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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

PhD disszertációm a hulladék gumiabroncsból pirolízis eljárással előállított olaj 

dízelmotorokban történő tüzelőanyagként való felhasználásával foglalkozik. Napjainkban az 

egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés, a hulladékgazdálkodás és a 

nyersanyagkészletek kiaknázása olyan kihívások elé állítja a tervezőket, hogy a hagyományos 

kőolajszármazékokat más alternatív tüzelőanyagokkal helyettesítsék. A hulladékból előállított 

olaj felhasználása ezeknek a megfontolásoknak köszönhetően egyre nagyobb teret nyert az 

elmúlt évek során. A gumialapú pirolizált olaj TPO (Tire Pyrolysis Oil) tulajdonságai a 

gázolajhoz hasonlítanak leginkább, így kézenfekvő megoldás lehet kompressziógyújtású 

motorokban való felhasználása. Dízelmotorok esetében a tüzelőanyag befecskendezési 

folyamat határozza meg a későbbi égésfolyamatot, majd ebből kifolyólag a kibocsátott 

károsanyagok összetételét. Alternatív tüzelőanyagok kutatásai során a legcélszerűbb a 

befecskendezési folyamat, a tüzelőanyag szerkezeti elemekre gyakorolt hatásainak a vizsgálata, 

és motorfékpadi vizsgálatok elvégzése, amelyek során megállapítható a károsanyag-kibocsátás 

mértéke. 

Ezeknek a szempontoknak megfelelően a munkám első részében megvizsgálom a TPO 

tulajdonságait, összehasonlítom a kereskedelmi forgalomban kapható gázolajjal. Áttekintem a 

nemzetközi szakirodalmakban bemutatott releváns kutatások eredményeit. Bemutatom a 

korszerű magasnyomású common rail (CR) dízel befecskendező rendszer elemeit, működését, 

és a szakirodalomkutatás alapján alkalmazott injektor fúvóka geometriákat. Ezek alapján 

szimulációs vizsgálatokat végzek három fúvókageometriával, és megvizsgálom a TPO, a 

gázolaj és különböző térfogatszázalékban kevert TPO/dízel tüzelőanyag keverék áramlási 

tulajdonságait. A vizsgálatok eredményeit elemzem, majd ezek alapján a szimulációs 

eredményeket validálom injektorpróbapadi vizsgálatokkal.  

A munkám második részében a TPO befecskendezőrendszerre gyakorolt hatásait 

vizsgálom, kémiai, mechanikai szempontok szerint. Megvizsgálom a TPO 

nedvesítőképességét. Élettartam vizsgálatokat végzek injektor próbapadon, és bemerítéses 

vizsgálatokat végzek, amelyekkel a TPO befecskendezőrendszer alkatrészeire gyakorolt 

hatásait vizsgálom. A szakirodalomkutatásaim során megismert „Szabados-modellt” 

kiterjesztem a TPO tüzelőanyagra.  
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A munkám harmadik részében motorfékpadi vizsgálatokat végzek egy ipari 

dízelmotoron, ahol megvizsgálom a különböző térfogatszázalékú keverékek 

motorkarakterisztikákra, szerkezeti elemekre és a károsanyag-kibocsátásra gyakorolt hatásait. 

A munkám negyedik részében matematikai modellalkotást végzek a befecskendezési 

sugárképek közötti összefüggésekre. 3D modellalkotást végzek a különböző sugárképekre, 

majd a 3D modellek közötti geometriai tulajdonságokat összehasonlítva, a legkisebb négyzetek 

módszerével meghatározott összefüggést állítok fel. Varianciaelemzéssel megvizsgálom, hogy 

a motorfékpadi mérések során kapott eredmények közül melyeknek van a leginkább hatása a 

károsanyag-kibocsátásra. 

Az értekezés végén az új tudományos eredményeimet fogalmazom meg hat tézis 

segítségével, és bemutatom ezzel a kutatási munkával kapcsolatos publikációimat.  
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ABSTRACT 
 

My PhD dissertation deals with the use of pyrolysis oil made from waste tires as a fuel 

in diesel engines. Today, compliance with increasingly stringent environmental standards, 

waste management, and the exploitation of raw material resources pose challenges for engineers 

to replace conventional petroleum products with other alternative fuels. The use of waste oil 

has become more widespread in recent years due to these considerations. The TPO (Tire 

Pyrolysis Oil) properties of rubber-based pyrolyzed oil are most similar to diesel, so its use in 

compression-ignition engines may be an obvious choice. In the case of diesel engines, the fuel 

injection process determines the subsequent combustion process and, consequently, the 

composition of the pollutants emitted. In researching alternative fuels, the most expedient is to 

study the injection process, the effects of the fuel on the structural elements, and to carry out 

engine dynamometer tests to determine the extent of pollutant emissions. 

Following these aspects, in the first part of my work, I examine the properties of TPO 

and compare it with commercially available diesel. I review the results of relevant research 

presented in the international literature. I present a modern high-pressure common rail (CR) 

diesel injection system's elements and operation and the injector nozzle geometries used in the 

literature search. Based on these, I perform simulation tests with three nozzle geometries and 

examine the flow properties of TPO, diesel, and different volume percent blended TPO / diesel 

fuel mixture. I analyze the results of the tests and then validate the simulation results with 

injector bench tests.  

In the second part of my work, I examine the effects of TPO on the injection system 

from a chemical and mechanical point of view. I am testing the wetting ability of the TPO. I 

perform lifetime tests on an injector test bench and perform immersion tests to examine the 

effects of the TPO on the injection system components. I extend the “Szabados Model” I learned 

in my literature search to TPO fuel.  

In the third part of my work, I perform engine dynamometer tests on an industrial diesel 

engine, where I examine the effects of different volume percentages on engine characteristics, 

structural elements, and pollutant emissions. 

In the fourth part of my work, I do mathematical modeling for the relationships between 

injection jets. I do 3D modeling on different ray images and then compare the geometric 

properties between the 3D models to establish a least-squares relationship. By analysis of 
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variance, I examine which of the results obtained during the dynamometer measurements have 

the greatest effect on the emission of pollutants. 

At the end of the dissertation, I formulate my new scientific results with the help of six 

theses and present my publications related to this research work. 
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1. Bevezetés 
 

1.1 Előzmények 
A XXI. századra a kőolajkészletek egyre nagyobb mértékű kitermelése, valamint az egyre 

szigorodó környezetvédelmi előírások kedvező hatást gyakoroltak az alternatív hajtóanyagok 

kutatására, felhasználására és elterjedésére. Az Európai Unió (EU) stratégiai célként tűzte ki a 

tüzelőanyagok bio-részarányának növelését a motorhajtóanyagokban. A 2030-as célok 

eléréséhez elengedhetetlenek a második generációs hulladékból származó 

keverékkomponensek alkalmazása [1]. 

A XX. században csak nyersanyaghiány esetén alkalmaztak alternatív hajtóanyagokat, az 1973-

as első olajválsággal kezdődtek a kutatások a kőolajalapú tüzelőanyagok kiváltására. Az azóta 

eltelt közel ötven év alatt a kutatások számos alternatív forrásból előállított tüzelőanyaggal 

ígéretes eredményeket értek el. Az egyik ilyen nagy kutatási terület a járműipari műanyag és 

gumihulladékok újrahasznosításának lehetőségeivel foglalkozik ezen belül a pirolízis eljárással, 

amelyet hosszú évek kutatásaival egy gazdaságos és környezetbarát technológiára fejlesztettek 

számos hazai és nemzetközi szabadalommal.  

Napjainkra a gépjárművek száma elérte az 1 billiót világszerte, mely 2050-re 2-2,5 billió lehet 

[2]. Évente megközelítőleg 1 billió új [3] és 1-1,5 billió használt [4] [5] [6] gumiabroncs 

keletkezik. A gumiabroncs hulladék tárolása, kezelése, valamint újra hasznosítása Európában 

és világszerte egyaránt egyre fontosabb a környezet megóvása érdekében.  

Az éghajlatváltozás és a környezet károsodása egzisztenciális veszélyt jelent Európa és az 

egész világ számára. E problémák kezelése érdekében az európai Zöld Megállapodás az EU 

gazdaságát modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággá fogja átalakítani. 

Biztosítani fogja, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke 2050-re nettó nullára 

csökkenjen; a gazdaság növekedése függetlenedjen az erőforrás-felhasználástól; az 

átalakulásnak se egyének, se térségek ne legyenek vesztesei. Többek között a termékek, 

hulladékok egyre nagyobb mértékű újrahasznosítását ígéri, amelynek része a 

gumiabroncshulladék begyűjtése és feldolgozása. 

Az egyszeri fogyasztásra épülő gazdasági modell környezetszennyező és pazarló, az EU 

ehelyett a körkörös gazdaság megvalósítására törekszik.  

Európában évi 2,5 milliárd tonna hulladékot termelünk. Épp ezért az Unió korszerűsíti a 

hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályait, hogy ösztönözze a lineáris gazdaságról való átállást 

az úgynevezett körkörös gazdaságra [7]. 
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Az Európai Bizottság 2020 márciusában az európai Zöld Megállapodás keretében és az 

új iparstratégia részeként benyújtott egy cselekvési tervet a körforgásos gazdaság 

megvalósítására, amely a fenntarthatóbb terméktervezésre és a hulladék csökkentésére 

tartalmaz javaslatokat. Külön figyelmet fordítanak a legtöbb energiát felhasználó ágazatokra, 

mint például az elektronika és az IKT, a műanyagok, a textilipar és az építőipar. 

A Parlament 2020 februárban megszavazta a körkörös gazdaság (1. ábra) új cselekvési 

tervét, amely további intézkedéseket vár a karbonsemleges, környezetvédelmi szempontból 

fenntartható, mérgezésmentes és teljesen körkörös gazdaság 2050-ig történő megvalósítása 

érdekében. Beleértve az újrafeldolgozás szigorúbb szabályait és az alapanyagok felhasználására 

és fogyasztására vonatkozó, 2030-ra kötelezően teljesítendő célértékeket [8]. 

A körkörös gazdaság termelési és fogyasztási modellje arra épül, hogy egyszeri 

fogyasztás helyett a termékek élettartamát a lehető legjobban meghosszabbítsuk. Erre alkalmas 

módszer lehet, ha vásárlás helyett kölcsönzünk, a már megvásárolt termékeknek pedig 

„második esélyt” adunk azzal, hogy megjavítjuk, átalakítjuk, esetleg továbbadjuk őket. Amikor 

az adott termék eléri az életciklusa végét, akkor az alapanyagokat újra lehet hasznosítani. Így 

csökken a hulladék mennyisége, ráadásul az alapanyagok és késztermékek újbóli felhasználása 

gazdaságilag is értékteremtő [9]. Ezzel szemben a hagyományos lineáris gazdasági modell 

egyszeri fogyasztással számol. Emiatt a termékek olcsó, könnyen hozzáférhető alapanyagokból 

készülnek, az alacsonyabb minőségük miatt pedig nem is olyan tartósak. Az EP-képviselők épp 

ezért tartóssági kritériumokat határoznának meg a használati tárgyakra. 

 

 
1. ábra A körkörös gazdaságot szemléltető folyamatábra [10].  
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A Föld erőforrás- és nyersanyagkészletei végesek, ezért az előállított javak fogyasztásakor 

minimalizálni kell azok pazarlását, hogy az utánunk következő generációk is részesülhessenek 

belőlük. Ennek egyik sarkalatos pontja, hogy szakítsunk a korábban megszokott lineáris 

gazdálkodással és előnyben részesítse mindenki (a tervezők, a gyártók, a felhasználók és a 

hasznosító műhelyek) a körkörös gazdálkodást azért, hogy a termék anyaga annak hulladékká 

válása után egy másik árucikk "bölcsője" lehessen. Segíteni kell, hogy egy felhasznált 

alapanyag a lehető legtovább maradjon a körforgásban, abból pedig a lehető legkevesebb 

hulladék kerüljön ki minden anyagfajtából, legyen szó papírról, fáról, fémről, vagy éppen 

műanyagról. Szerencsére a társadalmi elvárások, az ipari szemlélet és a törvényi szabályozások 

is ebbe az irányba mutatnak.  

Az Európai Unió a hulladékkezelésre vonatkozóan irányelveket ad. Ennek keretében 

alkották meg a hulladékkezelés piramisát, amely rendszerezi a hulladékkezelési lehetőségeket 

aszerint, hogy azok mennyire kívánatosak. Ezt a rendszerezést egy piramisként lehet elképzelni 

(2. ábra), ennek csúcsán a hulladék keletkezésének megelőzésére kell törekedni, de legalább 

minimalizálni azt, a leginkább pedig a hulladék végső lerakását kell megakadályozni. 

 

 
2. ábra Az Európai Unió hulladékgazdálkodási piramisa [11]. 

 

A gumiabroncs (EWC 16 01 03) hulladékot, amennyiben más veszélyes anyaggal 

szennyezett, az EU területén tilos tárolni, mivel veszélyes hulladéknak minősül. A tárolási 

problémákból adódóan több módszer is kialakult a gumihulladék kezelésére, 

újrahasznosítására. Az egyik módszer a gumiabroncsok hulladékégetőkben vagy 

cementművekben történő égetése, egy másik módszer a pirolízis eljárás. Továbbá ismertek 

anyagában történő újrahasznosítási lehetőségek is, mint például útépítés, vasúti közlekedés, 

játszótér és sportpálya burkolása -rekortán- során, cipő, tetőszigetelés, autóalkatrész, 
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zajvédelmi berendezés, képzőművészeti alkotás készítése. Azonban a devulkanizálás egyelőre 

nem megoldott, ezért a gumi eredeti funkciójába – azaz abronccsá – tömegében nem vezethető 

vissza.  

Az égetés egy olyan újrahasznosítási folyamat, amely során a kötött kémiai energiából 

hőenergia állítható elő. Ez az eljárás a gumiabroncs energetikai hasznosítása. A 

gumiabroncsgyártás energiaszükséglete 32kWh/kg, az újrahasznosítás energiaigénye 

reaktortípustól függően kb. 9kWh/kg. Vagyis az újrahasznosítás energiamérlege kedvező.  

Ennek az eljárásnak a hátránya a jelentős károsanyag-kibocsátás, amely nagy 

környezetterhelést jelent.  

A másik, környezetkímélőbb módszer a gumi feldolgozására a pirolizálás. Ennek során 

kinyert pirolízis olaj alternatív hajtóanyagként alkalmazható belsőégésű motorokban. A 

munkám során azért a gumialapú pirolízis olajjal foglalkozok, mert az alkalmazása ígéretes 

alternatívája lehet a növényi alapú tüzelőanyagoknak, továbbá a pirolizálás, mint anyagában 

történő újrahasznosítás, a legfontosabb hasznosítási, kezelési megoldás. Ez utóbbi az EU 

hulladék-piramisában is előbbre való, mint az energetikai hasznosítás.  

Az európai kibocsátási normák határozzák meg az Európai Unió államaiban eladott új 

gépjárművek károsanyag-kibocsátásának elfogadható szintjét [12]. A kibocsátási szabványokat 

egy sor uniós irányelv határozza meg, az idő előrehaladtával egyre szigorúbb határértékeket 

megállapítva. Jelenleg a szén-monoxid (CO), szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok (NOx), 

részecske (PM) határértékeit szabályozzák, beleértve a személy- és tehergépkocsikat, 

traktorokat, vonatokat és folyami hajókat. A tengerjáró hajók, repülőgépek és az iparban 

használt belsőégésű motorok, gázturbinák (generátor, kompresszorhajtás) azonban nem esnek 

a szabályozás hatálya alá. Ugyanakkor a kibocsátás jóval nagyobb részét adják. A 

személygépkocsik kibocsátási normáit az alább bemutatott táblázat foglalja össze. Az Euro 2 

szint óta az uniós szabályozás különböző határértékeket állapít meg a dízel- és a benzinüzemű 

gépkocsikra: a dízelekre szigorúbb CO-határérték vonatkozik, viszont magasabb lehet a NOx -

kibocsátásuk. A benzinüzemű autókra az Euro 4 szintig nincsen részecske (PM) határérték 

megállapítva, de az Euro 5 és Euro 6 szabványok már tartalmaznak határértéket a közvetlen 

befecskendezésű motorral felszerelt benzinüzemű gépkocsikra is. Műszaki szempontból az 

európai kibocsátási előírások nem tükrözik a jármű mindennapi használata során kibocsátott 

értékeket, mivel a gyártók számtalan kiskaput kihasználtak. Azonban az Euro 6d-Temp 

bevezetésétől a manipulálási lehetőségek nagy része elveszik, hiszen valós forgalmi 

helyzetekben is teljesíteni kell a megadott értékeket, nem elegendő csupán a 

laboratóriumokban. 
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1. táblázat Személygépkocsik M1 kategóriájára vonatkozó európai kibocsátási normák. 

 
 

Az 1. táblázatban megjelölt dátumok az új típusok engedélyezésére vonatkoznak. Az 

uniós irányelvek egy másik (egy évvel későbbi) dátumot is megjelölnek, amely a korábban 

engedélyezett típusú gépkocsik forgalomba helyezésére vonatkozik [13]. 

Az Európai Bizottság bemutatta a "Fit for 55" uniós klímacsomagot 2021-ben, amely 

szerint jelentősen szigorítanák a járművek megengedett szén-dioxid-kibocsátását az előttünk 

álló évtizedben, majd be is tiltanák a benzines és dízel autók értékesítését 2035-től [14]. 

Amennyiben a javaslatokat a tagállamok és az Európai Parlament is elfogadja, felgyorsulhat a 

tisztán elektromos autózásra történő átállás, amely jelentős kihívások elé állítja majd az iparág 

szereplőit. 

A vizsgálataim a gumialapú pirolízis olajnak a belsőégésű dízelmotorokban történő 

felhasználásának lehetőségeivel foglalkozik, beleértve a korszerű CR (Common Rail) 

befecskendezőrendszerre, a motor élettartamára, karakterisztikáira, valamint károsanyag-

kibocsátására gyakorolt hatásait. 
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2. Célkitűzések 
 

1. Az irodalomban fellehető hulladék gumiabroncsból nyert pirolízis olaj (TPO) 

tulajdonságainak és alkalmazási lehetőségeinek áttekintése után szimulációs 

vizsgálatok végzése különböző fúvókageometriákkal az áramlási tulajdonságok 

vizsgálatára. 

2. Injektorpad vizsgálatokkal a keletkezett sugárkép értékelése különböző összetételű 

tüzelőanyagoknál. 

3. A különböző térfogatszázalékú TPO-gázolaj keverékek fizikai tulajdonságainak és a 

motor szerkezeti elemeire gyakorolt eróziós hatásainak vizsgálata. 

4. A gyakorlatban, motorfékpadi mérésekkel a teljesítmény, a fajlagos tüzelőanyag 

fogyasztás és károsanyag-kibocsátás vizsgálata. 

5. Matematikai modellalkotás az optimális TPO-gázolaj keverék kidolgozására és a 

károsanyag-kibocsátás vizsgálatára  
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3. Irodalmi áttekintés  
 

3.1 Gázolaj jellemzői 
 A gázolaj vagy dízelolaj a kompresszió gyújtású motorok hajtóanyaga, amely a kőolaj 

lepárlásával állítható elő. A gázolaj, illetve a gázolaj helyettesítésére felhasználni kívánt 

alternatív tüzelőanyagok legfontosabb paraméterei a következők: A cetánszám a tüzelőanyag 

öngyulladási hajlamának mérőszáma. A gázolaj szabványban rögzített cetánszáma 51 [15]. Kis 

cetánszámú tüzelőanyag alkalmazásánál gyulladási késedelem lép fel, ami rendellenes égéshez 

vezet és rontja a motor hidegindítási tulajdonságait is. A cetánszám nagymértékű növelése 

fajlagos tüzelőanyag fogyasztás növekedéshez és az emissziós értékek romlásához vezet [14]. 

A fűtőérték a tüzelőanyag tömeg, illetve térfogategységének tökéletes elégetésekor szabadul fel 

olyankor, ha a füstgázzal együtt távozó víz, gőz halmazállapotban hagyja el az égésteret. Értékét 

úgy kapjuk meg, ha az anyag égéshőjéből kivonjuk a gőzként távozó vízmennyiség 

párolgáshőjét. A gázolaj égéshője 46000 kJ/kg [16]. 

A viszkozitás arányossági tényező, amely a belső folyadékrétegek egymáshoz viszonyított 

elcsúszása során fellépő súrlódást jellemzi. Megkülönböztethetünk dinamikai viszkozitást, 

amely a folyadék áramlási ellenállásának mértéke, mértékegysége a Pa.s (Pascal secundum), és 

kinematikai viszkozitást, amely a folyadékban keltett örvényszerű zavarok öncsillapodásának 

gyorsaságát jellemzi, mértékegysége m²·s−1. A folyadékok dinamikai viszkozitása a 

hőmérséklet növelésével csökken, a nyomás növelésével viszont nő [17]. 

A kenőképesség a gázolaj megfelelő kenési tulajdonságainak jellemzésére szolgál. A kenési 

funkciókat a gázolajban lévő természetes anyagok látják el, mint pl. a poláris felületaktív 

anyagok, heteroatomot tartalmazó vegyületek (kén, nitrogén, oxigén) és heterociklikus 

aromások. Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett környezetvédelmi előírások, különösképpen 

a kéntartalom csökkentése nagymértékben rontották a gázolaj kenőképességét. A napjainkban 

kapható gázolajok megfelelő kenési tulajdonságait csak korszerű, kenőképességet javító 

adalékokkal lehet elérni [18]. 

A dízelmotorok kipufogógázai közel kettőszáz összetevőt tartalmaznak. A legnagyobb 

százalékban jelen lévő nitrogén, oxigén és vízgőz nem tekinthető szennyezőanyagnak, mivel a 

légköri összetételben is jelen lévő alkotóelemek. Káros komponensként jelennek meg az 

üvegházhatást elősegítő szén-dioxid, valamint a savas esőt okozó kén-dioxid és nitrogén-oxid, 

illetve egyéb szennyező anyagok, mint például a szénhidrogének, a benzol és az aldehidek [19]. 
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A dízelmotorok kipufogógáz utókezelése elsősorban a nitrogénoxidokra (NOx), a koromra és a 

szilárd részecskékre irányul. Az NOx mérséklését részterheléses üzemállapotokban a 

közelmúltban a kipufogógáz visszavezető rendszerek elterjedésével sikerült jó hatásfokkal 

megoldani, amit napjainkra az SCR (szelektív katalitikus redukció) katalizátorok elterjedése 

tett teljessé, amivel a NOx koncentráció 90%-a csökkenthető a kipufogógázban [20]. 

A HC mérséklése katalizátor alkalmazásával dízelmotoroknál is megoldható. Az EU-ban 2006 

óta a 0,01%-os kén és aromásanyag tartalmú gázolajjal a szulfát részecskék aránya is csökkenő 

tendenciát mutat [21]. 

A gázolaj alkalmazásának az egyik kulcskérdése a hidegviselkedés, amelyet a végső 

adalékolásnál szükséges beállítani a felhasználási területen megkívánt éghajlati viszonyokhoz 

igazítva. 

 

 

3.2 Gumialapú pirolízis olaj (TPO) 
A hulladék gumiabroncsok pirolizálása egy környezetbarát és fenntartható megoldást kínál 

a hulladék abroncsok újrahasznosítására. A pirolízis során az abroncsok magas hőmérsékleten 

(>450 oC) bomlanak szét oxigénmentes környezetben. Kiváló alapanyag a folyamathoz az 

előkezelt, ledarált gumiabroncs, mivel nagy mennyiségben hozzáférhető az abroncsfeldolgozó 

üzemekben. Hozzáférhetősége attól függ, hogy az anyagában történő újrahasznosításra (pl. 

esésvédő szőnyegek, gumibitumen) milyen kereslet áll fenn. Mindemellett van még egy jó 

tulajdonsága, kiváló fűtőértékkel rendelkezik, majdnem, mint a szén és a nyersolaj. Egy átlagos 

méretű gumiabroncs fűtőértéke, a felhasznált alapanyagtól függően, 30-42MJ/kg mínusz a 

pirolízis energiája [22]. Ezek alapján látható, hogy a pirolízis egy kiváló megoldás a hulladék 

gumiabroncsok újrahasznosítására, ugyanis úgy lehet belőle dízelmotorok meghajtásához 

alkalmas olajat előállítani, hogy nem kell új anyagokat felhasználni, kitermelni [23]. A folyamat 

maga két lépcsőből áll, először gumikat vagy műanyag hulladékot egy oxigénmentes 

kemencében (3. ábra) hevítik, aminek hatására az abroncsok meglágyulnak, majd a polimer 

láncok felbomlanak és a keletkező gázok távoznak a forró kemencéből. 
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3. ábra A pirolízis rendszer általános felépítése [23]. 

 

A keletkező gázokat több célra is fel lehet használni. A legegyszerűbb felhasználási mód, ha 

elégetésre kerülnek, így egy részüket a pirolizáló kemence fűtésére lehet fordítani. A másik 

lehetőség, hogy a kiáramló forró gázokat elvezetik és kondenzálják, az így keletkezett 

folyadékot nevezzük pirolízis olajnak [24]. Ebben az esetben is maradnak olyan részecskék, 

amelyek nem csapódnak ki, gáz halmazállapotban maradnak, ezeket elégetik és fűtésre 

használják, ezzel is növelve a folyamat hatékonyságát [25]. Amennyiben a folyamat jó 

hatásfokkal megy végbe, minimális károsanyag emisszióval lehet a gumiabroncsokat 

újrahasznosítani. Fontos szerepet tölt be a folyamat szempontjából a felmelegítés gyorsasága, 

ugyanis, ha a hőmérséklet 450°C körül van tartva, akkor a keletkező termék nagyrészt folyadék, 

ellenben, ha 700°C fölé hevítik a kemencét akkor főként gáz halmazállapotú termék keletkezik 

[26] [27]. 

A pirolízis olaj esetében szükséges volt laboratóriumi vizsgálatokat végezni, mivel a 

szakirodalmi adatok nem szolgáltak elégséges információval az összetételéről. A vizsgálat 

eredményeit az 1. számú melléklet tartalmazza. A pirolízisolaj sötétbarna színű, fényt alig-alig 

áteresztő, szaga jellegzetes, leginkább a frissen feltörő termálvízéhez hasonlítható. A legtöbb 

paramétere a gázolajéhoz hasonló, néhány paraméter esetében van jelentősebb eltérés. 

