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Dízel és napraforgóolaj keverékének felhasználása 
tüzelésre 

 

A napraforgóolaj finomítás nélkül felhasználható kazánokban való elégetésre a dízelolaj adaléka-

ként. A nagyobb viszkozitás miatt a maximális keverési arány 40%. Sem a napraforgóolaj előállí-

tásához használt hagyományos berendezéseket, sem az égőket nem kell módosítani. Az EU közös 

agrárpolitikája jelentősen támogatja az energianövények felhasználását, így az összeállításunkban 

ismertetett rendszer gazdaságossága kiváló a spanyolországi tapasztalatok szerint. 

 

Tárgyszavak: biomassza; napraforgóolaj; dízelolaj; növényolaj; tüzelés; fűtés; ökoadó. 

 
A jelenleg használatos eljárások a biomassza 

hőfejlesztésre való felhasználására (például a 

pirolízis, az elgázosítás, az alkoholos vagy 

anaerob fermentáció stb.) nem megfelelőek, 

mivel a biomassza rendelkezésre állásának 

szezonális jellege miatt nagy készleteket kell 

felhalmozni belőlük, a felhasznált speciális 

berendezések drágák, és így a beruházás más 

energiahordozókhoz viszonyítva nem elég 

versenyképes. Ez részben összefügg a bio-

massza többé-kevésbé bonyolult előzetes keze-

lésével is. Az ebben az összeállításban vizs-

gált, fűtésre felhasznált keverék dízel és fino-

mított vagy nyers növényolaj elegyítésével 

készül, és az alábbi előnyöket kínálja a fel-

használók számára: 

a) Az olaj hagyományos üzemekben előállít-

ható, azok termelésének növelése fokozza 

működésük gazdaságosságát. 

b) A keverék dízel fűtőanyagra tervezett be-

rendezésekben felhasználható, ezért nincs 

szükség járulékos beruházásra, a rendszer 

ugyanannyiba kerül, mint hagyományos fű-

tőanyag esetén; a helyettesítési arány egé-
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szen 40% napraforgóolajig növelhető (en-

nél több már viszkozitási problémákat 

okozhat), ami folyamatos üzemelést tesz 

lehetővé; mérsékelve ezzel az olaj rövid el-

tarthatóságával kapcsolatos problémát is. 

 

A hátrányok között az alábbiak érdemelnek 

figyelmet: 

a) erre a célra nem minden olajtartalmú nö-

vény alkalmas, 

b) a növényi olajok motorüzemanyagként is 

felhasználhatók – ehhez viszont speciális 

kezelés szükséges, ami drágítja a felhasz-

nálást. 

 

 

A napraforgóolaj 
 

A spanyolországi Castilla y Leónban (Kasztí-

lia), ahol a kutatók a napraforgó termelését és 

energetikai hasznosítását vizsgálták, a 78 kü-

lönböző napraforgófajtából főként a Helian-

thus annuus különböző változatai használato-

sak. A napraforgóolajat manapság főzésre és 

margarin gyártására használják. 100 kg mag 

30–40 kg héjból és 60–70 kg napraforgóbél- 

ből áll, a bél átlagosan 45–57% olajat tartal-

maz.  

 

Az olajat általában folyamatosan forgó henge-

rekkel préselik ki, a jelentős mennyiségű 

szennyező anyagot szűréssel és finomítással 

távolítják el belőle, a technológia sémáját az 1. 

ábra mutatja be. A napraforgó és a dízelolaj 

fizikai–kémiai paraméterei az 1. táblázatban 

szerepelnek. Ha a dízelt növényi olajokkal 

elegyítik, ez megnövelheti a keverék viszkozi-

tását, ami a növényolaj viszkozitásának csök-

kentésével kezelhető. Erre a célra mikro-

emulzió kialakítása, pirolízis vagy átészterezés 

alkalmazható, de költséges voltuk miatt égetési 

célú növényolajoknál egyik eljárás sem jöhet 

szóba.  

