízel.
Az átfogó értékelhetőséghez öt részterületet határoztam meg, amelyek a következők:
 A tüzelőanyagok a belsőégésű motoros felhasználás (elégetés) szempontjából legfontosabb
fizikai-kémiai tulajdonságainak meghatározása, összehasonlítása és értékelése;
 Ezek után a motorikus vizsgálatok első értékelési részeként a motor külső, gazdaságossági
paraméterei;
 Amelyet követ az égés közbeni, az égés lefolyása során felvehető paraméterek segítségével
az égés közvetlen értékelése;
 A tüzelőanyagoknak a motor károsanyag-kibocsátására gyakorolt hatása;
 A motor által kibocsátott káros anyagok mennyiségén alapuló ún. külső-költség számítás,
amelynek segítségével a műszaki értékelésen túl gazdaságilag is értékelni lehet a
tüzelőanyagokat felhasználási szempontból.
A vizsgálatokhoz bekeveretlen és bizonyos arányokban bekevert tüzelőanyagokat is
alkalmaztam, annak érdekében, hogy a megújuló részarány növekedésének hatását értékelni
lehessen a vizsgálandó paraméterek tekintetében.
A vizsgálati módszer, három a motor üzemi tartományán kiválasztott, az égés lefolyásában
különböző munkapontot tartalmaz. A méréseket e motorüzemi pontok állandósult állapotában
végeztük el.
A motorikus vizsgálatokat egy RÁBA gyártmányú, EURO II emissziós besorolású
dízelmotoron végeztük el. A ma korszerűtlennek számító motor még mindig nagy arányban van
jelen a hazai autóbuszokban. Magyarország teljes autóbusz állományát tekintve 2016-ban
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25,5%, 2017-ben 25,4% volt a részaránya az EURO II-es emissziós besorolású motorral hajtott
autóbuszoknak [117], tehát releváns hatása van az ország közútjainak, városainak
légszennyezettségi állapotára. A motor a korszerűtlenségéből adódóan alkalmas arra, hogy
beállítási változtatás nélkül nagyarányú, illetve bekeveretlen növényi eredetű tüzelőanyaggal
üzemeljen.
Nagy hangsúlyt helyezek a megújuló tüzelőanyagok értékelésénél a motor károsanyagkibocsátására, ezen belül is a részecske-releváns kibocsátásra. Ezt több ok miatt teszem.
Elsőként említem, hogy ez az egy terület az, amelyen a nemzetközi szakirodalom feldolgozása
során nem vehetők ki egyértelmű tendenciák a megújuló anyagokkal kapcsolatban.
Másodsorban, ma a belsőégésű motorok által kibocsátott légszennyező részecske rendkívül
káros hatásai tapasztalhatók az élő és az épített környezetre egyaránt.
A vizsgálatsorozat végén, a motor károsanyag-kibocsátásának eredményeit felhasználva
gazdasági számítást végzek, amelynek segítségével egy felhasználási szempontú műszakigazdasági értékelési rendszer alapján tudom értékelni a növényi eredetű tüzelőanyagok
dízelmotorban történő használatát a motorok eredeti tüzelőanyaga a fosszilis gázolajhoz képest.
A munka célja tehát a fenti tématerületeket együttesen magában foglaló kutatási eredmény,
amely nagy megújuló bekeverési arányokkal és bekeveretlenül mért növényi eredetű
tüzelőanyagokkal elvégzett vizsgálati eredményeket mutat be. Az eredmények alapján – e
területeket átfogó, a terület eredményeit magában foglaló – komplex értékelést végzek el.
A vizsgálat sorozatot kétféle megújuló tüzelőanyaggal is elvégzem, amelyek közül egyik egy
új típusú, új előállítási technológiával készített anyag.
Céljaim szerint a mérési eredmények új tudományos eredményeket hoznak, amelyek jól
hasznosíthatók a belsőégésű motorok e tudományterületén, illetve további, hasznos,
előremutató kutatási irányok állapíthatók meg.
1.3.

Hipotézisek

Előzőekben irodalom feldolgozást végeztem a növényi eredetű megújuló tüzelőanyagok
belsőégésű motoros (kompresszió gyújtású motor) felhasználás szempontjából legfontosabb
fizikai-kémia tulajdonságait, a motorban megtörténő égéslefolyást, a motorok által kibocsátott
káros anyagokat illetően. Ezek mindegyike összehasonlító vizsgálat, amelyben a növényi
eredetű anyaggal vagy annak gázolaj keverékeivel elérhető eredményeket a bekeveretlen
gázolaj eredményeivel hasonlítják össze.
Ezt figyelembe véve a vizsgálataim eredményeire vonatkozóan a következő hipotéziseket
fogalmaztam meg:
 Az elégetés szempontjából legfontosabb fizikai-kémiai tulajdonságokat illetően,
kedvezőtlenebb eredmények fognak mutatkozni megújuló anyagok és azok gázolajos
keverékei esetében, mint a „tisztán” felhasználásra kerülő gázolajnál;
 A motor fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása nő. A megújuló anyagok kisebb fűtőértéke miatt
azonos teljesítményszint fenntartásához a dózist meg kell növelni;
 A hengerben lévő nyomás paraméterrel történő elemzés, és az ennek segítségével
meghatározható hőfelszabadulás olyan eredményeket hoznak, amelyek javuló égéslefutást
mutatnak a megújuló anyagok felhasználása során, összehasonlítva a bekeveretlen gázolajos
üzemmel. A javuló hatás alatt itt az elméleti körfolyamathoz való közelítést értem. Javuló
hatást jelent a nagyobb csúcsnyomás (és hőfelszabadulási maximum) és a nagyobb
nyomásemelkedési sebesség (hőfelszabadulási törvény emelkedési sebesség);
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 A füstgáz gáznemű káros anyagai tekintetében előre vetíthető, hogy változás lesz a bio
anyaggal való üzem és a gázolaj üzem között. A változás iránya olyan lehet, amely a javuló
égésre utal, tehát a CO és HC komponensek csökkenése, és az NOx növekedése várható. A
változás mértéke előre nem prognosztizálható;
 A motor részecske-releváns kibocsátására a következő feltételezések tehetők, a gázolajos
üzemhez viszonyítva, ha a motor megújuló anyaggal, vagy ennek gázolajos keverékeivel
üzemel:
o a füstölési, opacitás jellemzők csökkennek a megújuló anyagok elégetésekor;
o a részecske tömeg változása nem prognosztizálható egyértelműen;
o a részecskeszám kibocsátás nem prognosztizálható egyértelműen.
A vizsgálatokhoz felhasználandó motor – az égés lefolyásra, károsanyag-kibocsátásra
vonatkozó konstrukciós kialakítása szempontjából – egy ma korszerűtlennek mondható motor,
melynek legfontosabb műszaki jellemzőit a későbbiekben bemutatom. A motor, a felépítése
miatt a felhasznált tüzelőanyag szempontjából „igénytelenebb”. A korábbi konstrukciós
kialakítás miatt feltételezhető az, hogy a tüzelőanyagok közötti különbségek az égés és
károsanyag-kibocsátás vonatkozásában nem fog olyan mértékben jelentkezni, mintha ezeket a
vizsgálatokat egy korszerű motoron végezném.
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2.

A vizsgált tüzelőanyagok bemutatása

2.1.

Bekeveretlen tüzelőanyagok

Az összehasonlító vizsgálatainkhoz referencia tüzelőanyagként használt gázolajat –
amely megfelel a [12] szabványnak – MOL tüzelőanyag töltő állomásról szereztük be. Ennek
legfontosabb paraméterei [6]-ban megtalálhatók. A [6] alapján a referencia tüzelőanyag
tartalmazhat 7 V/V % zsírsav-metilésztert. Ezt az adatot a keverékek készítése során figyelembe
vettem.
Az első vizsgált növényi forrásból származó tüzelőanyag a szabványosított zsírsavmetilészter (FAME) [13] volt. Ezt a gázolajjal történő keverék készítéséhez használják, amelyet
a tüzelőanyag töltő állomásokon értékesítenek Európa szerte. A tüzelőanyagot, annak
magyarországi gyártójától szereztük be.
A TBK-biodízel – a második vizsgált megújuló tüzelőanyag – vagy angol nevén
Triglycerides of Modified Structure (TOMS), egy új típusú megújuló tüzelőanyag. A TBKbiodízel fő előnye, hogy az előállítási folyamata során nem keletkezik melléktermék, nem
keletkezik glicerin, vagyis a nyers növényi olaj teljes egészében tüzelőanyagként hasznosul. Ez
azt jelenti, hogy 15-20%-kal több tüzelőanyag előállítására van lehetőség egységnyi
nyersolajból. A glicerin váz megtartásával a belső oxigén tartalom 30 %-kal nagyobb
összehasonlítva a hagyományos növényi olaj metil-észter tüzelőanyaggal, ami kisebb
károsanyag-kibocsátásban mutatkozik meg [3, 33, 92]. Az alapvető különbség a TBK
előállításában a hagyományos NOME előállításához képest, hogy a nyers növényi olajat nem
alkohollal észterezik át, hanem észterrel. A végtermék az egy keveréke a módosított láncú
trigliceridnek és a hagyományos zsírsav-metilészternek. Tehát a végtermék egy olyan
tüzelőanyag, amely a nyers növényi olaj és a hagyományos zsírsav-metilészter közé tehető
szerkezeti felépítését és tulajdonságait tekintve. Az előállítási technológia egy másik jellemzője
a flexibilitás. Ez azt teszi egyrészt lehetővé, hogy kétfajta észtert (metil-acetát vagy etil-acetát)
használjanak fel az átészterezéshez, másrészt a végtermékben a hagyományos FAME és a
módosított láncú triglicerid aránya változtatható. A vizsgálataimhoz repceolaj alapú TBK-t
használtunk fel, amely metil-acetáttal került átészterezésre. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy
a TBK-biodízel egy „nyers” anyag. Nyersanyag abban az értelemben, hogy nem tartalmaz
adalékokat a másik két vizsgált és szabványosított tüzelőanyaghoz képest, amelyek számos
adalékot, keverőkomponenst tartalmaznak, annak érdekében, hogy javítsák a fizikai és kémiai
tulajdonságaikat és alkalmassá tegyék őket a belsőégésű motorban való optimális
felhasználáshoz. Szintén fontos megemlíteni, hogy a TBK-biodízel tüzelőanyag gyártási
folyamata 3 magyar mérnök találmánya: Thész János, Boros Béla, Király Zoltán. Vannak még
úgynevezett glicerin-mentes előállítási eljárások [17], de a fentiekben leírt gyártási technológia
alapvetően különbözik ezektől.
A TBK-biodízel tüzelőanyag előállítási technológiájának előnyei a hagyományos zsírsavmetilészter előállítási technológiájához képest a következők:
 a biomassza minden atomja tüzelőanyagként hasznosul;
 univerzális eljárás mindenfajta olajok és állati zsírok átészterezésére;
 kisebb gyártási költség;
 környezetbarát eljárás (glicerin-mentes);
 nem használ metanolt, amely fosszilis forrásból származik [3].
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A vizsgált tüzelőanyagok kiválasztása a következő szempontok figyelembevételével történt:
 TBK-biodízel tüzelőanyag egy új típusú megújuló anyag, motorban történő felhasználása
eddig kevéssé vizsgált.
 Tehát cél volt a TBK-biodízel tüzelőanyagnak az összehasonlítása:
o A gázolajjal, mint egy fosszilis-megújuló eredetű összehasonlítás;
o És a hagyományos növényi olaj metil-észterrel, mint egy szabványosított növényi
eredetű – nem szabványosított, nem adalékolt növényi eredetű összehasonlítás;
o Továbbá olyan tüzelőanyagok alkalmazása volt a cél, amely alkalmasak nagy
bekeverési arányban dízelmotorban üzemelni.
Az 1. ábra mutatja a különbséget a két megújuló tüzelőanyag előállítási folyamatában.
HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYI OLAJ METILÉSZTER (NOME)
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1. ábra A hagyományos növényi olaj metil-észter (felső) és a TBK-biodízel (alsó) megújuló
növényi tüzelőanyagok előállítási folyamatának összehasonlítása [3]
2.2.

Tüzelőanyag keverékek

Az előzőekben bemutatott három tüzelőanyag bekeveretlen állapotú felhasználása mellé
négy ellenőrzött keveréket hoztunk létre. Így összesen 7 különböző vizsgált tüzelőanyagot
hoztam létre, és vizsgáltam. Ezek az 1. táblázatban láthatók. Fontos megemlíteni, hogy a
referencia tüzelőanyag tartalmazott 7 V/V % NOME-t. Ennek megfelelően a keverékeket úgy
készítettük el, hogy ezt az információt figyelembe vettük. Ez egyben azt is jelenti, hogy a TBKbiodízel gázolajjal készített keverékeiben van kis mennyiségű hagyományos biodízel is. A
vizsgálandó tüzelőanyag összetételeket a TBK-biodízel rendelkezésre álló gyártási lehetősége
alapján határoztam meg úgy, hogy mindkét megújuló tüzelőanyaggal legyen mérés annak
bekeveretlen állapotában és legyen mérés megújuló tüzelőanyag nélkül és a kettő között a
lehető legegyenletesebb legyen a növekedés a bekeverésben. Az 50 V/V %-os bekeverés
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hiányzik az egyenletes bekeverés növekedéshez, mert akkor vagy a 25 V/V %-os vagy a 75
V/V %-os bekeverést nem tudtuk volna megvalósítani.
1. táblázat A vizsgált bekeveretlen tüzelőanyagok és tüzelőanyag keverékek
Bekeveretlen
tüzelőanyagok
75
V/V
%-os
keverékek
25
V/V
keverékek

Gázolaj 100
V/V %
-

%-os
-

Vizsgált tüzelőanyagok
Hagyományos biodízel
(NOME) 100 V/V %
75 V/V %-os NOMEgázolaj keverék
(75 V/V % NOME)
25 V/V %-os NOMEgázolaj keverék
(25 V/V % NOME)

TBK-biodízel 100 V/V %
75 V/V %-os TBK-gázolaj
keverék (75 V/V % TBK)
25 V/V %-os TBK-gázolaj
keverék (25 V/V % TBK)
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3.
A vizsgált tüzelőanyagoknak a belsőégésű motorban történő felhasználás (elégetés)
szempontjából legfontosabb fizikai és kémiai tulajdonságai
3.1.

Sűrűség

A sűrűség, egységnyi térfogatú anyag tömegét jelenti. A sűrűség méréseket areométer
segítségével végeztem el [5] alapján. Az areométerrel történő mérésnek a lényege az, hogy az
úszó testeknek alámerült részétől kiszorított folyadék súlya egyenlő az egész test súlyával. A
folyadék sűrűsége a hőmérséklettel változik. A méréseket 15 °C hőmérsékleten végeztem el. A
mérési eredményeket a 2. táblázat tartalmazza.
2. táblázat A vizsgált tüzelőanyagok mért sűrűségei [14]
Vizsgált
Sűrűség [kg/dm3]
tüzelőanyag
15 °C-on
Gázolaj
0,837
25 V/V % NOME
0,841
75 V/V % NOME
0,857
NOME
0,877
25 V/V % TBK
0,847
75 V/V % TBK
0,88
TBK
0,905
A bekeveretlen TBK-biodízel és a TBK-biodízel keverékei nagyobb sűrűségűek, mint a gázolaj,
a hagyományos NOME és a hagyományos NOME keverékek. A bekeveretlen TBK-biodízel
sűrűsége 3,2%-kal nagyobb a tiszta NOME sűrűségénél, és 8,1%-kal a 100% gázolajénál. A
TBK sűrűsége csak kis mértékben lépi túl a növényi olaj metil-észter szabványban rögzített
felső határértéket, amely 0,9 kg/dm3. Ami még az adatokból megfigyelhető az az, hogy a 25%
bekeverési aránnyal létrehozott keverékek mindkét megújuló anyag esetében még megfelelnek
a gázolajra vonatkozó szabvány [12] sűrűség követelményének, és a 75% TBK-biodízel
keverék a sűrűség szempontjából kielégíti a zsírsav-metilészter szabványt [13]. A nagyobb
sűrűség várható következménye, a nagyobb kinematikai viszkozitás, ami egy befecskendezési
folyamatban rosszabb porlasztáshoz, kevésbé jó keverékképződéshez és ezzel kevésbé
hatékony égéshez vezet, összehasonlítva egy kisebb sűrűségű tüzelőanyaggal [2, 23, 47, 71,
73].
3.2.

Kinematikai viszkozitás

A viszkozitás, más elnevezéssel a belső súrlódás egy gáz vagy folyadék belső
ellenállásának mértéke a csúsztató feszültséggel szemben. A kinematikai viszkozitás a
dinamikai viszkozitás és a sűrűség hányadosa. A vizsgálandó tüzelőanyagok viszkozitásának
méréseit az Ostwald-Fenske féle viszkoziméter segítségével – melynek típusa Viscosimeter
Thermostat-D Type 674 – hajtottam végre [11] a BME Energetikai Gépek és Rendszerek
Tanszék Jendrassik György Hőtechnikai Laboratóriumában. A vizsgált hőmérséklettartomány
20 – 100 °C között volt 10 °C-os lépcsőben. A mérés lényege az, hogy meghatározott térfogatú
folyadék áramlásának átfolyási idejét mérjük, amely áramlás a viszkoziméter kapillárisain
keresztül, hidrosztatikai nyomás hatására jön létre. A kinematikai viszkozitás az átfolyási
időből és egy a viszkoziméterre jellemző állandóból számolható.
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2. ábra A bekeveretlen tüzelőanyagok kinematikai viszkozitás értékei a hőmérséklet
függvényében [93]
A bekeveretlen tüzelőanyagok viszkozitás eredményei a 2. ábrán, a tüzelőanyag keverékek
viszkozitás értékei a 3. ábrán láthatóak. Mindegyik ábrán a vonatkozó szabványok [12, 13]
által meghatározott határértékeket jelöltem. A 2. ábrán egyértelműen látszik, hogy a TBKbiodízel megújuló tüzelőanyag viszkozitása a legnagyobb a teljes hőmérséklettartományon. A
40°C-on mért viszkozitás értékek szerint a gázolaj és a hagyományos NOME viszkozitás értéke
is benne van a rájuk vonatkozó szabványok által megadott tartományokban. A TBK viszkozitás
értéke 40 °C-on jelentősen túllépi a növényi olaj metil-észter szabvány felső határértékét (5
mm2/s). A 40 °C-on mért értékekhez képest, a hőmérséklet csökkenésével a tüzelőanyagok
közötti különbségek nőnek, míg a hőmérséklet növekedésével ezek csökkennek. Ennek okát
részletesen nem vizsgáltam.
A 3. ábra felső diagramja mutatja a gázolaj, a NOME és ezek keverékeinek kinematikai
viszkozitás értékeit a hőmérséklet függvényében. Minden, megújuló anyagot is tartalmazó
keverék viszkozitása nagyobb, mint a bekeveretlen gázolaj viszkozitása minden vizsgált
hőmérsékleti pontban. A viszkozitás értékek a megújuló tüzelőanyag bekeverésének
növelésével nőnek. A 3. ábra alsó részén a TBK-biodízellel mért eredmények láthatóak. Az
általánosan várt eredmény szerint a TBK-biodízel, mint megújuló anyag hozzákeverésével a
viszkozitás nő, minden egyes vizsgált hőmérsékleti pontban. Ami egyértelműen látszik, hogy a
TBK-biodízellel alkotott keverékek viszkozitás értékei minden keverési aránynál és
bekeveretlen megújuló tüzelőanyagnál is nagyobbak a szabványosított metil-észter
keverékeinek értékeinél. A viszkozitás az egyik paraméter, amely jelentősen befolyásolja a
porlasztási tulajdonságokat a sűrűség és a felületi feszültség mellett [2, 23]. A 2. és a 3. ábra
alapján a legkedvezőtlenebb porlasztási jellemzők a TBK-biodízel anyagnál és keverékeinél
várhatók, ami feltételezhetően rosszabb keverékképzést eredményez, és az égésminőséget
negatívan befolyásolja.
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3. ábra A tüzelőanyag keverékek kinematikai viszkozitás értékei a hőmérséklet függvényében
3.3.

Elemi összetétel, fűtőérték

A tüzelőanyagok fűtőértékének egyik lehetséges meghatározási módszere, az anyag elemi
összetétele alapján történő kiszámítása. Az elemi összetétel meghatározásának részleteit a
vonatkozó szabványok [9, 10] rögzítik. A tüzelőanyagok elemi összetételére vonatkozó
vizsgálatokat
a
gödöllői
Mezőgazdasági
Gépesítési
Intézet,
Energetikai
Vizsgálólaboratóriumában végeztük el Elementar Elemanalizátor Vario MACRO típusú
elemanalizátoron. A szabványok alapján elvégzett vizsgálatok eredményeit a 3. táblázat
foglalja össze.
3. táblázat A bekeveretlen tüzelőanyagok elemi összetétele [14]
Vizsgált tüzelőanyag
Gázolaj
NOME
TBK

Elemi összetétel tömegszázalékban
[w%]
C
H
N
S
87,802 12,404
0,013
0,194
78,249 10,831
0,016
0,177
75,184 10,752
0,008
0,133
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4. ábra A bekeveretlen tüzelőanyagok elemi összetétele [14]
A 3. táblázatban a három bekeveretlen tüzelőanyag elemi összetétele látható a C, H, N és S
elemekre vonatkozóan, tömegszázalékban kifejezve. A megújuló tüzelőanyagok esetében jól
látható, hogy a tömegszázalékok összege nem teszi ki a 100%-ot. Ebben az esetben azzal a
feltételezéssel élek, hogy a nem mért elem az oxigén. Ezt a feltételezést azért lehet megtenni,
mert a növény eredetű tüzelőanyagok kémiai felépítésüket tekintve három elemből, szénből,
hidrogénből és oxigénből állnak, általános kémiai képletük CxHyOz [90]. A maradékként (nem
mért elem) kiszámolt 10,7 w% (NOME) és 14 w% értékeket [36] is igazolja, amely szerint a
növényi eredetű tüzelőanyagok (növényi olaj metil-észter) átlagos oxigén tartalma 11
tömegszázalék. Az oxigénnel kiegészített elemi összetétel értékeket mutatja a 4. ábra.
A széntartalom a gázolaj, NOME és a TBK-biodízel sorrendben csökken. A TBK-biodízel
tüzelőanyag egyik előnyös tulajdonsága a többihez képesti kisebb kéntartalom. A TBK biodízel
[3] szerint 30%-kal nagyobb oxigént tartalmaz a FAME biodízelhez képest, amely az elvégzett
méréssel beigazolódott.
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Az elemi összetétel alapján a fűtőérték a Boie formula (1) [2] segítségével határozható meg.
Hu,Boie [MJ/kg] = 34,8C + 93,9H + 6,3N + 10,5S – 10,5O

(1)

A Boie formula alkalmazható folyékony és szilárd tüzelőanyagokra is. A számolt fűtőértékeket
a 4. táblázat tartalmazza. Az eredmények azt mutatják, hogy a TBK és NOME fűtőértéke
kisebb, mint a gázolajé. A pontos értékek különbsége 14 % (NOME) és 17 % (TBK). Ez a
tendencia az elemi összetételből adódik annak okán, hogy megújuló anyagokban kevesebb az
éghető anyag tartalom. A motor nyomatéka arányos a tüzelőanyag fűtőértékével. Ha egy
motorban egy kisebb fűtőértékű tüzelőanyagot alkalmazunk és egyben a dózis nagyságát
azonos értéken tartjuk, akkor a motor nyomatéka csökkenni fog. Ez egyben azt is jelenti, hogy
ha egy kisebb fűtőértékű tüzelőanyaggal azonos motornyomatékot akarunk fenntartani, akkor
azt nagyobb dózissal, nagyobb tüzelőanyag-fogyasztással lehet elérni [23, 68].
4. táblázat A bekeveretlen tüzelőanyagok mért és a tüzelőanyag keverékek számolt
fűtőértéke [89]
Vizsgált tüzelőanyag
Gázolaj
25 V/V % NOME
75 V/V % NOME
NOME
25 V/V % TBK
75 V/V % TBK
TBK

Fűtőérték [MJ/kg] Fűtőérték [MJ/dm3]
35,3
42,2
34,4
40,7
32,7
37,8
31,8
36,3
34,4
40,4
32,5
36,7
31,5
34,8

Az értékekből látható, hogy a biodízelek fűtőértéke kisebb a gázolajénál, viszont az egymáshoz
képesti eltérés nem jelentős. A TBK-biodízel nagyobb oxigéntartalma miatt kisebb fűtőértékkel
rendelkezik, mint a szabványosított biodízel. További összehasonlítás miatt kiszámítottam a
tüzelőanyagok fűtőértékét térfogategységre vonatkoztatva is. A megújuló anyagok fűtőértéke
így is mintegy 10%-kal kisebb összehasonlítva a gázolajéval. A két növényi eredetű anyag
között ilyen mértékegységgel a különbség minimálisra csökken. A tüzelőanyag keverékek
fűtőértékét a „tiszta” tüzelőanyagok fűtőértékével és a keverékben lévő térfogat arányával
képeztem. A fűtőérték, amelyet a tüzelőanyagok elemi összetételéből számoltam, az előző két
paraméternél kapott tendenciákkal azonos tendenciát mutat, abban az értelemben, hogy az égési
hatékonyságot csökkenti, mivel egységnyi mennyiségű tüzelőanyagból kevesebb energia
keletkezhet. Fentiek miatt a motoros vizsgálatok során azonos motornyomaték eléréséhez meg
kell növelni a dózist a megújuló anyagokkal való üzemelés során.
3.4.