Víztartalma és aromás tartalma magasabb, amelyek növelik a várható emissziós értékeit. 
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Sűrűsége is magasabb értéket mutat a gázolajhoz képest 0,93 g/cm3. Cetánszáma alacsonyabb, 

amely alacsonyabb szénhidrogén jelenlétet jelent, ez kedvezően hat a károsanyag-kibocsátásra 

[28]. Tüzelőanyagok esetében fontos szempont a nedvesítőképesség, amelyet a TPO esetében 

méréssel szükséges meghatározni. Felhasználásból eredő problémákat okozhatna a 

hidegszűrhetőség dermedéspontja, amely 20oC fok körül alakul, ezt adalékanyagok 

hozzáadásával lehet javítani [29] [30] [31] [32]. 

A két tüzelőanyag főbb paramétereit az 2. táblázat tartalmazza [33]. 

 

2. táblázat A gázolaj és a TPO főbb paraméterei. 

Tüzelőanyag paraméterei Gázolaj TPO 

Sűrűség [kg/m3] 830 920 

Víztartalom [mg/kg] 30 118 

Sztöchiometrikus arány 14,7 13,8 

Sztöchiometrikus keverékek energia tartalma [MJ/kg] 2,74 2,89 

Aromás tartalom [% m/m] 26 39,3 

Kinematikus viszkozitás [mm2/s] 2,54 3,22 

Dinamikus viszkozitas [Ns/m2] 0,00214 0,00296 

C-tartalom [% m/m] 87 84 

H-tartalom [% m/m] 13 10 

S-tartalom [% m/m] 0,001 0,96 

O-tartalom [% m/m] – 2 

Cetánszám 53,2 28,6 

Hidegszűrhetőség [°C] 0 20 

 

 

3.3 Szakirodalmi áttekintés a TPO alkalmazásának lehetőségeiről 
Napjainkban egyre gyakrabban foglalkoznak a kutatások a hulladékalapú tüzelőanyagok 

vizsgálatával. A TPO előállításával több hazai vállalkozás is foglalkozik, de a motorikus 

felhasználás kutatásával legfőképpen a nemzetközi szakirodalomban találtam példákat, ott is 

főként a motorkarakterisztikák és a károsanyag-kibocsátás szempontjából végezték a 

vizsgálatokat.  

Tomaž Katrašnik és társai [34] részletesen és sokoldalúan elemzik a TPO tüzelőanyag 

égésfolyamatra gyakorolt hatásait kutatásaikban egy PSA konszern által gyártott CR dízel 
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befecskendezőrendszerrel szerelt motoron. A tanulmányban a TPO tüzelőanyagot tisztán 

keverés nélkül vizsgálták különböző terhelési állapotokban különböző EGR visszavezetések és 

befecskendezési szöghelyzetek mellett, összehasonlítva a kereskedelmi forgalomban kapható 

gázolajjal. A kutatások során mért paraméterek főként a károsanyagkibocsátásra 

koncentrálódtak.  

A mérések során alkalmazott paramétereket a 3. táblázat tartalmazza.   

 

3. táblázat Mérési paraméterek (Katrašnik et al.). 

RPM [ford/perc] Nyomaték [Nm] Fő befecskendezés [oCA] EGR pozíció [%] 

1500 60 -4/-6/-8 0%/25%/60% 

1500 100 -2/-4/-6 0%/25%/60% 

3000 35 -15/-17/-19 0%/25%/60% 

3000 100 -17/-19/-21 0%/25%/60% 

 

Katrašnik munkacsoportja a vizsgált két fordulatszámon a gázkoncentráció mérések 

hasonló eredményeket mutattak. A kiértékelésénél A THC emisszió vizsgálatánál azt 

tapasztalták, hogy magasabb értéket mutatott a TPO mint a gázolaj, amit a tüzelőanyag kémiai 

összetételének tulajdonítottak. Az EGR és a fő befecskendezés változtatása a THC-re gázolaj 

esetén nem volt számottevő, viszont a TPO esetén nagyobb terhelésnél csökkenő tendenciát 

mutatott, amit a magasabb égéstérhőmérsékletnek tulajdonítottak. Alacsony terhelés mellett a 

THC kibocsátás először növekvő tendenciát mutatott, majd az EGR 25%-ról 60%-ra 

növelésével csökkenni kezdett, ami szintén a magasabb égéstér hőmérséklet eredménye. A CO 

emisszió esetében nem tapasztaltak különösebb változást a TPO alkalmazásánál, ellentétben a 

dízel tüzelőanyagnál, ahol növekvő tendenciát mutatott az EGR arány növelésével. A NOx 

koncentráció tekintetében az EGR növelése csökkentette a koncentrációt mindkét tüzelőanyag 

esetében. A koromrészecskék mérésekor azt tapasztalták, hogy az EGR növelésével a 

koncentráció mindkét tüzelőanyag esetén növekvő tendenciát mutatott, amelyet a hőmérséklet 

növekedésével egyenes arányban bekövetkező oxigénhiánnyal magyaráztak, ami kedvezően 

hat a korom képződésre. Míg a koromkibocsátás általános tendenciája hasonló a dízel és a TPO 

esetében az abszolút értékek nagyjából kétszer magasabbak a TPO esetében, amelyet két fő 

okra vezettek vissza: 

• Viszonylag magas aromás és poliaromás szénhidrogén (PAH) tartalom a TPO-ban. 
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• Hengeren belül kialakuló kedvezőtlen állapotok, amelyek elősegítik a koromképződést 

különösen alacsony motorterhelésnél, amikor az oxigéntartalom a hőmérsékleti 

viszonyok miatt alacsony koncentrációban van jelen. 

A kutatásból megállapítható, hogy a TPO alkalmas lehet korszerű turbófeltöltött dízelmotorok 

hajtóanyagaként. A vizsgálatok tisztán TPO tüzelőanyaggal lettek elvégezve, így bizonyos 

esetben a gázolajhoz képest magasabb koncentráció nem ad aggodalomra okot, mivel a jelenleg 

alkalmazott kipufogógáz utókezelő rendszerekkel ezek a hatások csökkenthetők.  

A kutatásaik alapján a TPO bekeverés nélkül is egy ígéretes alternatív tüzelőanyagnak 

bizonyult, az alacsonyabb cetánszáma mellett, a korszerű EGR rendszerrel felszerelt CR 

dízelmotorban. A kutatásaik során az EGR és a fő befecskendezés változtatásának a hatását 

vizsgálták a károsanyag-kibocsátásra. A kipufogógáz visszavezetés növelésével az NOx 

csökkenését érték el. A THC esetében előszőr növekvő, majd csökkenő tendenciát tapasztaltak 

alacsony motorterhelésen és magas fordulatszámon. A CO kibocsátásban jelentős 

különbségeket nem tapasztaltak a gázolajhoz viszonyítva. A fő befecskendezés idejének 

változtatása a korai befecskendezési idő esetén növelte a NOx emissziót, míg a késleltetése a 

rövidebb égési idő miatt a THC emisszió növelését eredményezte.  

A koromrészecske számának növekedését tapasztalták, amelyet a TPO magasabb aromás 

tartalmának tulajdonítottak. Összességében arra a megállapításra jutottak, hogy a tiszta TPO 

tüzelőanyag az emisszió szempontjából alkalmas lehet dízelmotor hajtóanyagaként stacioner 

üzemállapotokban. 

R.N. Pote és R.K. Patil kutatásaik során a különböző keverési arányok hatásait 

vizsgálták egy kisteljesítményű egyhengeres dízelmotoron [35]. A vizsgálatok során a 

dízelolajhoz különböző térfogatszázalékban (10,25,35,50,60,75,90) kevertek TPO 

tüzelőanyagot és így elemezték a motor karakterisztikáit, és károsanyag-kibocsátási értékeit. 

Azt tapasztalták, hogy a motorteljesítmény a TPO részarányának növelésével minden terhelési 

állapotban növekvő tendenciát mutatott. A fajlagos tüzelőanyagfogyasztás tekintetében az 

alacsony TPO keverési aránynál és alacsony terhelési értéknél mértek kedvezőbb 

eredményeket. A CO kibocsátás alacsony terheléseknél csökkent, majd a terhelés 

növekedésével növekedni kezdett. A HC emisszió tekintetében csökkenést tapasztaltak a 

terhelés növelésével. Az NOx és a koromtartalom fokozatosan növekedett. Összességében azt 

tapasztalták, hogy a teljesítmény szempontjából a magasabb bekeverési arány, a fajlagos 

tüzelőanyag fogyasztás és az emissziós értékek szempontjából pedig az alacsonyabb bekeverési 

arány az optimális megoldás.   
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Verma és munkatársai [36] részletesen és széles körűen elemzik a korábbi kutatási 

tapasztalatokat. Összefoglalják a TPO előállításának módjait reaktortípusok és eljárások 

szerint, valamint a motorüzemre gyakorolt hatását, a dízelolajhoz keverés függvényében 

elemzik hatásfok, tüzelőanyagfogyasztás és károsanyag-kibocsátás szempontjából. A 

tüzelőanyagok tulajdonságainak fontos hatása van a motor teljesítményére és a károsanyag-

kibocsátásra (4. táblázat). 

 

4. táblázat Különböző hulladék gumiabroncs eredetű tüzelőanyagok tulajdonságai. 

Tüzelőanyag tulajdonság Dízel TPO 
Desztillált 

TPO 
Korom 

Sűrűség 15°-on [kg/m3] 0,8-0,83 0,92-0,935 0,871 0,86 

Lobbanáspont [°C] 50 43 36 – 

Kinematikai viszkozitás 

40°C-on [cSt] 
2 3,2 1,7 – 

Hőérték [MJ/kg] 42,7-43 38-42,8 45,6 32,6-32,86 

Oxigén [%m/m] – 0,10-3,96 – 1 

Kén [%m/m] <0,001 0,72-0,96 0,03 0,02 

Szén [%m/m] 87 83,45-85,60 – 86,4 

Nitrogén [%m/m] – 0,40-1,05 – 0,3 

Hidrogén [%m/m] 13 9,59-11,73 – 2,86 

Hamutartalom [%] 0,01 0,31 – 10,24 

Aromás tartalom 

[%m/m] 
26 39,3-63 – – 

 

A kutatások alacsonyabb termikus hatásfok értéket mutattak, amely az alacsonyabb 

fűtőértéknek tulajdonítható. A termikus hatásfok változását a bekeverési arány függvényében a 

4. ábra mutatja. 
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4. ábra A biodízel és a tiszta dízel különböző keverési arányainak  
termikus hatásfok változása [36]. 

 

A fajlagos tüzelőanyag fogyasztás tekintetében növekvő tendencia figyelhető meg, 

mivel az alacsonyabb fűtőérték hatással van a tüzelőanyag fogyasztásra és a teljesítményre. A 

magasabb bekeverési arányhoz közelítve a teljesítmény és a nyomaték fokozatosan csökken. A 

TPO tüzelőanyag magasabb sűrűsége, valamint egyéb jellemzői (hidegszűrhetőség, dermedési 

pont) kulcsszerepet játszanak a termikus hatásfok és a fajlagos tüzelőanyag fogyasztás 

meghatározásában alacsony terhelésen, ahol az üzemanyag rossz porlasztása és a levegővel való 

keveredés nehézségei mellett az alacsony hőmérsékletű égéstér rontja az égési hatásfokot. Ezek 

a veszteségek csökkennek a terhelés növelésének hatására. 

A TPO üzemanyag nagyobb sűrűsége (910 kg/m3) a dízelhez képest (830 kg/m3) rossz 

porlasztási képet eredményez, ami az üzemanyag tökéletlen égését, a tüzelőanyag magasabb 

fogyasztását okozza. A dízelhez 10-50% kevert TPO üzemanyagok használatakor alacsonyabb 

a hatásfok, mint dízellel, ami a TPO üzemanyag magasabb viszkozitásának és alacsonyabb 

fűtőértékének köszönhető. A TPO-keverékek hatásfoka és a fajlagos tüzelőanyag fogyasztás 

javult a TPO százalékos növekedésével, mely a jobb kenőképességnek tulajdonítható. A 

magasabb fajlagos tüzelőanyag fogyasztáshoz az aromás tartalom és a könnyű frakciós 

pirolízisolaj magasabb forráspontja is hozzájárul. A különböző kutatások alapján tapasztalt 

fajlagos tüzelőanyag fogyasztást a TPO bekeverési arányának függvényében a 5. ábra mutatja. 
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5. ábra A biodízel és a tiszta dízel különböző keverési arányainak  
fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás változása [36]. 

 

A keverék százalékos arányának növekedésével a dízelmotorok NOx-kibocsátás 

növekedését tapasztalták a dízelolajhoz képest, amint azt a 6. ábra mutatja. Az NOx változását 

két paraméter befolyásolja leginkább az égési hőmérséklet és a befecskendezési idő. A magas 

égési hőmérséklet növeli az NOx képződést, így amennyiben az égés lefolyása rövidebb idejű, 

úgy az NOx kibocsátás alacsonyabb értéket mutat. A tüzelőanyagok sűrűsége is kulcsszerepet 

játszik a befecskendezésben. Az alacsonyabb sűrűségű tüzelőanyagok esetében a nyomás 

felépülése lassabban megy végbe. A TPO magasabb viszkozitású, így a nyomás felépülése 

gyorsabb, amely kedvezően hat a befecskendezési tulajdonságokra, főleg a hagyományos 

hidraulikus vezérlésű injektorokban. 

 

 

6. ábra A biodízel és a tiszta dízel különböző keverési arányainak NOx kibocsátás változása [36]. 
 

A CO-kibocsátás a tökéletlen égés eredménye, jellemzően az oxigénhiány miatt, vagy a 

ciklusban rendelkezésre álló idő hiánya miatt keletkezik. Általában a motor terhelésének vagy 
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fordulatszámának növekedése a szén-monoxid-kibocsátás csökkenését eredményezi; a motor 

fordulatszámának túlzott növekedése azonban magasabb szén-monoxid-kibocsátást 

eredményez. Nagyon magas motorfordulatszámon az alacsonyabb égési hőmérséklet 

korlátozza a szén-monoxid szén-dioxiddá történő oxidációját; ezért, a szén-monoxid-

kibocsátási értékek nagyon magas motorfordulatszámon szintén magasabbak. A dízelmotorok 

esetében a TPO alkalmazása a CO-kibocsátás növekedését jelzi, amit a 7. ábrán látható trend is 

igazol. A TPO üzemanyag nagyobb sűrűsége több üzemanyag-befecskendezést eredményez 

tömegalapon, ami az alacsonyabb levegő-tüzelőanyag arányhoz vezet. 

 

 

7. ábra A biodízel és a tiszta dízel különböző keverési arányainak CO kibocsátás változása [36]. 

 

A szakirodalom az alternatív hulladék alapú tüzelőanyag szénhidrogén-kibocsátásának 

növekedéséről számol be, ahogy megfigyelhető a 8. ábrán. A szénhidrogén-kibocsátás 

növekedéséért a desztillált TPO-val kevert tüzelőanyag esetében a telítetlen szénhidrogének 

felelősek, amelyek nem bomlanak le az égési folyamat során. Az tüzelőanyagpermet nem hatol 

megfelelően az égéstérbe, ami gáz halmazállapotú szénhidrogéneket eredményez a hengerek 

belső falain és a térfogatokon elégetetlen tüzelőanyag marad, ami tökéletlen égést okoz. 
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8. ábra A biodízel és a tiszta dízel különböző keverési arányainak HC-kibocsátás változása [36]. 

 

Az alternatív hulladék alapú tüzelőanyag képes csökkenteni a szilárd részecske kibocsátást 

oxigéntartalmának köszönhetően, amely 0,10-3,96 tömeg%. Koromképződés általában a 

tüzelőanyagban gazdag zónában, magas hőmérsékletű bomlás alatt, égés közben történik. A 

légfelesleg miatt a tüzelőanyagban gazdag zóna lecsökken, megakadályozva ezzel a nagyobb 

koromképződést, ami alacsonyabb szilárd részecske kibocsátáshoz vezet. 
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4. Keverékek hatásai a korszerű dízel befecskendező rendszerre 
 

4.1 A vizsgált common rail (CR) rendszer 
A közös nyomócsöves dízel befecskendezőrendszerek a 1990-es évek második felétől 

jelentek meg először a dízelmotorokban, majd napjainkra kizárólagossá váltak a korszerű 

keverékképzés terén. Ez a befecskendezési mód lehetőséget nyújtott a motor fordulatszámától 

független gázolajnyomásra, a befecskendezési szögek, mennyiségek és ciklusok változtatására, 

valamint az élettartam során ezeket a tulajdonságokat szoftveresen kompenzálni lehetett. A 

maximális gázolajnyomás kezdetben 1350 bar volt, majd napjainkra a fejlesztéseknek 

köszönhetően 2500 bar fölé emelkedett. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően napjainkra 

a dízelmotorok emissziós értékei, teljesítménye, akusztikai tulajdonságai, és járáskultúrája 

jóval felülmúlja korabeli társait.  

 

 
9. ábra BOSCH EDC 16 CR befecskendezőrendszer szerkezeti elemei [37]. 

 

A befecskendezőrendszer öt fő részből áll (9. ábra): Magasnyomású szivattyú, közös 

nyomócső, befecskendező injektorok, elektronikus vezérlőegység (ECU) és szenzorok. A 

magasnyomású szivattyú a mindenkori nyomás előállítását végzi szabályozott módon. A 

tüzelőanyagot egy előszállító tápszivattyútól kapja a tüzelőanyagtankból alacsony nyomáson 

(3-5 bar). A magasnyomású szivattyú a közös nyomócsőbe szállítja a gázolajat, aminek az 

aktuális nyomásértékéről egy nyomásérzékelő ad információt az ECU számára, amely a 

magasnyomású szivattyút szabályozza. Így az ECU, a magasnyomású szivattyú és a 
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nyomásérzékelő zárt láncolatú irányítási láncot alkotnak. Az ECU folyamatosan ellenőrzi az 

aktuális nyomócső nyomást az elvárt értékre, amely a fordulatszám és a terhelés függvényében 

változó igényt mutat, és ezen értékek figyelembevételével szabályozza a magasnyomású 

szivattyút. A befecskendező injektorok végzik a tüzelőanyag égéstérbe fecskendezését, így a 

rendszer legfontosabb elemei, elektronikus vezérlésűek az ECU által, és a tűemelést 

elektromágnes vagy piezo-kristály végzi [38]. 

 
4.2 A befecskendezési folyamat elmélete 

Ahhoz, hogy a tüzelőanyag égése megközelítse az ideális égési feltételeket, 

elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű oxigén hengertérbe juttatása és a keveredési feltételek 

biztosítása. Ehhez a tüzelőanyagot cseppekké kell porlasztani, majd pedig elpárologtatni. A 

tüzelőanyag cseppekre bomlása az injektor fúvókáját elhagyó tüzelőanyagsugár permetben 

történik (10. ábra). 

 
10. ábra Injektor fúvókáját elhagyó tüzelőanyagpermet [37]. 

 

A befecskendezési sugár geometriai tulajdonságait, kúpszögét és hosszúságát a fúvóka 

geometriai kialakítása, és a befecskendezési nyomás határozza meg elsősorban. Amennyiben a 

folyadéksugár behatolási mélysége túl hosszú, úgy fennáll a falnak ütközés veszélye, amely 

rontja a cseppbontási tulajdonságokat, így az égés és az emissziós tulajdonságokat.  

Egy csepp elpárologtatásának legegyszerűbb elméleti esete az, amikor egy folyadékból álló 

cseppet nyugvó gáz (oxigén) vesz körül. Ennek elemzéséhez egy D0 kezdeti átmérőjű cseppet 

hirtelen magas (Ta) hőmérsékletre szükséges emelni nyugvó levegőben. Ha a felhajtóerő 

elhanyagolásra kerül, akkor a csepp körül egy gömbölyű termikus réteg alakul ki (11. ábra) 

[37]. 
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11. ábra A gömb alakú csepp párologtatási folyamatának vázlata [37]. 

 

A csepp belsejében lévő hőmérséklet egységesen azonos a folyadék telítési hőmérsékletével, 

azaz a forráspontjával. Ha a csepp hőmérséklete kezdetben alacsonyabb T0 hőmérsékleten van, 

fel kell melegíteni Tb hőmérsékletre [38]. 

Feltételezve, hogy a környezeti levegő állandó nyomású, tehát a folyadék-gőz sűrűsége, 

valamint a párolgáshő is állandó marad a teljes elpárolgási idő alatt. A 4. ábrán látható gömb 

alakú csepp energiaanalízise a következő képlethez vezet (1): 

− '
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&𝜌)

*
&
𝜋 )+

$
*
&
ℎ,-, = 𝜋𝐷$ ⋅ 𝑞.// (1) 

ahol a csepp tömege (2): 

𝜌)
*
&
𝜋 )+

$
*
&
 (2) 

a csepp felülete (3): 

𝜋𝐷$ (3) 

az egységnyi területre jutó hőáram (4): 

𝑞.// (4) 

A képlet tartalmazza továbbá a 𝜌) -t, ami a folyadékcsepp sűrűsége, ℎ,-	-t, ami a párolgási hő 

Tb hőmérsékleten, valamint a D -t, ami a csepp átmérője. Negatív előjel szükséges, mivel a 

folyamat során a folyadékból álló csepp átmérője csökken, gáz halmazállapotúvá válik a 

párolgás során. A felület felé irányuló hőáramot a hővezetés határozza meg, mégpedig a 

következő módon (5) [39]: 

𝑞.# = 𝑘 '1
23
≈ 𝑘 1!41"

5
 (5) 

Ahol k a hővezető képesség, és 𝛿 a hőréteg vastagsága a csepp körül. Az utóbbi értéke a csepp 

fizikai tulajdonságaitól függ, de arányos a folyamat hosszával és a csepp átmérőjével. 
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Közelítésképpen bevezethető a 𝛿	= C1D összefüggés, és behelyettesítve az alábbi 

összefüggéseket kapjuk (6)(7)(8)(9)(10) [40]: 

− '
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&𝜌)

*
&
𝜋 )+

$
*
&
ℎ,-, = 𝜋𝐷$ ⋅ 𝑘 1!41"

6#+
   (6) 

𝜌)
#
7
𝜋ℎ,-

'+$

'(
= −𝜋𝐷𝑘 1!41"

6#
 (7) 

𝜌)
#
7
𝜋ℎ,-3𝐷$

'+
'(
= −𝜋𝐷8 1!41"

6#
 (8) 

     2𝐷 '+
'(
= *8(1!41")

;%<&'6#
  (9) 

'+(

'(
= −𝛽=  (10) 

mivel: 

−𝛽= =
*8(1!41")
;%<&'6#

 (11) 

A képletben β0 -val jelöljük a párolgási állandót. Ezt mindig adott hőmérsékletre vonatkozóan 

szokták megadni. A C1 konstanst ebben az esetben egyszerűsítve ½-nek vesszük, tehát a hőréteg 

egyenlő a csepp átmérőjével. Az alábbi egyenlettel (12) adjuk meg a cseppátmérő időbeli 

alakulását [41]: 

𝐷$ = 𝐷=$ − 𝛽=𝑡 (12) 

A csepp élettartamát az alábbi (13) összefüggéssel lehet meghatározni: 

𝑡) =
+)(

>)
 (13) 

Már a hőmérsékletnövekedés előtt is elkezd párologni a csepp a Tb hőmérsékleten. Ezt a 

felhevülés előtti párolgást az alábbi összefüggéssel (14) lehet meghatározni: 

�̇�) =
'
'(
9𝜌)

?
@
𝐷&: = 𝜌)

?
7
3𝐷$ '+

'(
= 𝜌)

?
*
𝐷 '+(

'(
  (14) 

 

A fúvókából távozó csepp méretének változását az idő függvényében az 12. ábra mutatja: 
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12. ábra Az elporlasztott tüzelőanyagcsepp párolgásának és elégésének folyamata [37]. 

 

Az 12. ábrán látható függvény alapján a cseppet egy idővel csökkenő párolgási idő 

jellemezi, aminek képlete az alábbi összefüggéssel írható fel (15): 

�̇�) = − ?
*
𝜌)𝐷𝛽= = − ?

*
𝜌)𝛽=;𝐷=$ − 𝛽=𝑡 (15) 

Az előzőekben bemutatottnál bonyolultabb modell a konvektív áramlásban történő csepp 

párolgás. A valósághoz ez jóval közelebb áll, ugyanis általában a cseppeket egy valamilyen 

nagyságú relatív sebességgel fecskendezzük be az égéstérbe.  

Ahogy a 13. ábrán látható, a csepp körül egy konvektív határréteg alakul ki. 

 

 
13. ábra Csepp körül kialakuló konvektív határréteg [37]. 

 

Ennek a cseppnek a hőátadása a következő formulával írható le (16): 

𝑞.# = ℎ<(𝑇A − 𝑇B)  (16) 
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Ebben az egyenletben ℎ<  a konvektív hőátbocsátási tényező. Ez a tényezőt gömb esetében az 

alábbi formulával írható fel (17): 

𝑁𝑢 = <C+
8
= 2 + 0,4 ⋅ 𝑅𝑒+

#
(𝑃𝑟

#
$  (17) 

ahol Nu a Nusselt szám, ReD a Reynolds szám és ud a csepp átmérője, Pr a Prandtl szám, amelyet 

az alábbi összefüggéssel lehet felírni (18): 

𝑃3 =
D
2
= EF.G8óGI.	'F,,úGFó.	.KBK..é-

(K3MF8I.	'F,,úGFó.	.KBK..é-
= N*O

8
  (18) 

A 14. ábrán az etanolcsepp méretének változását láthatjuk az idő függvényében. Jól látható, 

hogy a relatív sebesség növekedése gyorsabbá teszi a cseppek elpárolgását.  

 

 
14. ábra A cseppátmérő változása [39]. 

 
4.3 Szimulációs vizsgálatok 

Az égésszimulációs vizsgálatokkal költséghatékonyan elvégezhetők olyan kutatási 

feladatok, amelyek jól megközelítik a valóságos motorikus folyamatokat. Az injektor 

befecskendezés vizsgálat numerikus szimulációs vizsgálatával a TPO-gázolaj keverékek 

korszerű magasnyomású CR injektorokban végbemenő folyamatait vizsgáltam. A vizsgálat fő 

célja az injektorban állandósult állapotban, a fúvókában, és a fúvóka kilépési 

keresztmetszetének közelében lezajlódó folyamatok vizsgálata volt maximális tűemelés és 

különböző nyomások mellett. A vizsgálatokat kereskedelmi forgalomban kapható gázolajjal és 

különböző térfogatszázalékban kevert TPO keverékekkel és tisztán TPO tüzelőanyaggal 

végeztem el. 

 
4.4 A vizsgálatokhoz definiált injektor geometriai méretei 

A vizsgált injektor fúvókáiban rail nyomástól függően 150-1350 bar nyomás alakulhat ki, 

amely a fúvókákon kiáramolva a tüzelőanyag cseppekre bontását eredményezi. A fúvóka 
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geometria kialakítása közvetlen hatással van a befecskendezési sugárkép kialakulására, ezáltal 

a későbbi égéstérben történő keveredésre, majd az égés során keletkező károsanyag-

kibocsátásra. A szimulációs vizsgálataim során a szakirodalom [42] alapján meghatározott 

kiáramlási geometriákat vizsgáltam (15. ábra). 

