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1. A téma ismertetése, célkitűzés

Az energetika és a közlekedési iparágak folyamatos fejlődése az ener-
giaforrások iránti kereslet növekedésével jár szerte a világon. A vonatko-
zó károsanyag-kibocsátási határértékek szigorodása következtében kiemelkedő
fontosságú a termelés diverzifikálása és a karbonsemleges technológiák előtér-
be helyezése. A nap- és szélenergia jelenlegi rendszerbe való integrálása a
következő időszak nagy kihívása az időjárási viszonyok sztochasztikus jelle-
ge miatt, ugyanakkor a megfelelő energiatárolási technológiák erre megoldást
kínálhatnak. A villamos hajtású, illetve üzemanyagcellás gépjárművek el-
terjedése kedvezően hat a városi légszennyezés visszaszorítására. Esetükben
kulcskérdés a hidrogéntermelés hatásfoka, továbbá az akkumulátorok gyártá-
sának és újrahasznosításának hosszútávú hatásai. Szintén fontos tényező az
energiasűrűség, melynek következtében a nagy távolságokban történő szállít-
mányozás közúton, levegőben, illetve tengeri útvonalakon továbbra is jelen-
tős mértékben használ a közeljövőben folyékony tüzelőanyagokat a kedvező
energiasűrűség okán. Mivel ezen iparágak jelentős mértékben járulnak hozzá
a globális károsanyag-kibocsátáshoz, a következő évtizedek fontos feladata a
minél inkább környezetbarát üzem megteremtése. Ebből fakadóan a tüzelés
továbbra is szerepet kap a portfólióban, ugyanakkor az új technológiák és a
megújuló tüzelőanyagok szerepe felértékelődik annak érdekében, hogy megfe-
leljünk a jelenlegi és jövőbeli kibocsátási normáknak és csökkenteni tudjuk a
jelenlegi fosszilis alapú energiaforrások iránti függőségünket. A folyékony tü-
zelőanyagokra vonatkozó tárolási és elosztói infrastruktúra kiépítettsége okán
a megújuló alapú forrásból származó tüzelőanyagok alkalmazása jelentős lesz.
Ugyanakkor ezek tüzelése rengeteg kihívással jár.

A folyadéktüzelés számos jelenséget foglal magában a gyújtást megelőző-
en, ahogy azt az 1. ábra szemlélteti. A tüzelőanyagot porlasztani szükséges,
majd a keletkező cseppeknek el kell párologniuk és a fejlődő gőznek el kell
keverednie az égéslevegővel, mielőtt eléri a lángfrontot. A cseppégés ugyanis
lokálisan magas hőmérsékletű zónát eredményez és fokozza az NOX képződé-
sét, mely káros az emberi légző szervrendszerre és felelős a fotokémiai szmog
és savas eső kialakulásáért. Az alternatív folyékony tüzelőanyagok termofizi-
kai és transzport jellmezői, melyek a porlasztási és párolgási tulajdonságokat
jelentősen befolyásolják, nagymértékben különbözhetnek a hagyományos tü-
zelőanyagokétól, mely komoly kihívás elé állítja a mérnököket tűztértervezés
során. Ennek megfelelően a hő- és anyagátadási folyamatok előzetes modelle-
zése nélkülözhetetlen.

A folyadékcsepp élettartama függ a stacionárius párolgási fok, λst, érté-
kétől, mely a párolgás intenzitását jellemzi és ennek megfelelően kiemelekedő
fontosságú tervezési feladatok során. Különböző szénhidrogén alapú tüzelő-
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anyagok stacionárius párolgási fokának nyomás- és hőmérsékletfüggését Le-
febvre [1] is elemezte, ugyanakkor nem sikerült megfelelő kapcsolatot terme-
teni más anyagjellemzővel, ezért a célom egy széles paramétertartományon
használható általános összefüggés megalkotása a stacionárius párolgási fokra
vonatkozóan.

1. ábra. Permetképződés [1].