Cetánszám

A cetán szám a gázolajok gyulladási hajlamára szolgáló mérőszám. A cetánszámot
motoros vizsgálatok során CFR-F5 típusú mérőmotor segítségével határoztam meg a [91]
szabvány szerint. Az ismeretlen cetánszámú tüzelőanyag cetánszámát két ismert cetánszámú
tüzelőanyag segítségével, linearizálással lehet meghatározni. A mérés lényege az, hogy
meghatározott hőmérsékleti paraméterek mellett, beállított tüzelőanyag-fogyasztással és
előbefecskendezéssel üzemelő motornál a kompresszió viszonyt (az előkamra térfogatát)
változtató kompresszió-állító kézikerék segítségével a gyulladási késedelmet egy, szintén
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meghatározott értékre állítjuk be. Ezt elvégezzük minden tüzelőanyag esetében (két ismert
cetánszámú és egy ismeretlen cetánszámú) és az ismeretlen cetánszámot a kompresszió-állító
kézikerék állások és az ismert cetánszámok segítségével, lineáris interpolációval határozzuk
meg. A méréseket a BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Jendrassik György
Hőtechnikai laboratóriumában végeztem el. A CFR-F5 típusú mérőmotor legfontosabb
műszaki adatait a 2. mellélet, az égéstér szerkezeti rajzát a 3. melléklet tartalmazza. A
cetánszám eredmények a három bekeveretlen tüzelőanyagra vonatkozóan az 5. táblázatban
láthatók.
5. táblázat A bekeveretlen tüzelőanyagok cetánszámai [89]
Vizsgált tüzelőanyag
Gázolaj
NOME
TBK

Cetánszám
51,1
51,4
50,8

A cetánszám eredmények nem mutatnak jelentős különbséget egymáshoz képest és mindhárom
érték közel van a vonatkozó szabványokban lefektetett alsó határértékhez (51 ±1).
3.5.

Lobbanáspont

A tüzelőanyagok lobbanáspontja szintén egy fontos jellemző a dízelmotorban történő
gyulladási folyamat szempontjából [23]. A lobbanáspont az a legkisebb hőmérséklet, amelynél
a hevített illékony tüzelőanyagból annyi tüzelőanyag-gőz keletkezik, amely nyílt láng hatására
meggyullad. A párolgásra és a lobbanásra, illetve a gyulladásra való hajlamot a folyadékban
található kettős kötések erősen befolyásolják [63]. A tüzelőanyagok lobbanáspontjainak
meghatározását kétféle módszer szerint, a [7, 8] szabványok szerint végeztem el. Az egyikfajta
mérési módszer az úgynevezett nyílttéri vagy nyílt tégelyes módszer, amely méréseket egy
Petrotest CLA2 típusú készüléken végeztem. A másik módszer az úgynevezett zárt téri vagy
zárt tégelyes módszer, amelyhez egy Petrotest PMP2 típusú berendezést használtam. A belső
égésű motoros felhasználása szempontjából a zárt tégelyes módszer a releváns. A méréseket a
Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi kar, Tűz-, és Katasztrófavédelmi
Intézetében végeztem. A 6. táblázatban feltüntetett adatok mutatják a mért eredményeket.
6. táblázat A vizsgált tüzelőanyagok lobbanáspont értékei [14]
Vizsgált
tüzelőanyag
Gázolaj
25 V/V % NOME
75 V/V % NOME
NOME
25 V/V % TBK
75 V/V % TBK
TBK

Lobbanáspont Lobbanáspont
(nyílttéri) [°C] (zárttéri) [°C]
90
70
94
78
118
85
189
201
92
74
120
95
185
221

Az adatok alapján többféle értékelés tehető. A lobbanáspontok a megújuló anyagok
hozzákeverésével nőnek. A megújuló tüzelőanyagok lobbanáspontja a nyitott tégelyes módszer
szerint majdnem azonos értékűek. Azonban a zárt tégelyes módszer szerint a TBK-biodízel
lobbanáspontja nagyobb, mint a hagyományos biodízelé. Ebből azt a következtetést lehet
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levonni, hogy a zárttéri körülmények a lobbanásra érzékenyebbek, ami abban nyilvánul meg,
hogy a zárt tégelyes módszerrel mért hőmérséklet tartomány kb. 150 °C (70-221 °C), míg a
hőmérséklet tartomány nyitott tégelyes módszernél kb. 100°C (90°C -185°C), az egyik
megújuló, a TBK-biodízel esetében. Az éghetőségi különbségek a tüzelőanyagok között a zárt
tégelyes módszerrel jobban felerősödtek. A nyílt és zárttéri lobbanáspont közötti legnagyobb
növekedést a TBK típusú minta mutatja. Feltételezhető, hogy a TBK nagyobb oxigéntartalma
felelős ezért a jelenségért, mert az oxigén polárissá teszi a molekulákat. A polaritás pedig
csökkenti a párolgási hajlamot [63].

5. ábra A nyílttéri és a zárttéri lobbanáspontok tendenciája [14]
A növényi eredetű tüzelőanyagok lobbanás szempontjából történő összehasonlításának alapjául
az 5. ábra is szolgál, amely a 6. táblázat eredményeit ábrázolja. Az ábrán az látható, hogy a
nyílttéri eljárásnál a különböző keverési arányok mellett a két biodízel közel azonos
hőmérsékleteken lobban.
A zárttéri eljárásnál a nagyobb bio részarányok felé haladva, a TBK-biodízelnél nagyobb
hőmérsékleteken következik be a lobbanás, tehát valószínűsíthető, hogy a motoros
felhasználásnál a gyulladási folyamatok kedvezőtlenebbek lesznek e tüzelőanyag és keverékei
esetén.
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3.6.

Párolgási tulajdonságok (TG és DTG görbék)

A termogravimetrikus eljárás az ún. TG és DTG görbék segítségével ad információt –
esetünkben – a tüzelőanyagok tömegváltozásáról a hőmérséklet függvényében. A mérés
lényege az, hogy egy kis tégelyben elhelyezett tüzelőanyaggal hőt közölnek annak
elpárologtatása céljából, miközben mérik a hőmérsékletet és a tégely súlyát. Ezek a paraméterek
folyamatosan felvételre kerülnek, amíg a hőmérséklet a beállított legmagasabb szintet el nem
éri.
Ezek a görbék a tüzelőanyagok párolgási jellemzőiről adnak információt. A párolgást számos
dolog befolyásolja, például a molekulák tömegeloszlása, a molekulák polaritása, azok kémiai
telítettsége, és a polarizáció jelensége [63]. A termogravimetriai paramétereket egy TA
Instruments SDT 2960 típusú berendezés segítségével vettük fel a BME, Vegyészmérnöki Kar,
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén.
A bekeveretlen tüzelőanyagokra vonatkozó eredményeket a 6. ábrán lehet látni. A gázolaj nem
poláris kötésekkel rendelkező molekulákból épül fel, amelyek gyenge kötések, és ennek
köszönhetően a párolgás hamarabb kezdődik a megújuló folyadékokhoz képest, amelyek
poláris erős kötésekkel rendelkező molekulákat tartalmaznak és heteronukleárisak (oxigén).
Továbbá a mérések aerob környezetben voltak végrehajtva, amely miatt a levegő környezetben
jelen lévő oxigén a párolgó tüzelőanyag elemekkel poláris kötéseket hozhat létre, amely
csökkenti a párolgási hajlamot.
A 6. ábra felső ábrarésze mutatja a súlycsökkenést (%) a hőmérséklet függvényében. A
megújuló anyagok intenzív párolgása kb. 100 °C-kal nagyobb hőmérsékleten kezdődik el, mint
a gázolajé. Az ábra alsó részén a súlycsökkenési sebesség látható, szintén a hőmérséklet
függvényében. A megújuló anyagok legnagyobb súlycsökkenési sebessége kb. egyszerre alakul
ki, ami kb. 40-45°C-al nagyobb, mint a gázolaj ugyanezen paramétere. Mialatt a fosszilis anyag
gyorsan, viszonylag egyenletes meredekséggel eléri a maximális pontot a megújuló anyagok
görbe emelkedési szakasza két részre osztható. Első szakaszában kb. 160°C-ig alig van változás
a vizsgált anyagok tömegében (TG) és tömegcsökkenési sebességében (DTG). E hőmérséklet
elérése után azonban meredek változás kezdődik a tömegcsökkenési sebességben. Amikor a
gázolaj már majdnem teljesen elpárolgott (325 °C tartományában), a megújuló anyagok
tömegének kb. a fele párolgott el, szabványosított növényi olaj metil-észter esetében 48,04%,
TBK-biodízel esetében 55,81%.
A TG és DTG görbékkel felvett párolgási tulajdonságok a lobbanáspontokkal azonos
tendenciákat mutatnak, tehát a megújuló anyagok esetében rosszabb párolgási tulajdonságokkal
kell számolni, amely hátrányosan hat a motorban való felhasználáskor a párolgási, gyulladási
folyamatokra.
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6. ábra A bekeveretlen tüzelőanyagok TG és DTG görbéi [14] (fekete: gázolaj, zöld: NOME,
piros: TBK-biodízel)
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3.7.

A tüzelőanyagok elméleti levegő szükséglete

A tüzelőanyagok elméleti levegő szükségletét az elemi összetétele (3. táblázat) és az
egyes kémiai elemek tökéletes égéséhez szükséges elméleti levegőigényből határoztam meg (2)
egyenlet segítségével [77]:

mLst 

1
* 2,677C  8H  1S  O 
0,232

(2)

A számolt értékeket a 8. táblázat tartalmazza.
7. táblázat A tüzelőanyagok elméleti levegő szükséglete
Tüzelőanyag
Gázolaj
NOME
TBK

Elméleti levegő szükséglet
[kg levegő / kg tüa.]
14,4
12,3
11,8

A három tüzelőanyag közül a legnagyobb az elméleti levegőszükséglete a fosszilis eredetű
gázolajnak van, amely a nagyobb szén és hidrogén tartalmára vezethető vissza. A bio eredetű
anyagok levegő szükséglete jelentősen eltér a gázolajétól, kisebb annál, kisebb szén és hidrogén
tartalom és a kötött oxigén tartalomnak köszönhetően. A két megújuló között a TBKbiodízelnek a kisebb a levegőszükséglete a nagyobb oxigén tartalma miatt.
3.8.

A tüzelőanyagok fizikai-kémiai tulajdonságainak összefoglalása, értékelése

A méréssorozat első lépéseként a dízelmotor hajtására alkalmas fosszilis és növényi
eredetű tüzelőanyagok – bekeveretlen állapotban és keverékek formájában – azon fizikai és
kémiai paramétereit vizsgáltam, amelyek jelentős hatással vannak a belsőégésű motorban
történő felhasználásra, elsősorban elégetésére. A dízelmotorok gyulladási, égési tulajdonságait
a felhasznált tüzelőanyag számos paramétere jelentősen befolyásolja. Ezek hatással vannak a
kialakuló porlasztási képre, a tüzelőanyag cseppek leválására, méretére, párolgásra,
keveredésre, gyulladásra, az égés jóságára. Ezen keresztül a károsanyag-kibocsátásra és a
berendezés hatásfokára. Ezek a paraméterek a következők voltak: a sűrűség, kinematikai
viszkozitás, elemi összetétel, fűtőérték, cetánszám, lobbanáspont, valamint a párolgási
tulajdonságok. A bekeveretlen tüzelőanyagok összes, eddigiekben vizsgált paramétereinek
értékeit foglalja össze a 4. melléklet.
Nagyszámú, vonatkozó irodalom van [35, 36, 39, 40, 15], amelyben foglaltak
hasonlóságot mutatnak a saját mérési eredményeimhez. Ezek alapján a sűrűség, kinematikai
viszkozitás, lobbanáspont, oxigén tartalom nő a NOME és a NOME keverékek esetén
összehasonlítva a gázolaj ugyanezen paramétereinek értékeivel. A növényi eredetű folyékony
tüzelőanyagok fűtőértékei minden esetben kisebbek, mint a gázolaj fűtőértéke. A cetánszám
értékei csak kis mértékben térnek el egymástól. A megújuló tüzelőanyagok párolgási
tulajdonságai is jelentős eltérést mutatnak a gázolaj párolgási jellemzőihez képest.
Az észterezett molekulák kötött oxigén tartalmának szerepe a fentiek alapján hátrányos,
mert csökkenti a fűtőértéket, és csökkenti a párolgásra, gyulladásra való hajlamot.
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A két növényi eredetű tüzelőanyag között is különbségek vannak a sűrűség, kinematikai
viszkozitás, fűtőérték, lobbanáspont tekintetében. A TBK-biodízel e paramétereinek értékei
rosszabbak, mint ugyanezen értékei a hagyományos biodízelnek.
A kapott eredményekből arra lehet következtetni, hogy a gázolajhoz képest a megújuló
anyagokkal üzemelő motor égési folyamata megváltozik. Az elégetés szempontjából releváns
tulajdonságok paraméter értékeire vonatkozóan egy minőségileg rosszabb, nagyobb
károsanyag-kibocsátást eredményező irányba mutató feltevés tehető. A kisebb fűtőérték miatt
a motor fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása várhatóan megnő, illetve azonos teljesítmény-szint
eléréséhez dózis növelés szükséges. A két növényi eredetű tüzelőanyaggal történő
motorüzemben is különbség várható. A megújuló növényi tüzelőanyagok kötött oxigén tartalma
jelentősen befolyásolja az elméleti levegő szükségletet, és egyes légszennyező káros anyagok
kibocsátásának mértékére hatással lehet.
A tüzelőanyagok fizikai-kémiai tulajdonságainak meghatározására használt berendezések
műszaki jellemzőit a 15. Melléklet tartalmazza.
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4. Motoron végzett vizsgálatok
Az előző fejezetben bemutattam a tüzelőanyagokon elvégzett, azok fizikai-kémiai
tulajdonságaira vonatkozó vizsgálatok eredményeit. Ezek a vizsgálatok a belsőégésű motoros
felhasználás, elsősorban elégetés szempontjából a legfontosabbaknak tekinthetők. Ezekből az
eredményekből következtetéseket lehet tenni a tüzelőanyagok motorban való elégetésének
hatásosságára. Ezek a paraméterek tartoznak a vizsgált öt (négy műszaki és egy gazdasági)
közül az első paramétercsoportba, amelyek alapján értékelni fogom a megújuló növényi
tüzelőanyagokat a kompresszió gyújtású motorban történő felhasználása (elégetés)
szempontjából a fosszilis eredetű gázolajhoz képest.
Jelen fejezet, a tüzelőanyagok dízelmotorban elvégzett vizsgálatait mutatja be. Ennek első
részeként bemutatom a motort, amelyen a vizsgálatokat elvégeztük. Ezután ismertetem a
vizsgálati eljárást. Az ezt követő alfejezetekben mutatom be a mérőrendszert, valamint
ismertetem a mérési elveket, a műszerek jellemzőit.
A második paramétercsoport két paramétert, a motor külső, gazdaságossági paramétereit
tartalmazza. A harmadik paramétercsoport lesz – amely alapján a megújuló tüzelőanyagok
dízelmotor üzemére gyakorolt hatást értékelem – az égés közben felvehető legfontosabb, az
égés jellemzésére szolgáló paraméterek. A nyomás és hőfelszabadulás eredményeit mutatom
be. Ezt követően tárgyalom a motor által kibocsátott légszennyező káros anyagok eredményeit,
amelyek a negyedik műszaki paramétercsoportba tartoznak, és amelyek szintén a motorban
lezajló égés hatásosságáról adnak információt. Ebben a részben különbséget teszek a gáznemű
káros anyagok és a részecske-releváns kibocsátás között.
4.1.

A vizsgálathoz felhasznált motor

A tüzelőanyagok összehasonlítása céljából elvégzett motorikus vizsgálatokat, a KTI
Nonprofit Kft., Motortechnikai és Levegőtisztaság-védelmi Laboratóriumában, egy RÁBA
D10 UTSLL 160 típusú motoron végeztük el. Ez a motor a magyar autóbusz állományban egy
széles körben elterjedt motor. Emiatt jelentős hatással van a magyarországi közutak,
nagyvárosok légszennyezésére, imissziós állapotára. A motor fő paraméterei a 8. táblázatban
láthatók. A különböző tüzelőanyagokkal elvégzett vizsgálatok során, a motoron fizikai
változtatás, beállítás változtatás nem történt.
Ez a motor, az emissziós besorolását, a tüzelőanyag ellátó rendszerét, keverékképzését,
károsanyag-kibocsátás utókezelését tekintve ma már korszerűtlennek számít. Ennek ellenére a
motor kiválasztása a megújuló tüzelőanyagok értékelésére több szempontból is indokolt,
amelyek a következők:
 Előzőekben említettem, hogy Magyarországon nagymértékben elterjedt, emiatt, befolyása
van annak a környezetnek a szennyezésére, ahol azok az autóbuszok üzemelnek, amelyek
ezzel a motorral fel vannak szerelve. Magyarország teljes autóbusz állományát tekintve
2016-ban 25,5%, 2017-ben 25,4% volt a részaránya az EURO II-es emissziós besorolású
motorral hajtott autóbuszoknak [117]. A teljes buszállományba beleértendők a városi midi,
szóló és csuklós és a távolsági szóló és csuklós autóbuszok;
 A motor korábbi konstrukciós kialakítása miatt elvégezhető rajta nagymértékű megújuló,
vagy bekeveretlen megújuló anyaggal való vizsgálat (25-100 V/V %), mert a motor a
felhasznált tüzelőanyagra igénytelenebb, érzéketlenebb, mint egy korszerű motor;
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 Egy korszerű motoron nem biztos, hogy nagyobb arányú (25-100 V/V %) megújuló anyag
bekeveréssel a motor károsodása nélkül el lehet végezni vizsgálatokat, azok konstrukciós
kialakítása, sajátosságai miatt (méretek, tűrések, alkatrészek kenése, stb.). Ez különösen
érvényes az adalékot, keverőkomponenst nem tartalmazó TBK-biodízel tüzelőanyagra;
 Ha károsodás nélkül el lehetne végezni korszerű motoron nagyobb arányú megújuló
tüzelőanyagokkal vizsgálatokat, akkor azt feltételezem, hogy a növényi eredetű
tüzelőanyagoknak a motor üzemére egyre kevésbé lennének kedvező hatásai, mivel a
korszerűség a tüzelőanyag nagyobb mértékű kihasználása, a károsanyag-kibocsátás
csökkentése miatt a motorokat a „tüzelőanyaghoz tervezik”, az EDC jellegmezőit a
tüzelőanyaghoz illesztik.
8. táblázat A vizsgált motor legfontosabb paraméterei
Paraméter
Méret / Jellemző
Furat
120,5 mm
Löket
150 mm
Hengerek száma
6
Henger elrendezés
soros
Kompresszió viszony
15,2
Összlökettérfogat
10350 cm3
Égéstér
osztatlan (közvetlen befecskendezés)
Égéstér típus
Saurer
Tüzelőanyag ellátó rendszer
Bosch PES6A130A 720RS 7
Befecskendező porlasztók
0402 746 609 B
Befecskendező nyitó nyomás
250 bar + 8 bar
Kipufogógáz visszavezetés
nincs
Kipufogógáz utókezelés
nincs
Turbófeltöltő
Schwitzer S3
Töltőlevegő visszahűtő
igen
Emissziós jóváhagyás
EURO II
Névleges teljesítmény
160 kW / 1900 1/perc
Névleges nyomaték
920 Nm / 1300 1/perc
4.2.

A vizsgálati módszer

A vizsgálati módszer három, állandósult állapotú motorüzemi pontot tartalmaz. A három
motorüzemi pontot olyan célból választottuk előzetesen ki, hogy a motorban lezajló égés,
egymástól jelentősen különböző égési feltétellel valósuljon meg. Emiatt a motor károsanyagkibocsátása is a három ponton várhatóan jelentősen különböző mértékű. Nagyon fontos
megjegyezni, hogy három pontnál több pont mérése több ok miatt nem volt lehetséges. Egyrészt
a részletes részecske vizsgálatok 30-50 perces mérési időből álltak, aminek a tüzelőanyag
igénye nagyon nagy. Másrészt azért, hogy a nagy terhelésű pontokon fellépő nagy hőmérséklet
által történő mérőrendszer károsodását elkerüljük. A három kiválasztott mérési pont
paramétereit a motor nyomaték fordulatszám-üzemi tartományán a 9. táblázat adja meg. Ezek
a mérési pontok a motor emissziós besorolásához szükséges típusvizsgálati előírás részei voltak
[55].

28

9. táblázat A kiválasztott mérési pontok motor paraméterei
Motorüzemi pont
/ Fordulatszám Terhelés
1. 1300 1/perc 50% terhelés
2. 1900 1/perc 25% terhelés
3. 1900 1/perc 75% terhelés

Nyomaték
[Nm]

Fordulatszám
[1/perc]

Teljesítmény
[kW]

Fék effektív
középnyomás [bar]

450

1300

61

5,5

200

1900

39,5

2,4

600

1900

115

7,2

Kis fordulatszámon a turbófeltöltő kis teljesítménnyel dolgozik, továbbá a kis légsebességek
miatt a hengerben kialakuló áramlások intenzitásai kismértékűek, amelyek miatt rosszabb
keverékképzés várható, közepes terhelés miatti közepes légviszony tényező mellett. Ez a pont
lehet egy karakterisztikus pont a közepes (a három pont közötti közepes) égésjellemzőkre és
károsanyag-kibocsátásra. Nagy fordulatszám és kis terhelés mellett nagyobb légsebességek
miatt jobb keveredési, de tüzelőanyagban szegényebb keverék miatt kevésbé intenzív égés,
kisebb károsanyag-kibocsátással prognosztizálható. Az előző megfontolásokból kiindulva nagy
fordulatszám, nagy terhelésen várható a legintenzívebb égés, a nagy terhelés (dózis) miatti
tüzelőanyagban dús keverék miatt nagyobb károsanyag-kibocsátás jelezhető előre.
4.3.