 
15. ábra CR befecskendező injektor fúvókatípusai [41]. 

 

Az 15/a típus egy régebbi hengeres kialakítás, amelynél a tüzelőanyag a beáramlása során nagy 

iránytörést szenved, ami a kavitációs hajlamot és a gőzbuborék képződést növeli. Előnyös 

tulajdonsága a jó tüzelőanyag-levegő keveredés biztosítása. Az 15/b típus a hengeres kialakítás 

hátrányait próbálja kiküszöbölni. A cél a tüzelőanyag belépési keresztmetszet paramétereinek 

a megváltoztatása volt, a belépési keresztmetszet sugarának növelése. Ezzel a módosítással egy 

konfúzoros fúvóka geometria került kialakításra. A paraméterek megváltoztatásával elérték, 

hogy a tüzelőanyag a fúvókába való belépéskor nem szenved akkora iránytörést, illetve a 

konfúzoros kialakításnak köszönhetően stabilabb az áramlás [43]. A kialakítás hátránya, hogy 

összpontosítja a tüzelőanyag sugarat, amely lassítja a keveredést, a konfúzor miatt viszont nő 

az áramlási sebesség a hengeres fúvókához képest. A k fúvóka továbbfejlesztése az 15/c ks 

fúvóka, ahol az „s” jelzi, hogy a gyártás után a vizsgáló folyadékba kevert erős koptató hatással 

rendelkező anyagot vezetnek keresztül a fúvókán, amely a belépési keresztmetszet további 

lekerekítését eredményezi. Az 15/d kialakítás egy, a gyártástechnológia jelenlegi fejlettsége 

miatt, még csak elméleti kialakítás. A konfúzoros ks fúvókához hasonlóan először egy 

konfúzoros kialakítást követ, majd a fúvóka egy adott hosszánál diffúzorosra vált. Ezt a 

fúvókatípust a szakirodalom ksd fúvókának nevezi, azaz konfúzoros-diffúzorosnak. Ötvözi a 

hengeres és a ks fúvóka előnyeit. A hengeres kialakításhoz hasonlóan jó keveredést biztosít, 

kavitáció létrejön, de kisebb mértékben. A kutatások alapján egy jól működő kialakítás, az 

elméleti alapot a szimulációk során is beváltotta [44]. 

hengeres fúvóka ks fúvóka

ksd fúvóka

k fúvóka
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A fúvókák kúposságát a k-faktorral (19) szokták meghatározni [45]: 

𝑘 = ++[QM]4+,[QM]
#=

 (19) 

ahol 𝐷F a bementi, 𝐷S a kimeneti átmérőt jelenti, ez adja a fúvóka k-faktorát. 

A fúvókatér kialakítása is hatással van a befecskendezési tulajdonságokra. Kutatásaim során a 

VCO (Valve Covered Orifice) fúvókatér kialakítással rendelkező injektor (16. ábra) került 

kiválasztásra.  

 
16. ábra A VCO fúvókatér kialakítás [45] és a fúvókafurat elhelyezkedése. 

 

A VCO fúvókatér előnye, hogy a fúvókatű alatti zsákfuratban maradó tüzelőanyag nem kerül 

bele az égéstérbe, az égésben nem vesz részt, így nem növeli a HC emissziót [46]. 

Ezt a kialakítást hidroköszörüléses HG (Hydro Grinding) eljárással képzik, amely során magas 

nyomású abrazív szemcsékkel kevert folyadékot szivattyúznak át a fúvókákon, és így alakítják 

ki a kívánt belépési lekerekítési sugarat [47]. 

A szimulációk során alkalmazott fúvóka méreteket az 5. táblázat foglalja össze. 

 

5. táblázat A szimulációk során vizsgált fúvóka geometriai méretei. 

Fúvókák geometriai méretei 

 Di 

[mm] 

Dint 

[mm] 

D0 

[mm] 

L  

[mm] 

Ll 

[mm] 

r  

[mm] 

Ө  

[∘] 

NL 

[mm] 

hengeres 152 - 152 1 - 20 72,5 250 

ks 165 - 152 1 - 40 72,5 250 

ksd 165 152 165 1 0,66 40 72,5 250 

 

A fúvóka geometriai méreteinek jelölését a 17. ábra mutatja. 
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17. ábra A fúvókafurat méreteinek jelölése [41]. 

L – fúvóka furat hossza; Di – bemeneti furatátmérő; Do – kimeneti furatátmérő;  
r – lekerekítési sugár; θ – fúvóka furat szöge; NL – tűemelés magassága;  

L1 – konfúzor hossza; Dint – legkisebb átmérő. 
 

 

4.5 A modellek kialakítása 
A szimulációs vizsgálatok AVL Fire programban történtek. A szimulációs háló 

elkészítéséhez szükség van a vizsgálni kívánt geometria 3D modellezésére, amelyet valamilyen 

CAD szoftverben szükséges elkészíteni, amelyhez az injektortest belső méretei szükségesek, 

hogy az áramlási tér meghatározható legyen [48]. Ennél a geometriánál a méreteket korábbi 

kutatások alapján szakirodalomból határoztam meg [49]. A 3D geometria alapján lehet 

létrehozni a szimulációs hálót. Nem szükséges a teljes testmodell hálózása, mivel a fúvóka 

furatok szimmetrikusan helyezkednek el, ezért elegendő az injektor áramlási terének egy 45o-

os szeletét egy fúvókával hálózni (18. ábra) [50]. 
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18. ábra Hálózott injektortest egy 45o-os szelete. 

  

Ahhoz, hogy a fúvókák tüzelőanyag sugárra gyakorolt hatásából is le tudjunk vonni 

következtetéseket, szükség van egy kiáramlási térfogatra is. Ez a hengeres háló jelképezi a 

környezetet, amelybe a befecskendezés történik és segít a minél reálisabb peremfeltételek 

megadásában is [51]. Az égéstér geometriai modellezése itt szükségtelen, hiszen a falak a 

fúvókától távol helyezkednek el, a nagy kiáramlási térfogat pedig csak a szimulációs 

elemszámot növelné, pontosabb adatokkal nem szolgálna. A fúvóka test és a kiáramlási térfogat 

mindhárom esetben ugyanaz, a hengeres, a ks és a ksd fúvókák hálóját definiáltam csak külön. 

A kezdeti és peremfeltételek definiálásához szükség van négy felület kiválasztására [52]: 

- inlet (beáramlás) 

- VOL_outlet (kiáramlás) 

- symmetry (injektortest 45o-os metszete) 

- erosion (erózió sújtotta terület, ami a fúvókát jelenti) 

A kiválasztás a "Selections" művelettel történt, poligon kiválasztással. A jó 

megkülönböztethetőség érdekében a felületek különböző színűek, valamint az elnevezésük már 

a kezdeti- és peremfeltételek megadásának előkészítése. A szimulációs háló felépítését a 19. 

ábra mutatja.  
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19. ábra A szimulációs háló felépítése. 

 

Mindhárom háló hexa-elemekből épül fel. A háromféle fúvókatípus hálózott modelljét a 20. 

ábra mutatja. 

 

 
20. ábra Hálók kialakítása a három vizsgált fúvóka közelében [43]. 

 

 

4.6 Kezdeti és peremfeltételek definiálása 
A numerikus szimulációt többfázisú folyamatként definiáltam, három fázissal. Az első 

fázis a tüzelőanyag folyadék fázisa, a második fázis a gőz fázis és a harmadik a levegő-gáz fázis 

volt [53]. A beáramlási keresztmetszetben és az injektortestben folyadék fázist, a kiáramlási 

térfogatban levegőfázist definiáltam [54]. A peremfeltételeket, amelyek meghatározzák a 

modell fizikai határait, az 6. és 7. táblázat foglalja össze. 

 

hengeres fúvóka ks fúvóka ksd fúvóka
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6. táblázat A belépő keresztmetszet kezdeti feltételei. 

Kezdeti feltétel 
Folyadék 

fázis 
Gőz fázis 

Levegő-gáz 

fázis 
Mértékegység 

Nyomás 3,5x107 - - [Pa] 

Hőmérséklet 293,15 293,15 293,15 [K] 

Turbulens 

kinetikus energia 

0,1 0,1 0,1 [M] 

Turbulens hossz 

skála 

0,001 0,001 0,001 [m2/s2] 

Térfogatarány 0,999 10-6 10-6  

 

7. táblázat A kiáramlási térfogat kezdeti feltételei. 

Kezdeti feltétel 
Folyadék 

fázis 
Gőz fázis 

Levegő-gáz 

fázis 
Mértékegység 

Nyomás 3,5x107 - - [Pa] 

Hőmérséklet 293,15 293,15 293,15 [K] 

Turbulens 

kinetikus energia 

0,1 0,1 0,1 [M] 

Turbulens hossz 

skála 

0,001 0,001 0,001 [m2/s2] 

Térfogatarány 10-6 10-6 0,999  

 

A peremfeltételek határozzák meg a modell fizikai határait és az azokban jelen levő 

alapparamétereket. A peremfeltételek négy esetben kerültek meghatározásra, a korábban 

felsorolt négy kijelölt felületre. A szimulációk 350 és 1000 bar nyomásértéken kerültek 

lefuttatásra, a kiáramlási peremfeltétel 1 bar nyomásérték volt. A peremfeltételeket a következő 

két táblázat foglalja össze. 

 

A 8. táblázat a beáramlási (inlet) peremfeltételeit mutatja be. 
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8. táblázat Beáramlási peremfeltételek. 

inlet (beáramlás) 

Folyadék fázis  

Statikus nyomás 3,5x107 [Pa] 

Hőmérséklet 293,15 [K] 

Térfogatarány 0,999  

Turb. kinetikus energia  0,1 [M] 

Turb. hossz skála 0,001 [m2/s2] 

Gőz fázis  

Hőmérséklet 293,15 [K] 

Térfogatarány 10-6  

Turb. kinetikus energia 0,1 [M] 

Turb. hossz skála 0,001 [m2/s2] 

Levegő-gáz fázis  

Hőmérséklet 293,15 [K] 

Térfogatarány 10-6  

Turb. kinetikus energia 0,1 [M] 

Turb. hossz skála 0,001 [m2/s2] 

 

A 9. táblázat a kiáramlási térfogat végét jelentő körkeresztmetszet peremfeltételeit tartalmazza.  

 

9. táblázat Kilépési peremfeltételek. 

VOL_outlet (kiáramlás) 

 
Folyadék fázis Gőz fázis 

Levegő-gáz 

fázis 
Mértékegység 

Nyomás 3,5x107 - - [Pa] 

Térfogatarány 10-6 10-6 0,999  

 

A további két peremfeltétel esetén már nem volt szükséges ennyi adat megadására. A symmetry 

peremfeltétel esetén nem volt szükség a paraméterek megváltoztatására, mert egy egyszerű 

szimmetria peremfeltétel. Az utolsó peremfeltétel az erosion, amelyet falként definiáltam, a 

hőmérsékletet pedig 293,15K-ben határoztam meg. 

 



 31 

4.7 Tüzelőanyagtulajdonságok definiálása 
A szimulációs kutatásaim célja a két vizsgált tüzelőanyag, a gázolaj és a TPO közötti 

eltérések, hasonlóságok vizsgálata állandósult állapotú befecskendezés mellett. Az egyik 

legfontosabb lépés a két tüzelőanyag tulajdonságainak megadása volt. A gázolaj tulajdonságai 

adottak, a szoftverben is kiválasztható, de a jó összevethetőség miatt a későbbi validációk során 

alkalmazott kereskedelmi forgalomban kapható dízel tüzelőanyag adatait felhasználva 

állítottam be a paramétereket [54]. Mivel a szimulációim célja főképp a folyadék 

viselkedésének vizsgálata volt, ezért nem volt szükség minden paraméter megadására, a 

tüzelőanyag sűrűsége és viszkozitása volt irányadó a szimuláció sikeres lefuttatásához. Az 

adatokat a gőz fázis esetén is meg kellett adni, a gázolaj és a TPO gőz fázisát. A TPO gőz 

fázisáról nincsenek pontos információk, így az a gázolaj folyadék-gőz fázisok kapcsolatának 

tanulmányozásával becsültem meg. A dinamikus viszkozitás a gázolaj gőz fázisában rendkívül 

alacsony érték, így az a TPO esetén is felhasználásra került, mivel értéke miatt alacsony a 

befolyásolóképessége. A sűrűség a gázolaj folyadék-gőz kapcsolat alapján adódott. 

A 10. táblázatban a gázolaj és a TPO paraméterei láthatóak, a folyadék és gőz fázisban. 

 

10. táblázat A gázolaj és a TPO tulajdonságai. 

Gázolaj 

 Folyadék fázis Gőz fázis Mértékegység 

Sűrűség 830 7 [kg/m3] 

Dinamikus viszkozitás 0,00214 10-5 [Ns/m2] 

TPO 

 Folyadék fázis Gőz fázis Mértékegység 

Sűrűség 920 7.56 [kg/m3] 

Dinamikus viszkozitás 0,00296 10-5 [Ns/m2] 

 

A kezdeti és peremfeltételek alakulását a hálózott injektortesten a 21. ábrán látható 
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21. ábra Kezdeti és peremfeltételek alakulása a hálózott testmodellen. 

 

 

4.8 A szimulációk során alkalmazott turbulencia modell 
A k-ε turbulencia modellt alkalmaztam, amely egy jól működő, konfigurálható turbulencia 

modell. A k-ε turbulencia modell alapegyenletei (20,21) [45] [55]: 

A turbulens kinetikus energia (k) a (20) transzport egyenlettel számítódik: 
T
T(
(𝜌𝑘) + T

TU+
(𝜌𝑘𝑢F) =

T
TU-

L)𝜇 + O.
@/
* T8
TU-
N + 𝑃8 + 𝑃B − 𝜌ε − 𝑌V + 𝑆8 . (20) 

A turbulens kinetikus energia disszipációs rátája (ε) a (21) transzport egyenlettel számítódik: 
T
T(
(𝜌ε) + T

TU+
(𝜌ε𝑢F) =

T
TU-

L)𝜇 + O.
@є
* T%
TU-
N + 𝐶#є

%
8
(𝑃8 + 𝐶&%𝑃B) − 𝐶$%𝜌

є(

8
+ 𝑆є. (21) 

Ahol 𝜌 a folyadék sűrűsége, t az idő, 𝑢 az x irányú sebesség, μ a viszkozitás, μt a turbulens 

viszkozitás, 𝑃8 az átlagsebesség gradiensből létrehozott turbulens kinetikus energia, 𝑃B a 

felhajtóerőből létrehozott turbulens kinetikus energia, 𝑌V az összenyomható turbulencia 

fluktuáló dilatációjának hozzájárulása a teljes disszipációs sebességhez, σk és σε a turbulens 

Prandtl számok k-hoz és ε-hoz (alapértékük: 1,0 és 1,3), 𝑆8 és 𝑆є forrás tagok, 𝐶#є, 𝐶$%	és 

𝐶&%modell állandók (alapértékük: 𝐶#є=1,44 𝐶$% = 1,68	és 𝐶&%= 1,92). 

A turbulens viszkozitás képlete (22) [48]: 

𝜇( = 𝜌𝐶O
8(

%
  (22) 

Ahol 𝐶O modell konstans, alapértéke: 0,09. 
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A lineáris kavitációs modellt három fázissal állítottam be, a modell összefüggéseit az (5) és (6) 

összefüggések írják le. A határfelület tömegcseréjét a (23) összefüggés bevezetésével 

végeztem, ez a határfelület tömegátviteli sebessége. 

𝛤6 = ∫ 𝑓(𝑟) ∙ 4𝜋𝑟$𝜌'�̇�𝑑𝑟 = −𝛤'
W
=  (23) 

A (24) összefüggés a kavitáció által létrejövő buborék sűrűsége, amely a térfogati egységre eső 

buborékok számát képviseli: 

𝑁 ,,, = &
𝑁=
,,,																																																		𝛼' ≤ 0,5

2(𝑁=
,,, − 1)(1 − 𝛼') + 1												𝛼' > 0, ,5, (24) 

A 3D grafikus eredmények írásánál a sűrűséget, TKE-t (turbulens kinetikus energia), sebességet 

és a térfogatarányt választottam ki. Ezek a paraméterek mind a három fázisban lefutottak. 

 

 

4.9 Szimulációs eredmények 

4.9.1 Dízel és TPO tüzelőanyagok 350 bar rail nyomáson vizsgált eredményei 
A szakirodalom kutatása során a leggyakrabban használt terhelési értékekhez (alapjárat, 

részterhelés) tartozó nyomásértékeket jelentik az 1750 bar maximális befecskendezési nyomású 

CR rendszereknél. Napjainkban az új generációs CR dízel befecskendezőrendszerek maximális 

nyomása eléri a 2500 bart, azonban ez az érték a teljes terhelési munkaponthoz tartozó érték. A 

kutatásaim során vizsgált nyomásértékek relevánsnak tekinthetők. Az első hat szimulációt 350 

bar rail nyomással futtattam, melyek alapjárati értékeknek felelnek meg. A 22. ábrán a 

tüzelőanyagok gőz fázis diagramjai láthatóak. A fúvókageometriák: hengeres, ks, ksd. 

 
22. ábra Gőz fázis nyomása a fúvókában, rail nyomás 350 bar. 

 

A gázolajos vizsgálat esetén a szakirodalomkutatás adatai hasonló eredményeket mutattak, 

amely igazolja a modell működőképességét. A hengeres fúvóka esetén a fúvóka belépő élénél 

kavitáció alakul ki, amely a furat teljes terjedelmében látható. Pirolízis olaj esetén a kavitáció 

hengeres fúvóka ks fúvóka ksd fúvóka

100% gázolaj

100% TPO
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mértéke nő, jól látható, hogy a felülete nagyobb, mint gázolaj esetén, és ez kihat a fúvóka 

kiáramlási keresztmetszetén túlra is. A ks fúvókageometria kialakítását az a kutatási elv 

vezérelte, hogy a kavitáció mértékét csökkentsék, ami a szimulációk alapján igazolódik is, és a 

hengeres fúvókával ellentétben itt a pirolízis olajos szimuláció esetén sem növekedett az a 

minimális kavitáció, amely az ábrán látható. Megállapítható, hogy a gőz fázisban, a fúvóka 

közelében nem érzékelhető változás a két tüzelőanyag esetén a ks fúvókánál. A ksd fúvóka 

esetén a gázolaj gőz fázisban a ks-nél kis mértékben nagyobb kavitáció alakul ki, köszönhetően 

a konfúzór-diffúzor kialakításnak, de a hengereshez képest elenyésző mértékű kavitációról van 

szó. A pirolízis olaj gőz fázisánál sajnos ez a tendencia nem folytatódik, itt már a gázolajhoz 

képest egy jóval nagyobb kavitációs folt alakult ki. 

 
23. ábra Gőz fázis nyomása a kiáramlási térfogatban, rail nyomás 350 bar. 

 

A 23. ábrán a gőz fázisok teljes kiterjedésükben láthatóak. A hengeres fúvóka esetén a gőz 

fázisok eloszlása a kiáramlási térfogatban nem szimmetrikus, főleg a pirolízis olaj gőz fázis 

esetében látható elferdülés az alsó részeknél, ez elsősorban a kavitáció hatásának róható fel. A 

ks fúvóka esetén teljes szimmetria figyelhető meg, míg a ksd fúvóka esetében csak minimális 

különbség alakul ki a gázolaj és a pirolízis olaj gőz fázis esetében.  

A 24. ábrán a tüzelőanyagok folyadék fázisaiban a sebességek értékeit mutatják be. A hengeres 

fúvókánál megfigyelhető mindkét tüzelőanyag esetén, a sebesség a fúvóka alsó tartományához 

tart, odaszorul a kis belépési lekerekítési sugár miatt. A felső részen látható kék tartomány nem 

azt jelenti, hogy ott nincs sebessége a tüzelőanyagnak, hanem hogy ott a kavitáció hatására csak 

a gőz fázis van jelen és ebben az esetben csak a folyadék fázis sebességei láthatóak. 
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24. ábra Folyadék fázis sebessége, rail nyomás 350 bar. 

 

A nagy sebesség a fúvóka alsó részébe való esésével tovább növeli az eróziós kopás kockázatát, 

a saját megfigyeléseim azt mutatják, hogy a hengeres fúvókák emiatt hamarabb használódnak, 

kopnak el. A sebesség erősen inhomogén a kilépés keresztmetszetében, ez a hatás mindkét 

tüzelőanyag esetén látható. A kilépés után a pirolízis olaj esetén sebesség csökkenés látható a 

gázolajhoz képest, illetve az inhomogenitás még magasabb, mint a másik esetben. Az 

inhomogenitás előnye, hogy a kialakuló nyíróerők hatására a keveredés jobban alakul a 

levegővel. Az égés szempontjából ez egy fontos tényező. A sebesség alsó összpontosulása is 

nagyobb mértékű a pirolízis olaj esetén. Megállapítható, hogy tisztán pirolízis olajjal rövidebb 

élettartam várható, az eróziós kopás nagyobb kockázatot jelent. A ks fúvókánál a sebességek 

szimmetrikusabb képet mutatnak, nincs nagymértékű összpontosulás a fúvóka falához, illetve 

a kilépésnél is szimmetrikus képet mutat mindkét tüzelőanyagnál a diagram. Némi különbség 

mindössze a gőz fázis jelenléte okozta sebesség kiesés látható a felső él körül, ettől eltekintve 

mindkét tüzelőanyag esetében hasonló kép alakult ki. A kilépésnél kialakuló lamináris áramlás 

hatása miatt a cseppbomlás rosszabb a ks fúvókánál, a kiáramlási sebesség is magasabb emiatt. 

A keveredés romlik a hengereshez képest, az égés minősége is rosszabb ebből kifolyólag, a 

tüzelőanyag-fáklya túl mélyre hatol. A ksd fúvóka képe a ks fúvókáéhoz hasonlít jobban. Itt is 

megtalálható a belépési örvény, némi sebesség csökkenés, ez a rész inkább a hengereshez 

hasonlítható. A pirolízis olaj esetében valamivel nagyobb ez a terület, valószínűsíthető, hogy a 

kavitáció során létrejött gőz fázis területe miatt történik a kiesés. A kiáramlás hasonlít a ks-hez, 

de a kiáramlási sebesség alacsonyabb annál, így biztosítva a jobb keveredést a levegővel, illetve 

ezáltal a tüzelőanyag-fáklya mélyre hatolása is kisebb mértékű. 

A 25. ábra a fúvókák körül kialakuló nyomás értékeket mutatja. Jól megfigyelhető, hogy a 

fúvóka közelében drasztikusan csökken a nyomás értéke, jóformán a kiáramlási térfogat 1 bar 

nyomására esik le. A hengeres fúvókánál figyelhető meg a legnagyobb nyomásesés, ez a kis 

lekerekítési sugárnak, valamint a hengeres fúvóka kialakításnak tudható be. A két tüzelőanyag 

hengeres fúvóka ks fúvóka ksd fúvóka
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között nem fedezhető fel nyomáskülönbség, azonos képet mutatnak. A ks fúvókánál már egy 

egyenletesebb nyomásesés történik, a fúvóka végéig folyamatosan csökken a nyomás, 

természetesen a belépési keresztmetszetnél egy nagyobb lépcsőugrás történt. A nagyobb 

nyomásnak köszönhetően a kavitáció ezért nem tud kialakulni a ks fúvókákban. A két 

tüzelőanyag között ebben az esetben sem figyelhető meg nyomáskülönbség kialakulása. A ksd 

fúvóka képe az előző kettő között mutatkozik, itt körülbelül a fúvóka furat közepéig tart a 

nyomásesés, ezután már környezeti nyomás látható. 

 
25. ábra Relatív nyomás a fúvókában, rail nyomás 350 bar. 

 

A gázolaj nyomáseloszlása optimális képet mutat, viszont a pirolízis olaj esetében ez már nem 

mondható el. A hengereshez hasonlóan esik a nyomás a belépési keresztmetszetnél, ezután 

pedig némileg újra megnő. Ez jól mutatja, hogy a kavitáció a pirolízis olaj esetén miért alakult 

ki, a nyomás alacsonyabb a belépési keresztmetszet után. A diffúzoros kialakításra kevésbé jól 

reagál tehát a pirolízis olaj, mint a gázolaj. A fúvóka átalakításával lehetne a kavitáció mértékét 

csökkenteni. A probléma gyökerét a diffúzoros kialakításra váltás hosszának a módosításával 

lehetne elérni, ami a konfúzor hosszának növelését jelentené, ezzel stabilizálva a pirolízis olaj 

nyomásesését, a kavitáció csökkentését. 

Végezetül a 26. ábrán a fúvókákhoz tartozó Turbulens Kinetikus Energia (TKE) alakulása 

látható. A TKE definíció szerint az átlagos kinetikus energia egységnyi tömegre vetítve az 

örvénylő áramlások esetében [56]. Minél magasabb értéket képvisel a TKE, annál nagyobb a 

folyadék fajlagos kinetikus energiája. A nagy nyomásváltozású zónákban a legnagyobb az 

értéke, mely jól látható a 26. ábrán is. Elsősorban furatban jön létre a legnagyobb kinetikus 

energia.  

A hengeres és ksd fúvóka esetében a pirolízis olaj alacsonyabb értékeket mutat a gázolajhoz 

képest, a ks fúvókánál már kisebb eltérés tapasztalható. A pirolízis olaj által okozott 

alacsonyabb fajlagos kinetikus energia arra enged következtetést adni, hogy rosszabb minőségű 
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keveredés jön létre a levegővel, alacsonyabb nyíróerő jelentkezik a sugárban, amely rontja a 

cseppbomlási folyamatokat és emiatt az égést is. A hengeres fúvókánál a furat teljes hosszában 

magas értéket képvisel a TKE, ez is jól bizonyítja a hengeres fúvóka jó keveredést biztosító 

magatartását, ahogy az már a korábbiakban is igazolásra került. 

 

 
26. ábra TKE a kiáramlási térfogatban, rail nyomás 350 bar. 

 

A ks fúvókánál ez a jelenség már nincs jelen, csak a furat után látható magasabb TKE érték. A 

harmadik esetben a gázolaj fázisban látható némi magasabb TKE érték a furat felső részében, 

de ez a jelenség a pirolízis olaj esetén már nem figyelhető meg. Összességében elmondható, a 

pirolízis olajos vizsgálatok azt mutatják, hogy csökken a TKE értéke mindenhol, és ez rosszabb 

cseppbomláshoz vezet, erősen befolyásolja az égés minőségét és a kialakuló emissziós értékek 

is romlanak a gázolajhoz képest, ha nem vesszük figyelembe az egyéb rontó körülményeket 

sem a pirolízis olaj esetében. A leglátványosabb változás ilyen téren a ksd fúvókánál alakult ki. 