 

A spanyolországi vizsgálatokhoz a dízelhez 

különböző arányban napraforgóolajat kever-

tek, az így előállított elegy paramétereit a 

2. táblázat tartalmazza. A napraforgó terme-

léséhez az EU közös agrárpolitikája (CAP, 

common agricultural policy) jelentős támoga-

tást ad, és e termény jelentősége öntözés nél-

kül művelt földeken a gabonafélék alternatívá-

jaként is megnőtt. Castilla y Leónban 1986 és 

2001 között vetésterülete csaknem a kétszere-

sére (197 865 hektárra), az előállított napra-

forgóolaj mennyisége pedig több mint 110%-

kal 63 697 tonnára nőtt. Miután az 1993/94-es 

gazdasági évben a CAP reformja során a tá-

mogatás feltételeként már bevezették a földek 

egy részének kötelező ugaroltatását, ami alól 

csak a nem élelmiszergyártásra vagy takarmá-

nyozásra hasznosított termény esetén adtak 

mentességet, Castilla y Leónban is előtérbe 

került a napraforgó  energetikai  felhasználása. 
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betakarítás tisztítás őrlés 

extrahálás 

 
1. ábra A napraforgóolaj gyártási folyamata 

 
1. táblázat 

A napraforgóolaj és a dízelolaj fizikai-kémiai paraméterei 
 

 Napraforgóolaj Dízelolaj 
Sűrűség 5 °C-on (kg/m3) 
Sűrűség 35 °C-on (kg/m3) 
Viszkozitás 40 °C-on (cSt) 
Viszkozitás 100 °C-on (cSt) 
%S 
%C 
%H 
%O 
Legmagasabb fűtőérték – HHV (kcal/kg) 
Legalacsonyabb fűtőérték – LHV (kcal/kg) 

923 
912 
32,6 
7,7 
0,03 

79,3 
11,1 
9,57 

9414 
8851 

848 
635 

2,7 
1,2 
0,07 

86,6 
12,3 
1,03 

10 735 
10 112 

 
2. táblázat 

Dízel és napraforgóolaj elegyítésével készített fűtőanyagok analitikus paraméterei 
(a felső sorban a kódok a napraforgóolaj %-os arányát jelentik) 

 
 G50 G40 G30 G20 G10 G0 
% olaj 
% dízel 
Sűrűség 15 °C-on (kg/m3) 
Sűrűség 35 °C-on (kg/m3) 
Sűrűség 40 °C-on (cSt) 
Viszkozitás 50 °C-on (cSt) 
Viszkozitás 100 °C-on (cSt) 
Fűtőérték (kJ/kg) 
C% 
H% 
S% 

50 
50 

887 
873 

9,33 
7,61 
3,13 

39 549 
81,5 
12 
0,04 

40 
60 

879 
864 

7,44 
6,03 
2,46 

40 018 
82,2 
12,1 
0,05 

30 
70 

872 
857 

5,67 
4,61 
2,23 

40 445 
83,5 
12,3 
0,08 

20 
80 

864 
849 

4,64 
3,69 
1,7 

41 140 
84,5 
12,5 
0,09 

10 
90 

857 
842 

3,65 
2,92 
1,41 

41 843 
85,7 
12,6 
0,1 

0 
100 
844 
835 

2,7 
2,3 
1,2 

42 323 
86,6 
12,3 
0,11 

 

főzés 

finomítás szűrés 
tisztítás 

olajpogácsa 

nyers növényolaj 

finomított nö-
vényolaj 

nyálkás anyag 
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3. táblázat 
A keverékek égéstermékeinek elemzése 

 
  G0 G10 G20 G30 G40 
CO-kibocsátás (g/kg fűtőanyag) 
NOx-kibocsátás (g/kg fűtőanyag) 
CO2-kibocsátás (g/kg fűtőanyag) 
 
 
A távozó füst hőmérséklete (°C) 
Égési hatásfok (%) 

 
 
Fosszilis eredetű fűtőanyag 
Nem fosszilis eredetű fűtőanyag 
Összesen 

0,5 
1,26 
3,2 
0 
3,2 

213 
81,05 

0,443 
1,22 
2,84 
0,32 
3,16 

225 
81,04 

0,349 
1,43 
2,49 
0,64 
3,13 

213 
83,96 

0,228 
1,36 
2,15 
0,96 
3,11 

214 
84,56 

0,208 
1,27 
1,8 
1,27 
3,07 

217 
84,89 

 
 