Indikálás és a légszennyező károsanyag-kibocsátás mérése

A motor egy SCHENCK W 400 típusú örvényáramú fékhez csatlakoztattuk. A motor
tüzelőanyag-fogyasztásának mérésére egy Froude Fuel Measuring System type FG100 szolgált.
4.3.1. Az indikáláshoz és a gáznemű károsanyag-kibocsátás méréshez használt mérőrendszer
Az indikáló rendszer – mint a teljes mérőrendszer része – az 5. mellékletben látható. Az
indikátordiagramok felvételéhez számos érzékelőt szereltünk fel a motorra: egy szenzor a motor
fordulatszámának mérésére, mely 1024 jel/fordulat jellemzővel bír és ez triggereli az adatgyűjtő
rendszert, továbbá egy 1 jel/fordulat jellemzővel bíró felsőholtpont jeladóval. A fékpad része
egy másik fordulatszám jeladó, amely a motor fékpad általi vezérléséhez szükséges. Továbbá
egy piezo jeladót helyeztünk el a hengertérbe a RÁBA korábbi gyári dokumentumai alapján. A
hengernyomás mérésére használt piezo kristály vízhűtéssel van ellátva. Egy szintén piezo elven
működő jeladót szereltünk fel annak a hengernek a tüzelőanyag ellátó csövére, amelynek
égésterébe a nyomásmérő jeladót is beépítettük. A piezo jelek egy töltéserősítőbe kerülnek,
ezután az adatgyűjtőbe. Az adatgyűjtő a számítógéphez van csatlakoztatva, amelyen egy arra
alkalmas program segítségével lehet a nyomáslefutásokat megfigyelni és rögzíteni. A
fordulatszám jel egy opto-csatolón keresztül jut az adatgyűjtő egységbe. A nyomás szenzor és
a töltéserősítő Kistler gyártmányú. A rendszer (nyomás átalakító, kábelek, töltéserősítő,
adatkiértékelő rendszer) kalibrációját mérés előtt és mérés után is elvégeztem (100 bar
tartományban) és pontosságot számoltam. Egy indikátordiagram, amely egy motorüzemi
ponthoz és egy vizsgát tüzelőanyaghoz tartozik, 100 felvett indikátordiagram átlaga.
A gáznemű károsanyag-kibocsátás méréshez használt mérőrendszer – mint a teljes
mérőrendszer része – szintén az 5. mellékletben látható. A gázelemző rendszer típusa Pierburg
AMA 2000. A következő mérési elvekkel dolgozott a gázelemező rendszer: 1. THC esetében
lángionizációs detektor, 2. NOx esetén kemilumineszenciás detektor, 3. CO és CO2 gázok
elemzéséhez nem diszperzív infravörös detektor, és az O2 méréséhez paramágneses szenzor. A
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gázelemzők kalibrációját mérés előtt és után is elvégeztük megfelelő koncentrációjú kalibráló
gázokkal. A felhasznált berendezések, műszerek leírását, mérési tartományaikat, pontossági
jellemzőiket a 6. melléklet tartalmazza.
4.3.2. A részecske-releváns károsanyag-kibocsátás méréshez használt mérőrendszer
A motor részecske-releváns károsanyag-kibocsátásához használt mérőrendszert a 7.
melléklet mutatja. A berendezések, műszerek legfontosabb jellemzői a 8. mellékletben
foglaltam össze.
Egy AVL 415 típusú füstmérőt használtunk az ún. FSN meghatározására. Az FSN jelentése
Filter Smoke Number, ami magyarul szűrő füst számot, vagy szűrő feketedési számot jelent. A
kipufogógáz mintát egy szűrőpapíron szívja keresztül a készülék, amelyre ezáltal részecskék
rakódnak le. A mérés lényege az, hogy a szűrőpapírra lerakódott részecskék miatt, a szűrőpapír
fényvisszaverődési jellemzője megváltozik. E változáson alapul az FSN meghatározása [88]. A
szűrőpapíron átszívott mintát a műszer a nyers (hígítatlan) kipufogógázból vette, részáramú
mintavétel során.
A füst opacitásának mérésére, az abszolút fényelnyelési tényezőjének meghatározására egy
AVL 439 típusú mérőberendezést használtunk. Az opacitás az áttetsző és átlátszó közegek
fényáteresztő képességének mérőszáma. A mérés lényege, hogy a motorból származó
kipufogógázt egy mérőhengerbe juttatva fényforrással megvilágítva a fény intenzitása csökken.
Az intenzitás csökkenésből számítható a füstölés és a füstölés segítségével a Beer-Lambert
törvény alapján az abszolút fényelnyelési együttható, amely szintén füstölési mérőszámként
használatos [87]. Az opacitás mértéke függ az alkalmazott fény hullámhosszától, a füstgázban
található részecskék méretétől, a részecskék alakjától és összetételétől. Az opacitás
meghatározásához a mintát a nyers kipufogógázból vettük részáramú mintavétel segítségével.
A részecske tömeg meghatározása úgy történik, hogy először a teljes áramú hígító rendszer a
teljes kipufogógáz mennyiséget hígítja (elsődleges hígítás, primer hígítás), majd egy
meghatározott keveredési hossz után a higított gáz egy részét egy speciális szűrőpapíron (PALL
Fiberfilm filter, T60A20 típus) keresztül szívva, abból mintát veszünk. A motor által kibocsátott
részecske tömeget úgy kell meghatározni, hogy a szűrőpapírt a mérés előtt és a mérés után is
mérleggel mérjük és a két tömeg közötti különbség adja meg a szűrőpapíron megszűrt
részecskék tömegét. Az előtte és utána történő mérések előtt a szűrőpapírt exikátorban
megfelelően stabilizálni kell. A teljes-áramú hígító rendszert [55] alapján tervezték és
kivitelezték. A szűrőpapír jellemzőit a 8. melléklet tartalmazza. A részecske tömeg
meghatározásához tehát a mintát teljes-áramú hígítási módszerrel kialakított higított
kipufogógázt rész-mintavételeztük.
A motor által kibocsátott részecskék szám koncentrációját és méret-szám eloszlását egy
részecske méret osztályozó (Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS)) berendezés
alkalmazásával végeztük el. Az SMPS első szerkezeti része egy Vienna típusú mobilitás
(pásztázó mozgékonyság szerinti részecske szeparátor) analizátor (Long Differential Mobility
Analyzer (LDMA)). A vett mintában található részecskéket az LDMA-ban, az elektromos
mobilitásuk szerint elkülönítik. Az elektromos mobilitás (Zp) segítségével lehet meghatározni
az úgynevezett elektromos mobilitási átmérőt [122], amelyet továbbiakban egyszerűen a
részecske méretnek nevezünk:
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Azután a méret szerint osztályozott részecskéket egy úgynevezett Condensation Particle
Counter-be (CPC) vezetik, amely műszer végzi a részecskék számának meghatározását. Az
aeroszol áramlás mértéke 3,0 és 0,3 l/perc értékre volt beállítva, ezért az SMPS a méreteloszlást
11,1-1083,3 nm-es tartományban mérte ±0,5 nm felbontással a 11,1 nm esetén, és ±30 nm
felbontással az 1083,3 nm méretnagyságnál [85]. A részecske méret-szám eloszlás
meghatározásához a mintát az előző paraméterhez hasonlóan a kipufogógáz teljes-áramú
hígítása után vettük.
Hígítás, kondicionálás: A motor kipufogógáza a teljes-áramú hígító rendszerbe kerül, és egy
meghatározott hosszon keresztül keveredik a hígító levegővel. A hígító rendszerből egy
meghatározott ponton egy konstans térfogatú mintavételre beállított mintavevő rendszer
segítségével történik a mintavétel. A hígító rendszert a kor követelményeit leíró előírás [55]
szerint készítették el a részecske tömeg meghatározásához. A motor kipufogócsöve a teljesáramú hígító rendszerbe, az ún. hígító alagút elejébe van bevezetve. A kipufogócső 120 mm
átmérőjű, és ez a 600 mm átmérőjű hígító alagút középvonalába van bevezetve. A minta vétele
szintén a hígító alagút középvonalában történik, de a belépéstől számított 10D távolság, azaz
6000 mm után. Ez az elsődleges hígítás a részecskeszámolás és részecske tömeg meghatározás
tekintetében. A nyers kipufogógáz hígítása szűrt levegővel történik. A részecske méret-szám
eloszlás felvételéhez további hígításra van szükség. Az elsődlegesen felhígított mintába a
kipufogógáz mennyiségének további csökkentése (hígítás) történik 10-es hígítási faktorú
ejektor hígító segítségével. A kétszeresen felhígított minta egy minta-hőmérséklet beállító
egységbe, egy ún. thermo-denuder-be kerül, amely esetünkben 50 °C hőmérsékletre volt
beállítva.
4.4.

A motor fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása, effektív hatásfoka

Ebben az alfejezetben a motorikus vizsgálatok első eredményeként bemutatom a
különböző vizsgált tüzelőanyagokkal kiszámolt fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás és effektív
hatásfok értékeket, mint a két legfontosabb külső paramétert a motor gazdaságossága
szempontjából.
A fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás megmutatja, hogy a motor egységnyi munka előállításához
mennyi tüzelőanyagot fogyaszt el. A belsőégésű dugattyús motor effektív hatásfoka képezhető
a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás (btüa) és a tüzelőanyag fűtőértékének (Htüa) felhasználásával
[1, 23, 68], a (4) képlet szerint a következőképpen:

 össz 

1
btüa  H tüa

(4)

A tüzelőanyag-fogyasztás paramétert jelen esetben a tüzelőanyagok jellemzésére használom,
ami megtehető, mert motoron semmilyen beállítási, konstrukciós változtatás nem történt, amitől
megváltozna a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása. A motor hőt fogyaszt. A kisebb hőértékű
(fűtőértékű) tüzelőanyagból többet kell fogyasztania azonos kimenő teljesítmény leadásához.
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7. ábra A fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása a megújuló tüzelőanyag bekeverési arányának
növekedése függvényében
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A tüzelőanyagok vizsgálata olyan beállítással, céllal történt, hogy egy adott nyomaték értéket
érjen el a motor minden vizsgált tüzelőanyaggal. Ennek megvalósításához a megújuló
tüzelőanyagok esetén – azok kisebb fűtőértékéből adódóan – nagyobb gázkar állás, nagyobb
tüzelőanyag dózis tartozik. A fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás tendenciák a 7. ábrán, az
effektív hatásfok értékei a 10. táblázatban láthatóak.
10. táblázat A motor effektív hatásfokának értékei bekeveretlen tüzelőanyagokkal
Effektív hatásfok [%]
Motorüzemi pont 1300 1/perc – 1900 1/perc –
→
50% terhelés 25% terhelés
Gázolaj
37,8
26,3
NOME
38,1
27,1
TBK
38,5
27,0

1900 1/perc 75% terhelés
35,1
35,9
35,6

A motor fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása a vizsgált tüzelőanyagban a megújuló részarány
növekedésével nő. Ez a tendencia látható minden vizsgált motor munkapontban. Ez a változás
a növényi eredetű tüzelőanyagok fűtőértékének kisebb értéke miatt jelentkezik.
A motor effektív hatásfoka a motor effektív fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása és a tüzelőanyag
fűtőértéke szorzatának reciprokaként számolható. A nagyobb fogyasztás és kisebb fűtőérték
egy vizsgált tüzelőanyag esetén okozza azt, hogy a hatásfok értékek csak kis mértékben térnek
el egymástól. Az értékek közötti eltérés a vizsgálat és számítás komplexitására és az abból eredő
végső eredmény bizonytalanságára vezethető vissza.
Az égési folyamat vizsgálata nyomásfelvétel (indikálás) segítségével

4.5.

Ahhoz, hogy elemezni tudjuk a belsőégésű motorban történő égés lefutást, méréseket kell
végezni minimum két aspektusból. Egyrészt fel kell venni a hengernyomást, amelyből a
hőfelszabadulás számolható. Másrészt a károsanyag-kibocsátás mérése nagyon fontos. A
hengernyomás jel olyan információkat szolgáltat, mint a csúcsnyomás, p-v, p-ft° diagramok,
indikált effektív középnyomás, hőfelszabadulás, égéstartam, gyulladási késedelem.
Egy kompresszió gyújtású motor hengernyomása függ az előkevert égési fázisban elégett
tüzelőanyag részaránytól, azaz a kezdeti égési fázistól. A csúcsnyomás és a maximális
nyomásemelkedési sebesség megfelel az előkevert égés során elégett tüzelőanyagnak, amely a
hengerben lévő tüzelőanyag nagy részét teszi ki [45]. A mi esetünkben a hengernyomást vettük
fel, amelyből a hőfelszabadulást számítógépes program segítségével határoztuk meg. Az égés
lefolyásának közvetlen analizálása e két paraméter segítségével történt.
4.5.1. A vizsgált tüzelőanyagok nyomásváltozásra gyakorolt hatása
Az indikátor diagramokat mind a három bekeveretlen tüzelőanyaggal, mind ezek
keverékeivel vizsgáltuk annak érdekében, hogy elemezhessük a megújuló tüzelőanyagok
hatását a motor égési paramétereire.
A 8. ábra mutatja be az indikátor diagramokat, az összes alkalmazott mérési pontban és vizsgált
tüzelőanyag esetén. A számolt nyomásváltozási jellemzőket a 11. táblázat foglalja össze.
Mivel a vizsgált paraméterek szempontjából az eltérések a bekeveretlen anyagok
alkalmazásakor a legnagyobbak, ezért a táblázatos és számszerű elemzésemet erre a három
esetre szűkítem (1.c., 2.c., 3.c.). Az 1300 1/perc fordulatszám a motor névleges nyomatékhoz
tartozó fordulat, az üzemi pontot kis fordulatszámúnak és közepes terhelésűnek (50% terhelés)
lehet nevezni. A különböző tüzelőanyagok között megfigyelhető különbségek adódtak az
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indikátordiagramokban ezen az üzemi ponton (1.a., 1.b., 1.c.). A befecskendezés kezdete
ugyanaz minden alkalmazott tüzelőanyag esetében: ez pontosan 1 ft° FHP előtt a tüzelőanyag
ellátó vezeték nyomásjele alapján. A szabványosított növényi olaj metil-észter dózisa 13,3%al megnőtt, a TBK dózis 18,1%-kal a gázolajéhoz képest. Ez a dózis érték, arányát tekintve egy
kevéssel (NOME) és egy kis mértékben (TBK-biodízel) nagyobb, mint a tüzelőanyagok
fűtőértékében megjelenő különbség, amely 14% and 17%, a megfelelő sorrendben. 100
indikátor diagram alapján felvett átlageredmény szerint a csúcsnyomás értékekről a következő
értékelés adható: NOME 60,5 bar, TBK-biodízel 59,1 bar és gázolaj 56,6 bar. A 10. ábra 1.c.
diagram alapján meg lehet figyelni a maximális nyomás értékekben lévő eltérést. Az indikátor
diagramok 1900 1/perc fordulatszám és 25% terhelés mellett a 10. ábra második sorában lévő
diagramokon láthatók (2.a., 2.b., 2.c.). 1900 1/perc a motor névleges fordulatszáma, és mivel a
terhelés értéke 25%, emiatt ez a pont egy nagy fordulatszámú és kis terhelésű pont. A
befecskendezés kezdete minden vizsgált tüzelőanyag esetében azonos, és értéke 10 ft° FHP
előtt, a tüzelőanyag ellátó vezetékre helyezett jeladó jele alapján. A TBK-biodízel dózis 18,5%kal, a szabványosított biodízel dózis 13,6%-kal nagyobb a gázolajjal működő motor dózisának
nagyságához képest, ami arányaiban a szabványosított NOME esetében kisebb, a TBK-biodízel
esetében nagyobb, mint amennyivel ezeknek a tüzelőanyagoknak a fűtőértéke kisebb a
gázolajénál (14% és 17%). 100 indikátordiagram felvételéből képzett átlag diagram alapján a
csúcsnyomás tekintetében az mondható, hogy a gázolaj 51,1 bar, a szabványosított megújuló
tüzelőanyagé 51,8 bar, míg TBK-biodízel esetén 51,6 bar, ami nem mutat jelentős eltérést. A
harmadik diagram sor (3.a., 3.b., 3.c.) mutatja a felvett indikátor diagramokat 1900 1/perc
fordulatszám és 75% terhelés esetén. A befecskendezés kezdet azonos minden vizsgált
tüzelőanyag esetében, ami a tüzelőanyag ellátó cső tágulási jele alapján 7 ft° FHP előtt. A
dózisnövekedés, 13,9% NOME esetében és 19,4% az új típusú biodízel esetében. Ez NOME
esetében kisebb, mint a fűtőérték csökkenés és az új típusú biodízel esetében nagyobb arány,
mint a fűtőérték csökkenés, amely értékek rendre 14% and 17%. 100 diagram alapján a
csúcsnyomások tekintetében 66,4 bar az új típusú biodízel, 65,8 bar a NOME és 64,6 bar gázolaj
esetében. A csúcsnyomásokban kapott eltérés nem jelentős, de mégis tendenciózusan nagyobb
a megújuló anyagok esetében.
11. táblázat Indikátordiagram jellemzők
Indikátordiagram jellemzők
1300 1/perc 1900 1/perc 50% terhelés
25% terhelés

Motorüzemi pont
→
Vizsgált
Gázolaj NOME
tüzelőanyag →
Nyomás
maximum érték
56,6
60,5
[bar]
nyomásemelkedési
4,6
4,1
sebesség [bar/ft°]

1900 1/perc 75% terhelés

TBK

Gázolaj

NOME

TBK

Gázolaj

NOME

TBK

59,1

51,1

51,8

51,6

64,6

65,8

66,4

4,7

2,2

2,5

2,5

1,5

2,7

1,8

34

1300 1/perc - 50% terhelés
1900 1/perc - 25% terhelés
1900 1/perc - 75% terhelés

8. ábra Indikátor diagramok [89]
A diagramok számozása:
1.a. (1300 1/perc - 50% terhelés – 25 V/V % keverék); 1.b. (1300 1/perc - 50% terhelés – 75 V/V % keverék); 1.c. (1300 1/perc - 50% terhelés – bekeveretlen tüzelőanyagok)
2.a. (1900 1/perc - 25% terhelés - 25 V/V % keverék); 2.b. (1900 1/perc - 25% terhelés – 75 V/V % keverék); 2.c. (1900 1/perc - 25% terhelés – bekeveretlen tüzelőanyagok)
3.a. (1900 1/perc - 75% terhelés - 25 V/V % keverék); 3.b. (1900 1/perc - 75% terhelés – 75 V/V % keverék); 3.c. (1900 1/perc - 75% terhelés – bekeveretlen tüzelőanyagok
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Közelítő nyomásemelkedési sebességet számoltam, a nyomásemelkedés kezdeti, viszonylag
egyenes szakaszán. A számolt értékeket a 14. táblázat tartalmazza. A nyomásemelkedési
sebességet ennek a közel egyenes szakasznak a kezdeti és végpontjához rendelt meredekség
mértékeként határoztam meg. Ezek értékeként viszonylag kis mennyiségeket kaptam, amelyek
között nincsenek jelentős változások, de növényi eredetű tüzelőanyagok esetén kapott
számértékek nagyobbak, mint a gázolajnál kiszámolt értékek, minden munkapontban.
4.5.2. A vizsgált tüzelőanyagok hőfelszabadulásra gyakorolt hatása
A hőfelszabadulási jellemzőket is mind a hét vizsgált tüzelőanyag esetében és mindhárom
vizsgált pontban meghatároztam. A hőfelszabadulás törvényt a felvett indikátordiagram alapján
a hőtan I. főtételének segítségével lehet számolni [1]. A számításokat egy számítógépes
program végezte el, amely a Birgman féle számítási eljárást használta. A Birgman féle számítási
modell elméleti háttere a következő [112]: A termodinamika első főtétele szerint a bevitt hő a
közeg belső energiáját növeli és/vagy mechanikai munka végzésére fordítódik.
dQh  dU   p * dV

(5)

A zárt hengertérben (zárt szelepek mellett) a hengerben lévő közeg tömege számítható az
általános gáztörvény segítségével, ha a közeg állapotjelzői ismertek:

mk 

p z *Vz
R1 * Tz

(6)

A továbbiakban azzal a feltételezéssel élünk, hogy a hengerben lévő közeg tömege a
munkafolyamat során nem változik, vagyis a dugattyú és a hengerfal közötti résen a
munkatérből távozó közeg mennyiségét elhanyagoljuk. (6) egyenlet (5)-be történő
behelyettesítése után és (5) φ szerinti differenciálásával a következő összefüggés adódik:
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d

A Clapyron-egyenlet segítségével dTφ kifejezése megtehető, és ennek φ szerinti deriváltja a
következő alakot ölti:
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(8)

Az R = cp – cv, és a κ = cp/cv összefüggéseket felhasználva a következő összefüggés adódik:
cv
R



1
  1

(9)
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(8) és (9) felhasználásával a közegben maradó hőt a szögelfordulás szerint deriválva
megkapható:
dQh
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A numerikus számítás elvégezhetőségéhez differenciaegyenlet
differenciálegyenletből a következő differenciaegyenlet lesz:
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(10)
szükséges.

(10)

(11)

A számítógépes program a fentiekben bemutatott egyenletek segítségével végezte el a
hőfelszabadulás számításokat. A hőfelszabadulás-ft° eredmények a 9. ábrán láthatóak. Három
jellemző paraméter (hőfelszabadulás maximum értéke, annak helye és a gyulladási késedelem
értéke) értékeit a 12. táblázatban foglaltam össze.
Mivel a vizsgált paraméterek szempontjából az eltérések a bekeveretlen anyagok
alkalmazásakor a legnagyobbak, ezért írásos elemzésemet erre a három esetre szűkítem (1.c.,
2.c., 3.c.), illetve az értékeket csak a bekeveretlen anyagokhoz adtam meg. A maximális
értékek, megújuló tüzelőanyagok alkalmazásával nagyobbak a gázolaj maximális értékeihez
képest mindhárom motorüzemi pontban. A maximum érték elhelyezkedése ft°-ban ugyanoda
esik. Emiatt az hőfelszabadulás jelleggörbe emelkedési rátája nagyobb a megújuló
tüzelőanyagok esetén a fosszilis tüzelőanyaghoz képest. Azt is lehet látni, hogy vannak
különbségek a maximum értékekben a két megújuló anyag között is. E különbségek iránya a
két anyag között mérési pontonként változik. A legnagyobb különbség kis terhelésen és nagy
fordulatszám esetén lép fel. Ebben a pontban a gázolajhoz és a TBK-biodízelhez tartozó
maximális hőfelszabadulási érték 7,6%-kal és 4,3%-kal kisebb a NOME értékénél. Az első
üzemi pontban a különbségek százalékban kifejezve 4,8% és 0,3%-kal kisebb a maximális
érték, ha a fosszilis gázolaj és a TBK-biodízel adatait vetjük össze a hagyományos biodízel
értékeivel. A harmadik üzemi ponton – 1900 1/perc fordulatszámon és 75% terhelés mellett –
a dízel égés két fázisa tisztán kivehető. A két fázis közül az első az előkevert fázis – a
hőfelszabadulás görbe első csúcsa – és a diffúziós fázis (második – elnyújtott – csúcsa a
hőfelszabadulási görbének). Ebben az üzemállapotban körülbelül azonos a két vizsgált
megújuló anyag a három megfigyelt paraméter szempontjából, és a különbség a gázolajhoz
képest is meglehetősen kismértékű. A TBK-biodízelnek van nagyobb hőfelszabadulási
maximum értéke a hagyományos zsírsav-metilészterhez képest ebben a pontban, ellentétben az
előző két ponthoz. A növényi eredetű tüzelőanyagokkal való üzem esetén a maximum értékek
mindig nagyobbak a gázolaj maximális hőfelszabadulási értékeinél.
A tüzelőanyagok cetánszámai alapján (5. táblázat), azt lehetett feltételezni, hogy az gyulladási
késedelem nem fog jelentősen változni a tüzelőanyagok között, amelyet a hőfelszabadulási
törvény alapján meghatározott gyulladási késedelem visszaigazol (12. táblázat). A nagyobb
sűrűség, viszkozitás, lobbanáspont, rosszabb párolgási tulajdonságok a megújuló anyagok
esetén nincsenek hatással a gyulladási késedelemre az alkalmazott dózis nagyságok mellett.
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1300 1/perc - 50% terhelés
1900 1/perc - 25% terhelés
1900 1/perc - 75% terhelés

9. ábra Hőfelszabadulás lefutások [89]
A diagramok számozása:
1.a. (1300 1/perc - 50% terhelés – 25 V/V % keverék); 1.b. (1300 1/perc - 50% terhelés – 75 V/V % keverék); 1.c. (1300 1/perc - 50% terhelés – bekeveretlen tüzelőanyagok)
2.a. (1900 1/perc - 25% terhelés - 25 V/V % keverék); 2.b. (1900 1/perc - 25% terhelés – 75 V/V % keverék); 2.c. (1900 1/perc - 25% terhelés – bekeveretlen tüzelőanyagok)
3.a. (1900 1/perc - 75% terhelés - 25 V/V % keverék); 3.b. (1900 1/perc - 75% terhelés – 75 V/V % keverék); 3.c. (1900 1/perc - 75% terhelés – bekeveretlen tüzelőanyagok)
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12. táblázat A hőfelszabadulás jellemző értékei [89]
Hőfelszabadulás jellemzők
Motorüzemi
pont→
Vizsgált
tüzelőanyag→
A
hőfelszabadulási
folyamat fázisa
→
Hőfelszabadulás
maximum érték
[J/ft°]
Hőfelszabadulás
maximum
értékének
elhelyezkedése
FHP után [ft°]
Gyulladási
késedelem [ft°]

1300 1/perc - 50% terhelés

1900 1/perc - 25% terhelés

1900 1/perc - 75% terhelés

Gázolaj

NOME

TBK

Gázolaj

NOME

TBK

Gázolaj

Fázis 1

Fázis 1

Fázis 1

Fázis 1

Fázis 1

Fázis 1

Fázis 1

Fázis 2

Fázis 1

Fázis 2

Fázis 1

Fázis 2

265,7

279,2

271,7

198,3

214,7

205,4

176

181,6

183,8

197,4

184,2

198,3

2

2

2

6

6

5

7

14

7

13

7

13

4

4

4

5,3

5

4,7

3,7

NOME

3,7

TBK

3,7

39

4.6.

