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Rövidítések jegyzéke

ASTM - American Society for Testing and Materials

BASF - Badische Anilin und Soda Fabrik

CBA - költség-haszonelemzés (Cost Benefit Analysis)

CFPP - Cold Filter Plugging Point

CH - szénhidrogén

CN - cetánszám (Cetane Number)

CO - szén-monoxid

CO2 - szén-dioxid
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ETDI - ethanol-diesel

EU - Európai Unió

FTP - Federal Test Procedure

LCA - life cycle analisys

MTZ - Motortechnische Zeitschrift

NOx - nitrogénoxidok

PAH - polycyclic aromatic hydrocarbons

RME - repce-metil-észter

THC - Total hydrocarbons

WHO – World Health Organisation
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1 Bevezetés és a vizsgálatok célja

1.1 Előzmények

A XXI. században a közúti közlekedés egyik nagy kérdése, hogy az egyre fogyó kőolaj alapú

tüzelőanyagok, és a szigorodó környezetvédelmi előírások között merre találja meg a

továbbvezető utat. Az egyik átmeneti megoldást az alternatív motorhajtóanyagok nagyobb

részarányú használata jelentheti, amely - amellett, hogy kiegészítheti a fogyatkozó készleteket -

eleget tehet a környezetbarát közlekedés kihívásainak is. Az alternatív hajtóanyagok részarányának

a növelése az Európai Unióhoz való csatlakozásban is fontos tényező. Az EU stratégiai célként

tűzte maga elé az energiafelhasználásban az alternatív energiahordozók 20%-os részarányának

elérését 2020-ig. Ennek az aránynak az elérését lépcsőzetesen tervezik 2005-től kezdve.

Hosszú időn keresztül csak akkor alkalmaztak alternatív hajtóanyagokat belsőégésű motorok

üzemanyagaként, ha nyersanyaghiány lépett fel. Az első olajválság adta meg a kezdeti lökést a

kutatásoknak, mikor is a hetvenes évek közepén több ország is rádöbbent, hogy mennyire függ az

importált kőolajtól. Az elmúlt harminc évben a szakembereket foglalkoztatta a gondolat, hogy

miként lehet a biomasszából és egyéb alternatív forrásokból hajtóanyagot előállítani a kőolaj alapú

motorhajtóanyagok helyettesítésére. Ekkor indult meg az a ma is tartó folyamat, melynek célja az

import kőolaj egyre nagyobb hányadának alternatív hajtóanyagokkal való helyettesítése.

A kőolaj alapú üzemanyag készletek kimerülését késleltethetik, illetve a környezeti terhelés

növekedését lassíthatják a növényi alapanyagú hajtóanyagok. Az emberiség számára rendelkezésre

álló hagyományos tüzelő- és üzemanyag- készlet (olaj, szén, földgáz) véges, a különféle becslések

szerint a készletek 50-150 év múlva egyszerűen elfogynak. A helyettesítésükre használt egyéb

energiaforrások többsége viszont környezeti károkat okozhat, így a fosszilis készletek

kimerülésével – a szakemberek szerint – ma a bioüzemanyagoknak van a legnagyobb esélye az

energiapiacon a kőolaj alapú motorhajtóanyagok részleges helyettesítésére. A bioüzemanyagoknak

ugyanis az évről évre megújuló növényi biomassza a nyersanyaga, s felhasználása során a

környezet terhelése is kisebb mértékű mint a fosszilis eredetű hajtóanyagok használata esetén. A

szén alapú hajtóanyagok kiváltásának másik átmeneti lehetősége a hibrid hajtások – villamos és

belsőégésű motor közös alkalmazása – használata, illetve távlati megoldáskén a belsőégésű motor

teljes kiváltása tüzelőanyag-cella felhasználásával
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1.2 Vizsgálatok célja

A kutatásaim során a megújuló motorhajtóanyagok újszerű felhasználási lehetőségeinek műszaki,

gazdasági és környezetvédelmi aspektusait vizsgáltam. A megújuló hajtóanyagok egyik lehetséges

alkalmazása azok bekeverése a hagyományos hajtóanyagokba. A biodízel bekeverése a gázolajba

régóta kutatott terület. Magyarországon a 80-as években többek között a BME Gépjárművek

Tanszékén és a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán is foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A

bioetanol bekeverése a gázolajba szintén kutatott terület. A bioetanol-biodízel-gázolaj keverékek

motorikus felhasználásával még nem foglakozik a szakirodalom.

A doktori kutatásiam során a bioetanol - biodízel - gázolaj keverékek motorikus alkalmazásának

műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontjait vizsgálom. Összeállítottam tüzelőanyag

keverékeket, kémiai-fizikai vizsgálat alá vetettem őket, megvizsgáltam az égésfolyamatukat,

mértem a károsanyag kibocsátásukat, monetarizáltam az alkalmazásukból eredő

környezetterhelést és felhasználásuk gazdasági elemzését végeztem el.

A doktori kutatásaim során komplex vizsgálatot végeztem, amelynek célja a gázolaj minél

nagyobb a részarányának kiváltása mezőgazdasági eredetű megújuló hajtóanyagokkal. A mérések

célja a következő kérdések megválaszolása volt:

• Alkalmazható-e adalékmentesen dízelmotorban a bioetanol-biodízel-gázolaj háromkomponensű

motorhajtóanyag?

• Mekkora a rendelkezésre álló nyersanyag?

