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2.4 A szikragyújtásos motorok alternatív 

üzemanyaga: a hidrogén/etanol keverék 
Tárgyszavak: benzinüzemű motor; hidrogén; etanol; üzemanyag; CO2; 

NOx; kompressziós arány; ekvivalenciaarány; 
üzemanyag-fogyasztás. 

Bevezetés 
Az energetikai szektor jelenlegi helyzetében kutatások folynak a nem ás-

ványolaj-alapú megújuló, a környezetet nem szennyező tüzelőanyagok alkal-
mazásának területén. A világ primerenergia- és nyersanyagkészletei korláto-
zottak. A világ népességének növekedése, a műszaki fejlődés és az ipari or-
szágok életszínvonala szinte átláthatatlan helyzetet teremtett az energiaellá-
tásban. Az energiaigényt még mindig kipufogógázt kibocsátó szerves tüzelő-
anyagokkal (földgáz, olaj, szén) elégítik ki, amelyek egyúttal vegyipari alap-
anyagok is. A szerves tüzelőanyagok elégetése rontja az emberek életfeltét-
eleit (a városok levegőjének szennyezése, az erdőket veszélyeztető savas 
esők, CO2-kibocsátás, a föld hőmérlegének változása). Fontos tehát a környe-
zetünk védelme. A szerves tüzelőanyagok részlegesen kiválthatók megújuló, 
alternatív energiaforrásokkal (hidrogén, alkohol).  

E cikkben ismertetett vizsgálatok célja a hidrogén-etanol keverékek, az 
ekvivalenciaarány és a kompressziós arány (CR) hidrogén/etanol keverékkel 
üzemelő motorok teljesítményére és az emisszióira gyakorolt hatásának megis-
merése. A keverékek adataival való összehasonlíthatóság érdekében benzinnel 
is végeztek vizsgálatokat adott CR-nél és sztöchiometrikus keverékaránynál. A 
hidrogént a szerves üzemanyagok között a legnagyobb energia-tömeg együttha-
tó jellemzi és a tömegenergia fogyasztás szempontjából háromszorosan megha-
ladja a benzin és öt-hatszorosan a hagyományos alkohol-üzemanyagok ugyan-
ezen paraméterét. A hidrogén adagolása tehát csökkenti az etanollal üzemelő 
motorok fajlagos üzemanyag-felhasználását és növeli a motor tényleges hatás-
fokát. A hidrogént tartalmazó üzemanyag kevesebb hidrogént igényel, ami jelen-
tősen csökkenti a gépjárműveken belüli hidrogéntárolás problémáját. A CR növe-
lése etanollal lehetséges, az etanol magas oktánszáma miatt. Nagy CR értéken 

 



történő üzemvitel csökkenti az üzemanyag-felhasználást, ami egyébként magas, 
az alkohol alacsony égéshője miatt. 

Az alkohol mint a szikragyújtásos motorok üzemanyaga 

Az alkohol üzemanyagokat megújuló energiaforrásokból (termények, pa-
pírhulladék, fű, fanyesedék) állítják elő. Az alkohol a jelenlegi gépjárműmoto-
rokban – azok kismértékű átalakítása után – felhasználható. Oktánszáma a 
benzinénél nagyobb. A nagyobb oktánszámú üzemanyag nagyobb kompresz-
sziós arányt biztosít a robbanás előtt, ezáltal a motor több energiát tud szállí-
tani, nagyobb az energetikai hatásfoka, és gazdaságosabb az üzemeltetése. 
Az alkohol üzemanyagok égése tisztább (kevesebb CO és NOx képződik), 
mint a benziné. Az alkohol üzemanyag párolgáshője nagy, ezért csökkenti a 
hengerben a csúcshőmérsékletet, így csökken az NOx-ek emissziója és nő a 
motor teljesítménye. 

A hidrogén mint kiegészítő üzemanyag 
alkalmazása 

A hidrogén alkalmazásával kiegészítő üzemanyagként jelentős mérték-
ben javítható a benzinüzemű, szikragyújtásos motor teljesítménye. Amellett, 
hogy a hidrogén a legtisztább üzemanyag, vízből nem szerves energia fel-
használásával előállítható, és az elégése során zárt körfolyamatban ismét víz 
keletkezik. A hidrogén–levegő keverék öngyulladási hőmérséklete nagyobb, 
mint más üzemanyagoké, ezért kis mennyiségű hidrogén adagolása kopo-
gásmentes üzemanyagot eredményez.  