A legfejlettebb numerikus modellek is nagymértékű érzékenységet mutat-
nak a szükséges termofizikai és transzport jellemzők vonatkozásában a tüze-
léses számítások során. A nagy megbízhatóságú mérési adatokat tartalmazó
adatbázisok igen szűkösek, különösen a megújuló alapú folyékony tüzelőanya-
gok tekintetében. Ennek következtében a jellemzők meghatározására gyakran
közelítő modelleket szükséges használni [2]. Sajnálatos módon ezen modellek
pontossága és megbízhatósága kevéssé jól dokumentált a felhasználó számára
a különböző szimulációs szoftverkörnyezetek esetében. Ennek okán a célom az
irodalomban rendelkezésre álló közelítő módszerek értékelése és felülvizsgála-
ta annak érdekében, hogy a párolgási számításokhoz szükséges összes jellemző
kapcsán ajánlást tudjak tenni a modellhasználat tekintetében.

Kutatócsoportunk kifejlszetett egy újszerű tüzelési eljárást, melynek neve
Keverék Hőmérséklet-Szabályozott, KHSz, tüzelés, mely az égéslevegő továb-
bi hígítása nélküli térfogati tüzelés megvalósítására alkalmas, melyet a 2. ábra
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szemléltet. Ez a tüzelési mód extrém alacsony NOX-kibocsátást eredményez
a CO-kibocsátás emelkedése nélkül. A gőz-levegő keverék gyulladását a belső
alacsonyabb hőmérsékletű levegőáram késlelteti [3], tehát a cseppképződést és
illékonyságot befolyásoló jellemzők meghatározóak. Ezen jellemzők és a tüze-
léses tulajdonságok közötti kapcsolat jelenleg kevéssé feltérképezett. Szüksé-
ges tehát a kialakuló lángalakok és a tüzelőanyag-jellemzők együttes vizsgála-
ta annak érdekében, hogy az új fejlesztésű KHSz tüzelési módot megvalósító
berendezés korlátait meg tudjuk érteni a térfogati tüzelésre vonatkozóan.

2. ábra. Térfogati tüzelés.

A gyakorlatban alkalmazott folyékony tüzelőanyagok nagyszámú kompo-
nenst tartalmaznak, így a megfelelő fizikai és kémiai tulajdonságok model-
lezéséhez többkomponensű megközelítésre van szükség a szimulációk során.
Ugyanakkor az összes komponens figyelembevétele túlzottan magas számítá-
si kapacitást igényel. Kompromisszumos megoldásként helyettesítő modell-
tüzelőanyagokat szokás implementálni szimulációs modellekbe, melyek lénye-
gesen kevesebb összetevővel reprodukálják a kívánt anyagtulajdonságokat, így
jelentős számítási idő spórolható meg. A biodízelek zsírsav-metilészterekből
állnak. Az összetételük változatos és függ az alapanyagtól. A földrajzi el-
helyezkedés a kihozatalt befolyásolhatja. Jelen vannak domináns molekulák,
melyek az összetétel egyszerűsítését vetítik előre mdoellezés során. Mivel az
összetevők általánosságban igen széles tatományt fednek le illékonyság tekin-
tetében, a komponensszám csökkentését megfelelő óvatossággal kell kezelni. A
különböző tüzelőanyag-jellemzők komponensszám-csökkentésre való érzékeny-
sége nincs megfelelően részletezve az irodalomban, így ez további vizsgálatokat
igényel.
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2. Vizsgálati módszerek