 

 

4.9.2  Dízel és TPO tüzelőanyagok 1000 bar rail nyomáson vizsgált eredményei 
Az 1000 bar rail nyomású szimulációk paraméterei az előzőekben bemutatott 

vizsgálatokhoz képest csak a nyomásértékben különböznek. Ez a befecskendezési nyomásérték 

a szakirodalomkutatás [57] alapján legtöbbet használt motorterheléshez tartozó rail 

nyomásérték. A 27. ábrán a tüzelőanyagok gőz fázisai láthatóak.  

 

hengeres fúvóka ks fúvóka ksd fúvóka
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27. ábra Gőz fázis nyomása a fúvókában, rail nyomás 1000 bar. 

 

 

A hengeres fúvókánál a kavitáció mértéke gázolaj esetén növekedett, ahogy erre előzetesen 

számítani is lehetett. Megállapítható, hogy a pirolízis olajjal a kavitáció mértékének növekedése 

sokkal nagyobb értéket képvisel, mint a gázolajjal. A kavitáció már a fúvókafurat 

kétharmadában jelentős mértékű és erősen kiér a kiáramlási térfogatba is, ezzel rontva a 

paramétereket. Mivel a hengeres fúvóka még mindig egy elterjedt és használatban lévő típus, 

így valós tesztek során nem érdemes ezzel a fúvókával kísérletezni tisztán pirolízis olajjal, a 

fent leírtak miatt. A ks fúvóka ellenben semmilyen változást nem hozott, dacára a 

megháromszorozott nyomásnak, a kavitáció még mindig csak egy nagyon kis területen jelenik 

meg. A ksd fúvókánál a hengereshez hasonló kavitáció növekedés látható, de nem akkora 

mértékben. A gázolaj és a pirolízis olajnál is növekedés történt, de mint a hengeresnél, itt is a 

pirolízis olaj mutat rosszabb képet. Ugyan a kavitáció csak a furat felében van jelen és az nem 

is ér ki a kiáramlási térfogatba, mégis a geometria javítására lenne szükség ahhoz, hogy 

alacsonyabb mértékű legyen a kavitálás. 

A 28. ábra a TPO tüzelőanyag folyadék fázisának sebességeit mutatja.  

 

hengeres fúvóka ks fúvóka ksd fúvóka
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28. ábra Folyadék fázis sebessége a fúvókában, rail nyomás 1000 bar. 

 

Az 1000 bar nyomás mellett a sebességek körülbelül a duplájára növekedtek a 350 bar 

nyomással szemben. A hengeres fúvóka gázolajos sebességében nem történt különösebb 

változás, mindössze a sebességértékek növekedtek. A pirolízis olajnál teljes mértékben az alsó 

tartományba összpontosult, ezzel különösen nagy eróziós hatást gyakorolva az alsó részre. 

Ezzel az eredménnyel kiegészülve levonható a következtetés, hogy a hengeres fúvóka nem 

túlságosan alkalmas pirolízis olajos használatra, illetve a gyakorlatban nem várható hosszú 

élettartam. A ks fúvóka esetében újra elmondható, hogy mind a kettő tüzelőanyag esetében 

megegyezik a sebesség eloszlása, a kilépésnél egy egyenletes lamináris áramlás látható, amely 

rontja a jó keveredés létrejöttét, illetve a tüzelőanyagfáklya túl mélyre hatol. A ksd fúvókánál 

sem fedezhető fel különösebb változás.  

A 29. ábra a TKE-t ábrázolja, 1000 bar nyomáson.  

 

 
29. ábra TKE a fúvókában és a kiáramlási térfogatban, rail nyomás 1000 bar. 
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A hengeres kialakításnál gázolaj esetén a 350 bar eredményekhez hasonlóan a fúvókában alakul 

ki nagy TKE, de mivel a rail nyomás is magasabb, így már a sugárképnél is megfigyelhető a 

magasabb kinetikus energia. Az örvénylés nagyobb a magasabb nyomás által mind a három 

kialakításnál. A pirolízis olaj hengeres fúvókás verziójánál kisebb mértékben alakult ki a 

kinetikus energia. A pirolízis olaj esetén valamivel rosszabb cseppbomlásra lehet számítani, de 

ettől eltekintve is, a hengeres nem megfelelő a pirolízis olaj számára. A ks fúvóka mindkét 

tüzelőanyagnál közel azonos kinetikus energiát mutat, a pirolízis olajé valamivel alacsonyabb 

érték. A ksd fúvókánál ugyanaz a helyzet látható, a pirolízis olajos fázisban hasonló kép van 

mindkét tüzelőanyag esetében, a pirolízis olajnál valamivel kisebb mértékű TKE alakult ki. A 

szimulációk alapján leszögezhető, hogyha tisztán pirolízis olajjal akarunk egy dízelmotort 

működtetni, akkor a ksd kialakítású fúvóka adja a legjobb eredményeket, ha az összes 

szempontot számításba vesszük. A hengeres fúvóka kavitációja csak emelkedő tendenciát 

mutatott, a ks fúvóka hasonló eredményeket produkált gázolajjal is, de a ksd fúvóka mindkét 

tüzelőanyagnál jobb keveredést és alacsonyabb áramlási sebességet hozott. 

 

 

4.9.3  Szimulációk TPO-gázolaj keverékekkel 
A tisztán pirolízis olajjal elvégzett vizsgálatok után arra a következtetésre jutottam, 

hogy szükséges egy TPO-gázolaj keverékű tüzelőanyag szimulációs modell kipróbálása is. A 

keverés mértékét a gázolaj biotartalmának százalékos értékeiből kiindulva alakítottam ki. A 

jelenlegi helyzetben Magyarországon az előírások szerint a B7 és B10 jelű gázolajok vannak 

kereskedelmi forgalomban a közúti gépjárművek számára. A B7 jelű gázolaj legfeljebb 7 tf% 

biotartalommal rendelkezhet, míg a B10 jelű legfeljebb 10 tf% biotartalommal rendelkezhet. 

Ezek alapján egy 90 tf% gázolaj és 10 tf% pirolízis olaj tartalmú keverékű tüzelőanyag 

kialakítása került sorra, illetve egy 20 tf% tartalmú pirolízis olajos koncentrátum is. A gázolaj 

és a pirolízis olaj tulajdonságaiból adódik a keverék tulajdonsága, amelyet a 11. táblázat foglal 

össze. Az egyszerűség kedvéért itt már csak a szimuláció szempontjából lényeges két-két 

paraméter van feltüntetve. 
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11. táblázat TPO-gázolaj keverékek paraméterei. 

10 tf% TPO-gázolaj keverék paraméterei 

 Folyadék fázis Gőz fázis  

Sűrűség 839 7,056 [kg/m3] 

Dinamikus viszkozitás 0,00222 10-5 [Ns/m2] 

20 tf% TPO-gázolaj keverék paraméterei 

 Folyadék fázis Gőz fázis  

Sűrűség 848 7,112 [kg/m3] 

Dinamikus viszkozitás 0,002304 10-5 [Ns/m2] 

 

Jól látható, hogy a gázolaj tulajdonságaihoz képest a TPO csak kis mértékben változott meg, 

természetesen ez csak a befecskendezés szempontjából igaz, ha a többi tulajdonság is át lenne 

számítva, akkor már bizonyos paraméterek jobban romlanának, amelyek az emisszió 

növekedéséhez és teljesítményvesztéshez vezetnének. A módosított tüzelőanyag 

paraméterekkel az alapjárati 350 bar szimulációt futtattam, már ott is jól megfigyelhetők a 

lezajlott folyamatok. 

 

 
4.9.4  Szimulációs eredmények 10 tf% és 20 tf% TPO-gázolaj tüzelőanyag 

keverékekkel 
Az előző szimulációk eredményéből kiindulva a gőz fázis diagram, a folyadék fázis 

sebesség diagram és a TKE diagram kerül vizsgálat alá. A 30. ábrán a keverék tüzelőanyagok 

gőz fázis diagramjai láthatóak.  

Ahhoz, hogy szemléletesebbek legyenek az eredmények, most is csatoltam az eredeti 

350 bar rail nyomású gázolaj és pirolízis olaj eredményeket mindhárom fúvókánál. Balról 

haladva az eredeti gázolajos és pirolízis olajos eredmények láthatók, ezeket követi a 10 tf%, 

majd a 20 tf% pirolízis olaj tartalmú gázolaj. Ennek a vizsgálatnak az volt a célja, hogy a 

pirolízis olajat úgy vizsgáljuk, mintha a kereskedelmi forgalomban kapható gázolaj-biogázolaj 

keveréket alkalmaznánk. 
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30. ábra Gőz fázis nyomás értékek a fúvókában. Rail nyomás: 350 bar. 

 

A hengeres fúvókánál a kavitációs állapotból indulunk ki és sajnos, ahogy 100 tf% pirolízis olaj 

esetén, úgy a 10 tf% és 20 tf%-os keveréknél is nőtt a kavitáció mértéke, hasonló képet mutat 

a tisztán pirolízis olajos vizsgálathoz. A tisztán pirolízis olajos vizsgálatnál is azt állapítottam 

meg, hogy hengeres fúvókával, a kisebb belépő lekerekítés miatt, nem érdemes teszteket 

indítani, mert vagy rosszabb keveredést biztosít az égés számára vagy erős eróziós hatást hoz 

létre a fúvókában, amely gyors tönkremenetelhez vezet. A ks fúvókánál itt sem jött létre lényegi 

kavitáció, ahogy erre a korábbi vizsgálatok alapján számítani is lehetett. A ksd fúvóka 

hasonlóan kedvezőtlen eredményt szolgáltat, a 10 tf% és 20 tf%-os keveréknél is sokkal 

nagyobb területen jön létre kavitáció, ezzel a ksd fúvóka előnyeiből, a kavitáció csökkentése és 

a beáramlási sebesség csökkentése, csak a beáramlási sebesség csökkentése marad meg. 

A folyadék fázis sebesség diagramjai a 31. ábrán találhatóak, itt is igazolódott, hogy a hengeres 

fúvóka sem 10 tf%-os, sem 20 tf%-os keverékkel nem alkalmas a megfelelő működésre.  
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31. ábra Folyadék fázis sebesség értékek a fúvókában. Rail nyomás: 350 bar. 

 

 

Az eróziós hatást növeli a nagysebességű folyadék ütközése a furat alsó felében. A keveredést 

jól biztosítja a hengeres fúvóka, de a magas kavitáció és eróziós hatás miatt nem túl üzembiztos 

konstrukciónak bizonyul. A ks fúvókánál az előbbi probléma nem jelentkezik, a sebesség 

némileg elferdül az alsó tartományba, de ez még elfogadható mértékű. A probléma a már 

többször említett nagy sebességű kiáramlásban rejlik, a konfúzoros kialakításnak megfelelően. 

A ksd fúvókánál is folytatódik a tendencia, a pirolízis olaj jelenléte határozza meg a 

sebességdiagramokat, a sebesség egyre lentebb tolódik, amely a furat számára eróziós hatást 

kelt, de nem olyan mértékben, mint a hengeresnél. Az égés szempontjából most is, mint ahogy 

az előző vizsgálatoknál, a ksd fúvóka a legmegfelelőbb típus. A kavitáció mértéke még 

megfelelő, a sebesség pedig a kellő mértékű, a tüzelőanyagfáklya mélyre hatolása csökken a ks 

fúvókához képest, a keveredés a levegővel megfelelő, de erre bizonyíték a 32. ábrán látható 

TKE értékek is. 
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32. ábra TKE a fúvókában és a kiáramlási térfogatban. Rail nyomás: 350 bar. 

 

Érdekes eredményt mutat a kinetikus energia alakulása a hengeres fúvóka sugárképében. A 

sugár asszimetrikus, de a pirolízis olajos koncentrátumok esetében magasabb TKE alakul ki a 

sugár alsó felében, mint a tiszta pirolízis olajnál. A magasabb érték pedig jelzi, hogy a sugárban 

nagyobb nyíróerők jönnek létre a tüzelőanyag és levegő keveredésénél, a cseppbomlás jó 

értéket mutat, amely az égés és az emisszió szempontjából feltétlenül fontos. A nagyobb gázolaj 

térfogatszázalék alapján nem meglepő az eredmények alakulása, elsősorban a 10 tf% pirolízis 

olaj keverék mutat magasabb energiaszintet. A ks fúvókánál az előbbi eset megfordult, a 

hagyományos gázolajjal alakul ki magasabb értékű kinetikus energia a sugárképben, a 

szimmetria mind a négy esetben azonosan alakul. A ksd fúvóka esetében a hengereshez 

hasonlóan, a pirolízis olajos koncentrátumok alacsonyabb energiát vonnak maguk után a 

gázolajhoz képest, de a sugárkép ezeknél asszimetrikusabbá is válik, a fúvóka kialakítása miatt.  

Összességében elmondható, hogy a 10 tf% és a 20 tf% pirolízis olaj tartalmú gázolaj 

eredményei közel azonosnak mondhatók a szimulációk alapján. A kavitációs értékek a hengeres 

és a ksd fúvókánál is romlottak valamivel, a ks fúvóka stagnált ez esetben. A sebességek 

hasonlóan alakultak a hagyományos gázolajhoz képest. A kinetikus energia a hengeres és ksd 

fúvókánál a keverékek hatására közel azonosan alakult, míg a ks fúvókánál inkább csökkenő 

tendenciát mutatott.  
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4.9.5  TPO-gázolaj keverékekkel végzett szimulációk összegzése 
 

A szimulációs vizsgálatok összegzéseként világosabb kép alakult ki, hogy miként 

viselkedik a pirolízis olaj a CR injektorokban, azoknak különféle fúvóka típusaiban. A 

szimulációkkal csak a fúvókában lezajló folyamatokat lehetett megvizsgálni, a két 

tüzelőanyagtípus legtöbb paramétere ebbe a vizsgálati típusba nem került be, mert döntően nem 

befolyásolta volna az eredmények alakulását.  

A hengeres fúvóka tesztjei során igazolást nyert, hogy a fúvókában kialakuló kavitáció mértéke, 

pirolízis olaj hozzáadásával, illetve tiszta pirolízis olajos tesztek során, erősen növekedett. A 

stabil tüzelőanyagfáklya nem jött létre, asszimetrikus alakot öltött fel. A keveredés ellenben a 

kavitációnak köszönhetően jó arányt mutatott, de a nagy eróziós hatás miatt, a hengeres fúvóka 

nem ajánlott hosszabb használat során, hiszen alacsonyabb élettartam várható. A konfúzoros 

fúvóka szimulációi során nagymértékű változás nem történt, ha a tüzelőanyag paraméterei 

változtatásra kerültek. A kavitáció elenyésző, de a folyadék sebessége túl magas volt, amely 

rossz minőségű keveredést biztosít. A tüzelőanyagok nagy sebességgel mélyre hatolnak, az 

égéstér falainak nedvesítéséhez vezetnek, a párolgás is alacsonyabb mértékű. A pirolízis olaj 

esetében a TKE is alacsonyabb energiaszintet képviselt, amely tovább rontja a keveredést és a 

párolgást. A ks fúvóka esetében is rosszabb értékek jöttek ki a pirolízis olajnál. A ksd fúvóka 

adta talán a legideálisabb képet, a kavitáció nem túl nagymértékű volt, és a folyadék fázis 

sebessége is alacsonyabb a ks fúvókáénál, így jobb keveredés adódik a fúvóka alkalmazásával. 

A pirolízis olaj ott is rosszabb értékeket eredményezett, de az előző két fúvókához képest, ez 

volt a legkedvezőbb a legtöbb szempontot figyelembe véve. A vizsgálatok bebizonyították, 

hogy a pirolízis olaj használható a CR injektorokban, akár geometriai méretek megváltoztatása 

nélkül, ám a tüzelőanyag-levegő keverék létrejötte a legtöbb esetben rosszabb értékeket 

produkált, és a káros kavitáció nőtt.       
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5. Szimulációs eredmények validálása 
 

5.1 A vizsgált injektortípus bemutatása 
A befecskendezési tulajdonságokat egy első generációs haszongépjárművekre kifejlesztett 

BOSCH CRIN 1 típusú injektoron vizsgáltam. Ennek a rendszernek a megengedett legnagyobb 

nyomása 1400 bar volt, amelyet a későbbiekben tovább emeltek. Az injektor metszetét a 33. 

ábra mutatja. Az injektor öt fő alkatrészcsoportból áll [54]. Az befecskendezőtest (1) tartja 

össze a 8 lyukú fúvókát (2) a mágnestekercs-egységgel (3) és tartalmazza a 4 szeleptestet. Az 

mágnesszelep (5) armatúrája egy golyóval együtt mozog. A golyós szelep nyitja és zárja az 

úgynevezett A-fojtást. A szeleptest két kalibrált furatot tartalmaz (A- és Z-fojtások), amelyek a 

vezérlőkamrában (6) létrejövő pillanatnyi nyomást befolyásolják, a vezérlőkamrát alulról pedig 

a vezérlődugattyú (7) zárja. A vezérlődugattyú közvetlen fizikai kapcsolatban van a fúvóka 

tűvel (8). A befecskendező szelep nagynyomású oldalát piros, míg a résolaj visszavezetést sárga 

szín jelzi. A befecskendező szelep működési elve szervo-mechanizmuson alapszik, amelynek 

legfontosabb része a két kalibrált nyílással rendelkező vezérlőkamra [58]. A rendszer nyugalmi 

állapotában a belső csatornákat és a vezérlőkamrát nagy nyomású olaj tölti fel a közös 

nyomócső felől. A vezérlőkamrában felépülő tüzelőanyag nyomás a becskendező tű rugójának 

erejével együtt lenyomja a porlasztótűt a fészkébe, tehát nincs befecskendezés. Amikor a 

mágnesszelep tekercsét áram gerjeszti, a felépülő mágneses erő felhúzza az armatúrát és 

kinyitja a golyós szelepet a vezérlőkamra felett. Ily módon az A-fojtás kinyílik, a kamrában a 

nyomás csökkenni kezd. A Z-fojtás úgy van méretezve, hogy folyamatos nyomásesést tartson 

fenn a rail nyomáshoz képest, tehát a golyós szelep nyitása után a nyomás a vezérlőkamrában 

alacsonyabb marad, mint a porlasztótű körül [55]. A befecskendező tűnél, a fúvókák közelében 

a rail nyomás a tűt a rugóval szemben felnyomja és kinyitja a fúvóka furatokat, megkezdődik a 

befecskendezés. Ha már nem folyik áram a mágnesszelepben, az armatúra rugó bezárja a golyós 

szelepet és a vezérlőkamra ismét feltöltődik nagynyomású tüzelőanyaggal, a vezérlődugattyú 

lenyomja a tűt a helyére, és a befecskendezés befejeződik [59]. 
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33. ábra BOSCH injektor metszete (Boehner et al. 1997 alapján). 

 

A szimulációk validálását a Lito Technik Kft. által kutatás-fejlesztési célokra kifejlesztett 

injektorvizsgáló berendezésén végeztem. Ezzel az injektorvizsgáló berendezéssel szabadon 

beállíthatók az injektorok nyitási idői és nyomásértékei, valamint rendelkezik külön 

sugárképvizsgálatra alkalmas térrel. Az eszköz műszaki specifikációit a 12. táblázat 

tartalmazza. 

 

12. táblázat Az injektorvizsgáló berendezés műszaki specifikációi [60]. 

LDX CR injektorvizsgáló berendezés műszaki adatai 

Meghajtó elektromotor 5,5 kW 3 fázisú 

Vizsgálható injektorok száma 4 

Magasnyomású szivattyú fordulatszáma 100-3000 fordulat/min 

Rail nyomás (magas nyomás) HP  100-1800 bar 

Tüzelőanyag tápszivattyú nyomás (alacsony nyomás) LP 0-7 bar 

Injektor nyitási idő 0,1ms–3 ms 

Teszt időtartam 0-99 min 

 

A sugárkép felvételeket több szögből egy Olympus Ispeed 3 kamerával vizsgáltam, a kamera 

műszaki adatait a 13. táblázat tartalmazza. 
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13. táblázat Olympus Ispeed 3 kamera műszaki specifikációi [61]. 

Olympus Ispeed 3 kamera műszaki specifikációi 

Maximális felbontás 1280 x 1024 

Maximális filmkocka sebesség 150,000 FPS 

Pixelméret 21um 

Szenzorméret 21,5 mm x 26 mm 

Képmélység 10 bit 

Memória  4 GB RAM 

 

Az injektor vizsgáló berendezésben a vizsgáló olajat lecseréltem kereskedelmi forgalomban 

kapható prémium gázolajra és először ezzel mértem a befecskendezési sugár alakulását (34. 

ábra). 

 

 
34. ábra Gázolajjal kialakult sugárkép. 

 

 

A gázolajjal végzett mérések visszaigazolták a szimulációk során kapott eredményeket, a 

sugárképek szimmetrikus alakot öltöttek.  

A sugárkép alakja 0,4 ms, 0,6 ms, 0,8 ms és 1,8 ms időpillanatokban a 35. ábrán láthatóak. 
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35. ábra A gázolaj sugárképének alakulása különböző időpillanatokban.  

Rail nyomás: 350 bar. 
 

Ezután megismételtem a méréseket 10% és 20% TPO keverési aránnyal majd végül tisztán TPO 

tüzelőanyaggal. A gázolaj-TPO keverékek és a tisztán TPO vizsgálatai során azt tapasztaltam, 

hogy a sugárképek aszimmetrikus alakot öltöttek, elkezdtek „fodrozódni”, amely kavitációra 

utaló jeleket mutatott (36. ábra). A mérések során a szimulációs vizsgálatoknál tapasztalt 

eredményeket kaptam. Mivel a befecskendezési sugárkép alakja döntő hatással van a későbbi 

égésfolyamatra, majd az emissziós értékekre, ezért ezek a tapasztalatok adták az alapot a 

további kutatásaim elvégzésére. 

 
36. ábra Sugárképek 0,8ms időpillanatban készítve. Rail nyomás 350 bar. 
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6. Keverékek eróziós hatásainak vizsgálata 
 

A befecskendezőrendszer vizsgálatai során eltérő motor üzemmódokat vizsgáltunk a 

nyomás, befecskendezési idő, motor fordulatszám változtatásával. Egyúttal a tiszta gázolajjal 

és egyre nagyobb koncentrációjú TPO keverék használatával végeztük a teszteket.  

Bizonyos esetekben az injektorok tönkremenetele volt tapasztalható. A hibajelenség 5% 

feletti TPO bekeverési aránynál és csak a magas nyomású CR befecskendezőrendszer 

vizsgálatai során jött létre. A befecskendezők meghibásodásának feltárásához a 37. ábrán 

látható Ishikawa diagramot vázoltam fel. 

 

 
37. ábra Ishikawa diagram az injektorok meghibásodásának feltárására. 

 

Az Ishikawa diagram leírja azokat a tényezőket, amely a berendezések idő előtti 

elhasználódását eredményezné. E megállapítások alapján fel tudtam tárni, hogy melyek azok a 

paraméterek, amelyekre különös figyelmet kell fordítanom a további kutatásaim során. A 

diagram alapján meghatározható, milyen vizsgálatok szükségesek az injektorok korai 

elhasználódásának meghatározására. Ezek közül a próbapadi vizsgálatok, a tüzelőanyag 

összetétel meghatározása, a pirolízis olaj nedvesítőképességének vizsgálata, valamint a 

próbapadi vizsgálatok utáni mikroszkopikus vizsgálatok képezik ennek a kutatásnak a részét. 

A próbapadi vizsgálatokkal olyan szimulált környezetet lehetséges teremteni, amely a valós 

forgalmi viszonyokban üzemelő motor üzemállapotait képesek visszaadni. A korábbi kutatások 
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során, amelyek motorfékpadi méréseken és befecskendezési szimulációkon, valamint sugárkép 

vizsgálatokon alapultak megállapítást nyert, hogy bizonyos térfogatszázalékú keveréknél a 

nagynyomású befecskendezőrendszer injektorai károsodást szenvednek, valamint hosszabb 

állásidőknél a tüzelőanyagrendszer elemeiben lerakódások voltak tapasztalhatók. Ezek a 

kutatási eredmények vezettek a pirolizis olaj és keverékeinek a lentebbi szempontok szerinti 

vizsgálataihoz. 

 

6.1 A TPO tüzelőanyag nedvesítőképesség vizsgálata 
A tüzelőanyag nedvesítőképesség lényeges szempont dízel befecskendezőrendszer 

esetében, mivel finom megmunkálással, nagy pontossággal illesztett alkatrészek 

elmozdulásával történik a porlasztás. Ahhoz, hogy meg lehessen határozni a vizsgált új 

tüzelőanyag nedvesítőképességét, nedvesítőképesség vizsgálatot kell végezni, amellyel a 

szabványos kereskedelmi forgalomban kapható dízel tüzelőanyaggal összehasonlítva 

meghatározható milyen mértékben tér el pozitív vagy negatív irányba az új tüzelőanyag. A 

nedvesítőképesség meghatározására több módszer terjedt el ebben az esetben a nyugvó csepp 

módszer került alkalmazásra (38. ábra).  

 

 
38. ábra A TPO tüzelőanyag nedvesítőképesség vizsgálata. 

 

Egy mikropipetta segítségével 2-3 milliliter folyadékot kell felszívni, majd ráengedni egy előre 

meghatározott próbatestre, amely ebben az esetben megegyezett az injektor anyagával. A felvitt 

folyadék a Young-egyenlet három tételétől függően fog viselkedni [60]. Fontos törekedni arra, 

hogy a vizsgálati körülmények minél inkább egyezzenek a valós alkalmazásban lévő 

tényezőkkel. A folyadékcsepp felvitelét követően a folyadék valamekkora mértékben szétterül 
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a felületen. Minél jobban szétterül, annál jobb a nedvesítőképessége és annál kisebb a 

peremszöge. Erre a magyarázat, amennyiben a folyadék adhéziója nagyobb, mint a kohéziója 

akkor a folyadék molekulái jobban tapadnak az adott felülethez, mint önmagához. A mérések 

során a peremszög, ami számunkra mérhető adat. A peremszög nem más, mint a folyadékcsepp 

fala és a próbatest felülete által bezárt szög. A szétterülés mértéke oldalról fényképezve 

meghatározható. Ebben az esetben hidrofil állapot jött létre, azaz egy filmréteg alakul ki a 

vizsgált minta felületén. A filmréteg eloszlása a fémlapon hasonló alakot öltött mind a 

dízelolajnál, mind pedig a pirolízis olajnál. A folyadék nedvesítőképessége annál jobb, minél 

nagyobb mértékben képes szétterülni, avagy minél nagyobb annak a nedvesítőképessége. Erre 

a magyarázat, hogy ha a folyadék alacsony nedvesítőképességgel rendelkezik, akkor az 

állandóan lefolyik a kenni kívánt felületről, azaz nem képez egy állandó kenőréteget. Ha a 

kenőréteg minősége instabil, akkor a kenési állapot is romlani fog, így nagyobb eséllyel fog 

fém a fémen elmozdulni, ami nagymértékű kopáshoz vezet. Ebben az esetben miután mindkét 

folyadék hasonlóan viselkedett, a kenési képességük is hasonló. Ez a pirolízis olaj számára 

pozitív tulajdonságként írható fel. 