• Milyen arányban lehet bioetanolt és biodízelt a gázolajhoz keverni úgy, hogy a keverék hajtóanyag

teljesítse a gázolajra vonatkozó kenőképességi, viszkozitási és cetánszám előírásokat?

• Hogyan alakulnak a hármas keverékekkel üzemeltetett motor károsanyag kibocsátásai és a motor

teljesítménye a gázolajjal üzemeltetett motorhoz képest?

• Hogyan jeleníthetők meg a megváltozott károsanyag kibocsátás okozta környezeti változások?

• Gazdaságos-e a hajtóanyagok alkalmazása?

A motorfékpadi vizsgálataimat gázolajra beállított motorokon végeztem. Ennek oka, hogy így az

eredmények rögtön alkalmazhatóak a járművekben, nem szükséges azok motorjainak átalakítása.

A mérések során nem kevertem többlet adalékot a keverékekhez, azok előállítási költségének a

lehető legalacsonyabb szinten tartásához.
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Az elvégzett mérések és számítások eredményeképpen meghatároztam, hogy

• a bioetanol-biodízel-gázolaj emulziók milyen összetételben és milyen gépészeti, gazdasági

és környezetvédelmi jellemzőkkel használhatók fel motorhajtóanyagként,

• milyen keverési arányú a gázolaj viszkozitás, kenőképesség és cetánszám szabványnak is

megfelelő bioetanolt, biodízelt és gázolajat tartalmazó hajtóanyag,

• milyen a károsanyag-kibocsátások alakulása az egyes keverékeknél,

• hogyan monetarizálhatóak és internalizálhatóak a károsanyag-kibocsátásból származó

externális költségek,

• milyen gazdasági környezetben lehetséges a keverékek bevezetése.
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2 Szakirodalmi áttekintés

Ebben a fejezetben áttekintem a három hajtóanyag, a gázolaj, a bioetanol és a biodízel motorikus

szempontból fontos tulajdonságait. Ezek a tulajdonságok jelentősen eltérnek a vizsgált

anyagoknál. Kutatásaim során ezeket a különbözőségeket vizsgáltam, hogy miként gyakorolnak

hatást a három komponensű keverékre. A vizsgált fő paraméterek a cetánszám, a kenőképesség és

a viszkozitás.

A fejezet első felében bemutatom a szakirodalom álláspontját a három bekevert anyagról. Majd a

fejezet második felében ismertetetem a mérési eredményeket és következtetéseket a bioetanol-

gázolaj illetve biodízel-gázolaj keverékekkel kapcsolatban a szakirodalom alapján. Ezek a –

részben saját – kutatási eredmények jelölik ki azt az utat, amelyet követtem a méréseim során.

2.1 Vizsgált hajtóanyagok jellemzői

2.1.1 Gázolaj

A gázolaj vagy dízelolaj a kompresszió gyújtású motorok hagyományos hajtóanyaga. A benzinhez

hasonlóan kőolaj lepárlása útján állítható elő. Az utóbbi 25-30 év egyre növekvő dízelmotoros

térhódítása és az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások a gázolajjal szembeni elvárások

megnövekedéséhez vezettek az utóbbi években. A gázolaj illetve a gázolaj helyettesítésére

felhasználni kívánt alternatív hajtóanyagok legfontosabb paraméterei a következők:

A cetánszám a motorhajtóanyag öngyulladási hajlamának jellemzésére szolgáló szám. A gázolaj

szabványban előírt cetánszáma minimum 51 CN.

A cetánszám változása nagy hatással van a motor égésfolyamatára. A kis cetánszámú

hajtóanyagok alkalmazása az gyulladási késedelem növekedését okozza, ez a motor kemény

járásához és a csapágyterhelések növekedéséhez vezet. A cetánszám csökkenése rontja a motor

hidegindítási tulajdonságait is. A cetánszám nagymértékű növelése sem ajánlott, ez a fajlagos

tüzelőanyag fogyasztás növekedéséhez és az emisszió romlásához vezet.

 A fűtőérték a tüzelőanyag tömeg-, illetve térfogategységének tökéletes elégésekor szabadul fel, ha:

• a tüzelőanyag és a levegő hőmérséklete az elégés előtt és az égéstermékek hőmérséklete az

elégés után egyaránt 20 °C,
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• a tüzelőanyag szén- és kéntartalma szén-dioxid, illetve kén-dioxid alakjában van jelen az

égéstermékekben,

• a tüzelőanyag és a levegő eredeti nedvességtartalma és a hidrogéntartalom elégéséből

keletkezett víz az elégés után gőzállapotban van jelen.

A gázolaj égéshője kb. 46000 kJ/kg.

A viszkozitás arányossági tényező, amely a belső folyadékrétegek egymáshoz viszonyított

elcsúszása során fellépő súrlódást jellemzi. Megkülönböztetünk dinamikai és kinematikai

viszkozitást. A dinamikai viszkozitás a folyadék áramlási ellenállásának mértéke, mértékegysége a

Pa.s (Pascal-szekundum). A folyadékok viszkozitása a hőmérséklet emelésével csökken, a nyomás

növelésével viszont nő.