A hengernyomás és a hőfelszabadulás égésparaméterek eredményeinek értékelése

Az égéstérben uralkodó nyomás az égési folyamat közben egy fizikai paraméter, amely
egyfajta globális információt ad az égéslefolyásról. Fentiekben részletesen bemutatott
eredmények alapján összefoglalóan rögzíteni lehet, hogy a növényi eredetű tüzelőanyagokkal
kismértékű, de tendenciózusan nagyobb csúcsnyomás és nyomásemelkedési sebesség érhető el
a gázolajüzem ugyanezen paramétereihez képest.
A hőfelszabadulási törvény jellemzői és a gyulladási késedelemmel kapcsolatos adatok alapján
azt lehet megállapítani, hogy az égési folyamat időbeli alakulása által okozott eltérések hatása
nem jelentős, emiatt meglehetősen kis eltérések várhatóak a motor gáznemű károsanyagkibocsátását illetően az egyes tüzelőanyagok és ezek keverékei között, mivel az égés első
fázisának van a legnagyobb hatása a gáznemű káros anyag keletkezésre. Nehezebb megjósolni,
hogy a részecske-releváns emisszió hogyan változhat az indikátor és hőfelszabadulási
törvények alapján.
Néhány, ilyen méréseket (hengernyomás) is magában foglaló, és megújuló tüzelőanyagokat a
fosszilis eredetű gázolajjal összehasonlító kutatás [19, 22, 25, 56] eredménye azt mutatja, hogy
nincs nagy különbség a gázolaj és a növényi eredetű anyagok égésében, ami a nyomáslefutást
és hőfelszabadulás lefutást illeti, a fentiekben bemutatottakhoz hasonlóan.
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5.

A vizsgált tüzelőanyagoknak a motor károsanyag-kibocsátására gyakorolt hatása

5.1.

A motor által kibocsátott gáznemű káros anyagok

Az égés minőségét, jóságát illetően, az alap emisszió komponensekből alapján lehet erre
vonatkozóan következtetéseket levonni. A motor károsanyag-kibocsátását alapvetően két
szempontból vizsgálom, a káros anyagokat kettéosztom gáznemű és részecske-releváns
részekre. Ebben az alfejezetben a gáznemű károsanyag-kibocsátás eredményeit ismertetem és
elemzem.
A vizsgált motor által kibocsátott gáznemű légszennyező káros anyagok vizsgálatát a
három – a belsőégésű dugattyús motorok esetében – leggyakrabban vizsgált komponensekre
(NOx, CO, HC) végeztük el, ennek mért értékei a 10., 11., 12. ábrákon láthatóak.
A kibocsátási értékek a megújuló anyag bekeverési arányának függvényében tüntettem
fel minden egyes ábrán.
Ami a nitrogén-oxid kibocsátást illeti, a három diagram alapján azt lehet megállapítani, hogy a
köztes megújuló bekeverési arányoknál (25 és 75 V/V %) a motor kibocsátása nem változik
jelentősen. A bekeveretlen növényi tüzelőanyagoknál lehet megfigyelni NOx növekedést
minden üzemi pontban a gázolajos üzemben mért értékekhez képest. E növekedés mértéke
kicsi, de tendenciózusan minden vizsgált motor munkapontban megjelenik. A következő
konkrét különbség értékeket lehet megfigyelni: 1. mérési pontban a NOME tüzelőanyaggal
kapott eredmény 1,7%-kal, a TBK-val üzemelő motor esetén 2,9%-kal nő a gázolajos üzemhez
képest. A 2. és 3. mérési pontokban ezek a különbségek rendre: 5,1% (NOME) és 1,1% (TBK)
valamint 3,9% (NOME) és 5,6% (TBK). Fenti eredményekből látható, hogy a megújuló
tüzelőanyagok között minden pontban és bekeverési aránynál különbség jelenik meg.
A szén-monoxid kibocsátás esetében a kép az előzőektől eltér. Az eltérés abban nyilvánul meg,
hogy a gázolajjal mért értékekhez képest a növényi anyagokkal kapott eredmények változóak.
A konkrét értékek: 1. üzemi pont: 1,6% (NOME) és -6,1% (TBK); 2. üzemi pont: 0,1%
(NOME) és 7,2% (TBK); 3. üzemi pont: -15,8% (NOME) és -6,4% (TBK). A bemutatott CO
eredmények alapján az állapítható meg, hogy a növényi eredetű tüzelőanyagoknak van
kismértékű hatása a motor CO kibocsátására, de a változás függ az üzemi ponttól. A két biodízel
tüzelőanyag között minden munkapontban és bekeverési aránynál különbség jelenik meg.
Az összes szén-hidrogén kibocsátás esetében a kép az NOx-hez hasonlóan egyértelmű. Ami azt
jelenti, hogy minden üzemi pontban a megújuló bekeverési arány növekedésével a motor HC
kibocsátása változó mértékben, de csökken. A csökkenés konkrét értékei: 1. motorüzemi pont:
-31% (NOME) és -31% (TBK); 2. motorüzemi pont: -16,3% (NOME) és -2,0% (TBK); 3.
motorüzemi pont: -16,3% (NOME) és -6,4% (TBK). A két megújuló tüzelőanyag között
minden esetben különbség van, a TBK-biodízel tüzelőanyaggal a kibocsátás minden esetben
nagyobb.
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10. ábra Gáznemű károsanyag-kibocsátás eredményei az 1. mérési pontban [89]
A diagramok számozása: 1.a. NOx; 2.a. CO; 3.a. HC; 1. motorüzemi pont: 1300 1/perc - 50% terhelés
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11. ábra Gáznemű károsanyag-kibocsátás eredményei a 2. mérési pontban [89]
A diagramok számozása: 1.b. NOx; 2.b. CO; 3.b. HC; 2. mérési pont: 1900 1/perc - 25% terhelés
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12. ábra Gáznemű károsanyag-kibocsátás eredményei a 3. mérési pontban [89]
A diagramok számozása: 1.c. NOx; 2.c. CO; 3.c. HC; 1. mérési pont: 1900 1/perc - 75% terhelés
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Fentieket összefoglalva megállapítható, hogy az NOx és HC esetében tendenciózus különbséget
lehet megállapítani a fosszilis eredetű gázolajjal és a bio anyagokkal való üzem között. Az NOx
kibocsátás nőtt, a HC kibocsátás csökkent, amely tendencia kismértékű égésjavulást jelent a bio
anyagokkal való üzem esetén. A legnagyobb mértékű NOx növekedés 5,3%, és a legnagyobb
mértékű HC csökkenés értéke 30,9%.
A növényi olaj metil-észterek gázfázisú légszennyező kibocsátásra gyakorolt hatását kutatások
vizsgálták. Ezeknek az irodalmi forrásoknak a fő konklúziója, hogy a megújuló tüzelőanyagok
hátrányosabb fizikai-kémiai tulajdonságai a motor károsanyag-kibocsátásában nem
fedezhetőek fel, sőt CO és HC komponensek tekintetében csökkenés figyelhető meg, ami az
irodalmak szerint megújuló kötött oxigén tartalmának köszönhető [18, 20, 21, 24, 56].
5.2.

A motor részecske-releváns károsanyag-kibocsátásának eredményei

A részecske, mint káros anyag, egy gyűjtő megnevezés, amely több anyagfajtát tartalmaz.
Részecske megnevezés alá soroljuk a kormot, a nem korom felépítésű és nem illékony részeket,
az illékony szénhidrogéneket, a hamut, a tüzelőanyag kéntartalmából származó szulfátokat, a
motorolaj vagy tüzelőanyag szervetlen adalékait, a kopadékot, stb. [77, 107]. A korom a
tüzelőanyagból összetett, többlépcsős folyamatok során keletkezik. Keletkezését több üzemi
paraméter pl. nyomás, hőmérséklet, légfelesleg, perdület is befolyásolja [77, 108].
A vizsgált tüzelőanyagok szerkezeti felépítése – amely hatással van motor a részecske
kibocsátásra – különböző. Röviden áttekintem a vizsgált tüzelőanyagok felépítését. A vizsgált
tüzelőanyagok szerkezeti felépítése pontosan nem ismert, mert nem képezte vizsgálat tárgyát.
A fosszilis eredetű gázolaj összetételét (receptúrát), pontosan a tüzelőanyag gyártója ismeri.
Irodalmi adatok alapján ez egy heterogén felépítésű elegy, találhatók benne aromások, olefinek,
paraffinok, izo-paraffinok, stb. [110]. Több különböző fajta szénhidrogén alkotja azt a
folyékony elegyet, amelyet a tüzelőanyagként felhasználunk. A tüzelőanyag tartalmaz még
adalékokat a különböző alaptulajdonságok javítása érdekében pl. cetánszámnövelők,
égésjavítók, detergensek-diszpergensek [109]. Továbbá tartalmaz keverőkomponenseket pl.
FAME [4].
A növényi eredetű tüzelőanyag összetételére szintén irodalmi adatok vannak. Egy növényi
eredetű tüzelőanyag többfajta telített és telítetlen zsírsavból épül fel [90]. Ezek lehetnek pl.
palmitinsav, sztearinsav, linolsav. A megújuló tüzelőanyagok szerkezeti felépítése annyiban
homogén, hogy a glicerin vázhoz zsírsavak kapcsolódnak, de a kapcsolódó zsírsavak hosszai
mások, mivel többféle zsírsav is található a növényi olajban.
A dízelmotor részecske-releváns kibocsátását, és a kibocsátás összefüggését a vizsgált
tüzelőanyagban lévő megújuló aránnyal négy különböző, széles körben alkalmazott mérési
eljárással vizsgáltam meg. Ennek eredményeit mutatom be ebben a fejezetben.
5.2.1. Filter Smoke Number és abszolút fényelnyelési együttható
A motor részecske-releváns kibocsátásának értékelését négy különböző paraméter
alapján – amelyeket méréssel határoztam meg – végzem el. Ebben az alfejezetben két
paraméterrel kapott eredményeket értékelek, amely az Filter Smoke Number, az abszolút
fényelnyelési együttható, amely a füstölés szempontjából egyenértékű az opacitással. Ezek
úgynevezett optikai mérési eljárások. A kapott eredmények a két vizsgálandó részecskereleváns paraméter tekintetében, a vizsgált három motorüzemi ponton, a megújuló tüzelőanyag
bekeverési arányának függvényében a 13. ábrán láthatóak.
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13. ábra Az FSN, abszolút fényelnyelési együttható eredmények tendenciája a bio bekeverési arány függvényében [89,94]
A diagram számozása:
4.a. FSN-1300 1/perc - 50% terhelés; 4.b. FSN-1900 1/perc - 25% terhelés; 4.c. FSN-1900 1/perc - 75% terhelés
5.a. k-1300 1/perc - 50% terhelés; 5.b. k-1900 1/perc - 25% terhelés; 5.c. k-1900 1/perc - 75% terhelés
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Ha a vizsgált tüzelőanyagban a megújuló részarány növekszik, akkor jelentős csökkenés
tapasztalható az FSN értékeiben. Nincs jelentős különbség a két vizsgált növényi tüzelőanyag
között, e paraméter tekintetében. Az FSN értékek egy nagyságrendnyit csökkenek a
bekeveretlen gázolaj és a „tiszta” megújuló tüzelőanyagokkal elvégzett vizsgálatok között.
A konkrét értékek, a különböző vizsgálati pontokban a „tiszta” tüzelőanyagok esetén a
következők. 1. vizsgálati pont: 11 mg/m3 gázolaj esetében, 4 mg/m3 mindkét megújuló
tüzelőanyag esetében; 2. vizsgálati pont: 12 mg/m3 gázolaj esetében, 4 mg/m3 mindkét
megújuló tüzelőanyag esetében; 3. vizsgálati pont: 21 mg/m3 gázolaj esetében, 4 mg/m3
mindkét megújuló tüzelőanyag esetében.
A tendencia a k paraméter esetében az előzőhöz hasonló. Nagyobb mértékű csökkenés a k
paraméter értékében, 75 és 100 V/V % bio részarány esetén látható egyértelműen minden
esetben. A harmadik vizsgálati ponton, amely nagy terhelést és nagy fordulatszámot jelent, a
megújuló részarány növekedésével folytonos csökkenő tendencia figyelhető meg. Nincs
különbség, vagy kismértékű különbség figyelhető meg a két vizsgált megújuló között. Az
abszolút fényelnyelési együttható konkrét értékei a következők bekeveretlen tüzelőanyagok
esetén: 1. vizsgálati pont: 0,09 m-1 gázolaj esetében, 0,05 m-1 mindkét megújuló tüzelőanyag
esetében; 2. vizsgálati pont: 0,08 m-1 gázolaj esetében, 0,04 m-1 NOME és 0,05 m-1 a TBK
esetében; 3. vizsgálati pont: 0,11 m-1 gázolaj esetében, 0,03 m-1 NOME és 0,02 m-1 a TBK
esetében.
Az első két paraméter, amely optikai elvű részecske vizsgálat eredménye egymáshoz hasonló
tendenciát mutat. A két optikai eljárás fosszilis eredetű és megújuló eredetű tüzelőanyagokkal
mért értékeiben a különbségek a két anyag összetételében lévő különbségekben keresendő.
Ezek a mérési eljárások a kipufogógáz koromtartalmának meghatározására koncentrálnak
[87,88]. A korom alapvetően aromásokból épül fel [114,115,116], amelyek fosszilis eredetű
gázolajban találhatók meg [12]. Aromások nem találhatók meg a növényi eredetű
tüzelőanyagokban, mert azok trigliceridekből származnak.
5.2.2. Részecske tömeg
A feldolgozott irodalom fejezetben (1.1. alfejezet) bemutatott eredmények szerint a
részecske tömeg eredmények, amelyek növényi eredetű tüzelőanyaggal és fosszilis gázolajjal
működő motor esetében kerültek összehasonlításra, változó eredményeket mutatnak.
Esetemben a gravimetrikus eljárással meghatározott részecske tömeg paramétert kétféle
szempontból fajlagosítom, és vizsgálom a növényi eredetű tüzelőanyag vizsgált tüzelőanyag
tartalmának függvényében. A két paraméter, amelyet a fajlagosításhoz használok, a motor által
végzett egységnyi munka és a befecskendezett dózis tömege.
5.2.2.1. Részecske tömeg a motor által végzett egységnyi munka függvényében
A részecske tömeget egy fajlagos paraméterrel, az egységnyi motor munkavégzésre
vonatkoztatott részecske tömeggel határoztam meg, és adom meg, amelynek mértékegysége
g/kWh. A fajlagos részecske tömeg mérés eredményei növekvő tendenciát mutatnak a megújuló
bekeverési arány függvényében. Ez a változási irány (növekedés) minden motorüzemi pontban
megjelenik és mind a két növényi eredetű anyagra és keverékeire fennáll. A TBK-biodízel
esetében – amely rosszabb fizikai-kémiai tulajdonságokkal rendelkezik – a részecske tömeg
minden esetben nagyobb, mint a hagyományos növényi olaj metil-észter esetében (14. ábra).
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14. ábra Az egységnyi motormunkára vonatkoztatott részecske tömeg kibocsátás
A diagram számozása:
6.a. 1300 1/perc - 50% terhelés; 6.b. 1900 1/perc - 25% terhelés; 6.c. 1900 1/perc - 75% terhelés
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Ami a konkrét eredményeket illeti, a bekeveretlenül alkalmazott tüzelőanyagok esetében a
következők szerint alakulnak: 1. motorüzemi pont: 1,66 g/kWh a gázolaj esetében, 1,84 g/kWh
100 V/V % NOME esetén, 2,06 g/kWh 100 V/V % TBK esetén; 2. motorüzemi pont: 3,39
g/kWh a gázolaj esetében, 5,72 g/kWh 100 V/V % NOME esetén, 6,48 g/kWh 100 V/V % TBK
esetén; 3. motorüzemi pont: 0,98 g/kWh a gázolaj esetében, 1,45 g/kWh 100 V/V % NOME
esetén, 1,87 g/kWh 100 V/V % TBK esetén.
A megújuló tüzelőanyagok fizikai-kémiai tulajdonságainak (sűrűség, viszkozitás,
lobbanáspont, párolgási tulajdonságok) tendenciózusan rosszabb értékei a gázolajhoz képest az
égési és károsanyag-kibocsátás paraméterek közül egyedül a részecske tömeg esetében
jelentkeznek. Továbbá ez esetben az a tendencia is megjelenik, hogy a TBK-biodízel
tüzelőanyagnak a szabványosított növényi olaj metil-észterhez képest rosszabb fizikai-kémiai
tulajdonságai vannak, és a nagyobb részecske tömeg kibocsátás is megfigyelhető a
hagyományos növényi olaj metil-észterhez képest. Azonban a részecske tömeg növekedés és a
fizikai-kémiai tulajdonságok összefüggése nem egyértelmű, mert a megújuló tüzelőanyagok
esetében a vizsgálati pontok teljesítmény-szintjének eléréséhez dózis növelés is történt. Tehát
a növényi tüzelőanyag keverékekkel és az önmagában felhasznált növényi tüzelőanyagokkal
kapott nagyobb részecske tömeg, a megújulók esetében alkalmazott nagyobb dózis és a
rosszabb fizikai-kémiai tulajdonságok együttes következménye.
5.2.2.2. Részecske tömeg a befecskendezett dózis tömegének függvényében
Annak érdekében, hogy vizsgálni lehessen azt, hogy a befecskendezett dózis
tömegegységére vonatkozóan mekkora tömegű részecske keletkezik, a két tömegből egy
viszonyszámot képeztem. A számított eredmények a 15. ábrán láthatóak.

15. ábra A dózis tömegegységére vonatkozó részecske tömeg
Az eredmények mindhárom motorüzemi pontra vonatkozóan fel vannak tüntetve. Minden
egyes üzemi pontban ugyanaz a tendencia látszik, tehát a növényi tüzelőanyagok részecske
tömeg kibocsátása egységnyi befecskendezett tüzelőanyag tömegre vonatkoztatva nagyobb,
mint a gázolajé. Ezen kívül egyértelmű különbség látszik a két növényi tüzelőanyag között is.
A TBK tüzelőanyag fajlagos részecske kibocsátása a legnagyobb, minden vizsgált motorüzemi
pontban. A bemutatott eredmény tendencia minden valószínűség szerint a tüzelőanyagokat
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alkotó molekulák szerkezeti felépítésére, a tüzelőanyagok sűrűségére, viszkozitására és további
fizikai-kémiai tulajdonságaira vezethető vissza.
5.2.3. A bio bekeverés arányának hatása a részecske méret-szám eloszlásra, annak jellemző
paramétereire
A vizsgálatok során a negyedik részecske-releváns paraméter a részecske méret-szám
eloszlás volt. A dolgozat következő alfejezeteiben a motor által kibocsátott részecskék méretszám eloszlását elemzem, értékelem. A méret-szám eloszlás minden motorüzemi pontban és
minden vizsgált tüzelőanyaghoz felvételre került. A méret-szám meghatározáshoz szükséges
mintavételi paraméterek, úgymint tömegáramok, elsődleges hígítás, és a vett minta térfogatának
adatai a 9. mellékletben megtalálhatók.
A motor füstgázának tömegárama és higított kipufogógáz tömegáram minden munkapontban
más. A hígító levegő tömegárama az [55] követelményeinek megfelelően van beállítva. A
méret-szám eloszlás három jellemző paraméterének értékei a 10. mellékletben vannak
összefoglalva.
A SMPS berendezés a vizsgált 10 nm – 1083 nm mobilitási átmérő tartományon diszkrét
méreteknél határozza meg az annak a méretnek megfelelő részecskeszámot. Erre az
adathalmazra az OriginPro nevű szoftver segítségével egy görbét illesztettem, ez a méret-szám
eloszlás görbe. Továbbiakban ez a program határozta meg az eloszlás görbék legfontosabb
paramétereit. Ez a három paraméter a számolt középátmérő (Count Mean Diameter (CMD)), a
részecske össz-koncentráció, geometriai szórás (Geometric Standard Deviation (GSD)). A
számolt közepes átmérő a részecske halmazba tartozó részecskék átmérőinek középértékét
jelenti. A geometriai szórás megmutatja, hogy mekkora a szétterjedés olyan számok halmazán,
amelyeknek a preferált átlaga a geometriai átlag. Az akkumulációs módú részecske (50-1000
nm) agglomerátum log-normális eloszlású minden vizsgált esetben függetlenül a motor
munkaponttól, és a vizsgált tüzelőanyagtól. A számolt középátmérő értékei alapján
megállapítható, hogy az relatív intenzíven változik a motorüzemi pontok között és a használt
tüzelőanyag függvényében is. A geometriai szórás a 3. üzemi pontban mutatja a legnagyobb
értékeket a többihez képest. A megújuló tüzelőanyagok, illetve keverékei között a szórás
tekintetében nincs nagy különbség. A szórás nagysága – az, hogy melyik a nagyobb a
megújulók között – változik ezek között, tendenciát nem lehet megfigyelni a változásban.
Minden felvett méret-szám eloszlás diagram a 16. és 17. számú ábrákon látható. A 16. ábra
diagramjain azt lehet megfigyelni, hogy a motor munkapontnak milyen hatásai vannak a méretszám eloszlásra, minden vizsgált tüzelőanyag esetén. Ezen az ábrán 2 db 2x2 tömb diagram
látható. Ezek közül az első 4 db diagram a NOME eredményeit mutatja, míg az ábra további
része a TBK-biodízel eredményeit mutatja.
A motorüzemi pontok hatása a kibocsátott részecske méret-szám eloszlásra egyértelműen
kivehető a 16. ábra NOME-ra vonatkozó részéből. Eszerint kis fordulatú és közepes terhelés
ponton való motorüzemelés okozza a legnagyobb összes kibocsátott darabszámot. Ehhez képest
kevesebb számú részecske kerül kibocsátásra a nagy fordulat kis terhelésű ponton, míg a
legkevesebb darabszámú részecske a nagy fordulat nagy terhelésű ponthoz tartozik. A számolt
közepes átmérő az egyes mérési pontok és vizsgált tüzelőanyag között 100 nm körül nem sokat
változik. A TBK-biodízel esetén a 16. ábrán a 75 V/V % - os bekeverési aránynál a fent leírt
jelenség látható, ami a motor munkapont hatását illeti. Azonban, a TBK-biodízel méréseknél
két esetben: 1. eset 1300 1/perc - 50% terhelés és 25 V/V % TBK, 2. eset 1900 1/perc - 75%
terhelés és 100 V/V % TBK hibás mérési eredményeknek tekintem. A vizsgált tüzelőanyagok
50