E tevékenység jövedelmezőségének forrása a 

vizsgált időszakban részben, vagy csaknem 

teljes egészében az uniós támogatási összeg 

volt. 1992-ben és 1993-ban így is veszteség 

mutatkozott, 2001-ben viszont 65 505 euró/ha 

támogatás mellett az eredmény már 64 762 

euró/ha volt, tehát e tevékenység önmagában 

lényegében nullszaldós volt. Ami pedig a dí-

zelolaj-fogyasztást illeti, ez 1994–2001 között 

gyakorlatilag változatlan szinten maradt a tar-

tományban (2001-ben 374 886 tonna), szin-

túgy az üzemanyag felhasználásához kapcso-

lódó CO2-kibocsátás is (tonnánként 3,15 kg 

CO2). 

 

Az elvégzett vizsgálatokhoz egy Kade-Tronic 

3R dízelégőt és egy ROCA AR25/GT ön-

töttvas kazánt használtak. A füstgázt TESTO 

324-3-as típusú készülékkel elemezték; a hő-

mérsékletet 0,1 °C érzékenységű NiCr-NiAl 

hőelemmel, az oxigéntartalmat 0 és 21% kö-

zött egy elektrokémiai cellával, a CO mennyi-

ségét 0–4000 ppm érzékenységű, a NO-t pedig 

egy másik, 0–3000 ppm érzékenységű elektro-

kémiai cellával mérték. A mérési eredmé-

nyeket a 3. táblázat tartalmazza, az ered-

mények jó összhangot mutatnak az elméleti 

számításokkal. Az 50%-nyi, vagy annál na-

gyobb napraforgóolaj-tartalmú keverék nagy 

viszkozitása miatt égetésre alkalmatlannak 

minősült. 

 

 

Gazdasági szempontok, 
következtetések 
 

A napraforgóolaj költségét az EU által öntözés 

nélkül termelt, nem élelmiszergyártásra vagy 

takarmányozásra hasznosított termények 

egyébként ugaroltatásra szánt területeken tör-

ténő előállítását támogató programnak megfe-

lelően kalkulálták, megállapítva, hogy e tevé-

kenység adott támogatási feltételek mellett 

csak 1080 kg/ha terméshozam fölött gazdasá-

gos. E forgatókönyv és az Agenda 2000 előre-

jelzései alapján a napraforgómagra 124,75 

euró/t értékesítési ár és 235,6 euró/t támogatás 

kalkulálható.  
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A hagyományos préselési technológiával elér-

hető 40% (m/m) olajkihozatalból és az olaj-

gyártás önköltségéből kiindulva a napraforgó-

olaj teljes önköltsége a következő tételekből 

áll össze: a nyersanyag beszerzési ára (1 tonna 

olajhoz 2,5 tonna napraforgómag, szorozva a 

124,75 euró/t-s értékesítési árral); plusz a fel-

dolgozás költsége, ami 1 tonna olajra számítva 

53,58 euró/t. Ezek alapján egy tonna naprafor-

góolaj termelői ára 365,45 euró/t (mivel a nap-

raforgóolaj sűrűsége 15 °C-on 923 kg/m3, tér-

fogategységben kifejezve az olaj árára 337,31 

euró/m3 adódik. Az olajgyártás kapcsán kelet-

kező melléktermékek értékesítéséből származó 

hasznot itt nem vettük figyelembe, ez a való-

ságban javítja a gazdaságosságot. 

  

Spanyolországban 2000-ben a dízel fűtőolaj 

ára 440 euró/m3 volt (ebből adó nélkül számít-

va 299,35 euró/m3, a szénhidrogénekre kivetett 

különadó pedig 140,65 euró/m3), a naprafor-

góolaj tehát 102,69 euró/m3-rel olcsóbb, mivel 

adómentes. További, nem számszerűsíthető 

előny a mezőgazdaságban fenntartható/kép-

ződő munkahelyek száma, az elsivatagosodás 

elkerülése, az üvegházhatású gázok kibocsátá-

sának csökkenése stb. Az EU 1997-ben a Kio-

tói Jegyzőkönyvvel összefüggő energetikai 

programokra (Joule–Thermie) összesen 319,5 

millió eurót folyósított a tagállamok számára. 