A kenőképesség a dízel gázolajok megfelelő kenési tulajdonságainak fontos jelentősége van a

motorok befecskendező szivattyúinak kenésében. A kenési funkciókat a gázolajban lévő

természetes anyagok látják el, mint pl. a poláris felületaktív anyagok, heteroatomot tartalmazó

vegyületek (kén, nitrogén, oxigén) és heterociklusos aromások. Az utóbbi időben bekövetkezett

minőségi változások, különösen a kéntartalom csökkentése nagymértékben rontották a gázolajok

kenési tulajdonságait és ez a tendencia a további kéntartalom csökkentéssel még inkább

fokozódik. A mai korszerű dízel hajtóanyagok megfelelő kenési tulajdonságait csak korszerű

kenőképesség-javító adalékok használatával lehet elérni [37].

A dízelmotorok kipufogógázai rengeteg összetevőt tartalmaznak, közel 200 összetevőt lehet

elkülöníteni. A százalékosan legnagyobb jelenlétű nitrogén nem tekinthető szennyező anyagnak,

főleg azt figyelembe véve, hogy az égéstérbe bekerülő levegő megközelítőleg 78%-a is nitrogén. A

keletkező vízgőz és oxigén ugyancsak nem tekinthető szennyező anyagnak. Fontosak az

üvegházhatás okozójaként a szén-dioxid és szén-monoxid illetve a savas esőt okozó kén-dioxid,

és a nitrogén-oxidok. Az egyéb szennyező anyagok a szénhidrogének, a benzol és az aldehidek.

Ismerkedjünk meg ezekkel a szennyezőanyagokkal közelebbről.

A dízelmotorok károsanyag kibocsátásának csökkentése elsősorban a nitrogénoxidokra (NOx), a

koromra és a szilárd részecskékre irányul. Az előbefecskendezési szög helyes megválasztása,

annak betartása jelentős mértékben befolyásolja a kipufogógáz összetételét és a motor gazdaságos

üzemét. A befecskendezési kezdet késleltetése a NOx csökkentésének lehetőségét kínálja fel, de

ezzel együtt növekszik az el nem égett CH (szénhidrogének) mennyisége, a füstölési hajlam és a

motor fajlagos hajtóanyag fogyasztása. A gyártók ezért az előbefecskendezési szög kijelölésekor

igen körültekintően járnak el [48].
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A NOx csökkentése érdekében eredményesen alkalmazza a dízelmotor technika az elektronikusan

szabályozott kipufogógáz visszavezetést, amely részterheléseknél igen hatásos.

A CH mérséklése katalizátor alkalmazásának lehetőségével dízelmotornál is megoldható, de a

nagy kéntartalmú gázolaj esetén katalizátorral nagymértékben megnő a szulfát részecskék

részaránya. Az EU-ban 1996-tól, hazánkban 1997-től a 0,05% (m/m%) kéntartalmú gázolaj van

forgalomban, de 2006-ban vezették a 0,01%-os kis kén és aromásanyag tartalmú dízel hajtóanyag

általános bevezetése.

2.1.2 Bioetanol

Bár az etanol nem használható annyira könnyen és egyszerűen dízelüzemben, mint Otto-

motorban, sok helyen foglalkoznak alkoholok dízelmotorokban való felhasználásával. Ennek oka,

hogy az alkoholüzem a környezetet sokkal kevésbé szennyezi, s mert a dízelüzemű járműparkok

általában zártak, például városi buszvállalat [62], ezért kisebb beruházással megoldható a

kiszolgáló infrastruktúra átalakítása.

Az alkoholok cetánszáma igen kicsi, így az etanolé is, melynek cetánszáma 8. Emiatt nem

égethetőek el olyan egyszerűen dízelmotorokban, mint Otto-motorokban. Keverékekben már

10%-nyi etanol annyira lecsökkenti a gázolaj cetánszámát, hogy az a szabványban előírt 45 alá

kerül. Ezért szükséges égésjavító, például ciklo-hexanol-nitrát, hozzákeverése [22].

Az alkohol-gázolaj keverékek viszkozitása 20 °C-on kb. 1 mm2/s-mal kisebb, mint a gázolajoké.

Ez a viszkozitás csökkenés nem kritikus a kenésre érzékeny alkatrészek szempontjából, mint

például az adagolószivattyú [16].

Az etanol kisebb forráspontja és erősebb illékonysága nagymértékben megváltoztatja a gázolaj

forrásgörbéjét. Míg a gázolaj forráspontja kb. 180 °C körül van, addig a keveréké a benne lévő

etanol forráspontjánál kezd forrni. Az etanol forráspontja 78 °C. A forráspontcsökkenés a

tüzelőanyag rendszer módosítását igényelheti, mellyel a melegindítási tulajdonságok javíthatóak.

Tűzveszélyességi szempontok alapján az etanol-gázolaj keverék egyenértékű a benzinnel [16].

Motorfékpadi  és görgős járműfékpadi terheléses kísérletekkel bebizonyították, hogy teljes

terhelésnél a gázolaj-etanol keverék fajlagos energiafogyasztása megegyezik a gázolajéval [10]. A

térfogategységben kifejezett fogyasztás a keveréküzemben nagyobb, ami egyenes következménye

a keverék kisebb égéshőjének. Nagyobb víztartalmú eleggyel a motor teljesítménye 25% csökkent

miközben a fogyasztás 3-4%-kal nőtt.
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A tiszta gázolajjal működő motornál jóval kevesebb károsanyagot bocsát ki a keverék. Keverék

üzemben a motor füstölése kétharmada-fele a tiszta gázolaj üzemnek. S bár a CH és a CO-

kibocsátás 30-50% illetve 5-10%-kal nagyobb etanol-gázolaj keverék használata esetén, de ez a

kibocsátás még az előírások alatt marad. A romlás oka a keverék rosszabb gyulladási

tulajdonságának köszönhető. A motorterhelés növelésével az eltérés csökken, mert a meleg

motortérben a keverék is jobban meggyullad. Részecske-kibocsátás szempontjából jelentős 30-