nehéz beszerezhetőségére és a részecske méret-szám eloszlás felvételéhez szükséges
eszközrendszer egyszeri rendelkezésre állása miatt a méréseket megismételni nem tudtuk. A
TBK-biodízel részecske méret-szám eloszlás-mérések eredményei az 1900 1/perc és 25%
terhelés mellett minden vizsgált TBK keverék és bekeveretlen felhasználás esetén jónak (nem
hibás mérési eredménynek) tekinthető.
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16. ábra A motor munkapont hatása a részecske méret-szám eloszlásra minden vizsgált tüzelőanyag esetén [94]
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A 17. ábrán a tüzelőanyag összetétel hatása látható a motor által kibocsátott részecske méretszám eloszlásra motorüzemi pontokra bontva. Az első sor három diagramja mutatja a NOME
és keverékei eredményeit, míg a második sor a TBK és keverékeiről ad információt. A
bekeveretlen tüzelőanyagokkal való üzem során kapott méret-szám eloszlások három diagramja
a harmadik sorban van ábrázolva. Munkapontonként változó mértékű, de a megújuló bekeverési
arány, jelentős hatással van a motor által kibocsátott részecske méret-szám eloszlására. A
NOME tüzelőanyag és keverékei esetében most is tisztán megfigyelhető tendencia adódott (17.
ábra első sor három diagramja). Ez konkrétan azt jelenti, hogy 25 és 75 V/V % bekeverési
arányoknál a részecskeszám csökken, a bekeveretlenül alkalmazott NOME esetében pedig nő
a gázolajjal felvett részecskeszám értékéhez képest. A 25 és 75 V/V % bekeverési arányokkal
való üzemek között a részecskeszám a 75 V/V % esetén kisebb. A megújuló bekeverési
aránynak változó a hatása a füstgáz összes részecskeszámára. Ami a hagyományos növényi olaj
metil-észtert illeti, az összes szám 75% NOME tartalom esetén mutat minimum értéket minden
mérési pontban. A fenti tendencia minden motorüzemi pontban egyértelműen megfigyelhető.
A TBK esetében, a 2. motor munkaponton (nem hibás mérési eredmények) a megújuló
bekeverés hatása az összes részecskeszámra a következőképpen alakul: 25 V/V %-os
bekeverésnél az érték csökken a gázolaj értékéhez képest. Ezt követően a tendencia látszik a
75-, és 100 V/V %-ú TBK keverékek esetén. A bio bekeverés arányában kapott összes
részecskeszám tendenciát valószínűleg két dologgal lehet magyarázni, amelyek a következők:
 a növényi eredetű tüzelőanyagok kötött oxigénjének van egy részecskeszám csökkentő
hatása egy bizonyos bekeverési arányig
 amely bekeverési arány után tovább növekvő bio bekeverésnél a növény eredetű anyagok
rosszabb fizikai-kémiai tulajdonsága érvényesül az égés során, és emiatt nő a kibocsátott
részecskék száma.
Az irodalomban megtalálható tanulmányok a részecskeszám összehasonlítást illetően csak
kisebb bio bekeverési arányokkal dolgoznak. Csak kevés irodalmi forrás van, amely részletes
részecskeszám analízist végez el nagyobb növényi anyag bekeverési arányokkal [78, 79]. E
tanulmányok eredményei kisebb összes részecskeszám kibocsátást mutatnak önmagában
felhasznált megújulóval, mint fosszilis eredetű gázolajjal. Ehhez hasonló eredményt lehet
megfigyelni egy másik tanulmányban, de itt a méréseket különböző típusú zsírsavmetilészterekkel végezték el [80]. Vannak korábbi tanulmányok, amelyek visszaigazolják,
hogy a különböző dízelmotorok károsanyag-kibocsátása akkor is változhat, ha különböző
motorok azonos üzemi pontban és azonos tüzelőanyaggal üzemelnek [81, 82, 83, 84]. Ezt nem
nehéz belátni, mert egy dízelmotor károsanyag-kibocsátás jellemzőit számos dolog
befolyásolja. Ezek a dolgok lehetnek például a tüzelőanyag-befecskendező rendszer, az égéstér
kialakítása, van-e, vagy nincs kipufogógáz visszavezetés, van-e feltöltés a motoron vagy nincs,
van-e kipufogógáz utókezelő rendszer vagy nincs, mekkora motor névleges teljesítménye,
nyomatéka, stb. Nem volt a dolgozat célja, de érdemes megemlíteni, hogy a vizsgált motor,
amely egy kb. 25 éves konstrukció is bocsát ki részecskéket a 10 nm – 1000 nm tartományban,
amely méret tartomány a korszerű motorokra vonatkozó emissziós típusvizsgálati
követelményekben jelenik meg a részecskeszám tekintetében [106].
Az összes kibocsátott részecskeszám adatai láthatók a 18. ábra két diagramján.
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NOME és keverékei
TBK és keverékei
Bekeveretlen
tüzelőanyagok
17. ábra A tüzelőanyag megújuló részarányának hatása a méret-szám eloszlásra minden motorüzemi pontban [94]
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18. ábra Az összes részecskeszám koncentráció a két bio anyag használata esetén [94]
A 18. ábra felső részén lévő oszlopdiagramok a NOME és keverékeihez, míg az alsó
oszlopdiagramok a TBK-biodízel és keverékeihez tartozik. A fentiekben említett mérési hibák,
amelyek a TBK esetében fordultak elő, jelen esetben is látszanak. Emiatt a TBK értékelése itt
sem végezhető el egyértelműen. Csak a 75 V/V %-os bekeverési aránynál nem merült fel mérési
hiba, ott az eddigiekben is tárgyalt tendencia látható a három munkapont összehasonlításában.
Egy „hibátlan” munkapont segítségével azonban a bio bekeverési arány hatása a kibocsátott
részecskék össz darabszámára a TBK esetében is megfigyelhető. A megfigyelés az, hogy a
gázolajjal mért értékhez képest a 25 V/V % TBK-biodízellel kapott összes részecskeszám
kisebb, és ettől kezdve növekvő bekeverési aránnyal a kibocsátott részecskék összes
darabszáma nő. Továbbá az összes darabszám 75 és 100 V/V % megújuló részarányoknál
nagyobb, mint a fosszilis eredetű bekeveretlen gázolaj esetében. A NOME eredményei azonban
egyértelmű képet mutatnak. Ami azt jelenti, hogy a megújuló bekeverési arány növekedésével
75 V/V %-ig a kibocsátott részecskék összes darabszáma csökken és a „tisztán” felhasznált
NOME esetében az összes darabszám csökken a gázolajjal mért értékhez képest. Egy
bekeverési aránynál a motor munkapont hatása tisztán megfigyelhető, a fentiekben tárgyalásra
került.
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5.2.4. Az össze részecskeszám a motor nyomaték és teljesítmény függvényében
A motor által kibocsátott összes részecskék száma a motor teljesítményének
függvényében a 19. ábrán, a motor nyomatékának változásával a 20. ábrán látható.
Ami az összes részecskeszám-motorteljesítményt függvényt illeti, azt lehet mondani, hogy
nincs egyirányú korreláció az összes szám és a motor teljesítménye között. Kis
motorteljesítmény (39,5 kW) esetén, amely a második üzemi pont teljesítménye nagy
motorfordulat és kis terhelés mellett (1900 1/perc - 25% terhelés), az összes kibocsátott
részecskék száma a két másik motorüzemi ponthoz rendelhető számértékek között van. Az
értékek konkrétan 3,03*107 #/cm3 gázolajjal, 4,49*107 #/cm3 100 V/V % NOME-val és
4,32*108 #/cm3 100 V/V % TBK-val üzemelő motor esetén. Az első motorüzemi pontban,
amely alacsony fordulatszámot és közepes terhelést jelent (1300 1/perc - 50% terhelés) 61 kW
motorteljesítménnyel a motor által kibocsátott részecskék összes száma a legnagyobb értékű,
amely 5,34*107 #/cm3 gázolajjal, 5,68*107 #/cm3 tiszta NOME és 6,16*108 #/cm3 100 V/V %
TBK-val üzemelő motor esetén. A legnagyobb teljesítményű pont a vizsgált pontok között, ahol
a teljesítmény 119 kW, nagy motorfordulat és nagy nyomaték mellett (1900 1/perc - 75%
terhelés) jön létre. Az összes részecskeszám ebben a pontban a legkisebb, amely konkrét
értékeket tekintve 6,76*106 #/cm3 a fosszilis gázolaj, 1,49*107 #/cm3 a 100 V/V % NOME és
7,78*108 #/cm3 a „tiszta” TBK-val üzemelő motor esetében. Azt a tényt meg kell említeni, ami
korábban már említésre került, hogy két pont miatt, pontosan: 1. 1300 1/perc - 50% terhelés,
25 V/V % TBK és 2. 1900 1/perc - 75% terhelés 100 V/V % TBK, amely valószínűleg mérési
hibák, a felvett tendenciák nem egyértelműek a TBK esetében. A NOME és keverékei azonban
a bekeveretlen gázolajjal működő motor által kibocsátott összes részecskeszám tendenciákat
mutatja minden keverék és bekeveretlen NOME esetében. A 75 V/V % TBK-val sincs hiba a
mérésekben, ami szintén a fenti összes részecskeszám-motorteljesítmény tendenciát mutatja.
Az összes szám egy egyértelmű, egyirányú változást mutat a motor terhelés
függvényében, amely konkrétan csökkenést jelent növekvő terheléssel. Ez érvényes a
bekeveretlen gázolajra és minden vizsgált növényi olaj észter keverékre, és bekeveretlen
növényi olaj észterre érvényes kivéve egy pontot, amely az 1900 1/perc - 75% terhelés 100%
TBK-val való üzemelés. Ez a pont a fentiekben többször említésre került. A motor fordulatszám
hatását az összes részecskeszámra nem lehet pontosan megítélni, mert az elvégzett vizsgálat
nem tartalmazott két ugyanolyan terhelési pontot két különböző fordulatszámon. Az
alfejezetben bemutatott eredmények konklúziója a következő: a motor nyomatéka
egyértelműen meghatározza a motor által kibocsátott részecskék összes számát, amelyet
valószínűleg a motor terhelése által meghatározott hőállapota befolyásol. A tendencia
egyértelműen fogalmazható meg, nevezetesen nagy terhelésen (nagy nyomaték) az égés
hőmérséklete nagyobb, amely miatt jobb égési feltételek vannak, amelynek következménye a
kisebb károsanyag-kibocsátás. A motor által kibocsátott részecskék összes száma az
alkalmazott legnagyobb nyomatékon a legkisebb és fordítva, miközben a közepes terheléshez,
egy a legnagyobb és legkisebb összes szám közötti részecskeszám tartozik. A fentiekben
bemutatott eredményekhez hasonló eredményeket kaptak [53]-ban, azonban más tanulmányok
[60, 113, 65] más trendeket figyeltek meg.
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19. ábra Összes részecskeszám a motorteljesítmény függvényében [94]
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20. ábra A motor nyomaték hatása az össz részecskeszámra [94]
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5.2.5. A négy részecske-releváns mérési eljárás eredményeinek összehasonlítása a bio
tüzelőanyag bekeverési arányának függvényében
Ebben az alfejezetben, a fentiekben részletesen bemutatott részecske-releváns mérési
eljárások által mért eredmények összehasonlításával foglalkozom. Azért nagyon fontos ezzel
foglalkozni, mert a négy különböző mérési eljárás különböző tendenciájú eredményeket mutat
a vizsgált tüzelőanyag megújuló részarány növekedésének függvényében. Ezek a tendenciák
mind a kétfajta vizsgált növényi eredetű tüzelőanyagra, a szabványosított növényi olaj metilészterre, és az új típusú TBK-biodízelre is igazak.
Mindkét tüzelőanyagra, mind a négy mérési eljárásra, minden vizsgált tüzelőanyagra és a
vizsgált három motor munkapontra vonatkozóan az összehasonlító diagramokat a 21., 22. és
23. ábra mutatja.
Az egyik fajta optikai elvű részecske vizsgálati eljárással kapott FSN szám tendenciózusan
csökken a folyamatosan növekvő megújuló bekeverési aránnyal. Az érték különbségek a füst
opacitásban vagy abszolút fényelnyelési együtthatóban a fosszilis gázolaj és a tiszta bio
anyagokkal negatív irányú. Ez az első két paraméter, amely optikai elvű részecske vizsgálat
egymáshoz hasonló tendenciát mutat. A két optikai eljárás fosszilis eredetű és megújuló eredetű
tüzelőanyagokkal mért értékekben különbségek az két anyag összetételében lévő
különbségekben keresendő. A koromképződés alapját képező zárt láncú aromás
szénhidrogének csak a gázolajban találhatók meg, amelyek kisebb fényvisszaverődési
mutatóval rendelkeznek.
A részecske tömeg a megújuló bekeverési arány növekedésével a vizsgált tüzelőanyagban
függvényében ugyan kismértékű, de folyamatosan nagyobb tömeg értékeket ad, a fosszilis
eredetű gázolajjal mért eredményhez képest. A megújuló tüzelőanyagok fizikai-kémiai
tulajdonságainak (sűrűség, viszkozitás, lobbanáspont, párolgási tulajdonságok) tendenciózusan
rosszabb értékei a gázolajhoz képest az égési és károsanyag-kibocsátás paraméterek közül
egyedül a részecske tömeg esetében jelentkezik. A TBK-biodízel tüzelőanyagnak a
szabványosított észterhez képest rosszabb fizikai-kémiai tulajdonságai és a TBK esetében a
nagyobb részecske tömeg kibocsátás is megfigyelhető a hagyományos növényi észterhez
képest. Ez az összefüggés megfigyelhető, de a nagyobb részecske tömeg lehet még a megújuló
anyagok esetében megnövekedett dózis következménye is.
A NOME esetében az összes részecskeszám csökken egy minimum értékre 75 V/V % bio
bekeverési aránynál, és a bekeveretlen FAME a legnagyobb összes részecskeszám kibocsátást
mutatja összehasonlítva „tiszta” gázolaj valamint a 25 és 75 V/V % NOME bekeverési
arányokkal elért eredményekkel. 25 V/V % TBK bekeverésnél az összes kibocsátott részecskék
száma kisebb, mint a gázolajjal kibocsátott, de növekvő bekeveréseknél (75 és 100 V/V %
TBK-biodízel) az összes szám növekvő tendenciát mutat. Továbbá a 75 V/V %-os bekeverésnél
az összes részecskeszám értéke nagyobb, mint a gázolajjal kapott érték. Mindkét vizsgált
növényi eredetű tüzelőanyag esetében érvényes, hogy 100 V/V % arányban alkalmazva az
összes részecskeszám minden esetben nagyobb, mint a gázolaj üzem során a motor által
kibocsátott részecskék összes száma.
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21. ábra A négy különböző részecske-releváns mérési eljárással kapott eredmények
tendenciája az 1. motorüzemi pontban [94]
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22. ábra A négy különböző részecske-releváns mérési eljárással kapott eredmények
tendenciája az 2. motorüzemi pontban [94]
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23. ábra A négy különböző részecske-releváns mérési eljárással kapott eredmények
tendenciája az 3. motorüzemi pontban [94]
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A fentiekben leírásra került jellemzők alapján a legkisebb részecske-kibocsátás szempontjából
az ideális tüzelőanyag a következők szerint alakul:
 az FSN és a füst opacitás szempontjából a „tiszta” FAME és TBK lenne ideális;
 a részecske tömeg szempontjából a fosszilis eredetű gázolaj lenne ideális;
 az összes kibocsátott részecskeszám szempontjából egy TBK-gázolaj és NOME-gázolaj
keverék lenne ideális 25 V/V % és 75 V/V % bekeverési aránnyal a megfelelő sorrendben.
A fent bemutatott a négy különböző mérési eljárással mért tendenciák értelmezését a
következőkben mutatom be. Ami az optikai elvű műszerekkel mért eredményeket illeti a
különbözőségek a tüzelőanyagok felépítésére vezethető vissza. A részecske tömeg folyamatos
növekedése a növényi anyag részarányának növekedésével a vizsgált tüzelőanyagban minden
bizonnyal két dologra vezethetők vissza:
 A növényi eredetű tüzelőanyagok rosszabb fizikai-kémiai tulajdonságai, és az abból
következő rosszabb porlasztási paraméterek, rosszabb keverékképzés, kevésbé hatásos égés;
 Valamint a bio anyagoknál alkalmazott nagyobb dózis, amelyre az azonos nyomaték elérése
miatt volt szükség.
A bio bekeverés arányában kapott összes részecskeszám tendenciát valószínűleg két dologgal
lehet magyarázni, amelyek a következők:
 lenne, hogy növényi eredetű tüzelőanyagok kötött oxigénnek van egy részecskeszám
csökkentő hatása egy bizonyos bekeverési arányig;
 amely bekeverési arány után tovább növekvő bio bekeverésnél a növény eredetű anyagok
rosszabb fizikai-kémiai tulajdonsága érvényesül az égés során és emiatt nő a kibocsátott
részecskék száma.
A részecske tömeg és részecskeszám közötti tendenciákat valószínűleg az okozza, hogy a
„tömeghatást” okozó részecskék mérettartománya nem az a mérettartomány, amellyel a
vizsgálatok során a részecskeszámot meghatároztuk. És fordítva, azon méretű (tömegű)
részecskék, amelyek megszámolásra kerülnek, nem rendelkeznek „tömeghatással” vagyis a
tömeg mérési eredményt nem befolyásolják.
5.2.6. A részecske-releváns károsanyag-kibocsátás eredményeinek értékelése
A két optikai elvű részecskemérés eredményei azonos, csökkenő tendenciát mutatnak, ha a
tüzelőanyag, amellyel a motor üzemel nagyobb megújuló részarányt tartalmaz. Számos átfogó
tanulmány [51, 52, 53, 54] foglalkozik a megújuló tüzelőanyagok által a motor füstgázának
FSN és opacitás és/vagy abszolút fényelnyelési együttható paraméterekre gyakorolt hatásával.
Ezek eredményei is azt mutatják, hogy e két paraméter értéke csökken a megújuló eredetű
anyagok használata esetén, hasonlón a saját mérési eredményeimhez.
Elvégzett méréseim alapján a részecske tömeg növekszik, ha vizsgált tüzelőanyagban a
megújuló aránya nő. Ez az egy paraméter az amely „követi” a megújuló tüzelőanyagok fizikaikémiai tulajdonságait (sűrűség, viszkozitás, lobbanáspont, párolgási tulajdonságok), abban a
tekintetben, hogy a rosszabb fizikai-kémiai paraméterek hatásosságot csökkentő befolyással
vannak az égés lefolyására. Az irodalomban megtalálható adatok sem mutatnak egyértelmű
képet a vizsgált tüzelőanyag megújuló tartalmát és a motor által kibocsátott részecskék tömegét
illetően.
Ami a részecske méret-szám eloszlás jellemzőt illeti, a témában releváns és közelmúltban
megjelent irodalmi források főleg arra fókuszálnak, hogy fosszilis eredetű tüzelőanyagokkal
vagy kis megújuló tartalmú gázolajokkal elvégzett összehasonlításokat végezzenek. Nagy
biodízel bekeverési aránnyal történő részletes elemzés csak kevés irodalmi forrásban jelenik
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meg [78, 79]. E tanulmányok eredményei alapján kisebb összes részecskeszám tartozik „tiszta”
növényi eredetű anyag felhasználáshoz, mint bekeveretlen gázolajhoz. Korábbi tanulmányokat
lehet találni, amelyek megerősítették, hogy a különböző konstrukciós felépítésű dízelmotorok
kibocsátási jellemzői akkor is különbözőek, ha ugyanazt a működési körülményt és
tüzelőanyagot alkalmazzák [81, 82, 83, 84]. Ezt nem nehéz belátni, mert egy dízelmotor által
kibocsátott káros anyag jellemzője számos tényező jelentősen befolyásolja. Ezek a dolgok
lehetnek a tüzelőanyag-ellátó rendszer, az égéstér kialakítása, van vagy nincs kipufogógáz
visszavezető rendszer, van vagy nincs turbófeltöltő, van vagy nincs kipufogógáz utókezelő
rendszer, mekkora a motor névleges teljesítménye, nyomatéka, fordulatszáma stb.
A dízelmotor részecske-releváns kibocsátását négy különböző a mérési (kísérleti, kutatási)
gyakorlatban, típusvizsgálati gyakorlatban alkalmazott eljárással határoztam meg. Az
eredmények alapján a megújuló tüzelőanyagok hatását a motor részecske kibocsátására nem
lehet egyértelműen megadni. Emiatt a dízelmotorok részecske-releváns kibocsátásának és a
megújuló tüzelőanyagok használatának összefüggései tovább vizsgálandók.
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6.

A légszennyező károsanyag-kibocsátás gazdasági elemzése

6.1.

A gazdasági számítás, elemzés célja

Fentiekben bemutatott munkámhoz, annak eredményeihez kapcsolódóan a motorból
származó károsanyag-kibocsátás légszennyező hatását vizsgálom gazdasági szempontból.
Az energiatermelés, közlekedés mindennapi része az életünknek, azonban ezek végzése közben
nemcsak pozitív, hanem számos negatív hatás is jelentkezik. Az externália olyan külső
gazdasági vagy túlcsordulási hatás, ami akkor következik be, amikor a termelés, vagy a
fogyasztás járulékos költségeket vagy előnyöket okoz másoknak, mégpedig úgy, hogy azokat
okozóik nem fizetik meg. Pontosabban, a külső gazdasági hatás a gazdaság egyik szereplőjének
a magatartása által egy másik szereplő jólétében előidézett olyan hatás, amely nem jelenik meg
piaci tranzakciókban [96].
Negatív externáliaként jelenik meg például a légszennyezés, zajterhelés, a közlekedési dugók
keltette megnövekedett utazási idő, valamint az üzemanyag-fogyasztás növekedése. Az
infrastruktúra térben szétszabdalja a térséget, ezáltal negatívan érintve az ott élő közösségeket.
Továbbá az épített környezetben, a kulturális értékeinkben, örökségeinkben bekövetkező
változások, valamint a levegő átlátszóságának romlása is ide sorolható [97]. A hosszútávon
kialakuló hatások között szerepel a krónikus megbetegedések számának növekedése, de akár a
halálozás emelkedése is.

Imisszió
Immisszió

EXTERNÁLIS
HATÁSOK

Transzmisszió

Transzmisszió

Emisszió
Emisszió
KÖZLEKEDÉS,
ENERGIATERMELÉS

24. ábra A szennyezési lánc [saját szerkesztés]
A természeti környezet, azaz a tiszta levegő monetáris értékelése az alábbiakkal indokolható
[101]:
 hozzájárul a környezeti károk figyelembevételéhez egy gazdasági döntések során;
 elősegíti, hogy a természeti tőkerészek nem zérus értékkel jelennek meg a számításokban;
 lehetővé teszi a természeti tőke szempontú összehasonlító elemzéseket, értékeléseket.
A szennyezési lánc mentén haladva a piaci árakhoz kötődő környezetértékelési módszerektől a
feltárt preferenciákon alapuló értékelési módszerekig jutunk. Költségalapú módszerek
(helyettesítési költség, árnyék projekt módszer, helyreállítási, védekezési költség,
termelékenység vizsgálat, költség-haszon elemzés) → Kinyilvánított preferencia módszerek
(utazási költség módszer, hedonikus ármódszer, hedonikus bérmódszer) → Feltárt preferencia
módszerek (feltételes értékelés, feltételes választás, feltételes rangsorolás) [102].
Amíg az emisszió esetében megfigyelt piacon, tényleges piaci árakhoz kötődik az értékek
meghatározása, addig a közlekedés okozta légszennyezettségi helyzet, az immissziós állapot
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esetében a hatások értékelésére már csak kevésbé objektív, egyéni preferenciákon alapuló
feltételezéseket lehet alkalmazni.
A haszonátvitel módszer a fent bemutatott eredeti felmérések, értékelések végrehajtása helyett
a már meglévő kutatások eredményeit használja fel [103]. Mivel jelen munka elsődleges célja
nem a közúti közlekedésből származó motoreredetű légszennyezés externális hatásainak
monetáris értékelése volt, hanem ez a fejezet csupán egy kis kitekintést nyújt a közgazdasági
értékelési módszerek segítségével, ezért a haszonátvitel módszerét alkalmazva, irodalmi adatok
segítségével határoztuk meg a vizsgált tüzelőanyagok alkalmazása esetében a külső
költségeket.
A gazdasági számítás elvégzésével célom az, hogy a vizsgált tüzelőanyagokra vonatkozóan
természeti tőke szempontú összehasonlító értékelést készítsek, az egyes tüzelőanyagokkal
üzemeltetett motorból származó és megmért légszennyező anyaghoz rendelhető külső
költségértékek segítségével. A számításhoz a fentiekben bemutatott módszerek közül a
haszonátvitel módszerét alkalmazom.
6.2.