 

 

6.2 Befecskendező injektorok próbapadi vizsgálatai 
A befecskendező injektorok próbapadi vizsgálatai során a pirolízis olaj befecskendező 

rendszerre gyakorolt kémiai és mechanikai tulajdonságainak elemzése volt a cél. Szükséges azt 

is megállapítani, hogy a kutatások során szimulációkkal és motorfékpadi vizsgálatokkal mért 

tüzelőanyag keverékek a hosszútávú üzemeltetés során okoznak-e valamilyen káros hatást a 

finomfelületi megmunkálású injektorok alkatrészein. A tesztek során a különböző 

térfogatszázalékban bekevert tüzelőanyagokat próbapadon, száz órás ciklusokban, a 

szakirodalomkutatás alapján [60] leggyakoribb fordulatszám-nyomás értéken üzemeltettem 

[61]. A tesztek során beállított paraméterek a 14. táblázatban láthatóak. Az első teszt során 

2,5%-os keverékkel 100 üzemóra után nem tapasztaltunk elváltozást, azonban az 5%-os 

keverék esetében már jelentős elváltozások voltak megfigyelhetők. Az üzemanyagszivattyú 

hangja megváltozott és a visszaellenőrzésnél, a befecskendezők állapota is nagymértékben 

romlott. Az injektorok már nem voltak képesek tömítetten zárni, folyamatosan eresztették a 

tüzelőanyagot.  Az injektorok egy Bosch befecskendező szakszervízben szétbontásra kerültek 

és azok állapotáról mikroszkópos felvételek készültek. 
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14. táblázat A próbapadi tesztek során beállított paraméterek. 

 Gázolaj 

[%] 

TPO 

[%] 

Rail 

nyomás 

[bar] 

Befecskendezési 

idő 

[ms] 

Motorfordulatszám 

[1/s] 

Teszt 1 0 100 2000 1500 1200 

Teszt 2 2,5 97,5 2000 1500 1200 

Teszt 3 5 95 2000 1500 1200 

Teszt 4 7,5 92,5 2000 1500 1200 

Teszt 5 10 90 2000 1500 1200 

 

A mikroszkópi képeken az volt tapasztalható, hogy az injektor bemenő fojtó furatában az 

üzemanyagból kiváló szennyeződés, elzáródást okozott (39. ábra). A szennyeződés a pirolízis 

olajból kiváló gumi, amely a tapasztalatok alapján hosszabb állásidőnél következik be. 

 

 
39. ábra Az injektor tüzelőanyag áteresztő furatában lerakódott szennyeződés. 

 

Ez az elzáródás a befecskendező belsejében egyenetlen nyomáseloszlást okoz, ami a vezérlő 

dugattyúra oldalirányú erővel hat, amely a vezérlődugattyú excentrikus kitérését okozza, amely 

rendellenes súrlódáshoz és kopáshoz vezet (40. ábra). 
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40. ábra Vezérlődugattyú felületi kopása a magasnyomású gázolaj bevezetési csatornájánál. 

 

 

Az injektor többi szerkezeti elemét megvizsgálva, nem volt látható jelentősebb kopás vagy 

lerakódás, mint az ugyanennyi üzemórát gázolajjal normál üzemi (vagy a közúti forgalomban 

használt) körülmények között üzemeltetett injektorokban [62]. A porlasztócsúcson sem volt 

látható elváltozásra, kopásra utaló jel (41. ábra). 

 

 
41. ábra Porlasztócsúcs 200 üzemóra után. 

 

6.3 Tüzelőanyagkeverékek homogenitásvizsgálata 
A kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyagok kis mértékben tartalmaznak növényi 

alapú tüzelőanyag adalékot. Ebből kifolyólag a szavatossági időt három hónapig tudják 

garantálni, hosszabb állásidő után a tüzelőanyag keverék elveszíti homogenitását és kiválások 

keletkeznek, amelyek lerakódásokhoz vezetnek a járművek tüzelőanyag ellátó berendezésiben. 

Ez alól az egyes forgalmazók prémium tüzelőanyagai jelentenek kivételt, amelyek nem 

tartalmaznak biotüzelőanyag komponenst. A kutatásaim során az élettartam tesztek 

meghibásodásokat mutattak, amelyek a tüzelőanyag komponensek egyes alkotóelemeinek 
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kiválásaira, a tüzelőanyag keverék homogenitásának problémáira utaltak. A tüzelőanyag 

keverék homogenitásának vizsgálata céljából a befecskendezőrendszer egyes elemeit három 

hónap időtartamra vizsgáltam TPO-ba merítve. A vizsgálatok során azt tapasztaltam, hogy az 

injektorcsapon 0,2g (42. ábra), a házon 0,1g tömegű gumiszerű anyag rakódott le.  

 

 
42. ábra Injektorcsapon tapasztalható lerakódások (bal oldalon az új, jobb oldalon a TPO-

ba merítést követően szennyezett injektorcsap). 

 

A vizsgálatokat megismételtem úgy, hogy ugyanakkora időtartamra prémium dízel 

tüzelőanyagot kevertem TPO-val. Ebben az esetben már a keverékek megőrizték 

homogenitásukat, nem tapasztaltam olyan mértékű lerakódást a vizsgált szerkezeti elemeken, 

amelyek meghibásodásokhoz vezethetnének. 

A kísérletek során az tüzelőanyag-ellátás és a befecskendező rendszer meghibásodására 

utaló jeleket nem tapasztaltam. A vizsgálatok előtt és után a motor szerkezeti állapotát 

(hengerfal, égéstér, dugattyú, szelepek) endoszkópkamerás vizsgálatokkal ellenőriztem, és 

semmilyen elváltozást nem tapasztaltam (43. ábra).  

 

 
43. ábra Hengerfal endoszkópkamerás felvétele a vizsgálatokat követően. 
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6.4 Ellenőrző mérések végrehajtása 
Az injektorvizsgálati munkapontok meghatározásánál alapjárati, tranziens, részterheléses 

és teljes terheléses üzemállapotok kerültek szimulálásra. A paraméterek meghatározása az 

injektorvizsgálati jegyzőkönyvből kerültek beállításra. Az első munkapont az alapjárati 

üzemállapot, amikor a motor terheletlenül jár. Ilyenkor a fordulatszám és a nyomás kicsi, rövid 

a befecskendezési idő (rail nyomás: 240 bar, befecskendezési idő: 700 ms, fordulatszám: 400 

1/perc). 

A második egy tranziens üzemállapot, amikor alacsony fordulatszámról van gyorsítva a 

motor. Ilyenkor a motor által nyújtott forgatónyomatékot még nem használjuk ki teljes 

mértékben, de a közös nyomócsőben felépülő nyomás jelentősen nagyobb, mint alapjáraton és 

a befecskendezési idő is hosszabb lesz (rail nyomás: 1500 bar, befecskendezési idő: 700 ms, 

fordulatszám: 900 1/perc). 

A harmadik vizsgált üzemállapot egy teljese terheléses üzemállapotot szimulál. A közös 

nyomócsőben létrejövő tüzelőanyag nyomás ilyenkor a legmagasabb és a befecskendezésre 

rendelkezésre álló idő is ebben az esetben a leghosszabb. A motor fordulatszáma magasabb, 

mint az előző két üzemállapotban (rail nyomás: 2000 bar, befecskendezési idő: 1500 ms, 

fordulatszám: 1200 1/perc). Ebben az esetben a motor által előállított forgatónyomaték 

maximális. A forgattyúsház alkatrészeire, főtengelyre és a dugattyúkra is ekkor hat a 

legnagyobb terhelés. 

A negyedik vizsgált üzemállapotot egy részterheléses üzemállapot. A fordulatszám a 

teljesítmény és nyomatéki görbe tartományának egy közbenső részén helyezkedik el, a motor 

teljesítményének és nyomatékának csak egy töredéke van felhasználva (rail nyomás: 1000 bar, 

befecskendezési idő: 1000 ms, fordulatszám: 1200 1/perc).  

Az egyes tesztek lefutása után injektor próbapadi vizsgálatokat végeztem, amelyek során 

meghatároztam, hogy milyen mértékben tér el a gyári értékektől az injektorok szállítása, 

továbbá a porlasztócsúcs zárási tömítése megfelelő-e. A próbapadi teszteket követően 

befecskendezési sugárkép vizsgálatot végeztem, amely során az injektor szórásképét 

szemrevételezéssel vizsgáltam. A sugárkép vizsgálatok során a 2,5%-os tesztek után nem volt 

tapasztalható rendellenesség a mért szállítási mennyiségekben és a tömítettségi vizsgálatoknál. 

A befecskendezési sugárkép is megfelelő alakot mutatott. Rendellenességek az 5%-os 

keverékkel lefuttatott tesztek után voltak tapasztalhatók, ezek után az injektorok szerkezeti 

vizsgálata volt szükséges a meghibásodás okainak feltárása érdekében.  
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A tesztek után a próbapadi vizsgálatok során mért szállítási értékeket milliliterben a 15. táblázat 

tartalmazza. 

 

15. táblázat Próbapadi szállítási mennyiségek alakulása az egyes teszteket követően. 

Munkapont Tüzelőanyag 1 injektor 2 injektor 3 injektor 4 injektor 

240[bar] 
700 [ms] 

400 [1/perc]  

Gázolaj 2 2 2 2 

2,5% TPO 2 2 2 2 

5% TPO 3 2,5 12 2 

1500 [bar] 
700 [ms] 

900 [1/perc] 
  

Gázolaj 66 67 66 67 

2,5% TPO 67 69 65 67 

5% TPO 66 68 64 66 

2000 [bar] 
1500 [ms] 

1200 [1/perc]  

Gázolaj 104 105 105 106 

2,5% TPO 105 108 103 106 

5% TPO 106 106 105 106 

 
1000 [bar] 
1000 [ms] 

1200 [1/perc] 
  

Gázolaj 56 57 57 55 

2,5% TPO 56 57 54 55 

5% TPO 54 55 66 54 
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7. A Szabados-modell kiterjesztése pirolízis tüzelőanyagokra 
 

Ebben a fejezetben Szabados György PhD értekezésében felállított modellalkotást 

felhasználva, annak a kutatásaim szempontjából releváns paramétereivel értékelem a vizsgált 

tüzelőanyag hatásait [63]. A Szabados-modell speciális szintű értékelési módszer alternatív 

tüzelőanyagokra. A megújuló tüzelőanyagok felhasználásának átfogó, komplex értékelési 

módszere szerint a tüzelőanyagok dízelmotorban történő összehasonlításakor legalább öt 

paramétercsoportot (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) és egy paramétercsoporton belül 

több paramétert célszerű figyelembe venni. Szabados György által vizsgált megújuló 

tüzelőanyagok dízelmotorban történő alkalmazása kedvezőtlenebb, mint a motor eredeti 

tüzelőanyagának, a fosszilis eredetű gázolajnak a használata. 

A kutatásaim során vizsgált TPO és dízel tüzelőanyagok dízelmotor üzemére gyakorolt 

hatásának átfogó, komplex értékeléséhez szükség van a fentiekben, a dolgozatban bemutatott 

összes paraméterre. Ezeket a paramétereket csoportokba soroltam, paramétercsoportokat 

képeztem. Ezek felhasználásával célom az volt, hogy egy lehetséges, új szemléletet vagy 

módszert adjak a TPO-dízel tüzelőanyagok dízelmotorban való üzemeltetésének (elégetésének) 

értékelésére. Ebben a fejezetben bemutatom a paraméterek értelmezését, azok csoportba 

rendezését és ezek segítségével a vizsgált hulladékalapú tüzelőanyagok dízelmotor üzemére 

gyakorolt hatásának holisztikus értékelését. A fentiekben bemutatott munka eredményei 

alapján négy műszaki paramétercsoportot képeztem. 

 

7.1 Műszaki paramétercsoportok bemutatása és értékelése 
1. műszaki paramétercsoport: tüzelőanyag elégetése előtti, az égés lefolyásra, annak 

hatásosságára előre információt adó műszaki paraméterek csoportja.  

2. műszaki paramétercsoport: a tüzelőanyag befecskendezésre, annak hatásosságára 

információt adó paraméter a fúvóka kialakítása – hengeres fúvóka kialakítás 

3. műszaki paramétercsoport: a tüzelőanyag befecskendezésre, annak hatásosságára 

információt adó paraméter a fúvóka kialakítása – ks fúvóka kialakítás 

4. műszaki paramétercsoport: a tüzelőanyag befecskendezésre, annak hatásosságára 

információt adó paraméter a fúvóka kialakítása – ksd fúvóka kialakítás 

Az 4 paramétercsoport értékelése a következő: 
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1. A tüzelőanyag felhasználása (elégetése) előtti műszaki paraméterek csoportjába a 

tüzelőanyag égés szempontjából releváns legfontosabb fizikai-kémiai tulajdonságai 

tartoznak. Ebbe a paramétercsoportba tartoznak a sűrűség, kinematikai viszkozitás, 

fűtőérték, cetánszám. 

2. Hengeres fúvókánál a tüzelőanyag befecskendezésére vonatkozó műszaki paraméterek 

csoportjába tartozik a tüzelőanyag befecskendező rendszerre gyakorolt hatása. Ide 

tartozik a gőz fázis és folyadék fázis sebességek alakulása és a kinetikus energia 

alakulása hengeres fúvóka esetén. 

3. Ks fúvókánál a tüzelőanyag befecskendezésére vonatkozó műszaki paraméterek 

csoportjába tartozik a tüzelőanyag befecskendező rendszerre gyakorolt hatása. Ide 

tartozik a gőz fázis és folyadék fázis sebességek alakulása és a kinetikus energia 

alakulása ks fúvóka esetén. 

4. Ksd fúvókánál a tüzelőanyag befecskendezésére vonatkozó műszaki paraméterek 

csoportjába tartozik a tüzelőanyag befecskendező rendszerre gyakorolt hatása. Ide 

tartozik a gőz fázis és folyadék fázis sebességek alakulása és a kinetikus energia 

alakulása ksd fúvóka esetén. 

A kutatásban, az eddigiekben bemutatott -a felhasználás (elégetés) szempontjából releváns- 

paraméterek változása a vizsgált hulladék gumi pirolízis olaj használata esetén a hagyományos 

gázolajhoz képest paraméter-csoportokba rendezve a következőképpen alakul: 

1. csoport (Égés előtti, égés lefolyására előre információt adó paraméterek): 

1.1 paraméter – a tüzelőanyag sűrűsége – a vizsgált hulladékalapú tüzelőanyag esetén 

nagyobb, amely arra enged következtetni, hogy az elégetésének jósága 

kedvezőtlenebb lesz. 

1.2 paraméter – a tüzelőanyag kinematikai viszkozitása – a vizsgált hulladékalapú 

tüzelőanyag esetén nagyobb, amely arra utal, hogy elégetésének jósága 

kedvezőtlenebb lesz. 

1.3 paraméter – a tüzelőanyag fűtőértéke – a vizsgált hulladékalapú tüzelőanyag 

(42MJ/kg) nem tér el jelentős mértékben a gázolajéhoz (46MJ/kg) képest, amely 

arra utal, hogy elégetésének jósága változatlan lesz. 

1.4 paraméter – a tüzelőanyag cetánszáma – a vizsgált hulladékalapú tüzelőanyag 

cetánszáma alacsonyabb, amely arra enged következtetni, hogy elégetésének jósága 

kedvezőtlenebb lesz. 

Az 1. paramétercsoport értékelése: 

A paramétercsoportba tartozó paraméterek száma 4 
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A paramétercsoport eredője: 3 kedvezőtlen, 1 semleges 

 

2. csoport (Hengeres fúvókánál a tüzelőanyag befecskendezésére vonatkozó paraméterek): 

2.1 paraméter – a tüzelőanyag gőz fázis sebességének alakulása – a vizsgált 

hulladékalapú tüzelőanyag esetén a kavitáció növekszik, amely arra utal, hogy 

a befecskendezési sugárképre gyakorolt hatása kedvezőtlenebb lesz. 

2.2 paraméter – a tüzelőanyag folyadék fázis sebességének alakulása – a vizsgált 

hulladékalapú tüzelőanyag esetén nincs számottevő változás, ami arra utal, 

hogy a tüzelőanyag elégetésének jóságára nincs befolyással. 

2.3 paraméter – a tüzelőanyag teljes kinetikus energiájának alakulása – a vizsgált 

hulladékalapú tüzelőanyag esetén kisebb, amely arra utal, hogy az 

tüzelőanyag elégetésének jósága kedvezőtlenebb lesz 

A 2. paramétercsoport értékelése: 

A paramétercsoportba tartozó paraméterek száma 3 

A paramétercsoport eredője:2 kedvezőtlen, 1 semleges 

3. csoport (Ks fúvókánál a tüzelőanyag befecskendezésére vonatkozó műszaki 

paraméterek): 

3.1.paraméter – a tüzelőanyag gőz fázis sebességének alakulása – a vizsgált 

hulladékalapú tüzelőanyag esetén semleges, amely arra utal, hogy az 

elégetésének jóságára nincs hatása. 

3.2 paraméter – a tüzelőanyag folyadék fázis sebességének alakulása – a vizsgált 

hulladékalapú tüzelőanyag esetén nincs számottevő változás, amely arra utal, 

hogy elégetésének jóságát nem befolyásolja.  

3.3 paraméter – a tüzelőanyag teljes kinetikus energiájának alakulása – a vizsgált 

hulladékalapú tüzelőanyag esetén kedvezőtlenebb, amely arra utal, hogy 

elégetésének jósága kedvezőtlenebb lesz. 

A 3. paramétercsoport értékelése: 

A paramétercsoportba tartozó paraméterek száma 3 

A paramétercsoport eredője: 1 kedvezőtlen, 2 semleges 

4. csoport (Ksd fúvókánál a tüzelőanyag befecskendezésére vonatkozó műszaki paraméterek): 

4.1.paraméter – a tüzelőanyag gőz fázis sebességének alakulása – a vizsgált 

hulladékalapú tüzelőanyag esetén magasabb, amely arra utal, hogy az 

elégetésének jósága kedvezőtlenebb lesz 
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4.2.paraméter – a tüzelőanyag folyadék fázis sebességének alakulása – a vizsgált 

hulladékalapú tüzelőanyag esetén nincs számottevő változás, amely arra utal, 

hogy elégetésének jóságát nem befolyásolja. 

4.3.paraméter – a tüzelőanyag teljes kinetikus energiájának alakulása – a vizsgált 

hulladékalapú tüzelőanyag esetén kedvezőtlenebb, amely arra utal, hogy 

elégetésének jósága kedvezőtlenebb lesz. 

A 4. paramétercsoport értékelése: 

A paraméter csoportba tartozó paraméterek száma: 3 

A paraméter csoport eredője: 2 kedvezőtlen 1 semleges 

A fenti eredmények komplex értékelése a 16. táblázatban van összefoglalva. 
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16. táblázat A komplex értékelés összefoglalása. 

Paramétercsoport Paraméter Eredmény 

1. paramétercsoport: A 

tüzelőanyag égés 

szempontjából releváns 

fizikai-kémiai tulajdonságai 

sűrűség kedvezőtlen 

kinematikai viszkozitás kedvezőtlen 

fűtőérték semleges 

cetánszám kedvezőtlen 

2. paramétercsoport: A 

tüzelőanyag befecskendező 

rendszerre gyakorolt 

hatásáról információt adó 

paraméterek csoportja 

hengeres fúvóka esetén  

gőz fázis kedvezőtlen 

folyadék fázis semleges 

TKE kedvezőtlen 

3. paramétercsoport: A 

tüzelőanyag befecskendező 

rendszerre gyakorolt 

hatásáról információt adó 

paraméterek csoportja ks 

fúvóka esetén 

gőz fázis semleges  

folyadék fázis semleges 

TKE kedvezőtlen 

4. paramétercsoport: 

A tüzelőanyag 

befecskendező rendszerre 

gyakorolt hatásáról 

információt adó paraméterek 

csoportja ksd fúvóka esetén 

gőz fázis kedvezőtlen 

folyadék fázis semleges 

TKE kedvezőtlen 

Vizsgált paraméter 

csoportok száma: 4 

Vizsgált paraméterek 

száma: 13 

Eredmény: 

kedvezőtlen: 8 

semleges: 5 

kedvező: 0 
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7.2 A Szabados modell kiterjesztésének összegzése 
A vizsgálatokkal világosabb kép alakult ki, hogyan viselkedik a pirolízis olaj korszerű CR 

injektorokban, azoknak különféle fúvókatípusaiban. Ebben a komplex vizsgálati módszerben a 

különböző típusú fúvókában történő folyamatok, és azoknak a folyadéksugárra gyakorolt hatása 

került bemutatásra, amelyből következtetni lehet az égés lefolyásának minőségére. 

Összességében elmondható, hogy tisztán pirolízis olajat nem célszerű használni ezekben a 

típusú injektorokban. Törekedni kell egy optimális keverési arány létrehozására ahhoz, hogy az 

injektorok élettartama és az égés során keletkező emissziós értékek megfelelő értéken tarthatók 

legyenek. A dolgozatom további részében az optimális keverési arány kidolgozását tartom szem 

előtt, és a további kutatásaim és méréseim ennek a kidolgozására irányulnak.  
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8. Motorfékpadi vizsgálatok 
 

Ebben a fejezetben a motorfékpadi vizsgálatokat mutatom be, amelyeket abból a célból 

végeztem el, hogy megvizsgáljam a különböző térfogatszázalékú keverékek motor 

karakterisztikára, élettartamra, és károsanyag-kibocsátásra gyakorolt hatásait. 

 

8.1 Mérési eszközök és módszerek 
A motorfékpadi vizsgálatokat egy Mitsubishi S4S-DT közepes teljesítményű ipari dízel 

motoron végeztem. Ezt a típusú motort leginkább áramfejlesztő generátor, és targoncák 

meghajtásra használják, így felhasználási jellegéből adódóan leginkább stacioner 

üzemállapotokban üzemel. A mérések során vizsgált munkapontok ennek megfelelően lettek 

megválasztva.    

A vizsgált motor paramétereit a 17. táblázat tartalmazza, a gyártómű által mért 

motorkarakterisztikáit a 44. ábra mutatja.  

 

17. táblázat A mérésekhez használt dízelmotor paraméterei [64]. 

Motor paraméterei Adatok 

motor típusa Mitsubishi S4S-DT 

motor fajtája 4 ütemű dízel 

hengerelrendezés soros 

hengerszám 4 

űrtartalom 3331 cm3 

löket x furat (mm) 120 x 94 

feltöltés típusa turbófeltöltés 

nettó tömeg 250 kg 

befecskendezőrendszer típusa közvetlen 

maximális teljesítmény 70 kW 

maximális fordulatszám 2500 1/min 
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44. ábra Mitsubishi S4S-DT motor teljesítmény, nyomaték, és fajlagos 

tüzelőanyagfogyasztás görbéi a fordulatszám függvényében [64]. 
 

A mérési pontokat a 18. táblázat tartalmazza. A mérések során kétféle fordulatszám és ötféle 

terhelési értéket vizsgáltam. Az alkalmazott mérési pontok a motor karakterisztikái alapján 

lettek meghatározva.   

 

18. táblázat Mérések során beállított munkapontok. 

Fordulatszám 

[1/min] 

Terhelés 

[%] 

1900 40 50 60 80 100 

2200 - - - 80 100 

 

Minden mérési pontot háromszor mértem 20 másodperc időtartamig a lehetséges hibák 

kiküszöbölése céljából, majd a mérési pontok értékeit átlagoltam. 

A méréseket először tisztán gázolajjal majd fokozatosan 2,5%, 5%, 7,5%, és végül 10% TPO 

bekeverési aránnyal végeztem el. A kiértékelés szempontjából a 10% bekeverési arányt 

mutatom be, mivel ennél a koncentrációnál már számottevő változás történt a gázolajos 

méréshez képest. A motorfékpadi vizsgálat sematikus ábráját a 45. ábra mutatja. 
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45. ábra A motorfékpadi mérési rendszer sematikus ábrázolása. 

 

 

A terhelési karakterisztikákat AVL 220kW teljesítményű villamos aktív fékgéppel mértem, a 

gázelemzést AVL SESAM i60 FTIR gázelemző készülékkel, a szilárd részecskéket AVL Micro 

Soot szenzorral, a fogyasztásmérést AVL 753C típusú fogyasztásmérővel mértem. A 

motorfékpadi vizsgálatokhoz előkészített és felszerelt motor a 46. ábrán látható. 

 

 
46. ábra Motorfékpadi vizsgálatokhoz felszerelt Mitsubishi S4S-DT motor. 
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8.2 Vizsgálati eredmények és következtetések 
A teljesítmény és nyomatéki karakterisztikákat a 47. ábra mutatja, az értékeket a 19. 

táblázat tartalmazza. 

 

19. táblázat Teljesítmény és nyomaték értékek dízel és TPO-dízel keverékeknél. 

Fordulat

szám 

[1/min] 

TPO 

keverési 

arány 

[%] 

Mért paraméter Terhelés 

[%] 

Szín 

40% 50% 60% 80% 100% 

1900 0 

Nyomaték [Nm] 

52 138 212 311 312  

1900 10 44 132 203 307 308  

2200 0    145 286  

2200 10    140 286  

1900 0 

Teljesítmény [kW] 

10,4 27,5 42,2 61,9 62,1  

1900 10 8,7 26,2 40,4 61,1 61,2  

2200 0    33,4 65,9  

2200 10    32,2 66  

 

 
47. ábra Teljesítmény és nyomaték értékek dízel és TPO-dízel keverékeknél. 

 

1900-as fordulatszámnál TPO keverékkel kisebb terhelés mellett minimális teljesítmény 

növekedés volt tapasztalható, de a különbség a terhelés növekedésével csökken. Ezt nagy 

valószínűséggel a TPO magasabb fűtőértéke okozza. Teljes terhelésnél 2200 ford./percnél a 

motor csak 0,5 Nm-rel magasabb nyomatéki értéket mutatott, ami elhanyagolhatóan kis érték. 

A 2200 fordulat és 80% terhelési adatok eltérnek, mert a motor a leszabályozási határához közel 

működött. 
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A fajlagos tüzelőanyag fogyasztás karakterisztikáit a 48. ábra mutatja, az átlagolt értékeket a 

20. táblázat tartalmazza.  

 

20. táblázat Fajlagos tüzelőanyag fogyasztás. 