Jelenlegi és jövőbeli tüzelőberendezésekben alkalmazott n-alkánok párol-
gási tulajdonságait vizsgáltam koncentrált paraméterű modell és egy iteratív
eljárás segítségével széles nyomás-és hőmérséklet-tartományon. A vizsgála-
tok célja a stacionárius párolgási fok meghatározása. Az eredményeket az
irodalomból származó mérési adatok alapján validáltam. Ezen felül egydi-
menziós kontinuum modellekkel ellenőrző számításokat végeztem a cseppen
belüli hőmérséklet-eloszlás hatásának értékelésére. A számításokhoz szükséges
nyomás- és hőmérsékletfüggő termofizikai és transzport jellemzők a nagy meg-
bízhatóságú National Institute of Standards and Technology adatbázisából
származnak [4]. A számításokat C1–C10 és C12 szénatomszámú n-alkánokra
végeztem el. A nyomás- és hőmérséklet-tartomány egységesen 0.02 ≤ pr ≤ 0.5
és 1.3 ≤ Tr ≤ 1.5, ahol pr és Tr a redukált nyomás és redukált hőmérséklet.
Mivel a redukált jellemző a környezeti és a kritikus érték hányadosa, a párol-
gási tulajdonságok korreláltathatók a kritikus nyomással, pc, és kritikus hő-
mérséklettel, Tc. A stacionárius párolgási fokot a csepp időbeli d2-profiljának
0.15 ≤ (d/d0)

2 ≤ 0.5 szakaszára történő egyenesillesztéssel határoztam meg,
ahol d a pillanatnyi cseppátmérő, d0 a kezdeti cseppátmérő és a t az idő. Ezt
szemlélteti a 3. ábra. Ezt a módszert elterjedten alkalmazzák egyedi csepp
párolgásának mérése során [5].

3. ábra. A stacionárius párolgási fok származtatása a csepp időbeli d2-
profilja alapján.
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A termofizikai és transzport jellemzők közelítésére elterjedten alkalmazott
modellek a megfelelő állapotok tételén, valamint csoportjárulék módszereken
alapulnak. A jelen kutatás szempontjából fontos hő- és anyagátadási szá-
mítások miatt a folyadékcsepp párolgásához szükséges jellemzők közelítésére
alkalmas modelleket teszteltem az irodalomból származó referencia adatok
alapján. A vizsgált anyagok n-alkánok, 1-alkoholok és metilészterek, melyek
a megújuló tüzelőanyagok szempontjából relevánsak. Az értékeléssel minden
jellemző esetében lehetőség nyílik a legpontosabb modell kiválasztására. Ez
az információ előzetesen nem állt rendelkezésre ezen anyagokra széles para-
métertartományon. A vizsgált jellemzők a forráspont, kritikus pont jellemzői,
párolgáshő, acentricitás, gáz fázisra értelmezett kölcsönös diffúziós együtt-
ható, valamint sűrűség, állandó nyomáson vett fajhő, hővezetési tényező és
dinamikai viszkozitás gőz és folyadék állapotra. A modellek pontosságának
számszerűsítésére meghatároztam az átlagos relatív eltérés, ARD , értékeket
a számított és a referencia értékek között.

A térfogati tüzelés és a tüzelőanyag-jellemzők közötti kapcsolat értékelésé-
re méréses úton vizsgáltam a cseppképződést befolyásoló sűrűséget, kinemati-
kai viszkozitást és felületi feszültséget. A porlasztás jellemzésére meghatároz-
tam a permetre vonatkozó Sauter középátmérő, SMD , értékét. Az illékonyság
és párolgási tulajdonságok jellemzéséhez kísérletileg vizsgáltam az tüzelőanyag
atmoszferikus desztillációs görbéjét, kezdeti forráspontját és a lobbanáspon-
tot. A méréseket szabványos eljárásokkal hajtottam végre. A vizsgálatok
középpontjában olyan biodízelminták álltak, melyek zsírsavösszetétele jelen-
tősen különbözik egymástól, így elemezni tudtam az alapanyag hatását és a
tüzelési mód tüzelőanyagra vonatkozó rugalmasságát. A biodízeleket szab-
ványos dízelhez kevertem. A lángalakokat 0.3–0.9 bar porlasztónyomáson és
150–350 °C égéslevegő előmelegítési hőmérséklet-tartományon elemeztem. A
mérések során a tüzelési teljesítmény 13.3 kW, míg a tüzelőanyag-levegő ek-
vivalenciaarány 0.8 volt. A képek rögzítése azonos fényképező beállítások
mellett történt.

