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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Szeretném megköszönni a segítségét, szakmai támogatását, fáradtságot nem kímélő 

segítségnyújtását elsősorban témavezetőmnek, Dr. Zöldy Máté tudományos főmunkatársnak.  

Köszönöm Dr. Weltsch Zoltán Tanszékvezető Úrnak, hogy a Neumann János Egyetem 

részéről lehetővé tette doktori iskolai részvételemet és a mérések végrehajtását az egyetemi 

infrastruktúrákon, valamint a Tanszék konferenciáin való részvételeimet. 

Köszönettel tartozom egykori feletteseimnek a Neumann János Egyetemen, Dr. Ailer 

Piroska Rektornak és Dr. Lukács Pál Tanszékvezető Úrnak, akik elindítottak az oktatói és 

kutatói pályámon, valamint megadták a lehetőséget, hogy a doktori iskolát elkezdhessem. 

Köszönettel tartozom Dr. Osztényi József kollégámnak, aki sokat segített a munkám 

során, és a többi kollégámnak, akik segítettek a mérések végrehajtásában, publikációk 

elkészítésében. 

Nem utolsó sorban szeretném kifejezni köszönetemet családomnak, szüleimnek, 

nővéremnek, feleségemnek, akik a PhD tanulmányaim során mindvégig támogattak. 



1. Bevezetés 

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 alkalmazás. 

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. Évente megközelítőleg 1 billió új és 1-1,5 billió használt gumiabroncs keletkezik. A 

gumiabroncs hulladék tárolása, kezelése, valamint újra hasznosítása Európában és világszerte 

egyaránt egyre fontosabb a környezet megóvása érdekében.  

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, a piramis csúcsán a hulladék keletkezésének 

megelőzésére kell törekedni. 

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, 

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 
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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.  

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. Keverékek hatásai a korszerű dízel befecskendező rendszerre 

3.1 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. 

 

3.2 Dízel és TPO tüzelőanyagok 350 bar rail nyomáson vizsgált eredményei 

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. 

 
3.3  Dízel és TPO tüzelőanyagok 1000 bar rail nyomáson vizsgált eredményei 

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. 

 

3.4  Szimulációs eredmények 10 tf% és 20 tf% TPO-gázolaj tüzelőanyag keverékekkel 

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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3.5  TPO-gázolaj keverékekkel végzett szimulációk összegzése 

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. 

 

4. Szimulációs eredmények validálása 

A befecskendezési tulajdonságokat egy első generációs haszongépjárművekre 

kifejlesztett BOSCH CRIN 1 típusú injektoron vizsgáltam. 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. 

 

5. 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.  

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

elhasználódását eredményezné.  

 

5.1 A TPO tüzelőanyag nedvesítőképesség vizsgálata 

A tüzelőanyag nedvesítőképesség lényeges szempont dízel befecskendezőrendszer 

esetében, mivel finom megmunkálással, nagy pontossággal illesztett alkatrészek 

elmozdulásával történik a porlasztás. A meghatározása a nyugvó csepp módszerrel történt. 

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

számára pozitív tulajdonságként írható fel. 

 

5.2 Befecskendező injektorok próbapadi vizsgálatai 

A befecskendező injektorok próbapadi vizsgálatai során a pirolízis olaj befecskendező 

rendszerre gyakorolt kémiai és mechanikai tulajdonságainak elemzése volt a cél.  

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. A porlasztócsúcson 

sem volt látható elváltozásra, kopásra utaló jel. 
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5.3 Tüzelőanyagkeverékek homogenitásvizsgálata 

A kutatásaim során az élettartam tesztek meghibásodásokat mutattak, amelyek a 

tüzelőanyag komponensek egyes alkotóelemeinek 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, a házon 0,1g 

tömegű gumiszerű anyag rakódott le.  

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.  

 

5.4 Ellenőrző mérések végrehajtása 

Az injektorvizsgálati munkapontok meghatározásánál alapjárati, tranziens, részterheléses 

és teljes terheléses üzemállapotok kerültek szimulálásra.  

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.  

 

6. A Szabados-modell kiterjesztése pirolízis tüzelőanyagokra 

Tisztán pirolízis olajat nem célszerű használni a korszerű CR 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 
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továbbiakban az optimális keverési arány kidolgozását tartom szem előtt, és a további 

kutatásaim és méréseim ennek a kidolgozására irányulnak.  

 

7. Motorfékpadi vizsgálatok 

Egy Mitsubishi S4S-DT közepes teljesítményű ipari dízel motoron végzett 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. 

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. 

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 HC-kibocsátás különböző eredményeket mutatott. Alacsony fordulatszámon és 

alacsony terhelésen a TPO 16%-al magasabb emissziós értéket mutatott. A megnövekedett 

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 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 a koromtartalomban bekövetkezett eltérés minimálissá válik, kevesebb, mint 1%. 
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A motor teljesítménye és nyomatéka minimálisan nőtt, a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás 

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. 

 

8. Matematikai modellalkotás 

Az eredmények alapján az 1000 bar rail nyomáson mért adatokra végzett illesztések közül 

egyik sem szignifikáns. Míg a 350 bar rail nyomáson készített sugárképek átlagos átmérőire 

végzett illesztések közül a négyzetes és a köbös is szignifikáns 10%-os szignifikancia szinten.  

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. 

100%-os motorterhelés esetén nincs különbség a THC kibocsátásban, az összes többi 

érték szignifikánsan különbözik. 

A 60%-os és 80%-os motorterhelés esetén nincs különbség a CO2 kibocsátásban, míg 

100% motorterhelés esetén szignifikánsan különböznek az értékek. 

Tiszta 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 tiszta 

gázolaj 100%-os motorterhelésre a CO kibocsátás értéke megegyezik. A 60%-os motorterhelés 

esetén nincs különbség a THC kibocsátásban, a másik két motorterhelés értékre viszont 

szignifikánsan különbözik a CO kibocsátás értéke. 

A 40%-os motorterhelés esetén nincs szignifikáns különbség tiszta gázolaj és a 10%-os 

pirolízis olaj keverék esetén, illetve még nincs szignifikáns különbség a 80%-os és a 100%-os 

motorterhelés esetén a NOx értékek közt. Az összes többi érték szignifikánsan különbözik 

egymástól. A 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.  
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9. Új tudományos eredmények 

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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 

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 
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alternatív tüzelőanyag lehet a közeljövőben kiváltva a növényi alapú 

tüzelőanyagkomponenseket.  

 

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.  
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