50%-os kibocsátás csökkenés érhető el. Ugyancsak kedvező képet mutat a keverék a policiklusos

aromák kibocsátása szempontjából, ahol a kibocsátás 20-40%-kal is csökkenthető. A különösen

rákkeltő benzopirént tekintve az emisszió csökkenés 50-70%-os [25]. A NOx kibocsátást

csökkenti nemcsak az etanol nagy párolgáshője és ez által a hengertöltet kisebb hőmérséklete,

hanem a kipufogógáz visszavezetésének megnövekedett lehetősége is [39]. A füstkibocsátás a

tiszta alkoholos üzemben zérus [50,51]. A szén önmagában nem káros az egészségre, de a

koromban kimutatták a rákkeltő 3,4 benzopirént. Ha a motor korommentesen működik, így

etanolos üzemben, akkor a benzoporént nem lehetett kimutatni [37] . A koromkibocsátás oka a

diffúz égési szakasz hosszának csökkenése [20].

Az etanol fűtőértéke 26 779 kJ/kg, amely a gázolaj fűtőértékének kb. kétharmada (lásd 2.1 ábra.)

Csak ezt figyelembe véve térfogatra kifejezve nagyobb fogyasztás adódna etanol felhasználása

esetén. Ezzel a hatással ellentétes, hogy az etanol növeli a hajtóanyagban az oxigén arányát, így

termikus hatásfok-növekedést okoz, amely fogyasztáscsökkentést okoz. Így kis mennyiségű etanol

hozzákeverésekor a fogyasztásnövekedés elhanyagolható, vagy alig észlelhető[63] .

2.1. ábra. Motorhajtóanyagok fűtőértéke [16]

Végül talán a legfontosabb szempont, hogy a természetes anyagból nyert etanol CO2 kibocsátása

nem terheli tovább a légkört [11]. Ugyanis a növény fejlődése során ugyanannyi szén-dioxidot

használ fel a fotoszintézis során, mint amennyivel az etanol elégetésekor terheli a környezetet
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(2.2. ábra). A környezetbe jutó CO2 mennyiség kisebb, mint más szénhidrogének esetében,

ugyanis az etanolnak kicsi a szénatom száma.

2.2. ábra. Alkohol zárt szén-dioxid ciklusa [64]

2.1.2.1 Alkalmazástechnikai kérdések

Etanol felhasználásakor több technikai jellegű nehézséggel kell szembenézni, tekintve, hogy az

etanolnak más a kémiai szerkezete, mint a benzinnek vagy a gázolajnak. A legfontosabb

alkalmazási nehézségek a következők lehetnek:

Vízérzékenység - a gázolaj-etanol keverék víztűrő képessége igen rossz. Hideg időben a 10%-os

etanol tartalmú motorhajtóanyagban már 0,5% víztartalom is fázis-szétválást okozhat. A szétválás

során egy felső, gázolajban dús, és egy alsó, alkoholban dús rész alakul ki. Az alsó rész a motorba

jutva üzemzavarokat okozhat. A vízérzékenység ellen többféle módon is védekezhetünk.

Aromások részarányának növelésével vagy társoldószerek adalékolásával javítható a víztűrő

képesség. A tároláskor fellépő fázisszétválás ellen a következő módokon védekezhetünk:

úszófedeles tartályok második tömítőszelencével, vagy fix védőtetővel való ellátása, a lefejtő

tartályhoz “úszó-szívóvezetékek” készítése, illetve a kiszolgáló benzinkutak tömítéseinek cseréje

melyekkel segíthetjük a zavarmentes üzemet.

Rugalmas és műanyag alkatrészek károsítása - az etanol erősen károsítja ezeket az anyagokat,

melyekből a tömlők, tömítések, szűrők, ragasztók készülnek. Ezek a problémák kikerülhetőek

megfelelően megválasztott anyagú alkatrészekkel.
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Illékonyság - az etanol illékonysága miatt megnő a visszavezetőcsőben és a gyűjtő-csatornában a

buborékképződés, ami rontja a szállítás egyenletességét és ezen keresztül a motor teljesítményét.

Kis kenőképesség - az etanolos üzem a kenés szempontjából az ólmozatlan benzinéhez hasonló.

Az etanol kis viszkozitása miatt romlik az adagoló, a henger és a dugattyúgyűrűk kenése, amely a

fenti alkatrészek fokozott kopásában jelentkezik. Egyes források úgy vélik ez a probléma

kezelhető ricinusolaj hozzáadásával [25].

Korróziós hatás - a rendszerbe kerülő víz másodlagos hatásaként lép fel a korrózió, amely a

fémek korrodálódását okozza.  A leginkább károsodó fémek a magnézium, az ón, a horgany és a

sárgaréz, valamint a tüzelőanyag-tartályt belülről borító ón-ólom ötvözet. Ezeket a

következményeket megelőzhetjük korróziós inhibitorok és oxidációs stabilitást növelő adalékok

hozzáadásával [31]. Ausztriai kísérletek 25% etanol tartalmú motorhajtóanyagnál sem fedeztek fel

korróziós jellegű elváltozást [49].

Lerakódási veszély - az etanol ebből a szempontból nem veszélyes, mert tökéletesen, maradékok

nélkül ég el. A keverékeknél utólag adagolt lerakódásátló megoldja ezt a problémát.