A biodízelek nagyságrendileg tíz releváns komponenst tartalmaznak. A
magas részarányban jelen lévő komponensek az összetétel egyszerűsítésének
lehetőségét vetítik előre. Kidolgoztam egy komponensszám csökkentési el-
járást, melyet alkalmaztam az irodalomban fellelhető reprezentatív biodízel
mintákra helyettesítő modell-tüzelőaanyag összetételének meghatározására,
mellyel az összetétel egyszerűsítésére vonatkozó érzékenységet értékeltem. A
vizsgálat során ugyanazokat az indikátor jellemzőket használtam, melyeket el-
terjedten alkalmaznak modell-tüzelőanyagok összetételének optimalizálására.
A 4. ábrán látható eljárást hajtottam végre. Meghatároztam a számított és
referencia értékek közötti átlagos relatív eltérés értékeket. A referencia mért
adat, vagy a részletes összetételre vonatkozó érték volt. Az indikátor jellemzők
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a fűtőérték, átlagos moláris tömeg, hidrogén és szénatomok aránya, sűrűség,
felületi feszültség, dinamikai viszkozitás, lobbanáspont és desztillációs görbe
voltak. Továbbá elemeztem a stacionárius párolgási fokot, melyet gyakran
alkalmaznak helyettesítő modell-tüzelőanyagok validációjára, mivel közvetle-
nül jellemzi a csepp párolgását. Eltávolítottam a legkisebb részarányban jelen
lévő komponenst, majd az összetételt normáltam, hogy megőrizzem a meg-
maradó komponensek eredeti arányát. A folyamat a legnagyobb részarányú
komponens eléréséig tartott.

4. ábra. Biodízel helyettesítő modell-tüzelőanyag meghatározása kompo-
nensszám csökkentésével.

3. A kutatás eredményei és a tézisek ismertetése
Bevezettem a dimenziótlan stacionárius párolgási fokot, Λst, annak érde-

kében hogy λst nyomásfüggését értékelni tudjam különböző hőmérsékleteken.
Λst a nyomásfüggő stacionárius párolgási fok és az 1 bar nyomásra és ugyan-
arra a hőmérsékletre értelmezett stacionárius párolgási fok hányadosa. Az
5. ábra Λst karakterisztikáit szemlélteti különböző redukált hőmérsékleteken.
1.3 ≤ Tr esetén a különböző n-alkánok között jó egyezés tapasztalható. En-
nek megfelelően beazonosítottam azt a tartományt, melyen C2–C9 n-alkánok
azonos viselkedést mutatnak. Ez lehetővé teszi egy modell illesztését a dimen-
ziótlan stacionárius párolgási fokra, mellyel egy általános módszer hozható
létre. Ezek alapján a következő tézist fogalmaztam meg:

1. Tézis

A dimenziótlan stacionárius párolgási fok, Λst , mely a nyomásfüg-
gő stacionárius párolgási fok, λst, és az 1 bar környezeti nyomáson,
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λst,1bar, és azonos környezeti hőmérsékleten értelmezett stacionári-
us párolgási fok hányadosaként definiálható, C2–C9 n-alkánokra az
alábbi összefüggéssel becsülhető:

Λst (pr ,Tr) = λst(pr,Tr)
λst,1bar(Tr)

=
(
−1.279 · T−1.7202

r + 1.279
)
p−0.5214·T−3.191

r +0.7626
r + 0.9325,

ahol pr = p∞/pc és Tr = T∞/Tc a redukált nyomás és redukált
hőmérséklet, mely a környezeti érték és a kritikus érték hányado-
saként definiálható. Az érvényességi tartomány 0.02 ≤ pr ≤ 0.5 és
1.3 ≤ Tr ≤ 1.5. Λst bizonytalansága a termofizikai és transzport
jellemzők bizonytalanságából fakadóan kisebb, mint 1%. [P1 − P3]

5. ábra. Dimenziótlan stacionárius párolgási fok C2–C9 n-alkánokra külön-
böző környezeti hőmérsékletek mellett.