Fordulat

szám 

[1/min] 

TPO 

keverési 

arány 

[%] 

Mért paraméter Terhelés 

[%] 

Szín 

40% 50% 60% 80% 100% 

1900 0 

Fogyasztás [kg/h] 

3,1 6,5 10,7 16,3 16,4  

1900 10 2,9 6,4 10,4 16,2 16,2  

2200 0   0,2 8,9 18  

2200 10   0,2 8,6 17,8  

 

 
48. ábra Fajlagos tüzelőanyag fogyasztás. 

 

A motor teljes terheléséig a fajlagos tüzelőanyag fogyasztás növekvő tendenciát mutatott. 40%-

os terhelésnél 1900 1/min fordulatszámnál a fajlagos tüzelőanyag fogyasztás 10%-kal volt 

magasabb a TPO-val. Teljes terhelésnél 1900 1/min-es fordulatszámon a fogyasztás 

kiegyenlítődött. A motor fordulatszámának további növelésének hatására a fogyasztás 

csökkenése volt tapasztalható, ami a TPO magasabb fűtőértékének tulajdonítható. A 2200 

fordulat és 80% terhelési adatok eltérnek, mert a motor a leszabályozási határához közel 

működött. 

A CO2 karakterisztikákat a 49. ábra mutatja, az értékeket a 21. táblázat tartalmazza. 
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21. táblázat Fajlagos CO2 kibocsátási értékek. 

Fordulat

szám 

[1/min] 

TPO 

keverési 

arány 

[%] 

Mért 

paraméter 

 

Terhelés 

[%] 

Szín 

40% 50% 60% 80% 100% 

1900 0 

CO2 [ppm] 

32049 55498 70533 85571 85537  

1900 10 29938 56343 72183 87284 87020  

2200 0   481 56008 77809  

2200 10   472 55793 78303  

 

 
49. ábra Fajlagos CO2 kibocsátási értékek. 

 

Alacsony terhelés mellett a TPO-val bekevert gázolaj alacsonyabb emissziót mutatott, mint a 

gázolaj, de a terhelések növekedésével a pirolízisolaj szén-dioxid-kibocsátása meghaladja a 

normál gázolaj értékeit. 2200 1/min fordulatszámnál a különbség kisebb, mint a mérés szórása.  

A THC, NOx, CO2 emissziós értékeket a 50. ábra és 22. táblázat tartalmazza. 
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22. táblázat Károsanyag-kibocsátás motorterhelés hatására. 

Fordulat

szám 

[1/min] 

TPO 

keverési 

arány 

[%] 

Mért paraméter Terhelés 

[%] 

Szín 

40% 50% 60% 80% 100% 

1900 0 

THC [ppm] 

31 20 17 15 20  

1900 10 36 21 18 13 14  

2200 0   10 27 28  

2200 10   10 19 28  

1900 0 

NOx [ppm] 

165 262 300 463 479  

1900 10 165 278 309 492 506  

2200 0   0 221 452  

2200 10   0 243 439  

1900 0 

CO [ppm] 

222 107 192 260 264  

1900 10 234 117 215 271 274  

2200 0   2 155 190  

2200 10   2 133 173  

 

 
50. ábra Károsanyag-kibocsátás motorterhelés hatására. 

 

A HC-kibocsátás különböző eredményeket mutatott. Alacsony fordulatszámon és alacsony 

terhelésen a TPO 16%-al magasabb emissziós értéket mutatott. A megnövekedett 
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motorterheléssel a HC-kibocsátás csökkent, és 100%-os terhelés mellett 42%-al volt 

alacsonyabb, mint a hagyományos dízeleknél. Az NOx-kibocsátás összességében nőtt, kivéve a 

2200 fordulatszámnál lévő maximális terhelést. Ennek oka a mérési pont oxigénhiánya.  A CO-

kibocsátás minden vizsgált mérési ponton növekedést mutatott. Az értékek összességében 

nagyjából 10%-al nőttek. 

A szilárd részecskekibocsátást az 51. ábra és a 23. táblázat tartalmazza. 

 

23. táblázat Fajlagos szilárd részecske kibocsátás. 

Fordulat

szám 

[1/min] 

TPO 

keverési 

arány 

[%] 

Mért paraméter Terhelés 

[%] 

Szín 

40% 50% 60% 80% 100% 

2200 0 

Részecske [ppm] 

340 930 2080 3050 3100  

2200 10 286 846 2192 3200 3312  

1900 0   35 1010 2350  

1900 10   45 997 2340  

 

 
51. ábra Fajlagos szilárd részecske kibocsátás. 

 

A mérések során megállapítható, hogy alacsony teljesítményű munkapontokon a 

koromkibocsátása akár 20%-al magasabb is lehet, amelynek oka a TPO erős koromképző 

hajlama. Magasabb terhelési pontokra térve azonban ez a tendencia megváltozik és akár egy 

10%-os koromkibocsátás növekedést is eredményezhet. Ha emelkedik a motor fordulatszáma, 

akkor az a tendencia figyelhető meg, hogy a koromtartalomban bekövetkezett eltérés 

minimálissá válik, kevesebb, mint 1%. 
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A motor teljesítménye és nyomatéka minimálisan növekvő tendenciát mutatott, és a fajlagos 

tüzelőanyag-fogyasztás is alacsonyabb értékeket mutatott a TPO keverékekkel.  

A motorhoz kipufogógáz-utókezelő rendszer nem volt csatlakoztatva, a mért értékek a nyers 

emissziók. További kezelésük a megszokott kipufogógáz-utánkezelő rendszerekkel 

megoldható. Összességében megállapítottam, hogy a mért értékek között csak minimális eltérés 

volt tapasztalható néhány paraméter tekintetében, amely a napjainkban alkalmazott 

kipufogógáz utókezelő rendszerekkel a megengedett károsanyag-kibocsátási szinten tartható. 
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9. Matematikai modellalkotás 
 

9.1 A vizsgált befecskendezési sugárképek matematikai leírása  
 

 
52. ábra A befecskendezési folyamat időbeli lefutása [65]. 

 

A matematikai modell alkotás célja a megfelelő keverési arány kidolgozása volt. Az 

alábbiakban részletesen bemutatom, hogy a matematikai modell a mérések során kapott 

eredményeimet hogyan igazolta. 

A dízelmotorok injektorából kilépő tüzelőanyagsugár permet három fő részre osztható, 

ahogy az 52. ábrán látható. Az első részben a tüzelőanyag elpárolgása történik, a második 

részben a tüzelőanyag molekulák a környezetükben lévő meleg levegővel keverednek, és a 

harmadik részben zajlik az égés [66]. 
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A kutatásaim során főként a befecskendezési folyamat első részével a tüzelőanyag 

elpárologtatásának és cseppekre bontásának folyamatát vizsgáltam, amely nagy hatással van a 

későbbi égési folyamatra. A fent bemutatott három (párolgás, keveredés, égés) fázisból 

számítható dízelmotorok esetén a befecskendezés és az égési folyamat teljes fizikai 

időszükséglete, amelyet az alábbi egyenlet ír le (25) [67]: 

𝑡(K)YK.	,FGF8AF	F'ő.Gü8.é-)K( = 𝑡\á3S)-á. + 𝑡8KEK3K'é. + 𝑡é-é.  (25) 

 

A korábbi kutatások során két fő paraméterrel írták le a befecskendezési sugarat, az egyik 

a folyadéksugár kúpszöge (ɸ) és a behatolási távolsága (Lp). A tüzelőanyagsugár kúpszögét a 

fúvóka geometria határozza meg. A behatolási távolságnak a hengerfalra fecskendezés 

szempontjából van lényeges szerepe. Korábbi mérések a folyadéksugár befecskendezésére azt 

az eredményt mutatták, hogy a befecskendezés után egy rövid ideig (t<tb) a permet csúcsa 

lineárisan halad az idővel az alábbi összefüggés szerint (26) [63]: 

𝐿\ = 0.55142 ∙ a∆_
;%
∙ 𝑡    (26) 

ahol 

𝑡B = 28.65a
;%
;!

')
`∆_/;%

        (27) 

d0 a fúvóka átmérője, ∆P a nyomáskülönbség az égéstér és az injektor közt, és ρ a sűrűség. Ha 

𝑡 > 𝑡B a növekvő nyomás miatt növekszik a tüzelőanyagsugár hossza is körülbelül ∆P0,25 

értékkel. A tüzelőanyag befecskendezését követően az égés két zónára osztható a dízel 

motorokban. Az első zóna egy dúsan előkevert láng, a második zóna pedig egy ezt követő 

diffúziós láng, amint az 53. ábra mutatja.  
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53. ábra Dízel befecskendezési sugár és égési zónáinak felosztása [65]. 

 

A folyadék halmazállapotban lévő tüzelőanyagsugár, amely elhagyja a fúvókát, 

meghatározza a később lejátszódó kémiai folyamatokat [64]. Korábbi kutatásaim során, 

amelyekben a különböző térfogatszázalékban kevert TPO-dízel keverékek sugárképeit 

vizsgáltam arra a következtetésre jutottam, hogy a TPO arányának függvényében különböző 

asszimetrikus alakzatot ölt fel a sugárkép. Ez az elváltozás a stabil tüzelőanyagfáklya létrejöttét 

gátolja, így károsan hat az égési folyamatra, valamint az emissziós tulajdonságokra. Az 

elváltozás nem mutatott egyenes arányosságot a bekeverési aránnyal, így szükségesnek láttam 

egy olyan matematikai modell megalkotását, amellyel pontosabb képet lehet kapni, hogy a 

bekeverési aránnyal milyen mértékben tér el az ideálisnak mondható tiszta gázolajjal kialakuló 

folyadék sugártól (54. ábra) a keverékekkel tapasztalt folyadék sugár. 

 

 
54. ábra Kamerafelvétel alapján meghatározott folyadék sugár kúpszöge  

dízel olaj alkalmazásakor. 
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A tüzelőanyag-permet kúpjának felületén a nyíróerő szétszakítja a cseppecskéket, így 

azok gyorsabban elpárolognak. Ez az oka annak, hogy a kamerás felvételeken - a sugár felületén 

lévő tüzelőanyag-gőz miatt - a sugarak vastagabbak. Itt a kép színe nyújthat segítséget: a 

sötétebb területeken alacsony, míg a fehér vagy a világos területeken magas a keverési arány. 

A tüzelőanyag sugár kúpszöge folyamatosan változik a befecskendezés során, tehát csak 

ugyanazokat az időpillanatokat szabad használni az összehasonlításhoz. A gőz zavaró hatása 

miatt nehéz pontosan mérni a kamerával rögzített sugár kúpszögét, segítségül szolgálhat 

azonban a fúvóka közelében lévő terület, ahol kevesebb gőz van jelen. A szimulált kúpszög 

mérése kevésbé nehézkes, a cseppfelhő egyértelműbben mutatja azt.  

 

 
55. ábra 3D modell 10 tf% TPO tüzelőanyaggal. Rail nyomás: 350 bar. 

 

 

A korábbi vizsgálataim során, amelyekben a szimulációs vizsgálatok validálása injektor 

tesztpadon történt, kamerafelvételek készültek a tisztán gázolaj, 10%, 20%, és 100% pirolízis 

tüzelőanyaggal. A matematikai modellalkotás ezekből a felvételekből és a szimulációkból 

megmért sugárkép formákból meghatározott 3D modellek alapján történt (55. ábra). 

Mivel a sugarak szimmetrikusan helyezkednek el az injektorházban ezért jól működő 

injektornál a porlasztási képek tekintetében azonos geometriákat lehet feltételezni. A 

vizsgálatok négyféle tüzelőanyaggal és kétféle rail nyomás értéken történtek. A 350 bar rail 

nyomáson készült sugárképek 2D modelljeit az 56. ábra szemlélteti.  
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56. ábra Sugárképek 2D modelljei. Rail nyomás: 350 bar. 

 

Az 1000 bar rail nyomáson készült sugárképek 2D modelljeit az 57. ábra szemlélteti. 

 
57. ábra Sugárképek 2D modelljei. Rail nyomás: 1000 bar. 

 

A modellek alapján meghatároztam az átmérők, térfogatok és felszínek átlagértékeit, amelyeket 

a 24. táblázat tartalmazza.  
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24. táblázat 3D modellek alapján meghatározott felszín, térfogat és átmérők átlagértékei. 
Rail nyomás: 350 és 1000 bar. 

350 bar rail nyomás Dízel 10% TPO 20% TPO TPO 

Átmérők átlaga (mm) 1,779 1,235 0,894 1,004 

Felszínek átlaga 

(mm2) 

289,437 235,931 155,491 162,311 

Térfogatok átlaga 

(mm3) 

307,664 208,325 94,561 103,954 

1000 bar rail nyomás Dízel 10% TPO 20% TPO TPO 

Átmérők átlaga (mm) 0,978 0,849 0,558 0,793 

Felszínek átlaga 

(mm2) 

134,177 147,681 87,937 116,846 

Térfogatok átlaga 

(mm3) 

70,614 86,093 31,111 53,756 

 

A vizsgálatok során kapott pontokra (24. táblázat) a matematikai modell alapján 

generáltam függvényeket, és a legtöbb esetben egy polinomiális másodfokú görbét kaptam. A 

350 bar rail nyomáson kapott eredményeket az 58. ábra mutatja. 

 

 
58. ábra Átmérők pontjaira generált görbék. Rail nyomás: 350 és 1000 bar. 

 

A függőleges tengelyen az átmérő mérete mm-ben mérve, a vízszintes tengelyen pedig 

a pirolízis olaj dízelben található térfogatának mértéke látható százalékosan megadva. A 

diagramon megtalálható még az „R2” hibahányados melynek értéke 0,99, valamint 0,92 ezek 

annyit jelentenek, hogy a közelítésünk igen jó, mivel mindkét esetben 90% fölötti mértékben 

illik a pontokra kirajzolt függvény. Mindkét függvényen megtalálható továbbá az „y”, mely 

mm mm

% %



 79 

mindkét esetben egy-egy másodfokú függvény. Mivel ez egy elméleti modell, s a másodfokú 

függvénynél nem tettünk olyan kikötést, hogy mindenhol pozitívnak kell lennie, ezért látható 

negatív érték is. A felületek és térfogatok 350 bar-on generált függvényeit mutatja az 59. ábra. 

 

 
59. ábra Felületek és térfogatok pontjaira generált függvények. Nyomás: 350 bar. 

 

A hibahányados a fenti 2 esetben is igen kedvező a számításaimat tekintve, ugyanis 97% 

fölötti pontosságú a görbe, ami kiváló egy ennyire bonyolult sok külső tényezővel 

befolyásolható mérés során. A baloldalon a befecskendezett 6 sugár egyikének a felülete 

található a keverék térfogatszázalékának függvényében. A függőleges tengelyen a felületet 

ábrázoljuk, mértékegysége mm2. A vízszintes tengelyen az előző diagramhoz hasonlóan a 

pirolízis olaj térfogatszázalékát láthatjuk. A jobb oldali ábrán a 350 bar nyomáson 

befecskendezett sugár térfogatát ábrázoltam. Függőleges tengelyen a térfogat mm3-ben 

található meg, a vízszintes tengelyen pedig az eddig megszokott módon szintén a pirolízisolaj 

dízelben lévő térfogata százalékos értékben figyelhető meg. A 350 bar nyomáson mért térfogat 

függvénye igaz igen jó közelítést ad, viszont gyakorlatban ez megvalósíthatatlan, mivel a 

grafikon a 0 érték alá megy, és térfogat nem lehet negatív, csak pozitív, így ez csak elméleti 

síkon létezhet, a gyakorlatban megvalósíthatatlan. Látható továbbá itt is a függvények képlete 

„y”-al megadva.  

Az 1000 bar-os pontokra generált felület- és térfogatfüggvények rossz közelítéssel 

tudják ráilleszteni a pontokra a polinomiális másodfokú görbéket, ugyanis az „R” hibaérték 

ezekben az esetekben 0,5 azaz 50% alá esik (60. ábra).  

 

mm2 mm3 

% % 
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60. ábra Felületek és térfogatok pontjaira generált függvények. Rail nyomás: 1000 bar. 

 

A két diagramból jól látható, hogy a pontok nem esnek rá a függvényre, így matematikailag 

sem közelíthető meg megfelelően ez a két mérés. Ezt az R2 is alátámasztja mivel ennek értéke 

0,5 alatt van, tehát a pontosság 50%-nál kisebb. Ebből következtetve nem ebből a két 

függvényből állítható fel a matematikai modell [65]. A diagramok alapján a valósághoz és a 

célomhoz a matematikai összefüggés felállításához elsősorban az átlagos átmérőkre felállított 

diagramot használom, ugyanis ennek volt a legjobb közelítése a diagrammal, valamint az 

értékek valósághűségére is ebben az esetben támaszkodhatom leginkább.  

 

9.2  Sugárképek matematikai összehasonlítása 
Adott sugárkép 3D-s modelljének felszínét és térfogatát az alábbi integrálok adják 

𝑆 = 2𝜋 ∫ 𝑟(𝑥)a1 + c𝑟/(𝑥)d$𝑑𝑥)
= ,     (28) 

𝑉 = 𝜋 ∫ 𝑟$(𝑥)𝑑𝑥,)
=        (29) 

 

ahol 𝑙 a sugárkép hossza, míg 𝑟(𝑥) sugárkép keresztmetszeti sugara a kiindulási ponttól 𝑥 

távolságra. Azaz a felszín és a térfogat értéke is a sugárkép hosszától és a keresztmetszeti 

sugaraktól függ. Abban az esetben, ha a (28) és (29) formulákba az 𝑟(𝑥) helyett az �̅� átlagos 

keresztmetszeti sugarat helyettesítjük a sugárkép 3D-s modelljének a felszínének és 

térfogatának egy-egy közelítését kapjuk   

𝑆 ≈ 2𝜋�̅�𝑙 = 𝜋𝑙�̅�,	      (30) 

𝑉 ≈ 𝜋�̅�$𝑙 = ?)
*
�̅�$,       (31) 

mm2 mm3 

% % 
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ahol �̅� pedig az átlagos keresztmetszeti átmérő. A (30) és (31) formulákból látjuk, hogy a felszín 

�̅� lineáris függvénye, míg a térfogat �̅� másodfokú függvénye. A (30), (31)-beli közelítések 

annál jobbak minél „közelebb” van a sugárkép egy egyenes hengerhez. Mindkét esetben 

alkalmazhatjuk az 

𝑦 = 𝛼𝑥 + 𝜀,       (32) 

 

matematikai modellt, ahol ε a hibatag. Míg a felszín esetén 𝑦:= 𝑆 és 𝑥:= �̅�, addig a térfogatra 

𝑦:= 𝑉 és 𝑥:= �̅�$változókra áll fenn a (32)-es összefüggés. Azaz mindkét esetben a lineáris 

regressziós eljárást [69] végeztük el a megfelelő két változó közti kapcsolat leírására. Adott 

regressziós modell „jóságát” (magyarázó erejét) a modellre kiszámított 𝑅$ determinációs 

együtthatóval mérjük [69]. A modellre a varianciaelemzést (ANOVA) [69] elvégezve 

részletesen is látjuk, hogy az adott összefüggés mennyire jól írja le a függő változó (felszín, 

térfogat) változását a független változó (átlagos átmérő) függvényében. 

Ezt követően azt vizsgáltam meg, hogy a sugárképek átlagos átmérője közt van-e szignifikáns 

különbség a tüzelőanyag különböző pirolízisolaj térfogatszázalékú keverékének használata 

esetén. Ennek standard statisztikai eszköze folytonos (intervallum és arányskálájú) változóra az 

ANOVA [70]. A méréseinket négyféle tüzelőanyaggal és kétféle rail nyomás értéken készített 

felvételekre végeztem. Abban az esetben, ha egynél több független változó (faktor) hatását 

vizsgáljuk egy elemzésben akkor azt a több-szempontos varianciaelemzéssel (több-szempontos 

ANOVA) [70] végzem. Ez az eljárás akkor ad megbízható eredményt, ha a függő változó 

normál eloszlású és azonos szórással rendelkezik a független változók különböző értékei 

mellett. A normalitás meglétének a vizsgálatára a Kolmogorov-Smirnov és a Wilk-Shapiro 

teszteket [71] használtam, míg a szóráshomogenitás feltétel teljesülésének ellenőrzésére a 

Levene-tesztet [72] alkalmaztam. Abban az esetben, ha az ANOVA feltételei nem teljesülnek 

nemparaméteres próbák alkalmazása ajánlott. A két-szempontos ANOVA-nak megfelelő 

nemparaméteres próbák közül a Schreire-Ray-Hare tesztet [73] és az ART-ANOVA-t [74] is 

elvégeztem minden esetben. A fenti próbák után érdemes még egy post-hoc tesztet is lefuttatni, 

a Tukey HSD tesztet [75] választottam erre.  

Ezt követően a 3D-s modell átlagos átmérőjét „legjobban” leíró függvényt kerestem meg 

ugyancsak lineáris regressziós eszközökkel [76]. A matematikai statisztikai vizsgálataimat az 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) [77] és az R [78] statisztikai programokkal 

végeztem el.  
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Matematikai eszközök:  

A fenti (32)-s regressziós modell „jóságát” (magyarázó erejét) a modellre kiszámított 𝑅$ 

determinációs együtthatóval mérjük, melyet úgy kapunk, hogy az 𝑦 változóra (jelen esetben a 

felszínre, illetve a térfogatra) vonatkozó minta teljes eltérés négyzetét, 𝑆𝑆-ét felbontjuk a 

modell által magyarázott részre és az úgynevezett hibatagra 

𝑆𝑆(K)YK. 	= 	 𝑆𝑆MS'K)) 	+ 𝑆𝑆<FBA    (33) 

 

s az R2 együtthatót az alábbi hányadossal számoljuk ki 

𝑅$ = bb1,23%%
bb43%-35

.        (34) 

Az 𝑅$ determinációs együttható értéke mindig 0 és 1 közzé esik, és minél közelebb van az 

értéke az 1-hez annál „jobb” a modell [69]. Továbbá azt, hogy a modell hatása a teljes 

szórásnégyzetre szignifikáns-e a következő F próbafüggvénnyel (35) teszteljük: 

𝐹 = bb1,23%%
bb6+"!/(c4#)

;	      (35) 

 

melynek eloszlása ismert, így az első-fajú hibához tartozó kritikus érték megadható [69]. 

A kétszempontos-varianciaelemzés során a függő változó átlagait hasonlítjuk össze a független 

változók különböző értékei mellett. Tehát az eljárás célja az átlagok összehasonlítása, 

ugyanakkor eszköze ugyancsak az eltérésnégyzetek vizsgálata. A teljes eltérésnégyzet összeg 

most felbontható az egyes faktorok által meghatározott részekre és a hibaösszegre. Azaz a két 

faktoros modell esetén ez a következő módon írható fel (36): 

𝑆𝑆(K)YK. 	= 	 𝑆𝑆d# 	+ 	𝑆𝑆d( 	+ 	𝑆𝑆d#d( 	+ 𝑆𝑆<FBA   (36) 

 

Tehát a külső szórásnégyzetet fel lehet bontani három részre, az egyik és a másik tényezőnek 

önmagában, illetve ezek interakciójának is külön hatása van a vizsgált változóra [65]. Ismert, 

hogy független faktorok esetében az 𝑆𝑆d#d( értéke nulla.  

Azt, hogy a faktorok, illetve interakciójuk hatása szignifikáns-e a következő F 

próbafüggvényekkel (32) teszteljük: 

𝐹 =
778#
9#:#
776+"!
;:9#9(

; 	𝐹 =
778(
9(:#
776+"!
;:9#9(

; 	𝐹 =
778#8(

(9#:#)(9(:#)
776+"!
;:9#9(

,   (37) 
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melyek eloszlása ismert, ha a függő változó normál eloszlású és azonos szórással rendelkezik a 

független változók különböző értékei mellett [70]. Így az első-fajú hibához tartozó kritikus 

érték megadható. Több tényezős vizsgálat esetén az adott tényező hatásának erősségére a 

szokásos 𝜂2 helyett érdemes a parciális 𝜂2 –et (38) kiszámolni 

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙	𝜂$ =
bb8+

bb8+ebb6+"!
,     (38) 

 

Ami a teljes variancia egy adott változó által magyarázott részének és a modell más változóival 

magyarázott varianciák figyelmen kívül hagyásával kapott részének a hányadosát adja [70]. 

A Scheirer–Ray–Hare teszt [73] sok más nem paraméteres módszerhez hasonlóan a mintákban 

szereplő minta elemek rangsorának értékelésére támaszkodik, nem pedig a ténylegesen 

megfigyelt értékekre. Az Aligned Rank Transform (ART) ANOVA [74] ugyancsak a több-

szempontos ANOVA egy nemparaméteres megközelítése, amely lehetővé teszi a 

kölcsönhatások és a fő hatások elemzését. Szokás szerint rangsorolt adatokat használ, de először 

az egyes hatások (fő vagy interakció) adatait összehangolja, mielőtt a rangsorokat kiszámítaná. 

A Tukey-féle HSD-teszt [75] egy egylépéses többszörös összehasonlító eljárás és statisztikai 

teszt. Segítségével megmondhatjuk, amely átlagok különböznek szignifikánsan egymástól. 

Az 𝑦 és 𝑥 változók közti nemlineáris regressziós modellt általánosan a következőképpen 

írhatjuk fel: 

𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝛾) + 𝜀,      (39) 

 

ahol γ az 𝑓 nemlineáris függvény paraméterei, ε pedig hibatag. A legtöbb esetben az 𝑓 

nemlineáris függvényhez létezik a változók olyan transzformációja, hogy a transzformált 

változókra már az 

𝑦/ = 𝛼𝑥/ + 𝛽 + 𝜀′     (40) 

 

lineáris összefüggés áll fenn [74]. Például az 

𝑓(𝑥, 𝛾) = 𝛾#𝑒f(d      (41) 

 

exponenciális függvény esetén az 𝑦/ = ln	(𝑦) és 𝑥/ = ln	(𝑥) transzformációval a (41) 

összefüggésből az 

𝑦/ = 𝑙𝑛(𝛾$) 𝑥′ + 𝑙𝑛	(𝛾#) + 𝜀′     (42) 
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lineáris összefüggést kapjuk. A transzformált változókra a „standard” lineáris regressziós 

eljárást elvégezve kapjuk az adott nemlineáris regressziós együtthatókat és a nemlineáris 

regresszió „jóságát” [76]. 

  

Elemzés: 

Először ábrázoltuk (61.ábra) a felszínt az átlagos átmérő függvényeként, a térfogatot pedig az 

átlagos átmérő négyzetének függvényeként, majd kiszámoltuk 𝑅$ determinációs együtthatót 

mindkét esetben.  

 
61. ábra A felszín és térfogat az átmérő és az átmérő négyzetének függvényében. 