Eltömítési veszély - paradox módon az etanol által fellazított, korábban lerakódott

szennyeződések okozhatnak eltömődést a vegyes üzemre való áttérés során. Az eldugult szűrő

egyszeri cseréjével ez a probléma könnyen megoldható [36].

Üzemanyag disztribúciós hálózatban szükséges változtatások - a tároláskor fázisszétválás léphet

fel. A süllyesztett tartályok falán keresztüli diffundáció megakadályozására duplafalú tartályokat

kell alkalmazni. Ezek anyaga gyakran speciális műanyag, hogy gázolajat és alkoholt is lehessen

bennük tárolni [62].

2.1.3 Biodízel

A növényi olajok átészterezéssel tehetők leginkább hasonlatossá a fosszilis eredetű gázolajhoz. A

növényi olajok közül Európában legnagyobb arányban repce feldolgozása folyik. Az így nyert

repce-metil-észter vagy RME fő előnyei a nyers növényi olajhoz képest a nagyobb cetánszám és a

sokkal kisebb viszkozitás. Ezek értékei megfelelnek, ill. közel vannak a gázolajra vonatkozó

előírások számértékeihez (MSZ 1627-86, ÖNORM C 1104, DIN 601). Ennek köszönhető, hogy

azok a rendellenességek, amelyeket a nyers növényi olaj nagy viszkozitása okoz, RME

alkalmazásakor nem, vagy sokkal kisebb mértékben jelentkeznek. Biodízel előállítható azonban

nemcsak nyers növényi olajból, hanem használt étkezési célú sütőolajból és más állati

zsiradékokból is [29].
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Az RME viszkozitása kielégíti az említett szabványok előírásait, de a felső korlát közelébe esik.

Ennek az alábbi következményei vannak:

• a nagyobb viszkozitás a maximális dózis növekedése irányában hat. 1 mm2/s viszkozitás

növekedés hatására az adagolószivattyú milyenségétől függően 0,5...1,8 %-os dózisnö-

vekedést figyeltek meg,

• a regulátor működésére - a hidraulikus szabályozású Bosch VA szivattyú kivételével - csak

jelentéktelen a viszkozitás hatása. A BOSCH VA szivattyúnál a viszkozitás növekedése

mind a leszabályozási fordulatszámot mind a nullszállítás fordulatszámát csökkenti,

• a tápnyomásra a viszkozitásnak csak a Lucas adagolószivattyúnál van hatása: a viszkozitás

növekedésével a tápnyomás is nő,

• az előbefecskendezés szabályozására a viszkozitás lényegében nincs hatással,

• a résolaj mennyisége csak a Lucas szivattyúnál változik: a viszkozitás növekedésével

erősen csökken.

Hatásfok, teljesítmény és tüzelőanyag-fogyasztás változása szempontjából általános tapasztalat,

hogy a mérési eredmények a gázolajüzemhez képest általában csak kisebb mértékű - ± 10%-on

belüli eltéréseket mutatnak [13].

A viszkozitás változással kapcsolatos ellentmondó tapasztalatokra az a legkézenfekvőbb

magyarázat, hogy a biodízellel üzemelő motorban két, egymással ellentétes folyamat játszódhat le.

Mindkét folyamat a tökéletlen égésére és az elégetlen biodízel kenőolajba jutására - a motorolaj

hígulására - vezethető vissza. A hígulás következtében a motorolaj viszkozitása csökken, de

ugyanakkor a kenőolaj-adalékok és/vagy a kenőolajba jutott észter tartalmú RME között

lejátszódó kémiai reakciók viszkozitás növekedést okoznak. Az ellentétes folyamatok mértékétől

és időbeni lejátszódásától függően, azok eredőjeként a kenőolaj viszkozitás csökkenése vagy -

növekedése tapasztalható, esetleg - ha az ellentétes folyamatok egyensúlyban vannak - a kenőolaj

viszkozitása változatlan is maradhat. Mind viszkozitás csökkenés, mind a viszkozitás növekedés a

diszpergálóképesség csökkenésében, majd teljes megszűnésében mutatkozik meg. A diszpergáló-

képesség kimerüléséig eltelő üzemidő a motortól, az üzemeltetési feltételektől és a kenőolaj

minőségétől függően erősen eltérhet. Megfelelő kenőolajok alkalmazásával, vagy/és sűrűbben

végzett olajcserékkel a motorok üzembiztonsága megőrizhető. A tapasztalatok szerint biodízel

viszkozitása 20 °C-on meghaladja a gázolaj viszkozitását [30].

A biodízel károsanyag kibocsátása a következőképpen alakul:
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• A mérések alapján a szén-monoxid-kibocsátás biodízellel nem, vagy alig tér el, a

nitrogénoxidok mennyisége kismértékben nagyobb, viszont a szénhidrogének mennyisége

csaknem a fele.

• Az ausztriai mérések szerint biodízellel a formaldehid-kibocsátás változatlan, az acet-

aldehid- és propion-aldehid-kibocsátás viszont jelentős mértékben kisebb. Akroleint

mindkét tüzelőanyagnál csak alapjáratban mutattak ki, ekkor azonban biodízellel az

akreolin-kibocsátás közel háromszorosa a gázolajénak [40].