A különböző termofizikai és transzport jellemzők becslésére alkalmas mo-
dellek felülvizsgálata n-alkánokra, 1-alkoholokra és metilészterekre lehetővé
teszi a modellpontosság számszerűsítését a vizsgált anyagokra, mely előzete-
sen nem állt rendelkezésre az irodalomban. Ezek alapján javaslat tehető a
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folyadékcseppek párolgásának számításához szükséges összes jellemző vonat-
kozásában folyadék, valamint gőz állapotokra. Ezek alapján a a következő
tézis fogalmazható meg:

2. Tézis

Felülvizsgáltam az irodalomban rendelkezésre álló megfelelő ál-
lapotok tételén és csoportjárulék módszeren alapuló modelleket
folyékony tüzelőanyagok termofizikai és transzport jellemzőinek
számítására. Az értékelés alapjául szolgáló referenciajellemzők
C1–C10 és C12 szénatomszámú n-alkánokra, C1–C10 szénatomszámú
1-alkoholokra és C3–C11, C13, C15, C17, and C19 szénatomszámú me-
tilészterekre vonatkoztak ezek tüzeléstechnikai relevanciája miatt.
A modellek pontosságának számszerűsítésére meghatároztam az át-
lagos relatív eltérés értékeket, így minden jellemző esetében javasla-
tot tudok tenni a használatra. Az értékelt jellemzők az acentricitás,
ω, normál forráspont, Tbn, kritikus hőmérséklet, Tc, kritikus térfo-
gat, Vc, kritikus nyomás, pc, állandó nyomáson vett gőz fajhő, cp,v,
állandó nyomáson vett folyadék fajhő, cp,L, folyadék sűrűség, ρL,
gőz hővezetési tényező, kv, folyadék hővezetési tényező, kL, gőz di-
namikai viszkozitás, µv, normál forrásponton vett párolgáshő, HTbn ,
és kölcsönös diffúziós együttható, D12. Az összes modellre vonat-
kozó átlagos relatív eltérés értékek molekulacsaládokra, valamint
az egyedi anyagokra értelmezve a vizsgált nyomás- és hőmérséklet-
tartomány feltüntetésével a PhD értekezés C Függelékében lévő
C.1–C.9 Táblázatokban találhatók. [P4 − P6]

A kókuszolajból készült biodízel, CME, és a használt sütőolaj alapú bio-
dízel, WCO, egymástól jelentősen eltérő zsírsavösszetétellel rendelkeznek. A
CME rövidebb, míg a WCO hosszabb szénláncú metilésztereket tartalmaz.
Emiatt jelentős különbség van ezen tüzelőanyagok viszkozitásában, így a per-
metre vonatkozó SMD értékekben is. Ugyanakkor az SMD 25 térfogatszáza-
lék biodízel bekeveréséig alacsony érzékenységet mutat a zsírsavösszetételre a
vizsgált minták esetében, vagyis a porlasztási kép hasonló eddig az arányig.
A WCO magasabb átlagos moláris tömege kisebb illékonyságot jelent a CME
mintával összevetve. Azonban a desztillációs görbe és a kezdeti forráspont
szintén alacsony érzékenységgel rendelkezik a zsírsavösszetételre 25 térfogat-
százalék biodízel bekeverésig, mely hasonló párolgási tulajdonságokat ered-
ményez. A 6. ábra a megfigyelt lángalakokat szemlélteti a vizsgált elegyekre
vonatkozóan, ahol pga és Tca a porlasztónyomás és levegő előmelegítési hőmér-
séklet, míg BXX a biodízel térfogatarányát jelenti. B100 a 100% biodízelre
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utal. A különböző színek a megfigyelt lángalakokat szemléltetik. A tisztán
térfogati tüzelés hasonló üzemi paraméterek mellett valósul meg CME-B25 és
WCO-B25 minták esetében a jelentősen eltérő zsírsavösszetétel ellenére. Ezen
tüzelési mód zsírsavösszetételre való érzékenysége 25 térfogatszázalék biodízel
bekeverése felett kezd növekedni a porlasztási és illékonysági tulajdonságok
B25-ig fennálló egyezése miatt.