Kis mennyiségű hidrogén benzinnel és levegővel elkeverve éghető keve-
réket alkot, amely hagyományos szikragyújtásos motorban a benzin-levegő 
éghetőségi határa alatti ekvivalens arányban elégethető. Az így végbemenő 
ultraszegény égés miatt a lánghőmérséklet alacsony, a falakhoz a hőátadás 
kisebb, a motor teljesítménye nagyobb, valamint kevesebb CO-t és NOx-et 
tartalmazó kipufogógáz keletkezik. A hidrogén-levegő keverék égési sebessé-
ge hatszor nagyobb, mint a benzin-levegő keveréké. Az égési sebesség nö-
vekedésével az indikátordiagram közelebb kerül az ideális diagramhoz és na-
gyobb termodinamikai hatásfok érhető el. A hidrogénnek a levegőbe irányuló 
nagy molekuladiffúziója javítja a keverék állandóságát, ezáltal az égés hatás-
fokát és a ciklusról ciklusra történő változást. Folyékony helyett gáz-
halmazállapotú üzemanyag alkalmazása esetén a hideg indítás és a felmele-
gedés rövid időszakai alatt elkerülhető a hideg üzemanyag elpárolgása, az 
üzemanyag egyenlőtlen eloszlása a hengerek között, illetve az átmeneti felté-
telek esetén (gyorsulás és lassítás) alkalmazott levegő-üzemanyag arány nem 
kívánatosan nagy változása.  

 



A motor üzemanyag-felhasználása  
A vizsgálatok során Recardo E6/US porlasztott egyhengeres kísérleti mo-

tort használtak, amelynek üzemanyag-adagolója az 1. ábrán került bemutatás-
ra. Az etanol egy, a karburátortestben elhelyezett, folyékony üzemanyagot ki-
bocsátó csövön át lép be a levegőáramba, ahol porlasztásra kerül, majd a le-
vegőáram elszállítja az elosztócső beömléséhez. Az etanol párolgása a karbu-
rátorban kezdődik és az üzemanyagcseppek mozgásaként a levegőárammal 
folytatódik. A hidrogén etanol/levegő keverékkel alkotott elegyei a fojtószelep 
előtt belépnek az elosztócső beömlésébe. A motor teljesítményét elektromos 
dinamométerrel mérték. A távozó gáz CO-tartalmát nem diszperzív infravörös 
elemzővel, NOx tartalmát kemolumineszcenciás eljárással elemezték. Nagy-
nyomású jelátalakítót alkalmaztak a hengerfej-nyomás rögzítésére. A jelátala-
kító jelét felerősítették, tárolták, és egy oszcilloszkóp kijelzőjén jelenítették 
meg.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. ábra A vizsgálatok során alkalmazott motor üzemanyag-adagoló rendszere 

 
Míg az etanol/benzin keverékek benzinüzemű gépjárművekben felhasz-

nálhatók, alkohol alkalmazása esetén a gépjármű átalakítása szükséges, mert 
az alkohol tulajdonságai eltérnek a benzinétől. Az etanolnak kicsi a sztöchio-
metrikus levegő/üzemanyag aránya és nagy a párolgáshője, ezért a karburá-
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tort újra kell kalibrálni, és a levegő/üzemanyag keveréket fűteni kell, a gépjár-
mű megfelelő üzemvitelének biztosítása érdekében.   

A kapott eredmények ismertetése 
Hidrogén/etanol keveréket használtak alternatív, megújuló üzemanyag-

ként porlasztott szikragyújtásos motorban. A hidrogén/etanol keverékkel üze-
melő motor paraméterei az alábbiak voltak: négyütemű, egyhengeres motor, 
sztöchiometrikus arányú üzemanyag-keverék, optimális szikraidőzítés, CR 7-
12 között, 1500 fordulat/perc. Összehasonlítás céljából benzin üzemanyagot 
is vizsgáltak. 

A hidrogénkeverék és a CR NOx és CO emissziókra gyakorolt hatásának 
vizsgálata során megállapították, hogy 

• Az NOx koncentrációk az etanollal üzemelő motornál CR = 7 esetében 
33%-kal, CR=12 esetében 21%-kal voltak kisebbek, mint ugyanilyen 
paraméterekkel rendelkező benzinüzemű motornál. Ennek feltételez-
hető oka az alkohol nagyobb párolgási hője, amely csökkenti a csúcs-
hőmérsékletet a hengerben.  