 

A felszínre felírt (32)-s modell determinációs együtthatója 0,991 a 24. táblázatbeli értékekre 

kiszámolva, míg a térfogatra felírt (32)-s modell determinációs együtthatója pedig 0,976. Tehát 

a (30) és (31)-ben feltételezett összefüggések fennállnak az adott változók közt, mégpedig a 

regressziós eljárás eredményeként megkapott alábbi együtthatókkal. 

𝑆 ≈ 165,290�̅�,	        𝑉 ≈ 103,296�̅�$. 

 

Az együtthatókra elvégzett t-próba mindkét esetben azt adta, hogy azok 0-tól szignifikánsan 

különböznek, ahogy azt a 25. táblázatban látjuk is.   

 

25. táblázat A t-próba eredményei. 

Modell 
Együttható 

α t Sig. 

lineáris S=αd 165,290 28,573 0,000 

lineáris V=αd2 103,296 16,930 0,000 

  

[m
m
2 ]

[m
m
3 ]

[mm] [mm2]
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A varianciaelemzést (ANOVA) elvégezve részletesebben is látjuk, hogy az adott modellel 

mennyire jól írható le a függő változó változása. (26. táblázat) 

 

26. táblázat A varianciaelemzés eredménye. 

ANOVA 

Modell SS_modell SS_össz R2 F Sig. 

S=αd 249023,414 251158,574 0,991 816,409 0,000 

V=αd2 169911,235 174060,603 0,976 286,641 0,000 

 

A kapott eredmények alapján tehát elég az átlagos átmérőt vizsgálnunk a továbbiakban. A 

további elemzésünket a független változók (TPO keverékarány, nyomás) különböző értékei 

mellett készített sugárképeken végzett mérések értékeire végeztük, melyek az alábbi 

táblázatokban találhatók meg. (27. és 28. táblázat) 

 

27. táblázat Tüzelőanyag sugarak átmérői. Rail nyomás: 350 bar. 

 
 

350 bar nyomáson mért átmérők 

Dízel 10%-os keverék 20%-os keverék Pirolízis olaj 

0,076 2,635 0,993 0,525 

0,58 2,79 1,675 0,329 

0,868 1,42 2,049 0,985 

1,244 1,176 1,184 0,076 

1,726 1,315 1,316 1,49 

2,284 0,591 0,992 1,894 

2,915 0,322 0,516 1,601 

3,401 0,076 0,535 1,416 

2,915 3,016 0,37 1,156 

1,843 0,144 0,135 0,902 

1,726 0,101 0,076 0,676 
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28. táblázat Tüzelőanyag sugarak átmérői. Rail nyomás: 1000 bar. 

 
 

A két-szempontos ANOVA feltételeinek ellenőrzésére elvégzett normalitás tesztek azt az 

eredményt mutatták, hogy a mérési adatok normális eloszlást követnek minden egyes 

sugárképre 5%-os szignifikanciaszint mellett (p-érték>0,05). Az egyes sugárképek átmérőinek 

szórása viszont nem homogén. Ezért az ANOVA eljárás helyett csak annak a nemparaméteres 

változatait végeztük el. A Scheirer-Ray-Hare teszt 5%-os szignifikanciaszint mellett csak a 

nyomás faktort találta szignifikánsnak, a TPO keverékarányra a p-érték 0,07 lett, míg a két 

faktor interakciója nem szignifikáns 10%-os szinten sem. Az ART-ANOVA mind a két faktort 

szignifikánsnak találta 5%-os szignifikanciaszinten, az interakció ezen eljárás esetén sem 

szignifikáns. Tehát az átlagos átmérők különböznek a 350 bar rail nyomás és az 1000 bar rail 

nyomás esetén, és a keverékaránynak is van hatása a sugárkép átmérőjére, amint azt az 62.ábrán 

is látjuk.  

1000 bar nyomáson mért átmérők 

Dízel 10%-os keverék 20%-os keverék Pirolízisolaj 

0,076 0,084 0,793 0,466 

0,623 0,117 0,978 1,075 

0,998 0,076 1,017 1,373 

1,151 0,675 0,87 1,252 

1,26 1,062 0,701 1,091 

1,412 1,299 0,493 0,898 

1,527 1,145 0,414 0,761 

1,334 1,847 0,351 0,633 

1,56 1,334 0,227 0,535 

0,462 1,28 0,16 0,404 

0,365 0,364 0,144 0,24 
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62. ábra A sugárkép átlagos átmérője. 

 

Ezt követően kerestük azt a függvényt, mely a „legjobban” leírja a sugárkép átlagos átmérőt a 

TPO keverékarány függvényeként mind 350 bar, mind 1000 bar rail nyomáson. Az alábbi 

függvényeket vizsgáltuk 

• lineáris, 

• másodfokú polinom, 

• harmadfokú polinom, 

• nem természetes alapú exponenciális, 

• exponenciális 

• logisztikus. 

Mind a 350 bar rail nyomáson, mind az 1000 bar rail nyomáson készített sugárképek átlagos 

átmérőikre illesztett görbék közül a másodfokú és a harmadfokú polinomra kaptuk a 

legmagasabb 𝑅$	determinációs együtthatót, azaz ezek a görbék illeszkednek legjobban az 

ábrázolt pontokra. (29. és 30. táblázat) 
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29. táblázat A sugárkép átlagos átmérőit 350 bar rail nyomáson leíró függvények. 

 

Függő változó:   350 bar nyomás 

Függvény 
Modell összegzés Paraméter számítás 

R2  F Sig. Állandó b1 b2 b3 

lineáris 0,288 0,810 0,463 1,3783 -0,0046   

másodfokú 

polinom 
0,996 112,719 0,066 1,7624 -0,0537 0,0005  

harmadfokú 

polinom 
0,996 112,719 0,066 1,7624 -0,0537 0,0005 0,0000 

nem természetes 

alapú 

exponenciális 

0,277 0,765 0,474 1,3267 0,9965   

exponenciális 0,277 0,765 0,474 1,3267 -0,0035   

logisztikus 0,277 0,765 0,474 0,7538 1,0035   

Független változó a térfogatszázalék.  

 

30. táblázat A sugárkép átlagos átmérőit 1000 bar rail nyomáson leíró függvények. 

 

Függő változó:   1000 bar nyomás 

Függvény 
Modell összegzés Paraméter számítás 

R2  F Sig. Állandó b1 b2 b3 

lineáris 0,032 0,067 0,820 0,817 -0,001   

másodfokú 

polinom 
0,922 5,885 0,280 1,009 -0,025 0,000  

harmadfokú 

polinom 
0,946 8,698 0,233 1,006 -0,022 0,000 1,957E-6 

nem természetes 

alapú 

exponenciális 

0,015 0,030 0,879 0,795 0,999   

exponenciális 0,015 0,030 0,879 0,795 -0,001   

logisztikus 0,015 0,030 0,879 1,258 1,001   

Független változó a térfogatszázalék.  
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Az eredmények alapján az 1000 bar rail nyomáson mért adatokra végzett illesztések közül egyik 

sem szignifikáns, azaz az 1000 bar rail nyomáson készített sugárképek átlagos átmérőinek teljes 

eltérésnégyzetéből egyik modellre se szignifikáns az adott modell által magyarázott rész. Míg 

a 350 bar rail nyomáson készített sugárképek átlagos átmérőire végzett illesztések közül a 

négyzetes és a köbös is szignifikáns 10%-os szignifikancia szinten. A részletes elemzést adó 

ANOVA eljárást is elvégezve (31. táblázat) a másodfokú, és a harmadfokú polinom illesztésére 

a köbös tag nem szignifikáns, tehát a köbös illesztés is a négyzetes illesztésre megkapott 

𝑦 = −0,0537𝑥$ + 0,0005𝑥 + 1,7624    (42) 

összefüggést adja az átlagos átmérő és a TPO keverékarány közt. 

 

31. táblázat A másodfokú, és a harmadfokú polinom illesztésre elvégzett varianciaelemzés.  

ANOVA 

 

Nem standardizált 

együttható 

Standardizált 

együttható t Sig. 

B Std. Error Beta 

density -0,0537 0,004 -6,233 -13,701 0,046 

density ** 2 0,0005 0,000 5,758 12,656 0,050 

(Állandó) 1,7624 0,042  41,759 0,015 

 

Összegzésként megállapítható, hogy a sugárképekre felírt matematikai modellel a TPO 

térfogatszázalékának változására pontos képet kaphatunk a sugárkép alakulásáról, így 

pontosabban meghatározható az az optimális keverék, amellyel jól megközelíthető az etalon 

üzemanyaggal, tisztán gázolajjal kialakuló befecskendezési sugárkép. Az eddigi szimulációk, 

mérések és a matematikai modell egyaránt bebizonyította, hogy az alacsony 

térfogatszázalékban gázolajhoz kevert TPO ígéretes alternatív tüzelőanyag lehet a 

közeljövőben kiváltva a növényi alapú tüzelőanyagokat. 

 

9.3  Károsanyag-kibocsátás matematikai összehasonlítása 
A következőkben azt vizsgáljuk, hogy a tiszta gázolaj és a 10%-os pirolízis olaj keverék 

használata során a károsanyag-kibocsátási értékek közt van-e szignifikáns különbség. Ennek 

standard statisztikai eszköze folytonos (intervallum és arányskálájú) változóra az ANOVA [70]. 

A méréseimet a motorterhelés különböző értékei mellett végeztük, aminek a károsanyag-
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kibocsátásra való hatása ismert. Abban az esetben, ha egynél több független változó (faktor) 

hatását vizsgálom egy elemzésben akkor azt a több-szempontos varianciaelemzéssel (több-

szempontos ANOVA) [70] végzem el. Ez az eljárás akkor ad megbízható eredményt, ha a függő 

változó normál eloszlású és azonos szórással rendelkezik a független változók különböző 

értékei mellett. A normalitás meglétének a vizsgálatára a Kolmogorov-Smirnov és a Wilk-

Shapiro teszteket [73] használtam, míg a szóráshomogenitás feltétel teljesülésének 

ellenőrzésére a Levene-tesztet [72] alkalmaztam. Abban az esetben, ha az ANOVA feltételei 

nem teljesülnek nemparaméteres próbák alkalmazása ajánlott. A két-szempontos ANOVA-nak 

megfelelő nemparaméteres próbák közül a Schreire-Ray-Hare tesztet [73] és az ART-ANOVA-

t [72] is elvégeztük minden esetben. A fenti próbák után érdemes még egy post-hoc tesztet is 

lefuttatni, mi a Tukey HSD tesztet [75] választottuk erre. A két-szempontos variancia elemzést 

és a neki megfelelő nemparaméteres próbákat, valamint a feltételek teljesülésének vizsgálatát 

és a post-hoc tesztet is az SPSS (Statistical Product and Service Solution) [77] és az R [78] 

statisztikai programok segítségével végeztük el. 

A vizsgálataink során a következő kérdésre kaptunk választ:  

• statisztikailag kimutatható-e a károsanyag-kibocsátásra való befolyásoló hatása a 

motorterhelésnek, az üzemanyag keverék szintjének, illetve a kettő egymásra gyakorolt 

kölcsönhatásának; 

• melyik faktor milyen mértékben van hatással a károsanyag-kibocsátásra; 

• a faktorok mely értékei esetén különböznek szignifikánsan, és mely értékei mellett 

egyeznek meg a károsanyag-kibocsátási értékek. 

Az elemzésünk során a független változók (motorterhelés, TPO keverékarány) minden egyes 

fixen beállított értékei mellett végzett mérésekből kapott a különböző károsanyag-kibocsátási 

értékeket tartalmazó adatsor egy adott hosszúságú időintervallumába eső 3s-onkénti átlagait 

használtuk. A teljes időintervallumra vonatkozó átlagértékek találhatók meg a korábbi 21. és 

22. táblázatokban. 

A varianciaelemzés során a függő változó átlagait hasonlítjuk össze a független változók 

különböző értékei mellett. Tehát az eljárás célja az átlagok összehasonlítása, ugyanakkor 

eszköze az eltérésnégyzetek vizsgálata. A teljes eltérésnégyzet összeg felbontható az egyes 

faktorok által meghatározott részekre és a hibaösszegekre. Azaz a két faktoros modell esetén 

ez a következő módon -ahogy korábban tettük- írható fel (36): 

𝑆𝑆(K)YK. 	= 	 𝑆𝑆d# 	+ 	𝑆𝑆d( 	+ 	𝑆𝑆d#d( 	+ 𝑆𝑆<FBA    (36) 
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Tehát a külső szórásnégyzetet fel lehet bontani három részre, az egyik és a másik tényezőnek 

önmagában, illetve ezek interakciójának külön hatása van a vizsgált változóra. Ismert, hogy 

független faktorok esetében az 𝑆𝑆d#d( értéke nulla.  

Azt, hogy a faktorok, illetve interakciójuk hatása szignifikáns-e a következő F 

próbafüggvényekkel (37) teszteljük: 

𝐹 =
778#
9#:#
776+"!
;:9#9(

; 	𝐹 =
778(
9(:#
776+"!
;:9#9(

; 	𝐹 =
778#8(

(9#:#)(9(:#)
776+"!
;:9#9(

,    (37) 

 

melyek eloszlása ismert, ha a függő változó normál eloszlású és azonos szórással rendelkezik a 

független változók különböző értékei mellett. Így az első-fajú hibához tartozó kritikus érték 

megadható. Több tényezős vizsgálat esetén az adott tényező hatásának erősségére a szokásos 

𝜂2 helyett érdemes a parciális 𝜂2 –et (38) kiszámolni 

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙	𝜂$ =
bb8+

bb8+ebb6+"!
,       (38) 

 

Ami a teljes variancia egy adott változó által magyarázott részének és a modell más változóival 

magyarázott varianciák figyelmen kívül hagyásával kapott részének a hányadosát adja. 

A Scheirer–Ray–Hare teszt sok más, nem paraméteres módszerhez hasonlóan a mintákban 

szereplő minta elemek rangsorának értékelésére támaszkodik, nem pedig a ténylegesen 

megfigyelt értékekre. Az Aligned Rank Transform (ART) ANOVA ugyancsak a több-

szempontos ANOVA egy nemparaméteres megközelítése, amely lehetővé teszi a 

kölcsönhatások és a fő hatások elemzését. Szokás szerint rangsorolt adatokat használ, de először 

az egyes hatások (fő vagy interakció) adatait összehangolja, mielőtt a rangsorokat kiszámítaná. 

A Tukey-féle HSD-teszt egy egylépéses többszörös összehasonlító eljárás és statisztikai teszt. 

Segítségével megmondhatjuk, mely átlagok különböznek szignifikánsan egymástól. 

 

THC 

A THC értékekre elvégzett normalitás tesztek azt az eredményt mutatják, hogy a mérési adatok 

(átlagértékek) normális eloszlást követnek minden cellában/kategóriában 5%-os 

szignifikanciaszint mellett (p-érték>0,05) mind az 1900 1/min, mind a 2200 1/min 

fordulatszámon. A cellák közti szóráshomogenitás viszont nem teljesül sem 1900 1/min, sem 

2200 1/min fordulatszámon a THC értékekre. Ezért az ANOVA helyett csak annak a 

nemparaméteres változatait végeztük el. Az 1900 1/min fordulatszámon mért értékekre a 
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Scheirer-Ray-Hare teszt csak a motorterhelés faktort találta szignifikánsnak, míg az ART-

ANOVA a TPO keverékarányt és a két faktor interakcióját is.  

 

 
63. ábra A THC koncentráció 1900 1/min fordulatszámon. 

 

Az interakció szignifikáns volta pontosan azt jelenti, ami az 63. ábrán látszik, azaz a 

motorterhelés különböző értékei esetén különböző a TPO keverékarány hatása a THC 

kibocsátásra. A Tukey-féle HSD post-hoc teszt elvégzésével pedig azt kaptuk, hogy a 50%-os 

motorterhelés esetén nincs különbség a THC kibocsátásban, az összes többi érték 

szignifikánsan különbözik.  

A 2200 1/min fordulatszámon mért értékekre mind a Scheirer-Ray-Hare teszt, mind az ART-

ANOVA szerint a motorterhelés és a TPO keverékarány faktorok és a két faktor interakciója is 

szignifikáns. 

 

 
64. ábra A THC koncentráció 2200 1/min fordulatszámon. 
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Az interakció szignifikanciája azt jelenti, amit a 64. ábrán látunk, azaz a motorterhelés 

különböző értékei esetén különböző a TPO keverékarány hatása a THC kibocsátásra. A Tukey-

féle HSD post-hoc teszt elvégzésével pedig azt kaptuk, hogy 100%-os motorterhelés esetén 

nincs különbség a THC kibocsátásban, az összes többi érték szignifikánsan különbözik. 

 

CO2 

A CO2 értékekre elvégzett normalitás tesztek eredménye alapján azt látjuk, hogy 1 

cella/kategória esetében sérül a normalitás 1900 1/min fordulatszámon, míg 2200 1/min 

fordulatszám esetében csak a CO2-ra van 2 olyan cella/kategória, melyek esetében a tesztek p-

értéke nem éri el a 5%-os szintet, viszont ekkor 1-5% közé esnek. A CO2 értékekre a Levene-

teszt eredményei szerint 1900 1/min fordulatszámon teljesül a szóráshomogenitás feltétel, míg 

2200 1/min fordulatszám esetében kismértékben sérül, azaz a teszt p-értéke nem éri el a 5%-os 

szintet, viszont 1-5% közzé esik. Ezek alapján azt látjuk, hogy a két-szempontos ANOVA-t 

elvégezhetjük mind 1900 1/min, mind 2200 1/min fordulatszámon, melyek eredményeit a 

nemparaméteres próbák eredményeivel megerősíthetjük. Az 1900 1/min fordulatszámon mért 

értékekre a két-szempontos ANOVA alapján mind a motorterhelés, mind a TPO keverékarány 

faktorok és a két faktor interakciója is szignifikáns. A Scheirer-Ray-Hare teszt csak a 

motorterhelés faktort találta szignifikánsnak, míg az ART-ANOVA mindkét faktort és a két 

faktor interakcióját is.  

 

 
65. ábra A CO2 koncentráció 1900 1/min fordulatszámon. 

 

Az interakció szignifikáns volta ismét igazolja, amit a 65. ábrán látunk. A Tukey-féle HSD 

post-hoc teszt elvégzésével pedig azt kaptuk, hogy mind a „tiszta” gázolaj, mind a 10%-os 

pirolízis olaj keverék esetén nincs szignifikáns különbség a 80%-os és a 100%-os CO2 értékek 
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közt, viszont egymástól különböznek. Az összes többi érték szignifikánsan különbözik 

egymástól.  

A 2200 1/min fordulatszámon mért értékekre az ANOVA eljárás eredménye szerint mind a két 

faktor hatása szignifikáns, míg az interakciójuk nem. A Scheirer-Ray-Hare teszt szerint csak a 

motorterhelés, az ART-ANOVA szerint mindkét faktor és a két faktor interakciója is 

szignifikáns.  

 

 
66. ábra A CO2 koncentráció 2200 1/min fordulatszámon. 

 

Az interakció szignifikanciáját azért mutathatta ki az ART-ANOVA, mert a Tukey-féle HSD 

post-hoc teszt elvégzésével is azt kaptuk, amit a 66. ábrán látunk, azaz 60%-os és 80%-os 

motorterhelés esetén nincs különbség a CO2 kibocsátásban, míg 100% motorterhelés esetén 

szignifikánsan különböznek az értékek. 

 

CO 

A normalitás teszteket elvégezve a CO értékekre azt kaptuk, hogy 1 cella/kategória esetében a 

normalitás-feltétel sérül 1900 1/min fordulatszámon, míg 2200 1/min fordulatszám esetében 

minden cellára teljesül ezen feltétel. A szóráshomogenitás vizsgálatára lefuttatott Levene-teszt 

p-értéke nem éri el a 5%-os szintet, viszont 1-5% közzé esik 1900 1/min fordulatszámon, míg 

2200 1/min fordulatszámon mért értékekre azt az eredményt kaptuk, hogy nem teljesül ez a 

feltétel. Így a két-szempontos ANOVA-t csak az 1900 1/min fordulatszámon mért CO értékekre 

végezhetjük el, míg a 2200 1/min fordulatszámon mért CO értékekre csak a nemparaméteres 

próbák alkalmazhatók. Az 1900 1/min fordulatszámon mért értékekre a két-szempontos 

ANOVA alapján mind a motorterhelés, mind a TPO keverékarány faktorok és a két faktor 
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interakciója is szignifikáns. A Scheirer-Ray-Hare teszt csak a két faktort találta szignifikánsnak, 

míg az ART-ANOVA mindkét faktort és a két faktor interakcióját is.  

 
67. ábra A CO koncentráció 1900 1/min fordulatszámon. 

 

Az interakció szignifikáns volta a 67. ábrán ismét igazolja, hogy különböző motorterhelés 

értékek esetében különböző mértékben hat a károsanyag-kibocsátásra a TPO keverék arány. A 

Tukey-féle HSD post-hoc teszt elvégzésével pedig azt kaptuk, hogy „normál” gázolaj esetében 

nincs szignifikáns különbség a 40%-os és a 80%-os CO értékek közt, illetve a 10%-os pirolízis 

olaj keverék használata 80%-os motorterhelés esetén és a „normál” gázolaj 100%-os 

motorterhelésre a CO kibocsátás értéke megegyezik. Az összes többi érték szignifikánsan 

különbözik egymástól.  

A 2200 1/min fordulatszámon mért értékekre a Scheirer-Ray-Hare teszt csak a motorterhelés 

és a TPO keverékarány faktorok hatása szignifikáns, az ART-ANOVA szerint viszont a 

faktorok és a két faktor interakciója is szignifikáns. (68. ábra) 

 

 
68. ábra A CO koncentráció 2200 1/min fordulatszámon. 
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Az interakció szignifikanciája most is azt jelenti, amit a Tukey-féle HSD post-hoc teszt 

elvégzésével megkaptunk, hogy 60%-os motorterhelés esetén nincs különbség a THC 

kibocsátásban, a másik két motorterhelés értékre viszont szignifikánsan különbözik a CO 

kibocsátás értéke. 

  

NOx 

A normalitás tesztek azt az eredményt mutatják, hogy a NOx-ra vonatkozó mérési adatok 

(átlagértékek) normális eloszlást követnek minden cellában/kategóriában 5%-os 

szignifikanciaszint mellett (p-érték>0,05) mind 1900 1/min, mind 2200 1/min fordulatszámon. 

A cellák szóráshomogenitása viszont nem teljesül sem 1900 1/min, sem 2200 1/min 

fordulatszámon a NOx értékekre. Tehát a két-szempontos ANOVA helyett csak a 

nemparaméteres próbákat végezhetjük el. Az 1900 1/min fordulatszámon mért értékekre a 

Scheirer-Ray-Hare teszt csak a motorterhelés faktort találta szignifikánsnak, míg az ART-

ANOVA mindkét faktort és a két faktor interakcióját is.  

 

 
69. ábra A NOx koncentráció 1900 1/min fordulatszámon. 

 

Az interakció szignifikáns volta ismét igazolja, amit a 69. ábrán látunk. A Tukey-féle HSD 

post-hoc teszt elvégzésével pedig azt kaptuk, hogy 40%-os motorterhelés esetén nincs 

szignifikáns különbség „normál” gázolaj és a 10%-os pirolízis olaj keverék esetén, illetve még 

nincs szignifikáns különbség a 80%-os és a 100%-os motorterhelés esetén NOx értékek közt, 

viszont egymástól különböznek. Az összes többi érték szignifikánsan különbözik egymástól.  

A 2200 1/min fordulatszámon mért értékekre a Scheirer-Ray-Hare teszt szerint csak a 

motorterhelés faktorok hatása szignifikáns, az ART-ANOVA szerint viszont mind a két faktor 

és a két faktor interakciója is szignifikáns. 



 97 

 
70. ábra A NOx koncentráció 2200 1/min fordulatszámon. 

 

Az interakció szignifikanciája ismét abból adódik, hogy míg 60%-os motorterhelés mellett 

nincs szignifikáns különbség a NOx kibocsátásban, addig a többi érték szignifikánsan 

különbözik a Tukey-féle HSD post-hoc teszt eredménye alapján. (70. ábra) 
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10.  Új tudományos eredmények 
 

Az alábbiakban összegyűjtöttem a kutatási munka során megfogalmazott téziseimet. A 

dolgozat releváns fejezete és a hozzá kapcsolódó publikációk zárójelben vannak feltüntetve. 

 

1. TÉZIS 

Szimulációk segítségével megvizsgáltam a TPO tüzelőanyag alkalmazásának hatását a 

dízelmotor injektorában fellépő áramlási tulajdonságokra. Megállapítottam, hogy a három 

vizsgált fúvókakialakítás közül a hengeres fúvókánál a kis lekerekítési sugár miatt a 

tüzelőanyag nagy iránytörést szenved, amely kedvezőtlenül befolyásolja az áramlási 

tulajdonságokat mind a gázolaj mind a TPO esetében. Megállapítottam, hogy TPO tüzelőanyag 

esetén a hengeres fúvókánál a kavitáció mértéke 20%-al magasabb értéket mutatott a gázolajhoz 

képest, amelyet a TPO magasabb sűrűsége magyaráz. (5. fejezet) [P1,P2]  

 

2. TÉZIS 

Mérésekkel validált szimulációk alapján megállapítottam, hogy a sugárkép alakja eltér a TPO 

keverék esetében. A gázolajjal végzett mérések esetén a szabályos kúp alakzatú folyadékpermet 

a TPO hozzáadásával „fodrozódni” kezdett, amelyet a TPO magasabb sűrűsége következtében 

fellépő kavitáció magyaráz. (6. fejezet) [P1, P2] 

 

3. TÉZIS 

Mérésekkel megállapítottam, hogy a TPO és a gázolaj nedvesítőképessége megegyezik. 

Bebizonyítottam, hogy a TPO térfogatszázalékát 5%-ig emelve rendellenes kopás nem 

jelentkezik az injektorok szerkezeti elemein. Igazoltam, hogy a TPO dízelolajhoz keverve 3 

hónapig őrzi meg a homogenitását. Ezt követően időarányosan növekszik a gumilerakódás 

mennyisége. Az időarányosság nem 3 hónapnál kezdődik, csak addig olyan mértékű a 

lerakódás, hogy a keverék teljesíti a gázolajra vonatkozó előírásokat. (7. fejezet) [P4] 

 

4. TÉZIS 

Motorfékpadi mérésekkel bebizonyítottam, hogy a 10%-ig dízelolajhoz kevert TPO érdemi 

eltérést nem okoz a motor teljesítményében és a fajlagos tüzelőanyag fogyasztásban. A CO2 

kibocsátás alacsony terhelésnél az alacsonyabb égési hőmérséklet miatt, míg a THC a magasabb 
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fordulatszámtartományban a magasabb égési hőmérséklet miatt mutatott kedvezőbb értékeket. 