Alapadatok, a számítás lépései (számítási modell)

Az egyes légszennyező károsanyag-komponensekhez rendelhető költségtényező a közúti
közlekedés okozta káros hatásokat vizsgáló és externális költségtényezőket is meghatározó
tanulmányok [98, 99, 100, 104, 105] faktorainak segítségével kerültek meghatározásra. A
légszennyező károsanyag-komponensekhez rendelt költségtényezőt a 11. melléklet foglalja
össze. Ez a számításhoz szükséges első adathalmaz. Ez alapján a további számításhoz szükséges
káros anyagok mennyiségét valamilyen tömeg mértékegységre, célszerűen tonnában kell
meghatározni.
Az eltérő vonatkoztatási évek összehasonlíthatósága érdekében a szennyezőanyagonként
euróban megállapított tömegegységnyi (tonnányi) károsanyag-kibocsátás értékek az infláció és
az adott évre jellemző valutaárfolyam segítségével azonos alapra, 2016. évre jellemző Ft
értékekre átszámítottam.
A számításhoz szükséges második adathalmaz a fentiekben már bemutatott károsanyagkibocsátás értékei, a gazdasági számításhoz felhasználandó négy vizsgált légszennyező káros
anyagra vonatkozóan (szén-monoxid, szén-hidrogén, nitrogén-oxidok, részecske tömeg). Az
összefoglaló adatok a 13. táblázatban láthatók.
13. táblázat A mért károsanyag-kibocsátás értékek
Motorüzemi pont →

Légszennyező károsanyag-kibocsátás [g/kWh]
1300 1/perc 1900 1/perc 50% terhelés
25% terhelés

1900 1/perc 75% terhelés

Légszennyező →
károsanyag-komponens
Gázolaj

NOX

CO

HC

PM

NOX

CO

HC

PM

NOX

CO

HC

PM

8,49

1,22

0,55

1,66

6,33

3,98

1,00

3,39

5,21

1,17

0,50

0,98

25 V/V % NOME

8,43

1,18

0,42

1,70

6,44

4,09

0,87

3,78

5,20

1,00

0,36

1,14

75 V/V % NOME

8,73

1,12

0,41

1,74

6,64

3,97

0,82

4,53

5,64

1,04

0,43

1,37

NOME

8,64

1,24

0,42

1,84

6,67

3,98

0,86

5,72

5,42

1,01

0,43

1,45

25 V/V % TBK

7,94

1,20

0,49

1,75

6,25

3,96

0,93

4,22

5,24

1,15

0,49

1,33

75 V/V % TBK

8,09

1,17

0,48

1,83

6,23

4,16

0,96

5,25

5,33

1,12

0,50

1,78

TBK

8,74

1,15

0,42

2,06

6,40

4,29

0,98

6,48

5,52

1,10

0,47

1,87

66

Mérésink során a károsanyag-kibocsátás munkapontonként g/kWh mértékegységben került
meghatározásra (13. táblázat). Ahhoz, hogy ebből egy gazdasági mértékegységű paramétert
kapjunk egy számítási modellt dolgoztam ki. A számítási modell lényege, hogy egy olyan
szimulációt hajtunk végre, hogy minden vizsgált motorüzemi ponton, minden vizsgált
tüzelőanyaggal járatjuk a vizsgált motort addig, ameddig egy a motor szempontjából releváns
autóbusz teljes élettartama alatt jár, és ezalatt, az adott autóbuszra jellemző átlagos tüzelőanyagfogyasztással üzemel. A számítási modell számítási lépései a következők:
1. egy a motor szempontjából releváns autóbusz tüzelőanyag-fogyasztása 25 dm3/100 km
átlagos értéket vettem gázolaj tüzelőanyag esetén.
2. a gázolaj számított energiatartalma [MJ/dm3] ismert (4. táblázat), akkor megkapható a 100
km-re vonatkozó energiafelhasználás [kWh/km].
o a bio tüzelőanyagok és keverékeit km-re vetített tüzelőanyag-fogyasztását a
fűtőértékük és a gázolaj fűtőértékének arányában a gázolaj km-es fogyasztás értékéhez
képest növeltem.
3. 2.-ben kapott eredményeket megszorozzuk az adott motorüzemi pont és vizsgált
tüzelőanyagra vonatkozóan a motor effektív hatásfokával.
4. ha 3.-ben kapott értékeket megszorozzuk a 13. táblázat értékeivel, akkor megkapjuk egy
károsanyag-komponens egy km-re vetített értékét.
5. ha 4.-at megszorozzuk egy autóbusz élettartam alatti átlagos futásteljesítménnyel, ami
800 000 km [99] alapján, akkor megkapjuk a teljes élettartamra vonatkozó kibocsátást tömeg
mértékegységben [t].
6. ha 5.-ben kapott értékeket megszorozzuk a 11. mellékletben megtalálható externális költség
faktorokkal, akkor megkapjuk ennek a motornak a teljes élettartama alatti károsanyagkibocsátásából származó költséget egy komponensre [Ft/tkomponens].
7. az egy komponensekre vonatkozó költségeket szummázva megkapható a teljes
légszennyező károsanyag-kibocsátás költségvonzata [Ft/tkárosanyag].
8. az 1.-7. lépések számításait elvégeztem mind a hét vizsgált tüzelőanyagra.
A modell számítási képletei a következők:
1. A tüzelőanyag-fogyasztás az aktuálisan vizsgált tüzelőanyag esetén:

Bt 

Hg
H akt.tüa

 Bg

(12)

2. Költségszámítás:

(13)
ahol:

 Cj,k: a mért károsanyag-komponensek kárértékeit összegezve kapott externális költség [Ft]
munkapontonként (j) és bekeverési arányokként (k)
 j: munkapontok:
o 1300 1/perc - 50% terhelés
o 1900 1/perc - 25% terhelés
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o 1900 1/perc - 75% terhelés
k: bekeverési arányok:
o gázolaj
o 25 V/V % NOME, 75 V/V % gázolaj
o 75 V/V % NOME, 25 V/V % gázolaj
o NOME
o 25 V/V % TBK, 75 V/V % gázolaj
o 75 V/V % TBK, 25 V/V % gázolaj
o TBK
i: légszennyező anyagok:
o CO (szén-monoxid)
o HC (szénhidrogének: metán és nem-metán szénhidrogének (illékony szerves
vegyületek))
o NOx (nitrogén-oxidok)
o PM (részecske)
Ei,j,k: mért károsanyag-kibocsátás értékek [g/kWh] szennyezőanyagonként (i),
munkapontonként (j) és bekeverési arányok (k) szerint
Hg: a gázolaj fűtőértéke [MJ/dm3]
Hakt.tüa.: aktuálisan vizsgált gázolaj fűtőértéke, gázolaj, NOME és TBK tüzelőanyagokra a
bekeverési arányok szerint arányosítva [MJ/dm3]
Bt: a jármű fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása a vizsgált tüzelőanyaggal (t) [dm3/100 km]
o Bg – a jármű fajlagos tüzelőanyag-fogyasztása, ha bekeveretlen gázolajjal (g) üzemel
[dm3/100 km]
o egyéb keverék esetén az (12)-ből számolva
u: teljes élettartamra vonatkozó futásteljesítmény autóbuszokra, a számítás során vett értéke
800 000 km
fi: fajlagos externális költségtényező szennyezőanyagonként [Ft/t]
(eff) j,k a motor effektív hatásfoka (j) munkapontonként és (k) bekeverési arányonként.

6.3.

Számítási eredmények a károsanyag-komponensekre

A számítás eredményeit, amelyek költségek, légszennyező károsanyagkomponensenként a 12. melléklet és ezeket összesen a 13. melléklet tartalmazza. A 12.
melléklet alapján megállapítható, hogy minden egyes vizsgált pontban a részecske
kibocsátáshoz tartozik a legnagyobb költség. Utána következik a nitrogén-oxidok költsége és a
szén-hidrogének költsége. Ebben az összehasonlításban a szén-monoxid által okozott externális
költség elhanyagolható. A 13. mellékletből a következő tendencia olvasható ki: a növényi
eredetű tüzelőanyag vizsgált tüzelőanyagba történő hozzákeverésével az externális költség
folyamatosan nő. Ez azt jelenti, hogy a költség a többihez képest az önmagában felhasznált bio
anyagoknál a legnagyobb. A vizsgált megújulók között is különbség figyelhető meg, mégpedig
a nagyobb költség a TBK-biodízel esetén adódik, ami nagyobb részecske kibocsátásra
vezethető vissza.
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6.4. A CO2 kibocsátás számításba vétele
6.4.1. A CO2, mint külső költség
A 14. táblázat megadja a motor által kibocsátott CO2 értékeit, amelyek alapadatokként
kerülnek felhasználásra az üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítással történő számításhoz.
Az üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítás jellemző értéke repce-biodízel esetében 45%
[111]. Ezzel a különböző keverékek, egy motorüzemi pontra vonatkozó CO2 számítását a
következőképpen végeztem el:
CO2 (25% bio) = 0,75*CO2+ 0,25*0,55*CO2
CO2 (75% bio) = 0,25*CO2+ 0,75*0,55*CO2
CO2 (100% bio) = 0,55*CO2

(14)
(15)
(16)

14. táblázat A motor CO2 kibocsátása
Motorüzemi pont →
Gázolaj

CO2 kibocsátás [g/kWh]
1300 1/perc - 50%
1900 1/perc - 25% terhelés
terhelés
804,5
924,7

1900 1/perc - 75% terhelés
645,3

25 V/V % NOME

797,7

900,0

638,9

75 V/V % NOME

789,5

909,8

637,9

NOME

819,4

932,7

659,7

25 V/V % TBK

793,3

903,1

641,0

75 V/V % TBK

789,9

939,3

656,7

TBK

804,1

927,5

656,7

A 13. melléklet adatait felhasználva a (3), (4), (5) képletek segítségével kiszámolt, az egyes
tüzelőanyaghoz, és motorüzemi pontokhoz tartozó CO2 kibocsátást a 15. táblázat tartalmazza.
Ezek az értékek már a megújulókra vonatkozó üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítást
tartalmazzák.
15. táblázat A CO2 számítás eredményei figyelembe véve a megújulókra vonatkozó
üvegházhatású gázkibocsátást
CO2 kibocsátás [g/kWh]
Motorüzemi pont →

1300 1/perc - 50% terhelés

1900 1/perc - 25% terhelés

1900 1/perc - 75% terhelés

Gázolaj

804,5

924,7

645,3

25 V/V % NOME

688,0

776,2

551,0

75 V/V % NOME

463,8

534,5

374,8

NOME

368,7

419,7

296,9

25 V/V % TBK

684,2

778,9

552,8

75 V/V % TBK

464,0

551,9

385,8

TBK

361,9

417,4

295,5

A külső költségeket a CO2-ra is kiszámoltam, és értékeit a 14. mellékletben adtam meg. A
költség értékeket értékelve az mondható, hogy a CO2 csak a harmadik legnagyobb költség a
részecske és a nitrogén-oxidok költsége mellett. Emiatt a CO2 megtakarítás a költség
szempontjából nem meghatározó, ami azt jelenti, hogy a vizsgált keverékben növekvő
megújuló aránnyal ugyan csökken ennek a komponensnek a költsége, de ez a mérték nem tudja
kompenzálni a részecske és a nitrogén-oxidok növekvő költségét. Ez a tendencia a 14.
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mellékletben látható, ahol az összes költség van megadva motorüzemi pontonként és a vizsgált
tüzelőanyagok függvényében.
Az előzőekben bemutatott számításon kívül [92]-ben megtalálható károsanyagkibocsátási eredmények alapján is elvégeztem a gazdasági számítást. Ebben a dokumentumban
13 motorüzemi pontban elvégzett emisszió eredmények (súlyozott átlagok) találhatók meg a
fosszilis gázolajra és a 100 V/V% TBK-biodízelre vonatkozóan. A mérési és számítási
eredményeket a 16. táblázat foglalja össze.
Vizsgált tüzelőanyag
100 V/V % TBK
Gázolaj

Károsanyag-kibocsátás (13 pontos motorüzemi vizsgálat súlyozott átlaga)
[g/kWh]
NOX [g/kWh]

CO [g/kWh]

HC [g/kWh]

PM [g/kWh]

CO2 [g/kWh]

7,07
7,48

1,78
1,51

0,41
0,57

0,38
0,24

556,34
1181,02

A károsanyag-kibocsátás g/km mértékegységre átszámítva
100 V/V % TBK
Gázolaj

NOX [g/km]

CO [g/km]

HC [g/km]

PM [g/km]

CO2 [g/km]

18,68
18,36

4,70
3,71

1,08
1,40

1,00
0,59

1469,85
2898,26

Állandó paraméterek
Teljes élettartam alatti
futásteljesítmény [km]
Fajlagos költségtényező
[Ft/g károsanyag]

800000

800000

800000

800000

800000

3,167467

0,001519

0,579432

34,87852

0,019708

NOX

Számolt költségek károsanyag-komponensenként [Ft]
CO
HC
PM
CO2

100 V/V % TBK

47 331 498

5 715

502 117

27 976 190

8 771 532

Gázolaj

46 514 127

4 503

648 408

16 392 809

18 620 381

Összes költség [Ft]
100 V/V % TBK

84 587 051

Gázolaj

82 180 229

16. táblázat Külső költség számítás eredményei 13 motorüzemi pontban elvégzett
károsanyag-kibocsátás súlyozott átlagai alapján
6.5.

A gazdasági számítás eredményeinek összegzése

A vizsgált megújuló tüzelőanyagok gazdasági értékelését végeztem el a dízelmotor
légszennyező károsanyag-kibocsátásra gyakorolt hatása alapján. Fentiek alapján a vizsgált
megújuló tüzelőanyagok gazdasági értékelése egyértelműen megtehető. Egyirányú tendenciák
adódnak a növényi eredetű tüzelőanyagok felhasználásának növekedésével, minden vizsgált
üzemi pontban. Pontosan fogalmazva a vizsgált megújuló anyagok hozzáadásával a külső
(externális) költségek nőnek a bekeverési arány növekedésével arányosan. A növényi eredetű
tüzelőanyagokra vonatkozó légszennyezési szempontú gazdasági számítás eredménye alapján
a fosszilis eredetű gázolajhoz képest a vizsgált biodízelek gazdaságilag hátrányosak. Azaz a
dízelmotor károsanyag-kibocsátásra gyakorolt hatása alapján növény eredetű tüzelőanyag a
külső költségben a gázolaj eredményéhez képest költségnövekedést okoz a társadalom számára.
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7.
Megújuló tüzelőanyagok dízelmotorban történő alkalmazásának komplex
értékelése
A vizsgált növényi eredetű tüzelőanyagok dízelmotor üzemére gyakorolt hatásának
átfogó, komplex értékeléséhez szükség van a fentiekben, a dolgozatban bemutatott összes
paraméterre. Ezeket a paramétereket csoportokba sorolom, paramétercsoportokat képezek.
Ezek felhasználásával célom az, hogy egy lehetséges, új szemléletet vagy módszert adjak a
tüzelőanyagok belsőégésű motorban való üzemeltetésének (elégetésének) értékelésére. E
fejezetben, a következőkben bemutatom a paraméterek értelmezését, azok csoportba rendelését
és ezek segítségével a vizsgált növényi eredetű tüzelőanyagok dízelmotor üzemére gyakorolt
hatásának holisztikus értékelését.
Az egyes paramétereket az égés jósága szempontjából értékelem. Az égés jósága alatt
egyszerűen a hatásfokot, tüzelőanyag-fogyasztást és a légszennyező károsanyag-kibocsátást
értem. Az égés jósága nagyobb, ha jobb a hatásfok, kisebb tüzelőanyag-fogyasztás és a
károsanyag-kibocsátás.
A fentiekben bemutatott munka eredményei alapján négy műszaki és egy gazdasági
paramétercsoportot képezek. A gazdasági paramétercsoport a negyedik műszaki csoportból
származtatom. Ezeket a paramétercsoportok a következők:
1. műszaki paramétercsoport: tüzelőanyag felhasználása (elégetése) előtti, az égés lefolyásra,
annak hatásosságára előre információt adó műszaki paraméterek csoportja.
2. műszaki paramétercsoport: tüzelőanyag felhasználása (elégetése) által a motor külső
paraméter értékeinek csoportja.
3. műszaki paramétercsoport: a tüzelőanyag felhasználása (elégetése), az égéslefolyás közbeni
műszaki paraméterek csoportja.
4. műszaki paramétercsoport: a tüzelőanyag felhasználása (elégetése) során keletkező, az égés
utáni, az égésről utólag információt adó műszaki paraméterek csoportja.
5. gazdasági paramétercsoport: a tüzelőanyag felhasználásából (elégetéséből) keletkező
légszennyező káros anyagok alapján képezhető gazdasági paraméterek.
Az 5 paramétercsoport értelmezése a következő:
1. A tüzelőanyag felhasználása (elégetése) előtti műszaki paraméterek csoportjába a
tüzelőanyagok égés szempontjából releváns legfontosabb fizikai-kémiai tulajdonságai
tartoznak. Ezeket a paramétereket azért határozzuk meg a tüzelőanyagokkal
kapcsolatban, hogy képet kapjuk arról, hogy égés szempontjából milyen prognózis
tehető az alap tüzelőanyaghoz képest. Ebbe a paramétercsoportba tartoznak a sűrűség,
kinematikai viszkozitás, fűtőérték, cetánszám, lobbanáspont és párolgási tulajdonság
paraméterek.
2. A tüzelőanyag felhasználása (elégetése) által a motor külső paramétereire, elsősorban
gazdaságossági paramétereire gyakorolt hatás vizsgálata. E csoportba két paraméter az
effektív fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás és a motor effektív hatásfoka tartozik.
3. A tüzelőanyag felhasználása (elégetése) közbeni műszaki paraméterek – az égéstérben
uralkodó nyomás, és az abból számolt hőfelszabadulás – közvetlenül az égés során
bekövetkező változásról adnak információt, amelyek alapján szintén értékelni lehet a
növényi eredetű tüzelőanyagokat a fosszilis gázolajhoz képest.
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4. A tüzelőanyag felhasználása (elégetése) során keletkező légszennyező káros anyagok
(NOx, CO, HC), mint műszaki paraméterek alkotják a negyedik paramétercsoportot,
amelyekből az égés jóságára utólag lehet következtetéseket levonni, ezek alapján az
égést értékelni.
5. A negyedik műszaki paramétercsoport paramétereiből a légszennyező károsanyagkomponensekből számítási modell felállítása után externális költség számítható, amely
segítségével a tüzelőanyagok a levegőminőségre gyakorolt hatásuk alapján
gazdaságilag egymással összehasonlíthatók.
A dolgozatban, az eddigiekben bemutatott a felhasználás (elégetés) szempontjából releváns
paraméterek változása a vizsgált megújuló tüzelőanyagok használata esetén a hagyományos
gázolajhoz képest paraméter-csoportokba rendezve a következőképpen alakul:
1. csoport (Égés előtti, égés lefolyására előre információt adó paraméterek csoportja)
1.1. paraméter – a tüzelőanyag sűrűsége - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén nagyobb,
amely arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőtlenebb lesz.
1.2. paraméter – a tüzelőanyag kinematika viszkozitása - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok
esetén nagyobb, amely arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőtlenebb lesz.
1.3. paraméter – a tüzelőanyag fűtőértéke - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén kisebb,
amely arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőtlenebb lesz.
1.4. paraméter – a tüzelőanyag lobbanáspontja - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén
nagyobb, amely arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőtlenebb lesz.
1.5. paraméter – a tüzelőanyag cetánszáma - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén
azonosnak tekinthető a fosszilis tüzelőanyaggal, amely arra utal, hogy az elégetésének jósága
változatlan lesz (nem tér el jelentősen).
1.6. paraméter – a tüzelőanyag párolgási jellemzői - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén
nagyobb, amely arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőtlenebb lesz.
1.7. paraméter – az elméleti levegőszükséglet - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén
kisebb, amely arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőbb lesz.
Az 1. paraméter-csoport értékelése
A paraméter-csoportba tartózó paraméterek száma: 7
A paraméter-csoport eredője: 5 kedvezőtlen, 1 semleges, 1 kedvező
A paraméterváltozás irányainak száma: 3 (kedvezőtlen, semleges, kedvező)
2. csoport (A motor külső – gazdaságossági - paramétereinek csoportja)
2.1. paraméter – Effektív fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok
esetén nagyobb, amely arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőtlenebb lesz.
2.2. paraméter – Effektív hatásfok - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén változatlan, amely
a megnövelt dózis miatt arra utal, hogy az elégetésének jósága változatlan lesz.
A 2. paraméter-csoport értékelése
A paraméter-csoportba tartózó paraméterek száma: 2
A paraméter-csoport eredője: 1 kedvezőtlen, 1 semleges
A paraméterváltozás irányainak száma: 2 (kedvezőtlen és semleges)
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3. csoport (Égés közbeni paraméterek csoportja)
3.1. paraméter – Nyomás maximuma - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén nagyobb,
amely arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőbb lehet.
3.2. paraméter – Hőfelszabadulás maximuma - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén
nagyobb, amely arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőbb lehet.
A 3. paraméter-csoport értékelése:
A paraméter-csoportba tartózó paraméterek száma: 2
A paraméter-csoport eredője: 2 kedvező
A paraméterváltozás irányainak száma: 1 (kedvező)
4. csoport (Égés utáni, az égésről utólag információt adó paraméterek csoportja)
4.1. paraméter – Szén-hidrogén kibocsátás - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén kisebb,
amely arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőbb volt.
4.2. paraméter – Szén-monoxid kibocsátás - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén
változatlan, amely arra utal, hogy az elégetésének jósága változatlan volt.
4.3. paraméter – Nitrogén-oxid kibocsátás - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén nagyobb,
amely arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőbb volt.
4.4. paraméter – FSN paraméter - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén kisebb, amely arra
utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőbb volt.
4.5. paraméter – Abszolút fényelnyelési együttható - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén
kisebb, amely arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőbb volt.
4.6. paraméter – Részecske tömeg - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén nagyobb, amely
arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőtlenebb volt.
4.7. paraméter – Részecskeszám - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetén nagyobb, amely
arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőtlenebb volt.
A 4. paraméter-csoport értékelése:
A paraméter-csoportba tartózó paraméterek száma: 7
A paraméter csoport eredője: 4 kedvező, 2 kedvezőtlen, 1 semleges
A paraméterváltozás irányainak száma: 3 (kedvező, kedvezőtlen, semleges)
5. csoport (légszennyező káros anyagokból származtatott költségek)
5.1. paraméter – Szén-hidrogén kibocsátásból származtatott költség - a vizsgált megújuló
tüzelőanyagok esetén kisebb, amely arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőbb volt.
5.2. paraméter – Szén-monoxid kibocsátásból származtatott költség- a vizsgált megújuló
tüzelőanyagok esetén változatlan, amely arra utal, hogy az elégetésének jósága változatlan volt.
5.3. paraméter – Nitrogén-oxid kibocsátásból származtatott költség - a vizsgált megújuló
tüzelőanyagok esetén nagyobb, amely arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőbb volt,
de mivel a nitrogén-oxid káros (súlyos légszennyező) komponens, ezért a kibocsátás
növekedése költség növekedést von maga után.
5.4. paraméter – Részecske tömegből származtatott költség - a vizsgált megújuló tüzelőanyagok
esetén nagyobb, amely arra utal, hogy az elégetésének jósága kedvezőtlenebb volt.
Az 5. paraméter-csoport értékelése:
A paraméter-csoportba tartózó paraméterek száma: 4
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A paraméter csoport eredője: 3 kedvezőtlen, 1 kedvező
A paraméterváltozás irányainak száma: 2 (kedvező, kedvezőtlen)
Fent bemutatott elemzés alapján a következő rövid értékelés tehető:
1. Az öt paramétercsoport eredője egymáshoz képes különböző;
2. Egy paramétercsoporton belül vannak különböző irányba mutató paraméterek.
Fenti rövid logikai értékelés alapján a következő hosszabb értékelés tehető:
 (i) A fejezetben bemutatott értékelési rendszer eredményei alapján a vizsgált megújuló
tüzelőanyagok dízelmotorban történő használatát (elégetését) egyes paraméterek szerint
kedvezőnek, egyes paraméterek szempontjából kedvezőtlennek és semlegesnek lehet
értékelni. Az értékelés eredménye azt mutatja, hogy a vizsgált növényi eredetű
tüzelőanyagok esetében a fosszilis eredetű gázolajhoz képest az összes értékelt
paraméter közül több a kedvezőtlen, mint a kedvező és semleges. Emiatt az átfogó
értékelés súlypontja a kedvezőtlen irányba tolódik el;
 (ii), (i) miatt a tüzelőanyagok motorban történő használatának komplex
értékelhetőségéhez célszerű és szükséges legalább a fent bemutatott öt paramétercsoport
szerinti értékelés, úgy, hogy egy paramétercsoporton belül is több paraméter is
megvizsgálásra kerüljön;
 (iii), (i) és (ii) azt is jelenti, hogy egy – bármelyik – paraméter, vagy egy – bármelyik –
paramétercsoport szerinti vizsgálat eredménye hamis információt ad a használat
(elégetés) kedvezősége vagy kedvezőtlensége tekintetében tüzelőanyagok
összehasonlításakor.
Súlyozás
Annak érdekében, hogy a komplex értékelés konkrétabb legyen, az egyes paramétereknek
súlyozó tényezőket adok. Ehhez kétféle súlyozó tényezőt alkalmazok, a következők szerint:
 1-es értékű súlyozó tényezőt kap az a paraméter, amelynek a műszakilag indokolható, a valós
élet szempontjából, a motor üzeme során, a környezetre gyakorolt hatás során jelentősége
van. Ilyen pl. a sűrűség, viszkozitás vagy károsanyag-kibocsátás paraméterek;
 0-ás értékű súlyozó tényezőt kap az a paraméter, amelynek a műszakilag indokolható, a valós
élet szempontjából, a motor üzeme során, a környezetre gyakorolt hatás során az előzőekhez
képest nincs jelentősége.
Azt, hogy egy paraméternek van-e vagy nincs jelentősége indoklással adom meg, tehát a
súlyozási tényezőket az egyes paraméterek tekintetében a 17. táblázat tartalmazza.
A súlyozó tényezőket a továbbiakban a korábban kialakított értékelési lehetőséggel
(kedvezőtlen, kedvező, semleges) együtt veszem figyelembe, olyan módon, hogy:
 Az 1-es értékű súlyozó tényezővel figyelembe vett értékelés megmarad az értékelésben;
 Miközben a 0-s értékű súlyozó tényezővel figyelembe vett értékelés kiesik a további
értékelésből.
A súlyozást is tartalmazó komplex értékelés a 18. táblázatban található meg összefoglalva.
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17. táblázat A vizsgált paraméterek súlyozó tényezői
Paraméter
Sűrűség

Súlyozó
tényező
1

Kinematika viszkozitás

1

Fűtőérték

1
0

Lobbanáspont
Cetánszám

1

Párolgási jellemzők

1
1

Oxigén tartalom
Effektív fajlagos tüzelőanyagfogyasztás

1

A tüzelőanyag rendszerben a szállítást, a befecskendezésnél a
befecskendezési képet alapvetően meghatározó paraméter.
A tüzelőanyag rendszerben a szállítást, a befecskendezésnél a
befecskendezési képet alapvetően meghatározó paraméter.
A motor nyomatékát, fajlagos tüzelőanyag-fogyasztását
alapvetően meghatározó paraméter.
A tüzelőanyagok párolgási tulajdonságainak
megkülönböztetésére használtam, de alapvetően
tűzveszélyesség megítélésére használják.
A dízelmotor üzeme szempontjából a tüzelőanyag egyik
legfontosabb paramétere.
A párolgási jellemzők alapvetően meghatározzák a
keverékképzést, és ezáltal a károsanyag-kibocsátást.
A tüzelőanyag néhány fontos tulajdonságát (pl. fűtőérték)
alapvetően meghatározza, amely hatással van további
gazdasági és műszaki paraméterekre.
Gazdaságossági paraméter