Biodízellel az aromás vegyületek kibocsátása általában 1/3...2/3 résszel csökken. A PAH-

kibocsátás erősen, vagy nagyon erősen csökken. Legerősebben a fluorán (863-ról 19,9-re, azaz

1/43 részre). A nagyon erősen rákkeltő hatású benzo(a)pirén 71%-kal csökken, az erősen rákkeltő

hatású benzofluorantén 56%-kal. Az alifás szénhidrogének mennyisége RME tüzelőanyaggal

általában nagyobb. A kipufogógázban legnagyobb mennyiségben előforduló etilén 2/3 résszel, az

acetilén csaknem kétszeresére növekszik. A RME üzemű motor füstkibocsátásával kapcsolatosan

a szakirodalom egységes: 1/3...2/3 résszel kisebb, mint gázolajjal. Ezzel kapcsolatosan érdekes,

hogy a biodízel hazánkban az elhanyagolt állapotban lévő dízelmotoros autók környezetvédelmi

vizsgán való átsegítésének egyik — szabálytalan — változatává vált.

Ellentmondóak viszont a tapasztalatok a részecske-kibocsátást illetően. Traktormotorokkal (5

pontos mérés, súlyozott átlag) biodízel üzemben 2...3-szor nagyobb részecske-kibocsátást

tapasztaltak, ezzel szemben személygépkocsi motoron US-FTP 75 vizsgálati módszerrel 10...20

%-os csökkenést mértek. A Francia Olaj Intézet traktormotoron végzett méréseredményei még

kedvezőbbek: a biodízellel mért részecske-kibocsátás kevesebb, mint a fele a gázolajjal mért

értéknek [13].

2.2 Keverékek alkalmazásának tapasztalatai a szakirodalomban

2.2.1 Bioetanol-gázolaj alkalmazások

Az alkoholok kis cetánszáma miatt a dízel üzemben a gyulladás elősegítésére különböző

technikákat kell alkalmazni. A gyakorlatban elterjedt hat legfontosabb eljárás a következő [62]:

-etanol-gázolaj keverékek

-etanol-gázolaj emulzió

-etanol befecskendezés/bepárologtatás
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-kettős befecskendezés

-átalakítás etanol üzemre (szikra gyújtásúvá)

-gyúlékonyság-növelő adalékanyagok használata

A gázolaj teljes helyettesítésére csak az utolsó két módszer ad lehetőséget. Keverék vagy emulzió

25%-os etanol tartalomig, más források szerint 40%-ig oldatba vihető, külön vagy kettős

befecskendezéssel 50-90%-a helyettesíthető a gázolajból etanollal.

A kutatásaim során a fenti alkalmazások közül az etanol-gázolaj emulziókkal illetve a

későbbiekben a bioetanol-biodízel-gázolaj emulziókkal foglalkoztam. Azért ezt a megoldást

vizsgáltam, mert ez lehetővé teszi az alkohol felhasználását jelentős kiegészítő berendezések

nélkül.

Az etanol-gázolaj emulziók előnyei és jellemzői sokban hasonlítnak az etanol-gázolaj oldatokhoz.

A legnagyobb eltérés, hogy az emulzióknál emulzióképzőt kell használni, amelyek növelik a

keverék víztűrő képességét. Az emulziók fő hátránya is ezekben az adalékokban rejlik; drágák és

rosszak a fizikai tulajdonságaik alacsony hőmérsékleten. Az emulziók viszkozitása alacsony

hőmérsékleten megnő, megközelítőleg az etanol mennyiségével azonos mennyiségű

emulzióképző szükséges.

A stabil emulziók szokványos tüzelőanyag-szivattyúval és befecskendező fúvókával

használhatóak. Az instabil emulzió üzemeltetési problémákat okozhat, ez esetben a vezetékeket ki

kell üríteni a motor leállítása után.

Általánosságban elmondható, hogy az etanol-gázolaj emulzió csökkenti az NOx kibocsátást.

Ennek oka,  hogy az alkohol bár cetánszám csökkentő hatású, ami pedig nagyobb gyúlási

késedelmet okoz, de az alacsonyabb hőmérsékleten beinduló párolgás hűti az égésteret és ez

csökkenti a NOx emissziót. A CH emisszióról elmondható, hogy nő dízel-etanol emulziós

üzemben. A CO-kibocsátás változatlan, kivéve teljes terhelésnél, ahol csökken az emisszió

csakúgy, mint a füstkibocsátás. A kénoxid emisszió az etanol részarányának megfelelően csökken

[60].

Létezik mechanikus úton létrehozott emulzió is, mely területen a Volvo végzett kísérleteket. Ezek

hátránya, hogy az emulzió nem stabil, gyorsan fel kell használni. Előnye viszont, hogy terheléstől

függően változtatható az etanol és a gázolaj részaránya. A Volvo kísérletei kimutatták, hogy

részterhelésnél több gázolajat igényel a motor, míg teljes terhelésnél növelni lehet az etanol

arányát [59].
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Az etanol-gázolaj keverékek használatának előnye elsősorban a csökkenő emisszió és a növekvő

megújuló részarány. A műszaki és a gazdaságossági szempontok értékelése alapján megállapítható,

hogy az etanol dízelmotor tüzelőanyagként való felhasználási lehetőségei közül a korlátozott

mennyiségű etanol és a gázolaj keveréke (mikroemulzió) a legkedvezőbb.

Összességében az etanol a gázolaj környezetkárosító hatását kedvező irányban befolyásolja.

Hangsúlyozandó, hogy az etanol-gázolaj keverék tűzveszélyességi szintje a benzinével azonos. Ez

a gázolajnál megszokotthoz képest más előírásokat, fokozott odafigyelést igényel.