6. ábra. Megfigyelt lángalakok CME és WCO elegyek esetében.

Az eredmények alapján a következő tézis fogalmazható meg:

3. Tézis

A zsírsavösszetétel hatása a tisztán térfogati tüzelésre 25 térfogat-
százalék biodízel EN 590:2017 szabványos dízelhez való bekeverési
aránya felett válik jelentőssé 13.3 kW tüzelési teljesítmény és 0.8
tüzelőanyag-levegő ekvivalenciaarány mellett. A Sauter középátmé-
rő, mely a folyékony tüzelőanyag-permet átlagos cseppméretét, va-
lamint az atmoszferikus desztillációs görbe és a kezdeti forráspont,
mely az illékonysági tulajdonságokat jellemzi, nem mutat számot-
tevő érzékenységet a zsírsavösszetételre eddig a bekeverési arányig.
[P7 − P13]
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7. ábra. A környezeti hőmérséklet és a komponensszám csökkentésének
hatása a stacionárius párolgási fok relatív eltérésére 20 µm kezdeti átmérőjű
M-WCO biodízel csepp esetében.

A helyettesítő modell-tüzelőanyag összetételének meghatározásakor elter-
jedten alkalmazott indikátor jellemzők változó érzékenységet mutatnak a kom-
ponensszám csökkentésére biodízelek esetén. A fűtőérték, hidrogén és szén-
atomok aránya, valamint az átlagos moláris tömeg alacsony, nagyságrendileg
2% alatti relatív eltérést mutat a részletes összetételhez képest. A sűrűség
és felületi feszültség nem mutat érzékenységet, mivel az egyes komponensekre
vonatkozó értékek egymáshoz közeliek. A viszkozitás ezzel ellentétesen ér-
zékeny a hosszabb szénláncú komponensek elhagyása következtében. Ezt a
hatást azonban kompenzálja a sűrűség és felületi feszültség említett karakte-
risztikája, így a komponensszám csökkentése a porlasztást nem befolyásolja
számottevően. Megmutattam, hogy az illékonysági tulajdonságok és a sta-
cionárius párolgási fok jelentős érzékenységet mutat az összetétel egyszerűsí-
tésére. Mindemellett λst tolerált hibával történő reprodukálásához szükséges
minimális komponensszám függ a környezeti hőmérséklettől, T∞, ugyanis a
kevéssé illékony komponensek hatása változik a cseppet körülvevő gáz hőmér-
sékletétől. Ezt szemlélteti a 7. ábra WCO csepp esetében. Az M előtag álta-
got jelöl, mely az irodalomból származó különböző zsírsavösszetételek alapján
került meghatározásra [6]. Ezt a jelenséget a párolgás jellemzésére indikátor
jellemzőként használt desztillációs görbe nem képes megfelelően leírni. Így egy
új indikátorjellemzőt, a stacionárius párolgási fokot javaslom. Az eredmények
alapján a következő tézis fogalmazható meg:
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4. Tézis

A gyakorlatban alkalmazott biodízelminták zsírsavösszetételére ala-
pozva a tüzelőanyag illékonysága és a folyadékcsepp párolgási tulaj-
donságai erős érzékenységet mutatnak a komponensszám csökken-
tésére helyettesítő modell-tüzelőanyag meghatározásakor. A mi-
nimális komponensszám, mely a folyadékcsepp párolgási tulajdon-
ságainak reprodukálásához szükséges jelentősen függ a környezeti
hőmérséklettől. Az atmoszferikus desztillációs görbe, melyet jelen-
leg széleskörűen alkalmaznak a párolgás indikátor jellemzőjeként
helyettesítő modell-tüzelőanyag meghatározásakor nem képes meg-
felelően jellemezni ezt a hatást, mivel a kevéssé illékony kompo-
nensek hatása a környezeti hőmérséklet csökkenésével növekszik.
Ezek alapján a stacionárius párolgási fokot javaslom, mint indiká-
tor jellemző, mivel ez közvetlenül jellemzi a párolgási tulajdonságot
a hőmérsékletfüggése következtében. [P12,P14,P15]