Megállapítottam, hogy a 10%-os TPO keverék a mérések során nem okozott a motor szerkezeti 

elemeiben károsodást. Bebizonyítottam, hogy a TPO környezetvédelmi szempontból ígéretes 

alternatív tüzelőanyag lehet a közeljövőben kiváltva a növényi alapú 

tüzelőanyagkomponenseket. (9. fejezet) [P5, P6] 

 

5. TÉZIS 

Matematikai modellel meghatároztam azt a maximális TPO térfogatszázalékot (10%), ameddig 

a keverék sugárképének a tulajdonságai még nem mutatnak szignifikáns eltérést a gázolajhoz 

képest. Variancia elemzéssel bebizonyítottam, hogy az NOx, CO, CO2 kibocsátás szignifikáns 

növekedésért a motor terheltsége felelős, a keverési arány nincs jelentős hatással. (10. fejezet) 

[P8, P9] 

 

A dolgozatom eredményeit az alábbi konferenciákon, és folyóiratokban mutattam be 

(zárójelben a vonatkozó tézis szerepel): 

[P1] Kondor István Péter, Zöldy Máté. Égésszimulációk vizsgálata hulladékalapú 

tüzelőanyagok vizsgálatánál. XXVIII. Nemzetközi gépészeti konferencia 2020; 354: 223-226. 

[P2] Kondor István Péter, Zöldy Máté. Simulation and injector bench test validation of 

different nozzle hole effect on pyrolysis oil-dízel oil mixtures. ENERGIES 2021; 14: 2396. 

IF:3,004 

[P3] Kondor István Péter. Gumialapú pirolízis tüzelőanyag injektorokra gyakorolt 

hatásainak komplex értékelése. MŰSZAKI SZEMLE (EMT) 2019; 73: 6-15.  

[P4] Kondor István Péter, Zöldy Máté, Mihály Dénes. A gumialapú pirolízis-olaj és 

keverékei eróziós hatásainak vizsgálata injektorokon. OATK 2021. 

[P5] Kondor István Péter, Zöldy Máté, Bereczky Ákos. Koromkibocsátás vizsgálata 

pirolízisolaj-dízel tüzelőanyag keverék alkalmazásánál. OGÉT 2021; 231-234.  

[P6] Kondor István Péter, Zöldy Máté. Experimental Investigation on the Performance and 

Emission Characteristics of a Compression Ignition Engine Using Waste-Based Tire Pyrolysis 

Fuel and Dízel Fuel Blends. ENERGIES 2021; 14: 7903. 

IF:3,004 

[P7] Kondor István Péter, Zöldy Máté. Pirolízis tüzelőanyag befecskendezésének 

matematikai modellezése. GRADUS 2021. 
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[P8] Kondor István Péter, Zöldy Máté. Mathematical modelling of the injection droplet 

formation using tyre pyrolysis oil and dízel oil blends. Thermal Science – under review (2022) 

IF:1,625 

[P9] Kondor István Péter, Osztényi József, Zöldy Máté. Mathematical modelling of the 

engine performance and exhaust gas emission characteristics using tire pyrolysis oil-dízel oil 

blends. Thermal Science – under review (2022) 

IF:1,625  
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12. MELLÉKLETEK 
 

1. Melléklet Pirolízisolaj jellemzői (EUROFINS laboratóriumi jegyzőkönyv). 

Megnevezés  EUROFINS tól-ig 

Víztartalom mg/kg 1804 500-2500 

Hamutartalom % 0.005 0.004-0.06 

Fajsúly kg/m3 926.1 910-936 

Kéntartalom mg/kg 8348 5500-9000 

Lobbanáspont (P-M) oC <24 <30 

Fűtőérték MJ/kg 40.8 40-42 

Kokszmaradék % (m/m) 0.6 0.005-3.43 

Kinematikai viszkozitás mm2/s 4.443 4.3-4.7 

Cetánszám  <30  

Folyáspont oC -37 -40-20 

Mechanikai szennyeződés % (m/m)  0.027-0.16 

Hidegszűrhetőség oC  +2 

Többgyűrűs aromás 

szénhidrogének 
%  22-35 

Savszám mgKOH/g  3.3-3.8 

Összes szennyezés mg/kg  100-150 

Desztillációs maradék %  4-8 

Gázkromatográfia   

Kőolajszármazékokra 

nem jellemző 

szénhidrogén 

eloszlás 
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2. Melléklet TPO fémtartalom (EUROFINS laboratóriumi jegyzőkönyv). 

Fémtartalom  [mg/kg] 
Ezüst Ag <0.4 
Alumínium Al 5 
Arzén As 1.2 
Bór B <0.3 
Bárium Ba 0.3 
Berrilium Be <0.01 
Bizmut Bi <1 
Kalcium Ca 26.7 
Kadmium Cd 0.1 
Kobalt Co <0.3 
Króm Cr 2.6 
Réz Cu 3.4 
Vas Fe 86.6 
Higany Hg 0.12 
Kálium K 20 
Lítium Li <7 
Magnézium Mg 2.92 
Mangán Mn 0.07 
Molibdén Mo 0.8 
Nátrium Na 62 
Nikkel Ni 1.5 
Foszfor P 14.9 
Ólom Pb 3 
Antimon Sb 3 
Szelén Se <4 
Szilícium Si 50-600 
Ón Sn <2 
Stroncium Sr 0.09 
Titán Ti 0.5 
Vanádium V <0.4 
Cink Zn 247 
Cirkónium Zr 1 
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3. Melléklet TPO desztillációs vizsgálat (EUROFINS laboratóriumi 

vizsgálati jegyzőkönyvből). 

Megnevezés   

250 oC – ig átdesztillált mennyiség % V/V 36 

350 oC – ig átdesztillált mennyiség % V/V 70.7 

Kezdő forrpont oC 71.8 

10% átdesztillál oC 156.8 

20% átdesztillál oC 189.2 

30% átdesztillál oC 222.4 

40% átdesztillál oC 266.1 

50% átdesztillál oC 299.1 

60% átdesztillál oC 327.0 

70% átdesztillál oC 348.5 

80% átdesztillál oC 366.2 

90% átdesztillál oC 382.7 

96% átdesztillál oC 391.4 

Végső forrpont oC 393.5 

 

4. Melléklet Gázolaj jellemzői (MSZ EN 590). 

Jellemző Mértékegység Vizsgálati 
módszer 

Gázolaj 
nyári 

Gázolaj 
téli 

Gázolaj 
extra téli 

Cetánszám  MSZ EN ISO 
5165 

legalább 
51.0 

legalább 
51.0 

legalább 
51.0 

Cetánindex  MSZ EN ISO 
4264 

legalább 
46.0 

legalább 
46.0 

legalább 
46.0 

Zavarodási pont oC MSZ EN 23015   legfeljebb 
-16 

CFPP oC MSZ EN 116 legfeljebb 
5 

legfeljebb  
-20 

legfeljebb 
-26 

Policiklikus 
aromás tartalom 

% (m/m) MSZ EN 12916 kisebb 
mint 11.0 

kisebb 
mint 11.0 

kisebb 
mint 11.0 

Kéntartalom mg/kg MSZ EN ISO 
14596 

legfeljebb 
10 

legfeljebb 
10 

legfeljebb 
10 
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Pensky-Martens 
lobbanáspont 

oC MSZ EN 22719 legalább 
55 

legalább 
55 

legalább 
55 

Conradson szám 
10 tf%-os 
maradékból 

% (m/m) EN ISO 10370  legfeljebb 
0.30 

legfeljebb 
0.30 

legfeljebb 
0.30 

Oxidhamu 
tartalom 

% (m/m) MSZ EN ISO 
6245 

legfeljebb 
0.01 

legfeljebb 
0.01 

legfeljebb 
0.01 

Víztartalom ppm mg/kg MSZ EN ISO 
12937 

legfeljebb 
200 

legfeljebb 
200 

legfeljebb 
200 

Mechanikai 
szennyeződés 

mg/kg MSZ EN 12662 legfeljebb 
24 

legfeljebb 
24 

legfeljebb 
24 

Korróziós 
fokozat, 3ó, 50 
oC, B módsz 

 MSZ EN ISO 
2160 

legfeljebb 
1b 

legfeljebb 
1b 

legfeljebb 
1b 

Oxidációs 
stabilitás 

g/m3 óra MSZ EN ISO 
12205 

EN 15751 

legfeljebb 
25 

legfeljebb 
25 

legalább 
20 

legfeljebb 
25 

HFRR um MSZ ISO 
12156-1 

legfeljebb 
460 

legfeljebb 
460 

legfeljebb 
460 

Kinematikai 
viszkozitás 40 
oC-on 

mm2/s MSZ EN ISO 
3104 

2.00 – 
4.50  

2.00 – 
4.50 

2.00 – 
4.50  

250 oC –ig 
átdesztillált 
mennyiség 

% (V/V) MSZ EN ISO 
3405 

legfeljebb 
65 

legfeljebb 
65 

legfeljebb 
65 

350 oC – ig 
átdesztillált 
mennyiség 

% (V/V) MSZ EN ISO 
3405 

legalább 
85  

legalább 
85 

legalább 
85 

95 tf% 
átdesztillál 

oC MSZ EN ISO 
3405 

legfeljebb 
360 

legfeljebb 
360 

legfeljebb 
360 

Zsírsav-metil 
észter (FAME) 
tartalom 

% (V/V) MSZ EN 14078 legfeljebb 
7.0 

legfeljebb 
7.0 

legfeljebb 
7.0 
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5. Melléklet Statisztikai eredmények: THC, 1900 RPM. 
1. táblázat: Az SPSS programban elvégzett normalitás tesztek eredménye. 

Tests of Normality 

density load Kolmogo

rov-

Smirnova 

Shapiro-

Wilk 

    

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 40 0,252 8 0,144 0,911 8 0,363 

50 0,145 8 0,200* 0,941 8 0,617 

 60 0,137 8 0,200* 0,957 8 0,784 

 80 0,130 8 0,200* 0,969 8 0,888 

 100 0,201 8 0,200* 0,889 8 0,230 

10 

 

40 0,145 8 0,200* 0,958 8 0,786 

50 0,216 8 0,200* 0,917 8 0,407 

 60 0,250 8 0,151 0,819 8 0,045 

 80 0,197 8 0,200* 0,900 8 0,286 

 100 0,160 8 0,200* 0,908 8 0,338 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

2. táblázat: Az SPSS programban elvégzett Levene teszt eredménye. 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa,b 
 Levene Statistic df1 df2 Sig.  

THC Based on Mean 7,463 9 70 0,000 
Based on Median 6,416 9 70 0,000 

 Based on Median 
and with adjusted 

df 

6,416 9 36,990 0,000 

 Based on 
trimmed mean 

7,447 9 70 0,000 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across 
groups.a,b 
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3. táblázat: Az R programban elvégzett Scheirer-Ray-Hare teszt eredménye. 

Scheirer-Ray-HareTest 
Dependent Variable:   THC 

Source df Sum of Square H Sig. 
load 4 36312 67,245 0,00000 

density 1 1479 2,739 0,09791 
load * density 4 4145 7,675 0,10422 

Error 70 724   
Total 80    

Corrected Total 79    
 

4. táblázat: Az R programban elvégzett ART-Anova eredménye. 

ART-Anova 
Dependent Variable:   THC 

Source df Df.res. F Sig. 
load 4 70 267,49 *** 

density 1 70 137,32 *** 
load * density 4 70 770,48 *** 

Signif. codes:   0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

6. Melléklet Statisztikai eredmények: THC, 2200 RPM. 
5. táblázat: Az SPSS programban elvégzett normalitás tesztek eredménye. 

Tests of Normality 
density load Kolmogo

rov-
Smirnova 

Shapiro-
Wilk 

    

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
0 60 0,232 9 0,179 0,926 9 0,442 

80 0,168 9 0,200* 0,942 9 0,599 
100 0,164 9 0,200* 0,949 9 0,677 

10 
 

60 0,139 9 0,200* 0,940 9 0,583 
80 0,136 9 0,200* 0,987 9 0,990 
100 0,146 9 0,200* 0,965 9 0,853 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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6. táblázat: Az SPSS programban elvégzett Levene teszt eredménye. 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa,b 

 Levene Statistic df1 df2 Sig.  

THC Based on Mean 13,635 5 48 0,000 

Based on Median 9,331 5 48 0,000 

 Based on Median 

and with adjusted 

df 

9,331 5 10,918 0,001 

 Based on 

trimmed mean 

13,596 5 48 0,000 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across 

groups.a,b 

 

7. táblázat: Az R programban elvégzett Scheirer-Ray-Hare teszt eredménye. 

Scheirer-Ray-HareTest 

Dependent Variable:   THC 

Source df Sum of Square H Sig. 

load 2 8752,0 35,362 0,000000 

density 1 1884,5 7,614 0,005792 

load * density 2 1600,6 6,467 0,039418 

Error 48 880,4   

Total 54    

Corrected Total 53    

 

8. táblázat: Az R programban elvégzett ART-Anova eredménye. 

ART-Anova 

Dependent Variable:   THC 

Source df Df.res. F Sig. 

load 2 48 193,15 *** 

density 1 48 144,98 *** 

load * density 2 48 424,56 *** 

Signif. codes:   0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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7. Melléklet Statisztikai eredmények: CO2, 1900 RPM.  
9. táblázat: Az SPSS programban elvégzett normalitás tesztek eredménye. 

Tests of Normality 

density load Kolmogo

rov-

Smirnova 

Shapiro-

Wilk 

    

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 40 0,214 8 0,200* 0,924 8 0,462 

50 0,154 8 0,200* 0,927 8 0,485 

 60 0,266 8 0,102 0,862 8 0,127 

 80 0,335 8 0,009 0,680 8 0,001 

 100 0,284 8 0,057 0,714 8 0,003 

10 

 

40 0,146 8 0,200* 0,956 8 0,767 

50 0,173 8 0,200* 0,919 8 0,420 

 60 0,133 8 0,200* 0,929 8 0,505 

 80 0,155 8 0,200* 0,950 8 0,711 

 100 0,195 8 0,200* 0,918 8 0,415 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

10. táblázat: Az SPSS programban elvégzett Levene teszt eredménye. 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa,b 

 Levene Statistic df1 df2 Sig,  

CO2 Based on Mean 1,994 9 70 0,053 

Based on Median 1,254 9 70 0,277 

 Based on Median 

and with adjusted 

df 

1,254 9 24,067 0,311 

 Based on 

trimmed mean 

1,706 9 70 0,104 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across 

groups,a,b 
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11. táblázat: Az SPSS programban elvégzett Anova eredménye. 

Anova 
Dependent Variable:   CO2 

Source Type III 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig, Partial Eta 
Squared 

Corrected 
Model 

356823359
47,318a 

9 396470399
4,146 

20914,607 0,000 1,000 

Intercept 349889451
663,612 

1 349889451
663,612 

1845736,8
65 

0,000 1,000 

load 356223448
96,413 

4 890558622
4,103 

46978,749 0,000 1,000 

density 9052403,2
55 

1 9052403,2
55 

47,753 0,000 0,406 

load * 
density 

50938647,
650 

4 12734661,
912 

67,178 0,000 0,793 

Error 13269638,
850 

70 189566,26
9 

   

Total 385585057
249,780 

80     

Corrected 
Total 

356956055
86,168 

79     

 

12. táblázat: Az R programban elvégzett Scheirer-Ray-Hare teszt eredménye. 

Scheirer-Ray-HareTest 

Dependent Variable:   CO2 

Source df Sum of Square H Sig. 

load 4 38973 72,171 0,00000 

density 1 1280 2,370 0,12366 

load * density 4 1596 2,956 0,56513 

Error 70 811   

Total 80    

Corrected Total 79    
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13. táblázat: Az R programban elvégzett ART-Anova eredménye. 

ART-Anova 

Dependent Variable:   CO2 

Source df Df.res. F Sig. 

load 4 70 223,444 *** 

density 1 70 128,014 *** 

load * density 4 70 88,645 *** 

Signif. codes:   0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

 

 

8. Melléklet Statisztikai eredmények: CO2, 2200 RPM. 
14. táblázat: Az SPSS programban elvégzett normalitás tesztek eredménye. 

Tests of Normality 

density load Kolmogo

rov-

Smirnova 

Shapiro-

Wilk 

    

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 60 0,168 9 0,200* 0,962 9 0,816 

80 0,279 9 0,042 0,765 9 0,008 

100 0,309 9 0,013 0,821 9 0,036 

10 

 

60 0,196 9 0,200* 0,926 9 0,442 

80 0,160 9 0,200* 0,921 9 0,404 

100 0,202 9 0,200* 0,906 9 0,291 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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15. táblázat: Az SPSS programban elvégzett Levene teszt eredménye. 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa,b 

 Levene Statistic df1 df2 Sig.  

CO2 Based on Mean 3,233 5 48 0,014 

Based on Median 2,750 5 48 0,029 

 Based on Median 

and with adjusted 

df 

2,750 5 13,669 0,063 

 Based on 

trimmed mean 

3,057 5 48 0,018 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across 

groups.a,b 

 

6. táblázat: Az SPSS programban elvégzett Anova eredménye. 

Anova 
Dependent Variable:   CO2 

Source Type III 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial Eta 
Squared 

Corrected 
Model 

576414427
67,381a 

5 115282885
53,476 

61348,991 0,000 1,000 

Intercept 108544483
927,334 

1 108544483
927,334 

577630,80
4 

0,000 1,000 

load 576383106
33,464 

2 288191553
16,732 

153364,14
4 

0,000 1,000 

density 2028344,7
89 

1 2028344,7
89 

10,794 0,002 0,184 

load * 
density 

1103789,1
29 

2 551894,56
4 

2,937 0,063 0,109 

Error 9019836,1
84 

48 187913,25
4 

   

Total 166194946
530,900 

54     

Corrected 
Total 

576504626
03,565 

53     
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17. táblázat: Az R programban elvégzett Scheirer-Ray-Hare teszt eredménye. 

Scheirer-Ray-HareTest 

Dependent Variable:   CO2 

Source df Sum of Square H Sig. 

load 2 11664,0 47,127 0,00000 

density 1 606,7 2,451 0,11743 

load * density 2 1,0 0,004 0,99791 

Error 48 845,8   

Total 54    

Corrected Total 53    

 

18. táblázat: Az R programban lvégzett ART-Anova eredménye. 

ART-Anova     

Dependent 

Variable:   CO2 

    

Source df Df.res. F Sig. 

load 2 48 195,607 *** 

density 1 48 49,310 *** 

load * density 2 48 13,907 *** 

Signif. codes:   0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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9. Melléklet Statisztikai eredmények: CO, 1900 RPM. 
19. táblázat: Az SPSS programban elvégzett normalitás tesztek eredménye. 

Tests of Normality 
density load Kolmogo

rov-
Smirnova 

Shapiro-
Wilk 

    

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
0 40 0,307 8 0,025 0,714 8 0,003 

50 0,272 8 0,084 0,806 8 0,033 
 60 0,190 8 0,200* 0,958 8 0,789 
 80 0,202 8 0,200* 0,944 8 0,649 
 100 0,131 8 0,200* 0,961 8 0,822 

10 
 

40 0,210 8 0,200* 0,947 8 0,684 
50 0,238 8 0,200* 0,947 8 0,682 

 60 0,212 8 0,200* 0,881 8 0,193 
 80 0,214 8 0,200* 0,893 8 0,252 
 100 ,160 8 0,200* 0,977 8 0,945 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

20. táblázat: Az SPSS programban elvégzett Levene teszt eredménye. 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa,b 
 Levene Statistic df1 df2 Sig,  

CO Based on Mean 2,593 9 70 0,012 
Based on Median 2,161 9 70 0,035 

 Based on Median 
and with adjusted 

df 

2,161 9 50,250 0,041 

 Based on 
trimmed mean 

2,576 9 70 0,013 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across 
groups,a,b 
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21. táblázat: Az SPSS programban elvégzett Anova eredménye. 

Anova 

Dependent Variable:   CO 

Source Type III 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig, Partial Eta 

Squared 

Corrected 

Model 

419744,86

7a 

9 46638,319 2291,689 0,000 0,997 

Intercept 4277479,9

73 

1 4277479,9

73 

210184,51

4 

0,000 1,000 

load 391829,11

4 

4 97957,278 4813,372 0,000 0,996 

density 16259,579 1 16259,579 798,954 0,000 0,919 

load * 

density 

11656,174 4 2914,044 143,189 0,000 0,891 

Error 1424,575 70 20,351    

Total 4698649,4

16 

80     

Corrected 

Total 

421169,44

2 

79     

 

22. táblázat: Az R programban elvégzett Scheirer-Ray-Hare teszt eredménye. 

Scheirer-Ray-HareTest 

Dependent Variable:   CO 

Source df Sum of Square H Sig. 

load 4 34109 63,166 0,00000 

density 1 5611 10,391 0,00127 

load * density 4 2009 3,719 0,44530 

Error 70 931   

Total 80    

Corrected Total 79    
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23. táblázat: Az R programban elvégzett ART-Anova eredménye. 

ART-Anova     

Dependent 

Variable:   CO 

    

Source df Df.res. F Sig. 

load 4 70 326,141 *** 

density 1 70 214,052 *** 

load * density 4 70 92,236 *** 

Signif. codes:   0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

 

 

10. Melléklet Statisztikai eredmények: CO, 2200 RPM. 
24. táblázat: Az SPSS programban elvégzett normalitás tesztek eredménye. 

Tests of Normality 

density load Kolmogo

rov-

Smirnova 

Shapiro-

Wilk 

    

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 60 0,138 9 0,200* 0,980 9 0,965 

80 0,112 9 0,200* 0,965 9 0,849 

100 0,127 9 0,200* 0,954 9 0,735 

10 

 

60 0,174 9 0,200* 0,932 9 0,499 

80 0,158 9 0,200* 0,952 9 0,708 

100 0,240 9 0,143 0,905 9 0,283 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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25. táblázat: Az SPSS programban elvégzett Levene teszt eredménye. 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa,b 

 
 Levene Statistic df1 df2 Sig.  

CO Based on Mean 8,899 5 48 0,000 
Based on Median 7,931 5 48 0,000 

 Based on Median 
and with adjusted 

df 

7,931 5 19,937 0,000 

 Based on 
trimmed mean 

8,995 5 48 0,000 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across 
groups.a,b 

 

26. táblázat: Az R programban elvégzett Scheirer-Ray-Hare teszt eredménye. 

Scheirer-Ray-HareTest 

Dependent Variable:   CO 

Source df Sum of Square H Sig. 

load 2 11116,4 44,915 0,00000 

density 1 1400,5 5,658 0,01737 

load * density 2 9,5 0,038 0,98103 

Error 48 591,1   

Total 54    

Corrected Total 53    

 

 

27. táblázat: Az R programban elvégzett ART-Anova eredménye. 

ART-Anova 

Dependent Variable:   CO 

Source df Df.res. F Sig. 

load 2 48 193,030 *** 

density 1 48 146,837 *** 

load * density 2 48 85,571 *** 

Signif. codes:   0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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11. Melléklet Statisztikai eredmények: NOx, 1900 RPM. 
28. táblázat: Az SPSS programban elvégzett normalitás tesztek eredménye. 

Tests of Normality 
density load Kolmogo

rov-
Smirnova 

Shapiro-
Wilk 

    

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
0 40 ,211 8 ,200* ,961 8 ,815 

50 ,153 8 ,200* ,927 8 ,485 
 60 ,216 8 ,200* ,907 8 ,332 
 80 ,192 8 ,200* ,889 8 ,230 
 100 ,223 8 ,200* ,847 8 ,088 

10 
 

40 ,258 8 ,126 ,826 8 ,053 
50 ,184 8 ,200* ,921 8 ,435 

 60 ,202 8 ,200* ,943 8 ,639 
 80 ,157 8 ,200* ,948 8 ,687 
 100 ,215 8 ,200* ,905 8 ,320 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

29. táblázat: Az SPSS programban elvégzett Levene teszt eredménye. 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa,b 
 Levene Statistic df1 df2 Sig.  

NOx Based on Mean 3,011 9 70 0,004 
Based on Median 2,674 9 70 0,010 

 Based on Median 
and with adjusted 

df 

2,674 9 37,207 0,017 

 Based on 
trimmed mean 

2,986 9 70 0,005 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is 
equal across groups.a,b 
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30. táblázat: Az R programban elvégzett Scheirer-Ray-Hare teszt eredménye. 

Scheirer-Ray-HareTest 

Dependent Variable:   NOx 

Source df Sum of Square H Sig. 

load 4 39224 72,638 0,00000 

density 1 1748 3,238 0,07195 

load * density 4 830 1,538 0,81996 

Error 70 857   

Total 80    

Corrected Total 79    

 

31. táblázat: Az R programban elvégzett ART-Anova eredménye. 

ART-Anova 

Dependent Variable:   NOx 

Source df Df.res. F Sig. 

load 4 70 261,09 *** 

density 1 70 212,42 *** 

load * density 4 70 120,21 *** 

Signif. codes:   0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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12. Melléklet Statisztikai eredmények: NOx, 2200 RPM. 
32. táblázat: Az SPSS programban elvégzett normalitás tesztek eredménye. 

Tests of Normality 

density load Kolmogo

rov-

Smirnova 

Shapiro-

Wilk 

    

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 60 0,227 9 0,199 0,885 9 0,179 

80 0,172 9 0,200* 0,921 9 0,404 

100 0,246 9 0,122 0,914 9 0,347 

10 

 

60 0,223 9 0,200* 0,956 9 0,759 

80 0,178 9 0,200* 0,884 9 0,174 

100 0,122 9 0,200* 0,951 9 0,705 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

34. táblázat: Az SPSS programban elvégzett Levene teszt eredménye. 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa,b 

 Levene Statistic df1 df2 Sig.  

NOx Based on Mean 6,349 5 48 0,000 

Based on Median 5,645 5 48 0,000 

 Based on Median 

and with adjusted 

df 

5,645 5 14,363 0,004 

 Based on 

trimmed mean 

6,127 5 48 0,000 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across 

groups.a,b 
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35. táblázat: Az R programban elvégzett Scheirer-Ray-Hare teszt eredménye. 

Scheirer-Ray-HareTest 

Dependent Variable:   NOx 

Source df Sum of Square H Sig. 

load 2 11664,0 47,127 0,00000 

density 1 31,1 0,126 0,72285 

load * density 2 753,9 3,046 0,21804 

Error 48 668,4   

Total 54    

Corrected Total 53    

 

36. táblázat: Az R programban elvégzett ART-Anova eredménye. 

ART-Anova 

Dependent Variable:   NOx 

Source df Df.res. F Sig. 

load 2 48 193,564 *** 

density 1 48 62,809 *** 

load * density 2 48 182,495 *** 

Signif. codes:   0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 