2.2.1.1 Külföldi előzmények és kísérletek

Az alkoholnak – mint tiszta motorhajtóanyagnak – a motortechnika fejlődésének kezdetén nem

volt jelentősége. Adalékként vagy alkotórészként viszont már ekkor is alkalmazták.

Az első világháború után a vesztes országokban nyomasztó benzinhiány volt. Ennek

következménye, hogy Németországban már 1921-től különböző, burgonyából készített, 25...35 %

etanolt tartalmazó motorhajtóanyagot forgalmaztak. 1925-ben már 50...65 % etanolt tartalmazó

hajtóanyag (monopolin) is piacra került. Ennek etanol tartalma azonban a motorok igényéhez

alkalmazkodva 1928-ra 25, majd később 20 %-ra csökkent. 1930-ban a német vezetés – főként a

mezőgazdaság támogatására – rendeletileg előírta, hogy minden motorhajtóanyagnak legalább 2,5

% etanolt kell tartalmaznia. Az egyre fokozódó motorizációt az etanol-előállítás nem tudta

követni, ezért később vízmentes metanolt, sőt nagyobb szénatomszámú alkoholokat is keverek a

benzinhez. Míg 1932/33-ban 1,57 millió hektoliter etanolt, 1937-38-ban már 1,59 millió hektoliter

etanolt és 0,75 millió hektoliter metanolt és nagyobb szénatomszámú alkoholt használtak el

motorok hajtóanyagaként.

Napjainkban egyre gyakrabban foglalkozik a szakirodalom az etanol motorikus felhasználásával.

P. Sattge de Caro és társai tanulmánya [47] részletesen és sokoldalúan ismerteti a gázolaj-etanol

keverékkel működtetett motor mérési eredményeit. Gázolajjal, adalékolatlan és adalékolt gázolaj-

etanol keverékkel végzett méréseket hasonlít össze. A tanulmány bevezetésében leszögezi, hogy

az adalékolás célja hármas:

• az etanol hatására lecsökkent cetánszám eredeti értékre növelése,

• az etanol által lecsökkentett viszkozitás eredeti értékre növelése az adagolószivattyú

kenése érdekében és
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• a keverék stabilitásának megőrzésére szélsőséges időjárási körülmények között, esetleg víz

jelenlétében is.

Adalékként 1 % 1-oktilamino-3-oktiloxi-2-propanolt és 1 % N-(2-nitrato-3-oktiloxi propil)-t, N-

oktil nitramint használ. Ezt az összesen 2 % adalékot 10...20 tf. % etanolhoz tartja megfelelőnek.

Az etanol a 2.3. ábra szerint csökkenti a keverék cetánszámát.
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2.3. ábra. A gázolaj-etanol keverék cetánszáma

A kisebb cetánszám megfelelő mennyiségű és minőségű adalékkal visszaemelhető. Így pl. az

eredetileg 49 cetánszámú gázolaj cetánszámát 15 % etanol 41-re csökkenti, ez az említett

összetételű 2x1 % adalékkal 47-re emelhető.

A vizsgálatokat közvetlen befecskendezésű egyhengeres 667 cm3 lökettérfogatú léghűtéses HATZ

motoron (Φ100x85, ε=18, Pmax=10 kW/3000 1/min.) és osztott égésterű négyhengerű 1870 cm3

lökettérfogatú folyadékhűtésű RENAULT motoron (Φ80x93, ε=21,5, Pmax=50 kW/4500 1/min.)

motorokon végezték.

A HATZ motoron teljes terheléssel 1700 és 3000 1/min fordulatszámokon, és terhelés nélkül

3000, 1700 és 900 1/min (alapjárati) fordulatszámokon végeztek vizsgálatokat.

A motorhajtóanyag gázolaj, gázolaj+10% etanol és gázolaj+10 % etanol+2 % adalék volt. Ezek

jellemzői a 2.1. táblázat láthatók.

2.1. táblázat. Gázolaj és 10 %-os gázolaj-etanol keverék jellemzői

Fűtőérték

MJ/kg

Cetánszám Sűrűség

g/l 20 °C-on

Gázolaj 42,35 49 837,6

Gázolaj+10 % etanol 41,00 43,5 832,8

Gázolaj+10 % etanol+2% adalék 40,98 50 834,5
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A motor teljesítmények alakulását a 2.4. ábra szemlélteti.

2.4. ábra. A HATZ-motor teljesítménye

A diagramból látható, hogy az etanol-gázolaj keverékkel a motor teljesítménye teljes terhelésnél

mintegy 5%-kal kisebb. Ez nagyjából megfelel a kisebb fűtőértéknek. Azonos effektív

teljesítménynél ez mintegy 3 % többletfogyasztást jelent.

A gyulladási késedelem nagyjából a cetánszámnak megfelelően alakult (2.5. ábra).

2.5. ábra Gyulladási késedelem

A károsanyag-kibocsátások a 2.6. ábraán látható módon alakultak.
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2.6. ábra. Károsanyag-kibocsátás

A 2.6. ábra látható, hogy a szénhidrogén-kibocsátás jelentősen, teljes terhelésnél mintegy

kétszeresére nőtt. A CO-kibocsátásnál az etanol és az adalék hatására nincs jelentős különbség.

Az NOx-kibocsátás szempontjából sem szignifikáns a különbség.