Feltételezve, hogy ez a befektetés szinten ma-

rad, és 13 év alatt ennek révén elérhető az uni-

ós kötelezettségvállalásban szereplő 8%-os 

kibocsátáscsökkenés, valamint évi 2%-os kor-

rekciós tényezőt is alkalmazva, a program vár-

ható költsége 4690,5 millió euró. Mivel a fenti 

kötelezettségvállalás az 1999. évi referencia 

kibocsátáshoz (3084,8 millió t) viszonyítva 

történt, a 2010-re elérendő 8%-os kibocsátás-

csökkenés 246,78 millió tonna CO2. A fenti 

uniós energetikai beruházási program ismere-

tében e csökkentési program éves költsége 

19,0 euró/t CO2, amelyet 1999-re korrigálva 

15,5 euró/t CO2 adódik. Az energianövény 

hasznosításával készült fűtőanyag a tisztán 

fosszilis forrásból származókhoz képest keve-

sebb szén-dioxidot bocsát ki. Az ökoadó-

koncepciót érvényesítve csökken a dízel árát 

növelő adótétel is. Az ebből egy m3 fűtőanyag 

elégetése kapcsán származó megtakarítást a 

4. táblázat mutatja be.  

 

A kapott eredmények alapján a napraforgó-

olajjal adalékolt dízelolaj elégetésével kapcso-

latban a következő előnyök érhetőek el: 

a) A napraforgóolaj előállításához és felhasz-

nálásához (a kevert fűtőanyag elégetésé-

hez) új technológiákra nincs szükség, és a 

meglévő létesítmények jobb leterhelésével 

azok működése is jövedelmezőbb lehet.  

b) A fűtőberendezés különböző adalékkoncent-

rációjú fűtőanyagokat is képes leállás nélkül 

fogadni, így a biomassza-hasznosítás szezo-

nális jellegének problémája is enyhíthető. 
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4. táblázat 
Megtakarítás a dízelfűtéshez képest 

 
 G50 G40 G30 G20 G10 G0 
A nem fosszilis eredetű fűtőanyagok által kibocsátott CO2 (kg/m3) 
A dízel költsége (euró/m3) 
A napraforgóolaj költsége (euró/m3) 
Ökoadó (euró/m3) 
Teljes költség (euró/m3) 
Megtakarítás a dízelhez viszonyítva (euró/ m3) 

0,571 
220 
168,7 
–8,9 

379,8 
60,2 

0,454 
264 
134,9 
–7,0 

391,9 
48,1 

0,346 
308 
101,2 
–5,4 

403,8 
36,2 

0,232 
352 
67,5 
–3,6 

415,9 
24,1 

0,114 
396 
33,7 
–1,8 

427,9 
12,1 

0 
440 

0 
0 

440 
0 

 
 
c) Ökológiai szempontból az elérhető kibo-

csátáscsökkenés még abban az esetben is 

jelentős, amennyiben az ökoadó mértéke 

viszonylag alacsony. Más alkalmazásokhoz 

hasonlóan a támogatások növelése itt is 

elősegítené e megoldás terjedését. 

d) E megoldás ugaroltatásra szánt föld esetén, 

annak élelmiszergyártásra vagy takarmá-

nyozásra nem hasznosított termelésre való 

felhasználása mellett – napraforgónál 1080 

kg/ha-nál jobb terméshozam elérésével – 

lehetővé teszi minden, az energianövény 

alkalmazásából származó előny kihaszná-

lását. 

Összeállította: Dr. Balog Károly 

Irodalom 

 
[1]  San José Alonso, J. F.; Juan A. López Sastre, J. A.: 

Using mixtures of diesel and sunflower oil as fuel 
for heating purposes in Castilla y León. = Energy, 
30. k. 5. sz. 2005. ápr. p. 573–582. 

 
[2]  López, A.: A study of the decrease in fossil CO2 

emissions of energy generation by using vegetable 
oil as combustible. = Building and Environment, 
38. k. 2003. p. 129–133. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 58