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Különböző tüzelőanyagokkal azonos teljesítményszinten
üzemelésnél nem meghatározó, helyette az effektív fajlagos
tüzelőanyag-fogyasztás a meghatározó.
A valós üzem során nem vizsgáljuk.
A valós üzem során nem vizsgáljuk.
Légszennyező-károsanyag
Légszennyező-károsanyag
Légszennyező-károsanyag
Légszennyező-károsanyag
Légszennyező-károsanyag
Légszennyező-károsanyag
Légszennyező-károsanyag
Költség paraméter

1

Költség paraméter

1

Költség paraméter

1

Költség paraméter

0
Effektív hatásfok
Nyomás maximuma
Hőfelszabadulás maximuma
Szén-hidrogén
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Füstölés (FSN)
Opacitás
Részecske tömeg
Részecskeszám
Szén-hidrogén kibocsátásból
származtatott költség
Szén-monoxid kibocsátásból
származtatott költség
Nitrogén-oxidok kibocsátásból
származtatott költség
Részecske kibocsátásból
származtatott külső költség

Indoklás
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18. táblázat A komplex értékelés összefoglalása táblázatosan
Paramétercsoport

1. műszaki paramétercsoport:
A tüzelőanyagok égés
szempontjából
releváns fizikai-kémiai
tulajdonságai
2. műszaki paramétercsoport:
A motor külső, gazdaságossági
paraméterei
3. műszaki paramétercsoport:
Égés közbeni paraméterek
4. műszaki paramétercsoport:
Égésről utólag információt adó
paraméterek – légszennyező
károsanyag-komponensek

5. gazdasági paramétercsoport:
Légszennyező károsanyagkomponensekből származtatott
költségek

Vizsgált paramétercsoportok száma: 5

Paraméter
Sűrűség
Kinematika viszkozitás
Fűtőérték
Lobbanáspont
Cetánszám
Párolgási jellemzők
Elméleti levegő szükséglet
Effektív fajlagos tüzelőanyagfogyasztás
Effektív hatásfok
Nyomás maximuma
Hőfelszabadulás maximuma
Szén-hidrogén
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Füstölés (FSN)
Opacitás
Részecske tömeg
Részecskeszám
Szén-hidrogén kibocsátásból
származtatott költség
Szén-monoxid kibocsátásból
származtatott költség
Nitrogén-oxidok kibocsátásból
származtatott költség
Részecske kibocsátásból
származtatott külső költség
Vizsgált paraméterek száma:
22

Megújuló tüzelőanyag
értékelése a gázolajhoz
képest
kedvezőtlen
kedvezőtlen
kedvezőtlen
kedvezőtlen
semleges
kedvezőtlen
kedvező

Súlyozó
tényező

Súlyozott eredmény

1
1
1
0
1
1
0

1 kedvezőtlen
1 kedvezőtlen
1 kedvezőtlen
0
1 semleges
1 kedvezőtlen
0

kedvezőtlen

1

1 kedvezőtlen

semleges
kedvező
kedvező
kedvező
semleges
kedvező
kedvező
kedvező
kedvezőtlen
kedvezőtlen

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
1 kedvező
1 semleges
1 kedvező
1 kedvező
1 kedvező
1 kedvezőtlen
1 kedvezőtlen

kedvező

1

1 kedvező

semleges

1

1 semleges

kedvezőtlen

1

1 kedvezőtlen

kedvezőtlen

1

1 kedvezőtlen

Eredmény:
kedvezőtlen: 10
kedvező: 8
semleges: 4

Súlyozott eredmény:
kedvezőtlen: 9
kedvező: 5
semleges: 4
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Összefoglalás
A kutatás célja az volt, hogy átfogóan megvizsgálja, és értékelje a belsőégésű dugattyús
kompresszió gyújtású motorokban alkalmazható növényi eredetű megújuló tüzelőanyagok
kompresszió gyújtású motor üzemére gyakorolt hatását, összehasonlítva a fosszilis eredetű, a
motorhoz eredetileg használt tüzelőanyaggal történő üzemelés paramétereivel. Ehhez hármas
összehasonlító vizsgálatok kerültek elvégzésre: a referencia tüzelőanyag a fosszilis eredetű
gázolaj volt, amelyen kívül kétféle megújuló tüzelőanyagot, valamint ezek gázolajjal alkotott
keverékeit használtam. A két megújuló tüzelőanyag közül az egyik a hagyományos,
szabványosított repceolaj-metilészter volt, a másik egy szintén repce olaj alapú ún. TBKbiodízel, vagy más néven TOMS volt. Ez utóbbi tüzelőanyag három magyar vegyészmérnök
levédett szabadalma, egy új típusú biodízel előállítási technológia eredménye.
A vizsgált motor egy RÁBA gyártmányú, EURO II-es emissziós besorolású, autóbusz
motor volt, amely konstrukciós felépítését tekintve alkalmas a nagyarányú vagy „tisztán”
felhasznált megújuló tüzelőanyag vizsgálatokra, ellentétben egy mai korszerű motorral.
Az elvégzett vizsgálatsorozat négy nagyobb csoportra osztható, amelyek a következők:
1. A tüzelőanyagok motorban történő felhasználása előtt elvégzett vizsgálatok. Ezek
során a tüzelőanyagok azon fizikai-kémiai tulajdonságai lettek megvizsgálva, amelyek a
legfontosabbaknak ítélt tulajdonságok a kompresszió gyújtású motorban történő felhasználás
(elégetés) szempontjából. Ezek a paraméterek a sűrűség, kinematikai viszkozitás, fűtőérték,
cetánszám, lobbanáspont, párolgási tulajdonságok.
2. A tüzelőanyagok motor külső paramétereire gyakorolt hatása. Ezek a paraméterek a
legfontosabb gazdaságossági paraméterek, nevezetesen a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás és az
effektív hatásfok.
3. Az égési tulajdonságok – az égéstérben uralkodó nyomás, és az abból számolt
hőfelszabadulás – közvetlenül az égési folyamat során bekövetkező változásról adnak
információt, amelyek alapján szintén értékelni lehet a megújuló tüzelőanyagokat a fosszilis
gázolajhoz képest. Az égést jellemző paraméterek a vizsgált motor három üzemi pontján,
állandósult állapotban lettek megmérve. A három pont úgy lett kiválasztva, hogy azok
egymástól jelentősen eltérő keverékképzési és égési feltételekkel rendelkezzenek.
4. A felhasznált tüzelőanyagok égésre gyakorolt hatásáról utólag információt adó
paraméterek a motor által kibocsátott légszennyező káros anyagok. A károsanyagkomponensek feloszthatók gáznemű és részecske-releváns komponensekre. A vizsgált motor
részecske-releváns károsanyag-kibocsátása négyféle eljárással került megmérésre, amelyből
kiemelendő a részecskeszám mérés. A jellemzők a vizsgált motor három üzemi pontján,
állandósult állapotban lettek megmérve/kerültek meghatározásra. A három pont úgy lett
kiválasztva, hogy azok egymástól eltérő égési feltételekkel rendelkezzenek.
Az elvégzett vizsgálatsorozatok alapján a következő, legfontosabb megállapítások
tehetők:
Megállapítások az első paramétercsoportra vonatkozóan: a vizsgált megújuló
tüzelőanyagok sűrűség, kinematikai viszkozitás, fűtőérték, párolgási tulajdonság, lobbanáspont
jellemzői a gázolaj ugyanezen paramétereihez képest olyan változást mutatnak, amelyek
alapján az a feltételezés tehető, hogy a megújuló tüzelőanyagok rosszabb vagy hasonló
gyulladási, égési feltételek mellett fognak elégni egy kompresszió gyújtású motorban. A
tüzelőanyagok cetánszám értékei nem térnek el egymástól jelentősen.
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Megállapítások a második paramétercsoportra vonatkozóan: a motor fajlagos fogyasztása
a vizsgált megújuló tüzelőanyagok bekeverési arányának növelésével nő, a növényi eredetű
tüzelőanyag kisebb fűtőértéke miatt. A motor effektív hatásfoka egy egyes tüzelőanyagokkal
azonos szinten van.
Megállapítások a harmadik paramétercsoportra vonatkozóan, amely paraméterek
közvetlen az égés során felvehető paraméterek (nyomás, hőfelszabadulás): annak ellenére, hogy
az 1. paramétercsoport eredményei rosszabb égési feltételeket prognosztizáltak, a közvetlen
égési paraméterek kis mértékben jobb égést (nagyobb maximum érték és növekedési sebesség)
mutattak a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetében.
Megállapítások a negyedik paramétercsoportra vonatkozóan, amely az égés utáni, de az
égésről, annak jóságáról, utólag információt adó paraméterek, vagyis a motor károsanyagkibocsátásának komponensei. A komponensek két részre oszthatók, a gáznemű és a részecskereleváns komponensekre. A gáznemű komponensek kibocsátási mennyiségei alapján nagyon
kismértékű égés javulás állapítható meg a megújuló tüzelőanyag alkalmazása esetén a
gázolajjal mért értékekhez képest. A vizsgált motor részecske-releváns károsanyagkibocsátásának mérésére négyféle különböző mérési eljárást alkalmaztam. A vizsgált
keverékekben a megújuló részarány növekedésének a függvényében a négy különböző mérési
eljárás eredményei egymásnak ellentmondó tendenciák mutatnak.
Megállapítások az ötödik paramétercsoportra vonatkozóan: ezek a paraméterek a motor
légszennyező károsanyag-kibocsátásából származtatott gazdasági paraméterek. A négy vizsgált
paraméter alapján (HC, CO, NOx, részecske tömeg) a megújuló tüzelőanyagok alkalmazása
felhasználási oldalról gazdaságtalan.
Fentiekben leírt eredményeim alapján, megfogalmazható, hogy a tüzelőanyagok
motorban történő használatának (elsősorban elégetésének) komplex értékelhetőségéhez
célszerű és szükséges legalább a fent bemutatott öt paramétercsoport szerinti értékelés úgy,
hogy egy paramétercsoporton belül is több paraméter is megvizsgálásra kerüljön. Ez egyben
azt is jelenti, hogy egy – bármelyik – paraméter, vagy egy – bármelyik – paramétercsoport
szerinti vizsgálat eredménye hamis információt ad a használat (elégetés) kedvezősége vagy
kedvezőtlensége tekintetében tüzelőanyagok összehasonlításakor.
Elvégzett munkám folytatására, annak irányaira, tartalmára vonatkozó elképzeléseimet a
következő fejezetben adom meg (Kitekintés, további kutatási lehetőségek).
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Kitekintés, további kutatási lehetőségek
1. A dolgozatban bemutatott, elvégzett munkámból kiindulva, további feldolgozási,
kutatási irány lehet:
 A TBK-biodízel tüzelőanyag fejlesztése, adalékolása, amelynek eredményeként elérheti a
zsírsav-metilészter szabványban foglalt követelményeket. Ezt követően motorikus
vizsgálatok;
 Annak megállapítása, hogy milyen megújuló anyag bekeverési aránynál elégíti ki még a
keverék a gázolajra vonatkozó szabványt, és ez esetben a keveréknek milyen égésre és
károsanyag-kibocsátásra gyakorolt hatása van;
 Célszerűnek tartom a motorok részecske méret-szám karakterisztikájának felvételét 10 nm
– 50 µm (vagy nagyobb) mérettartományban. Ebből pontosabb következtetéseket lehet
levonni, a részecskeszám és részecske tömeg mérési elvek összefüggéseiről;
 Munkámat az üzemelés, elsősorban a motorban történő elégetés szempontjából történő
értékelés teszi ki. Azonban vannak az üzemelés szempontjából további olyan paraméterek,
pl. hidegszűrhetőségi határhőmérséklet, oxidációs stabilitás, jódszám, tüzelőanyag tisztaság,
kokszosodási hajlam, stb., amelyek vizsgálata és értékelése szintén nagyon fontos és
meghatározó egy tüzelőanyag belsőégésű dugattyús motorban történő felhasználása
szempontjából;
 fent bemutatott munkámat felhasználás szempontú értékelésnek tekintve, célravezetőnek
látok egy termelési szempontú műszaki-gazdasági elemzést. Ezt két szempontból látom
indokoltnak:
o Egyrészt, hogy még nagyobb terjedelművé lehet tenni a növényi tüzelőanyagok
megítélhetősége alapjául szolgálható kutatási eredményeket;
o Másrészt, mivel az én munkámból inkább negatív a megítélése a vizsgált növényi
eredetű tüzelőanyagoknak, ezért, egy nagyobb terjedelmű értékelés alapján,
feltételezhetően egyértelműbbé lehet tenni a megítélését. Ezt részletezem a 2. pontban.
2. A növényi eredetű tüzelőanyagok kompresszió gyújtású vagy külső gyújtású
belsőégésű motor üzemére gyakorolt hatását a következő elvek mentén el lehet végezni, a
megújuló tüzelőanyagok „globálisabb” értékelhetőségéhez:
 több egymástól eltérő emissziós besorolású motoron;
 egyúttal azonos emissziós besorolás esetén megkülönböztetve a motort a következő
szempontokból:
o tüzelőanyag ellátó rendszer;
o levegőellátó rendszer;
o keverékképzés;
o füstgáz utókezelés;
 több pontból álló stacionárius illetve tranziens üzemállapotú elemeket is tartalmazó
vizsgálati eljárásokkal.
Miközben az általam alkalmazott vizsgálati aspektusok megmaradnak:
 A tüzelőanyag motorikus szempontjából legfontosabb fizikai-kémiai tulajdonságainak
vizsgálata;
 A tüzelőanyagok értékelése a motor külső paramétereire gyakorolt hatása alapján;
 A tüzelőanyagok vizsgálata motorban történő égés során;
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 A tüzelőanyagok motorban történő használatának (elégetésének) eredményei, a károsanyagkibocsátás vizsgálata: gáznemű károsanyag-komponensek; részecske-releváns kibocsátás;
 A motor károsanyag-kibocsátása alapján gazdasági számítás: a káros anyagok környezetre
gyakorolt gazdasági hatásainak elemzése.
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Új tudományos eredmények, tézisek
Disszertációmban egyes megújuló növényi eredetű tüzelőanyagok dízelmotorban történő
felhasználását vizsgáltam, amelynek keretében több paramétercsoportban, több paramétert
elemeztem. Az elért tudományos eredmények tézisekben a következőképpen fogalmazhatók
meg:

1. tézis: A vizsgált tüzelőanyagok fizikai-kémiai tulajdonságai és a vizsgált dízelmotorban
történő égési folyamatok (nyomás, hőfelszabadulás) szoros összefüggést mutatnak.
A dízelmotorban használható és vizsgált megújuló tüzelőanyagok (szabványosított NOME és a
nem szabványosított TBK), a belsőégésű motoros felhasználás szempontjából legfontosabb
fizikai-kémiai tulajdonságai kedvezőtlenebbek, mint a fosszilis eredetű gázolaj ugyanezen
tulajdonságai. Ezt a megállapítást, a sűrűség, kinematikai viszkozitás, lobbanáspont, elemi
összetétel, fűtőérték, párolgási tulajdonságok megvizsgálása alapján teszem. A
motorvizsgálatok során felvett indikátordiagram és számított hőfelszabadulás alapján
megállapítom, hogy a vizsgált három stacionárius motorüzemi pontban, pontonként, minden
vizsgált tüzelőanyaggal azonos teljesítményszint esetén a kedvezőtlenebb fizikai-kémiai
tulajdonságok ellenére a növényi eredetű tüzelőanyagokkal üzemelő dízelmotor égési
folyamatának kezdeti szakaszában kismértékű javulás adódik. (3.1.-3.6 alfejezetek és 4.5.1.4.5.2. alfejezetek; [TP 4], [TP 5], [TP 7], [TP 8], [TP 11]), [TP 12], [TP 15])

2. tézis A megújuló tüzelőanyagokkal elvégzett motoros vizsgálatok során a vizsgált
dízelmotor által kibocsátott gáznemű káros anyagok (NOx, HC) a javuló égés tendenciáját
mutatják, vagyis a NOx kibocsátás nő, a HC kibocsátás csökken a gázolajjal működő
motor NOx és HC kibocsátásához képest.
A dízelmotorban használható és vizsgált megújuló tüzelőanyagokkal (szabványosított NOME
és a nem szabványosított TBK), és a fosszilis eredetű gázolajjal üzemelő motor gáznemű
károsanyag-komponensek kibocsátását illetően kismértékű, de tendenciózus változás
jelentkezik. A vizsgált három stacionárius motorüzemi pontban, pontonként, minden vizsgált
tüzelőanyaggal azonos teljesítményszint esetén a megújuló tüzelőanyaggal üzemelő dízelmotor
által kibocsátott nitrogén-oxidok esetében növekedés (az átlagos eltérés a bekeveretlen gázolaj
és a bekeveretlenül vizsgált megújuló tüzelőanyagok NOx eredményei között 3,4%), a szénhidrogének esetében csökkenés figyelhető meg (az átlagos eltérés a bekeveretlen gázolaj és a
bekeveretlenül vizsgált növényi eredetű tüzelőanyagok HC eredményei között -17,2%). (5.1.
alfejezet; [TP 4], [TP 5], [TP 7])

3. tézis A vizsgált dízelmotor kipufogógázában található részecskék száma, a motorüzem
és a motor összefüggéseit tárja fel.
3.a. A dízelmotorban használható és vizsgált megújuló tüzelőanyagokkal (szabványosított
NOME és a nem szabványosított TBK), és a fosszilis eredetű gázolajjal üzemelő motor által
kibocsátott 10 nm – 1000 nm mobilitási átmérőjű részecskék összes darabszáma és a motor
teljesítménye között nincs lineáris összefüggés. Az összes részecskeszám a motor
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teljesítményének függvényében változó (három vizsgált motorüzemi pont: 1300 1/perc – 50%
terhelés; 1900 1/perc – 25% terhelés; 1900 1/perc – 75% terhelés). Azonban a motor
nyomatékának változása egyértelmű hatással van a kibocsátott részecskék számára, mégpedig
a motor nyomatékának (terhelésének) növekedésével, azonos fordulatszám mellett a
részecskeszám csökken (két vizsgált motorüzemi pont: 1900 1/perc – 25% terhelés; 1900 1/perc
– 75% terhelés). A nyomatékváltozás – összes részecskeszám változás összefüggés az általam
vizsgált összes tüzelőanyag (bekeveretlen tüzelőanyag és bekevert tüzelőanyagok) esetén
fennáll. Méréseimet három stacionárius motorüzemi pontban, pontonként, minden vizsgált
tüzelőanyaggal azonos teljesítményszint esetén végeztem el (5.2.4. alfejezet, [TP 3]).

25. ábra 3.a. tézis – A motorüzem hatása az összes részecskeszámra
3.b. Három vizsgált stacionárius motorüzemi pontban elvégzett mérésekkel felvettem,
karakterizáltam egy kb. 25 éves konstrukciójú, EURO II-es emissziós besorolású dízelmotor
füstgázában található részecskék méret-szám eloszlását a részecske mobilitási átmérő 10 nm –
1000 nm-es mérettartományában. E tartományban a számolt középátmérő, tehát az a méret,
amelyhez a legnagyobb részecskeszám tartozik minden vizsgált tüzelőanyag és motorüzemi
pont esetében 100 nm körül változik (legnagyobb eltérés: + 8 nm és - 17 nm). Ezek alapján
megállapítom, hogy a nm-es léptékű, de 1 µm alatti mérettartományú részecske-kibocsátás nem
csak a korszerű motorok jellemzője. Ennek ellenére az ilyen mérettartományú részecskék
számának meghatározása csak az EURO VI-os (2014), tehergépjármű motorokra vonatkozó
emissziós típusvizsgálati előírásban vannak először lefektetve követelményként [106]. (5.2.3.
alfejezet, [TP 3])

26. ábra 3.b. tézis – A vizsgált motor részecske kibocsátása 10 nm – 1000 nm-es a mobilitási
átmérő mérettartományban
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4. tézis: A vizsgált dízelmotor részecske-releváns kibocsátása mérési módszereinek (FSN,
opacitás, részecske tömeg, részecskeszám) eredményei a vizsgált tüzelőanyagok megújuló
tartalmának növelésével egymásnak ellentmondó tendenciákat mutatnak.
4.a. A vizsgált három stacionárius motorüzemi pontban pontonként, minden vizsgált
tüzelőanyaggal azonos teljesítményszint esetén kapott eredmények alapján megállapítható,
hogy a vizsgált tüzelőanyagban a fosszilis eredetű gázolajba a megújuló (szabványosított
NOME és a nem szabványosított TBK) tüzelőanyag növekvő bekeverési arányával a motor
részecske-releváns károsanyag-kibocsátása jelentősen változik. A vizsgált motor részecskereleváns károsanyag-kibocsátásának eredményei négyféle különböző, széles körben
alkalmazott mérési eljárással mérve, a vizsgált keverékben a megújuló részarány
növekedésének a függvényében egymásnak ellentmondó tendenciákat mutatnak (FSN csökken,
opacitás csökken, részecske tömeg nő, részecskeszám változó). Emiatt:
4.b. A vizsgált három stacionárius motorüzemi pontban, pontonként, minden vizsgált
tüzelőanyaggal azonos teljesítményszint esetén kapott eredmények alapján megállapítom, hogy
az alkalmazott mérési eljárásokkal a vizsgált kompresszió gyújtású motor részecske-releváns
kibocsátása nem értékelhető egyértelműen. Ezért a dízelmotorok részecske-releváns
kibocsátásának megvizsgálására (i) mindig több különböző elvű mérési módszert kell
alkalmazni, ha gázolaj és megújuló hajtóanyag kerül összehasonlításra, azért, hogy a tévedést,
a részecske-kibocsátás növekedésére vagy csökkenésére vonatkozóan elkerüljük. (5.2.1.-5.2.4.
alfejezetek, [TP 3])
4.c. Vagy (ii) a dízelmotorok részecske-releváns károsanyag-kibocsátásának meghatározására
új eljárást, vagy eljárásokat kell kidolgozni, amely egyértelműbben megadja, hogy a megújuló
részarány növekedésével nő vagy csökken egy motor részecske kibocsátása. Egy ilyen eljárás
lehet a részecskék megszámlálása legalább 10 µm mérethatárig. Ebbe, a bővített
mérettartományba feltételezhetően beletartoznak azok a részecskék is, amelyek a tömegmérés
során játszanak szerepet (a „tömeghatást” okozzák). Javaslom továbbá a kibocsátott részecskék
toxicitásának vizsgálatát. A részecske tömeg vagy szám meghatározásának önmagában is van
jelentősége, de ez tovább növelhető, ha megvizsgáljuk társadalmi jelentőségét pl. a toxicitás
által. Társadalmi jelentőségen értem a részecske elő környezetre, vagy épített környezetre
gyakorolt káros hatását. (5.2.1.-5.2.5. alfejezetek, [TP 3])

27. ábra 4. tézis – A részecske-releváns mérési módszerek ellentétes tendenciái
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5. tézis: A vizsgált dízelmotorból származó légszennyező károsanyag-kibocsátás
gazdasági elemzése alapján a vizsgált megújuló tüzelőanyagok gazdaságilag
kedvezőtlenebbek, mint a fosszilis eredetű gázolaj a nagyobb légszennyező károsanyagkibocsátásuk miatt.
A vizsgált három stacionárius motorüzemi pontban, pontonként, minden vizsgált
tüzelőanyaggal azonos teljesítményszint esetén kapott légszennyező károsanyag-kibocsátás
eredményekhez kidolgoztam egy költségszámítási modellt, amelyet a következő formula ír le:

ahol, Cj,k a mért károsanyag-komponensek kárértékeit összegezve kapott externális költség [Ft]
munkapontonként (j) és bekeverési arányokként (k). Ei,j,k: mért károsanyag-kibocsátás értékek
[g/kWh] szennyezőanyagonként (i), munkapontonként (j) és bekeverési arányok (k) szerint,
továbbá Hakt.tüa. az aktuálisan vizsgált gázolaj fűtőértéke, gázolaj, NOME és TBK
üzemanyagokra a bekeverési arányok szerint arányosítva [MJ/dm3]. Bt: a jármű fajlagos
tüzelőanyag-fogyasztása a vizsgált tüzelőanyaggal (t) [dm3/100km], u: teljes élettartamra
vonatkozó futásteljesítmény autóbuszokra és fi: fajlagos externális költségtényező
szennyezőanyagonként [Ft/t].
A formula felhasználásával, a motorból származó légszennyező károsanyag-komponensekhez
rendelt költségtényezők segítségével gazdasági szempontból is elemeztem a vizsgált megújuló
növényi tüzelőanyagok dízelmotorban történő felhasználását. Az eredmények alapján azt
állapítottam meg, hogy a megújuló tüzelőanyagok használata – a felhasználásból eredő
externális (külső) költségek szempontjából – kedvezőtlen, a hagyományos fosszilis eredetű
gázolaj használatával szemben gazdaságilag hátrányos. (6. fejezet, [TP 1])