• A CR vagy a hidrogén-tömegarány növelése etanol üzemanyag esetén 
az NOx emissziók növekedését okozza, aminek oka a nagyobb csúcs-
hőmérséklet és nyomás, valamint az NO N2-vé és O2-vé alakulásához 
szükséges idő csökkenése.  

• A CR 7-ről 12-re növelése a hidrogénmennyiség csökkenését eredmé-
nyezte 6%-ról 3%-ra, a megengedett NOx emissziók biztosítása érde-
kében. 

• A CO koncentrációja a hidrogénadagolás emelésével csökkent. Ez a 
csökkenés hozzájárul az üzemanyag-keverékben a szénatom-
koncentráció csökkenéséhez, illetve a hidrogén nagy molekuláris diffú-
ziójához, ami által javul a keveredés és az égés hatásfoka.  

A hidrogénkeverék és a CR fajlagos üzemanyag-fogyasztásra és a motor 
teljesítményére gyakorolt hatásának vizsgálata során megállapították, hogy 

• A fajlagos üzemanyag-fogyasztás kedvezőtlenebb volt etanol üzem-
anyag alkalmazása esetén, annak kis fűtőértéke miatt. Azonos CR és 
ekvivalenciaarány esetén az etanol üzemanyag-felhasználás 40%-kal 
nagyobb volt, mint benzin esetén.  

• A CR növelése csökkentette az üzemanyag-fogyasztást, de az etanol-
fogyasztás CR = 12-nél még mindig 25-28%-kal nagyobb volt, mint 
benzin felhasználás esetén CR = 7-nél.  

• A fajlagos üzemanyag-felhasználás a hidrogénrészarány növelésével 
csökkent. Az alacsony üzemanyag-fogyasztás megvalósítása fontos 
az etanolüzemű motorok fejlesztése során, de a fejlesztési munkában 
az emissziókra is figyelemmel kell lenni.  

 



 

• A motor teljesítménye nő, ha nő a hidrogén részaránya a keverékben, 
az égő hidrogén nagy tömegárama miatt, ami javítja az égés hatásfo-
kát.  

• Ha a hidrogén mennyisége a keverékben 2%-nál nagyobb, a teljesít-
mény a keverék sűrűségének és a motor térfogati hatásfokának csök-
kenése miatt csökken.  

A keverék hidrogéntartalmának és az ekvivalenciaaránynak az NOx emisz-
sziókra gyakorolt vizsgálata során (CR = 7, a szikragyújtás optimális időzítése és 
1500 fordulat/perc motorfordulatszám esetén) megállapították, hogy  

• a hidrogén/etanol keverékkel üzemelő motor esetében nagyobb és ki-
sebb NOx emissziók egyaránt előfordulhatnak a benzinüzemű motorok 
emisszióihoz képest, az ekvivalenciaarány és a hidrogén-tömegarány 
függvényében.  

• A hidrogén-tömegarány növelése az üzemanyag-keverékben az el-
égett gáz csúcshőmérsékletének növekedését okozta, elősegítve az 
NOx-ek képződését.  

• Az emissziók NOx-koncentrációit befolyásolják a bomlási reakciók, 
amelyek könnyebben mennek végbe dús, mint híg keverékekben.  

• A dús keverékek esetében az elégett gáz magasabb hőmérséklete mi-
att nőtt az NOx-ek képződése, de nőtt a bomlásuk is. Hígabb keveré-
kekben a bomlási reakciók háttérbe szorultak, így az NOx-képződés 
növekedése az emissziók NOx-koncentrációjának növekedéséhez ve-
zetett.  

• Definiálható az etanollal üzemelő motornak egy biztonságos üzemviteli 
zónája, amelyben az NOx-emissziók értéke kisebb, mint a benzinüze-
mű motorok esetén.  

 
Regősné Knoska Judit 

 
Al-Baghdadi, M. A.: Hydrogen–ethanol blending as an alternative fuel of spark ignition 
engines. = Renewable Energy, 28. k. 9. sz. 2003. p. 1471–1478. 
 
Al-Hasan, M.: Effect of ethanol – unleaded gasoline blends on engine performance and 
exhaust emission. = Energy Conversion and Management, 44. k. 9. sz. 2003. p. 1547–1561. 
 
Poulopoulos, S. G.; Samaras, D. P.; Philippopoulos, C. J.: Regulated and unregulated 
emissions from an internal combustion engine operating on ethanol-containing fuels. = 
Atmospheric Environment, 35. k. 26. sz. 2001. szept. p. 4399–4406. 