4. Az eredmények gyakorlati alkalmazása

A folyadékcsepp-párolgás számos tüzeléses alkalmazás szempontjából fon-
tos, mint például belső égésű motorok, gázturbinák, rakéták és ipari égők. A
tüzeléstechnikán kívül más fontos ipari alkalmazások is léteznek, mint például
szárítás, tűzvédelem és hűtéstechnika, melyek jellemzően víz vagy vízbázisú
oldatok párolgásával foglalkoznak. A PhD dolgozat a tüzeléses alkalmazások-
ra helyezi a hangsúlyt.

A dimenziótlan stacionárius párolgási fok két paraméter alapján meghatá-
rozható: a kritikus hőmérséklet és kritikus nyomás. Ezzel a megfelelő állapo-
tok tételén alapuló módszerrel könnyen implementálható modell biztosítható.
Amenyniben tehát az atmoszférikus párolgási tulajdonságok rendelkezésre áll-
nak a stacionárius párolgási fok meghatározható az érvényességi tartományon
belüli nyomásra és hőmérsékletre. Ezen általános modell alkalmas permetpá-
rolgás számítására tűztértervezési feladatok során.

A termofizikai és transzportjellemzők számítására használatos közelítő el-
járások vonatkozásában korábban nem állt rendelkezésre részletes információ
a modellek alkalmazhatóságára n-alkánok, 1-alkohol és metilészterek tekin-
tetében széles paramétertartományra. A modellpontosság számszerűsítésével
információt kap a módszer felhasználója, mellyel pontosabb becslést képes
adni a számítások eredményeinek bizonytalanságáról, ahol a modelleket hasz-
nálja.
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Az új KHSz koncepció és a térfogati tüzelés mély megértése egy jelenleg
is zajló folyamat. A zsírsavösszetételre mutatott elhanyagolható érzékeny-
ség 25 térfogatszázalék biodízel bekeverésig elősegíti a a források diverzifi-
kálását az alapanag tekintetében. Ennek folyományaként az alacsony illé-
konyságú tüzelőanyagok, mint a használt sütőolaj alapú biodízel alkalmazása
elterjedhet, mely hozzájárul a fenntarthatóság növeléséhez és a károsanyag-
kibocsátás csökkentéséhez a szigorodó környezetvédelmi normák mellett is.
Továbbá ez az eredmény segít jobban megérteni a tisztán térfogati tüzelés
és a tüzelőanyag-jellemzők közötti kapcsolatot. A KHsz tüzelési koncepció
előnye, hogy a károsanyag-kibocsátás és az üzemeltetés hasonló a Moderate
or Intense, Low-oxygen Diluted (MILD) tüzeléshez, azonban nincs szükség
további hígításra. Ez egy kiemelkedően fontos tulajdonság, mely leginkább
gázturbinákban használható a jövőben.

Az illékonyság és a párolgási tulajdonságok jelentős érzékenységet mu-
tatnak a komponensszám csökkentésére biodízelek esetében. A stacionárius
párolgási fok indikátor jellemzőként való alkalmazásával a csepp párolgási tu-
lajdonságai közvetlenül figyelembe vehetők. A szoftverfelhasználó a számítá-
sai során alkalmazott hőmérséklettartomány megadásával meghatározhatja a
minimális komponensszámot, mely a számára tolerált hibát biztosítja. Ezzel
a módszerrel az alacsony illékonyságú és kis részarányban jelen lévő kom-
ponenseket csak abban az esetben kell figyelembe venni, amikor az valóban
indokolt.
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