28. ábra 5. tézis – A külső költség elemzés eredménye
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6. tézis: A vizsgált megújuló tüzelőanyagok (szabványosított NOME és a nem
szabványosított TBK) vizsgált dízelmotorban történő felhasználásának átfogó, komplex
értékelési módszere szerint a tüzelőanyagok dízelmotorban történő összehasonlításakor
legalább öt paramétercsoportot és egy paramétercsoporton belül több paramétert
célszerű figyelembe venni.
Felállítottam egy értékelési rendszert, amelynek eredményei alapján a vizsgált megújuló
tüzelőanyagok (szabványosított NOME és a nem szabványosított TBK) vizsgált dízelmotorban
történő felhasználását egyes paraméterek szerint kedvezőnek más paraméterek szempontjából
kedvezőtlennek lehet értékelni. Emiatt a különböző tüzelőanyagok dízelmotorban történő
használatának komplex értékelhetőségéhez célszerű és szükséges legalább a dolgozatban
bemutatott öt paramétercsoport (1. tüzelőanyagok fizikai-kémiai tulajdonságai, 2. a motor külső
paraméterei, 3. égéslefutás nyomás és hőfelszabadulás alapján, 4. károsanyag-kibocsátás, 5.
károsanyag-kibocsátásból származtatott gazdasági elemzés) szerinti értékelés, úgy, hogy egy
paramétercsoportban több paraméter is megvizsgálása kerül. Ebből az következik, hogy egy –
bármelyik – paraméter, vagy egy – bármelyik – paramétercsoport szerinti vizsgálat eredménye
hamis információt adhat a felhasználás kedvezősége vagy kedvezőtlensége tekintetében
tüzelőanyagok összehasonlításakor. (7. fejezet, [TP 2])

29. ábra 6. tézis – A komplex értékelési módszer sémája
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7. tézis: A vizsgált megújuló tüzelőanyagok (szabványosított NOME és a nem
szabványosított TBK) vizsgált dízelmotorban történő felhasználásának átfogó, komplex
értékelés eredménye szerint a vizsgált megújuló tüzelőanyagok dízelmotorban történő
alkalmazása kedvezőtlenebb, mint a motor eredeti tüzelőanyagának, a fosszilis eredetű
gázolajnak a használata.
7.a. A 6. tézisben bemutatott értékelési módszerrel elvégzett értékelés eredménye azt mutatja,
hogy a vizsgált megújuló tüzelőanyagok esetében (szabványosított NOME és a nem
szabványosított TBK) a fosszilis eredetű gázolajhoz képest az összes értékelt paraméter közül
több a kedvezőtlen, mint a kedvező és semleges. Emiatt az átfogó értékelés súlypontja a
kedvezőtlen irányba tolódik el. Tehát a kidolgozott felhasználási szempontú komplex értékelési
módszer eredménye alapján a vizsgált megújuló tüzelőanyagok dízelmotorban történő
alkalmazása kedvezőtlenebb, mint a motor eredeti tüzelőanyagának, a fosszilis eredetű
gázolajnak a használata. (7. fejezet, [TP 2])
7.b. A vizsgált új típusú TBK-biodízel tüzelőanyag, az előállítási technológiájában felmerülő
előnyei [3,33] ellenére, adalékmentes formában a vizsgált dízelmotorban történő felhasználás
területén nem rendelkezik előnyökkel a hagyományos, szabványosított növényi olaj metilészterhez és a vizsgált dízelmotor eredeti tüzelőanyagához a szabványosított gázolajhoz képest.
(3., 4., 5., 6. fejezetek, [TP 1 – TP 15])
19. táblázat 7. tézis – A komplex értékelés eredménye
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1. Melléklet Az értekezés témájában megtalálható kutatási eredmények egyszerűsített, táblázatos összefoglalása
Vizsgálati eredmények (az bázis tüzelőanyaghoz viszonyítva a megújuló anyaggal elért
eredmény)
NOx
CH
CO
Részecske RészecskeFSN
Opacitás
kibocsátás kibocsátás kibocsátás
tömeg
szám

Vizsgált tüzelőanyag(ok)

Vizsgált motor

Vizsgálati
módszer(ek)

[34]

Kétféle használt olaj metil-észter
(B1, B2) és ezek 30 és 70 V/V %os bekeverései (B1_30, B1_70,
B2_30, B2_70)

Négyhengeres, négyütemű,
turbófeltöltéses, közvetlen
befecskendezésű dízelmotor

17 állandósult
állapotú pont

N/A

N/A

N/A

↓

N/A

↓

N/A

[38]

Hidrogénkezelt növényi olaj
(HRD), növényi olaj metil-észter
(B100)

Négyütemű, hathengeres,
közvetlen befecskendezésű,
vízhűtéses, nehéz
tehergépjármű dízelmotor

ESC, 13 állandósult
állapotú pont

↑

↓

↓

N/A

N/A

↓

N/A

Egyhengeres, négyütemű,
közvetlen befecskendezésű
dízelmotor

Teljes terheléses
vizsgálat

↑

↑

↑

↓

N/A

N/A

N/A

Négyütemű, négyhengeres,
közvetlen befecskendezésű
dízelmotor

Teljes és fél
terheléses vizsgálat

N/A

N/A

↑

N/A

N/A

N/A

N/A

Dízelmotor

2 állandósult
állapotú pont

↑

N/A

~

↓

N/A

N/A

N/A

Euro 5, turbófeltöltéses
közvetlen befecskendezésű
személygépjármű dízelmotor

NEDC

~

↓

↓

↓

N/A

N/A

N/A

Egyhengeres dízelmotor

N/A

↑

↓

↑

↓

N/A

N/A

N/A

D2 ciklus, ISO 8178
szabvány szerint

~

↑↓

↓

↓

N/A

N/A

N/A

ESC 13 állandósult
állapotú pont

↓

↓

↓

↓

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

↑

↓ (<20% KOME)
↑ (>20% KOME)

NEDC és 16
állandósult állapotú
pont

↑

N/A

N/A

N/A

N/A

~

~

Feldolgozott
irodalom

[40]

[41]

Jatropa curcas, Ceiba pentandra,
Calophyllum inophyllum olaj
metilészterek (10, 20, 30 és 50
V/V%-os bekveréssel)
előzőleg használt (WOBD) és
közvetlenül motorba szánt
(UOBD) növényi olaj metil-észter

[44]

B5 (5 V/V % EPS), E5 etanolgázolaj

[46]

RME-B30,
HVO-B30

[47]

Repce- és szójababolaj metilészter 5, 20 és 35 V/V %-os
bekeveréssel
Első, második és harmadik
generációs bio üzemanyagok

VALMET 320 DMG és Audi
1Z típusú dízelmotorok
MAN-M égéstérrel
Repcemag olaj metil-észter
rendelkező autóbusz
[59]
(RME-B100)
dízelmotor
SUV dízelmotor
Karanja olaj metil-észter 5, 10,
(Mahindra&Mahindra, India,
[60]
20, 50 V/V %-os bekeverése
MDI 3000)
Közös nyomócsöves
Repcemag olajmetil-észter
befecskendező-rendszerrel
[61]
(RME–B30)
ellátott iker-turbós V6 Jaguar
dízelmotor
Jelmagyarázat: ↑ = növekedés; ↓ = csökkenés; ~ = egyezés; N/A = nincs adat
[48]
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2. Melléklet A CFR-F5 típusú mérőmotor legfontosabb műszaki adatai [121]
Műszaki egység
Forgattyúház
Henger
Hengerfej

Leírás
CFR-48D modell, öntöttvas
Öntöttvas, integrált vízköpeny
Öntöttvas, elő-kamra tangenciális irányú átvezetővel,
elő-kamra térfogata változtatható, integrált vízköpeny
Kompresszió viszony 8:1 ÷ 36:1, külső kézi-kerék segítségével változtatható
Furat
82,55 mm
Löket
114,3 mm
Lökettérfogat
611,83 cm3
Szelepvezérlés
Oldalt vezérelt, felül szelepelt
Dugattyú
Öntöttvas, lapos dugattyútető homlokfelület
Tüzelőanyag rendszer Közvetett befecskendezés
Égési levegő
Hőmérsékletre szabályozott környezeti levegő,
atmoszférikus nyomáson
Motor hűtőrendszer
Termoszifon, forrás atmoszférikus nyomáson

3. Melléklet A CFR-F5 típusú mérőmotor égésterének szerkezeti kialakítása [121]
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4. Melléklet A bekeveretlen tüzelőanyagok fizikai-kémiai tulajdonságainak összefoglaló táblázata [89]
Vizsgált
tüzelőanyag
Gázolaj
NOME
TBK

Vizsgált
tüzelőanyag
Gázolaj
NOME
TBK

Vizsgált
tüzelőanyag
Gázolaj
NOME
TBK

Sűrűség (t)
[kg/dm3] 15°C-on

A sűrűség (t) szabványban
rögzített határértékei

Kinematikai viszkozitás (t)
[mm2/s] 40°C-on

0,837
0,877
0,905

0,820 ÷ 0,845 (EN 590)
0,860 ÷ 0,900 (EN 14214)

2,98
5,0
6,43

Fűtőérték [MJ/kg]

Lobbanáspont
(zárt tégelyes módszer) [°C]

42,12
36,29
34,81

70
201
221

Fűtőérték (számolt)
[MJ/dm3]
35,25
31,83
31,5

Cetán szám
(ASTM-CFR módszer)
51,1
51,4
50,8

A lobbanáspont
szabványban rögzített
határértéke [°C]
min. 55 (EN 590)
min. 101 (EN 14214)

A cetán szám szabványban
rögzített határértéke
min. 51 (EN 590)
min. 51 (EN 14214)

A kinematikai viszkozitás
(t) szabványban rögzített
határértékei
2 ÷ 4,5 (EN 590)
3,5 ÷ 5,0 (EN 14214)

Lobbanáspont (nyitott
tégelyes módszer) [°C]
90
189
185

Oxigén tartalom [w%]
0
10,73
13,92
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Froude FG100

Számítógép
AC

Tüzelő-anyag
ellátás

Hőcserélő
DC

Program

M

RÁBA D10 motor

Töltés
erősítő

Schenck
W400
Szívócső

PFI 0/P1.0
szinkron bemenet
A1
A0

Töltés
erősítő

Fékpad
vezérlés

Kipufogócső

Légnyelésmérő

Analog
bemenetek

Vissza
hűtő
CH1

CH2

12V DC

Pierburg AMA
2000 gáz elemző
rendszer

Opto-csatoló

PFI 12/P2.4
szinkron bemenet

CH1

CH2

USB port

FID: THC
DC

NI-USB-6251
Adatgyűjtő
modul

Tüzelőanyagfogyasztás
mérő vezérlés

AC

230V AC

Piezo
hűtés

CLD: NOx

Kipufogó
dob

NDIR: CO; CO2
Paramagnetic:
O2

5. Melléklet Az indikáláshoz és a gáznemű károsanyag-kibocsátás méréshez használt mérőrendszer
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6. Melléklet Az indikáláshoz és a gáznemű károsanyag-kibocsátás méréshez használt
műszerek, berendezések jellemzői
Felszerelés/berendezés
Fékpad
Tüzelőanyagfogyasztásmérő

Kipufogógáz elemzők

Légnyelés mérő

Környezeti
paraméterek
Fékpad vezérlés
Számítógép

Leírás
Schenck W400
Froude 100
(gravimetrikus elv)
PIERURG AMA 2000
CO elemző: NGA 2000
CO2 elemző: NGA 2000
THC elemző: FID 2000
NOx/NO elemző: CLA 2000
O2 elemző: Oximat 2000
Rosemount Annubar ANR73 II. tube
Hőmérséklet: Ahlborn 22852B
Relatív páratartalom:
Ahlborn 2285-2B
Atmoszférikus nyomás:
Fischer FGB 104
Schenck
adatértékelés

Pontosság
± 1 Nm; ± 1 1/perc

Mérési tartomány
0 ÷ 1500 Nm

± 1 g / FSO

50 ÷ 1000 g

± 2 V/V ppm
± 0,015 V/V %
± 0,1 V/V ppm
± 2 V/V ppm
± 0,1 V/V %

0 ÷ 2500 V/V ppm
0 ÷ 10 V/V %
0 ÷ 10000 V/V ppm
0 ÷ 5000 V/V ppm
0 ÷ 25 V/V %

- 0,5 % ÷ + 0,2 % / FSO

100 ÷ 550 m3/h

0,31 °C / FSO

0 ÷ 60 °C

0,9 rH% / FSO

20 ÷ 90 rH%

0,46 hPa / FSO

970 ÷ 1030 mbar

Linearitás ≤ ± 0,8 % /
FSO

0 ÷ 1000 bar

Piezo jeladó

Kistler KIAG 6005

Töltés erősítő

Kistler KIAG 5001

< ±100 pC FSO (max./typ.) %
< ±3 / < ±2
≥ ±100 pC FSO (max./typ.) %
< ±1 / < ±0,5

±10 ÷ ±999 000 pC

HENGSTLER RI 320/1024.ER.14ka

1024 impulzus/fordulat

max. 6000 1/perc

Főtengely
szögelfordulás jeladó
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RÁBA D10
motor

Schenck
W400

SMPS

CPC

Szívócső

Légnyelésmérő

Kipufogócső

Higító levegő
Vissza
hűtő

Kipufogó
dob

Szűrő

AVL 439
Opacitás

Ejektor
higító

PDP

Teljes áramú higító
alagút

AVL 415
FSN

Szűrő
papír

Higító levegő

Mintavevő
rendszer

7. Melléklet A motor részecske-releváns kibocsátásának méréséhez használt mérőrendszer
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8. Melléklet A motor részecske-releváns kibocsátásának méréséhez használt műszerek,
berendezések jellemzői
Berendezés/műszer
Motorfékpad
Légnyelés mérő
Kipufogógáz hígító rendszer
Részecske mintavevő rendszer

Leírás
Schenck W400
Rosemount
Annubar ANR-73
II. tube
RME 100 KTI
MKS PR4000

Szűrőpapír

PALL Fiberfilm
filter, T60A20 típus

FSN műszer

AVL 415

Opacitás mérő műszer

AVL 439

Pontosság
± 1 Nm; ± 1 min-1

Mérési tartomány
0 ÷ 1500 Nm

- 0,5 ÷ + 0,2 % / FSO

100 ÷ 550 m3/h

2,5 % / FSO
0,23 Standard
liter/perc

-

0,1 mg/m3
0,3 mg/m3
≤ 1,5 % / FSO

Jellemző áramlási
paraméter 0,7 bar
nyomáson: 180
dm3/perc/cm2
0-60 mg/m3
> 60 mg/m3
0 ÷ 10 m-1
18 ÷ 45 l/perc tiszta
levegő
2 ÷ 5 l/perc szívási
áramlás

Ejektor hígító

Palas GmbH VKL
10

-

Részecske méret osztályozó

GRIMM Aerosol
Technique

-

-

Mobilitás analizátor (pásztázó
mozgékonyság szerinti részecske
szeparátor)

Modell 5.500

< 2% 100 nm esetén

0,8 ÷ 1094 nm

Kondenzációs részecskeszámláló

Modell 5.400

±10 %, < 3
részecske/cm3 esetén

108 #/cm3
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9. Melléklet A motor kipufogógázának tömegáramai, elsődleges hígítások, a szűrőpapírra vett minta térfogata [94]
Tömegáram, hígítási faktor, térfogatáram paraméterek értékei
Motorüzemi
pont →
Paraméter
megnevezése →
Gázolaj
25 V/V % NOME
75 V/V % NOME
NOME
25 V/V % TBK
75 V/V % TBK
TBK

1300 1/perc - 50% terhelés
KipufogóHigított
gáz
kipufogógáz
tömegáram tömegáram
[kg/h]
[kg/h]

470,3
467,8
469,3
473,4
454,4
470,6
468,2

5210,9
5208,7
5231,5
5216,3
5214,0
5225,4
5225,4

1900 1/perc - 25% terhelés

Hígítási
faktor

A szűrőn
átszívott
minta
térfogata
[Ndm3]

Kipufogógáz
tömegáram
[kg/h]

Higított
kipufogógáz
tömegáram
[kg/h]

10,080
10,134
10,147
10,019
10,474
10,104
10,161

639
630
609
606
629
610
608

668,2
674,3
655,8
665,4
677,3
656,9
665,4

6165,5
6125,9
6129,7
6140,2
6130,5
6152,6
6121,3

1900 1/perc - 75% terhelés

Hígítási
faktor

A szűrőn
átszívott
minta
térfogata
[Ndm3]

Kipufogógáz
tömegáram
[kg/h]

Higított
kipufogógáz
tömegáram
[kg/h]

Hígítási
faktor

A szűrőn
átszívott
minta
térfogata
[Ndm3]

8,227
8,085
8,347
8,228
8,051
8,366
8,199

630
620
608
603
621
609
605

946,4
949,0
936,9
934,9
935,6
937,7
934,9

7690,9
7686,9
7599,3
7682,3
7688,4
7725,0
7652,6

7,127
7,100
7,111
7,217
7,218
7,238
7,185

615
603
588
597
605
595
597
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10. Melléklet A méret-szám eloszlás számolt, jellemző paraméterei mindkét vizsgált
megújuló anyag és keverékei számára [94]
Méret-szám eloszlás jellemzők (NOME)
Paraméter megnevezése → CMD Összes részecske- Geometriai
[nm]
szám (*108)
szórás [nm]
Motorüzemi pont →
1300 1/perc - 50% terhelés
Gázolaj
95,3
4,51
70,8
25 V/V % NOME
98,9
3,09
69,3
75 V/V % NOME
103,1
2,17
73,1
NOME
85,8
4,68
61,7
Motorüzemi pont →
1900 1/perc - 25% terhelés
Gázolaj
103,5
2,81
86,8
25 V/V % NOME
104,0
1,84
72,6
75 V/V % NOME
102,1
1,21
70,7
NOME
88,6
3,64
62,9
Motorüzemi pont →
1900 1/perc - 75% terhelés
Gázolaj
114,5
1,04
135,7
25 V/V % NOME
97,1
0,53
100,4
75 V/V % NOME
101,2
0,34
89,6
NOME
78,6
1,72
74,2
Méret-szám eloszlás jellemzők (TBK)
Paraméter megnevezése →
CMD Összes részecske- Geometriai
[nm]
szám (*108)
szórás [nm]
Motorüzemi pont →
1300 1/perc - 50% terhelés
Gázolaj
95,3
4,51
70,8
25 V/V % TBK
98,8
0,22
67,3
75 V/V % TBK
96,3
4,37
66,6
TBK
95,1
6,16
68,1
Motorüzemi pont →
1900 1/perc - 25% terhelés
Gázolaj
103,5
2,81
86,8
25 V/V % TBK
102,8
2,16
74,7
75 V/V % TBK
102,6
3,48
69,8
TBK
89,6
4,32
69,7
Motorüzemi pont →
1900 1/perc - 75% terhelés
Gázolaj
114,5
1,04
135,7
25 V/V % TBK
93,2
0,94
95,2
75 V/V % TBK
95,1
1,45
81,5
TBK
97,3
7,78
63,8
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11. Melléklet A légszennyező károsanyag-komponensek és költségvonzataik
Szakirodalom

Referencia év

Légszennyező károsanyag-komponens
CO

NMHC
(VOC)

CH4

NOx

PM2,5

PM10

CO2

Fajlagos kárértékek €/t értékben
Bickel et. al. (2005) [104]

2002

800

5 000

102 000

DG MOVE (2014) [98]

2010

1 569

19 580

114 576

IPCC (2014) [105]

2010

2009/33/EK [99]

2007

Gerbec et al. (2015) [100]

2010

90

2 520
1 000

4 400

87 000

30-40

4.9
Fajlagos kárértékek 2016-os Ft/t értékben

Bickel et. al. (2005) [104]
alapján számítva
DG MOVE (2014) [98]
alapján számítva

2002

317 600

1 985 000

40 494 000

2010

486 390

6 069 800

35 518 560

IPCC (2014) [105]

2010

2009/33/EK [99]

2007

Gerbec et al. (2015) [100]

2010

Átlag

27900

781 200
329 000

1 447 600

28 623 000

11515

3 167 467

34 878 520

19708

1 519
1 519

377 663

781 200

Átlagos fajlagos kárértékek 2016-os Ft/t értékben
Alkalmazott externális költség
faktorok [Ft/t]

1 519

579 432

3 167 467

34 878 520

19708

CO

HC

NOx

részecske

CO2
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12. Melléklet A számolt externális költségek összefoglalva
Motorüzemi pont →
Légszennyező
károsanyagkomponens →
Gázolaj
25 V/V % NOME
75 V/V % NOME
NOME
25 V/V % TBK
75 V/V % TBK
TBK

Külső költség [millió Ft]
1300 1/perc - 50% terhelés
1900 1/perc - 25% terhelés

1900 1/perc - 75% terhelés

NOX

CO

HC

PM

NOX

CO

HC

PM

NOX

CO

HC

PM

20,0
20,5
22,1
22,0
19,5
20,6
22,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

43,0
45,4
48,5
51,8
47,3
51,3
58,5

10,4
11,1
11,9
12,1
10,7
11,1
11,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

61,0
71,8
89,7
114,2
79,9
103,2
129,0

11,4
11,9
13,4
13,0
11,9
12,5
13,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

23,6
28,6
35,8
38,3
33,2
46,1
49,1

13. Melléklet Összes externális költség a légszennyező káros anyagokból vizsgálati pontonként és vizsgált tüzelőanyagonként
Motorüzemi pont →
Gázolaj
25 V/V % NOME
75 V/V % NOME
NOME
25 V/V % TBK
75 V/V % TBK
TBK

Külső költség [millió Ft]
1300 1/perc - 50% terhelés 1900 1/perc - 25% terhelés
63,2
71,7
66,0
83,2
70,8
101,9
74,1
126,6
66,9
91,0
72,1
114,7
81,2
140,9

1900 1/perc - 75% terhelés
35,1
40,6
49,5
51,5
45,3
58,9
62,4
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13. Melléklet A külső költség a CO2-vel együtt és komponensenként megadva
Motorüzemi pont →
Légszennyező
károsanyagkomponens →
Gázolaj
25 V/V % NOME
75 V/V % NOME
NOME
25 V/V % TBK
75 V/V % TBK
TBK

Külső költség [millió Ft]
1300 1/perc - 50% terhelés
1900 1/perc - 25% terhelés

1900 1/perc - 75% terhelés

NOX

CO

HC

PM

CO2

NOX

CO

HC

PM

CO2

NOX

CO

HC

PM

CO2

20,0
20,5
22,1
22,0
19,5
20,6
22,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

43,0
45,4
48,5
51,8
47,3
51,3
58,5

11,8
10,4
7,3
5,9
9,9
7,4
5,8

10,4
11,1
11,9
12,1
10,7
11,1
11,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

61,0
71,8
89,7
114,2
79,9
103,2
129,0

9,4
8,3
6,0
4,7
8,3
6,1
4,7

11,4
11,9
13,4
13,0
11,9
12,5
13,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

23,6
28,6
35,8
38,3
33,2
46,1
49,1

8,8
7,8
5,6
4,4
7,8
5,7
4,4

14. Melléklet Az összes külső költség a CO2-vel együtt egyben megadva
Motorüzemi pont →
Gázolaj
25 V/V % NOME
75 V/V % NOME
NOME
25 V/V % TBK
75 V/V % TBK
TBK

Külső költség [millió Ft]
1300 1/perc - 50% terhelés 1900 1/perc - 25% terhelés
74,9
81,1
76,4
91,5
78,1
107,9
79,9
131,3
76,8
99,3
79,5
120,8
87,0
145,6

1900 1/perc - 75% terhelés
43,9
48,5
55,0
55,9
53,1
64,6
66,8
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15. Melléklet A tüzelőanyagok fizikai-kémiai tulajdonságainak meghatározására használt
berendezések jellemzői
Fizikai-kémiai
paraméter
Kinematikai
viszkozitás
Elemi összetétel

Használt berendezés
típusa
Viscosimeter
Thermostat-D Type 674
Elementar Vario
MACRO

Mérési tartomány

Pontosság

1,6 ÷ 15 mm2 / s

CFR-48D modell
Petrotest CLA2

C: 0,002% ÷ 100%
N: 0,004 % ÷ 100 %
H: 0,015 % ÷ 100 %
S: 0,004 % ÷ 100 %
Környezeti ÷ 300 °C

Műszerállandó: ±
15 %
≤ 0,5% relatív
(100 mg
tesztanyag
bemérésnél)
± 2 °C FSO

Cetánszám
Lobbanáspont
(nyílttéri)
Lobbanáspont
(zárttéri)
Párolgás

Petrotest PMP2

Környezeti ÷ 300 °C

± 2 °C FSO

TA Instruments SDT
2960

Hőmérséklet tartomány:

Hőáram pontosság:

Környezeti ÷ 1500 °C

< ± 2%

Fűtési ráta:

Hőmérséklet

100 °C/perc 1000 °C-ig

pontosság: < ± 2%

25 °C/perc 1500 °C-ig
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