Renault motoron 4000, 3000, 2000 és 1000 1/min fordulatszámokon, és 100, 75, 50 és 25 %-os

terhelésekkel végeztek vizsgálatokat.

A motorhajtóanyag gázolaj, gázolaj+20% etanol és gázolaj+20 % etanol+2 % adalék volt. Ezek

jellemzőit a 2.2. táblázat. tartalmazza.

2.2. táblázat.. Gázolaj és 20 %-os gázolaj-etanol keverék jellemzői

Fűtőérték

MJ/kg

Cetán-

szám

Sűrűség

g/l 20 °C-on

Gázolaj 42,35 49 837,6

Gázolaj+20 % etanol 39,65 35,6 827,8

Gázolaj+20 % etanol+2% adalék 39,59 41,6 829,7

A motor teljesítményének alakulását teljes terhelésnél a 2.7. ábra szemlélteti.
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2.7. ábra. A Renault motor teljesítménye

A 2.7. ábra lévő diagramból látható, hogy a motor teljesítménye teljes terhelésnél mintegy 10%-

kal kisebb. Ez nagyjából megfelel a kisebb fűtőértéknek. Azonos effektív teljesítménynél ez

mintegy 7 % többletfogyasztást jelent. A gyulladási késedelem nagyjából a cetánszámnak

megfelelően alakult.

A füstsűrűség (Bosch szerint mérve) 20 % etanollal mintegy 45%-kal csökkent (2.8. ábra).

2.8. ábra. Füstsűrűség

A közbenső fordulatszámokon az adalék ehhez képest növeli a füstölést, de az még így is 35%-kal

kisebb, mint gázolajjal.

Az AAE Technologies Inc. [2] 7,7 % etanol + 1% AAE cég által szabadalmaztatott adalékot +

cetánszám-növelő adalékot ad hagyományos vagy ultra kénszegény gázolajhoz (OxiDiesel®-

keverék). Az adalékkal az etanol-gázolaj keverék mikroemulziót képez, amely szélsőséges

hőmérsékleti viszonyok között és víz jelenétében is stabil marad

A vizsgálatokat 1997-től USA EPA, USA CARB előírások szerint 60 db. Detroit Diesel motoron

végezték. A mérési eredményeik a következők voltak: OxiDiesel® motorhajtóanyag-keverékkel
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az NOx-kibocsátás 0...4%-kal, a részecskekibocsátás 34%-kal és a CO-kibocsátás 23...28%-kal

kisebb, mint gázolajjal.

A kísérleti üzemben járművek több százezer mérföldet tettek meg OxiDiesel®

motorhajtóanyaggal, és a motorok fogyasztása nem tért el a kis kéntartalmú gázolajjal

üzemeltetett motorokhoz képest.

2000-ben 500 órás tartós vizsgálatot végeztek Cummings Diesel NTC-350 típusú motorral. A

vizsgálatokat követő megbontáskor a tüzelőanyag-szivattyú, a porlasztók, a hajtórudak, a

csapágyak és más alkatrészek normális (a kis kéntartalmú gázolajhoz hasonló) elhasználódást

mutattak.

E.A. Ajava és társai [5] stabil dízelmotoron, állandó fordulatszámon, 5, 10, 15 és 20 % etanol-

gázolaj keverékkel végeztek vizsgálatokat. A motoron átalakítást nem végeztek. A

motorteljesítmény és az effektív hatásfok az etanol hatására szignifikánsan nem változott (20 %

etanolhányadnál 3%-kal csökkent a teljesítmény), a g/(kW·h)-ban kifejezett fajlagos tüzelőanyag-

fogyasztás az etanolhányad növelésével kismértékben emelkedett – 20 %-os etanol hányadnál

9%-kal. A motor hidegen és melegen egyaránt jól indult. A kipufogógáz és a motorolaj

hőmérséklete etanol-gázolaj keverékkel kisebb volt, mint gázolajjal. A CO-kibocsátás 62%-kal, az

NOx-kibocsátás 24%-kal volt kisebb 20 %-os etanol/gázolaj keverékkel.

Aakko és Makela 2002-es FISITA konferencián elhangzott előadása [3] EU2 emissziós szintű

Volvo autóbuszmotorban hasonlít össze több biológiai eredetű motorhajtóanyagot – köztük

gázolajból (svéd I. oszt) és 15 % etanolból álló keveréket, amelyet EtDI motorhajtóanyagnak

nevez. Ezzel a motorhajtóanyaggal az NOx-kibocsátás kisebb volt, mint az összes többi

hajtóanyaggal, köztük a szabványos EN 590 gázolajjal, ezzel szemben a CO- és a CH-kibocsátás

szignifikánsan (a CH háromszorosan) nagyobb volt.

Starke [49] bemutatja a BASF-Ludwigshafen kutatóinak vizsgálati eredményeit. A vizsgálatok

egyik kiemelt területe a gázolaj-etanol keverék tárolásakor bekövetkező változások voltak. Mért

vizsgálatokkal bebizonyították, hogy a keverék fázisai hosszabb idő alatt sem vállnak szét.

Motorfékpadi és görgős járműfékpadi terheléses kísérletekkel bebizonyították, hogy teljes

terhelésnél a gázolaj-etanol keverék fajlagos energiafogyasztása megegyezik a gázolajéval. A

térfogategységben kifejezett fogyasztás a keveréküzemben nagyobb, ami egyenes következménye

a keverék kisebb égéshőjének. Nagyobb víztartalmú eleggyel a motor teljesítménye 25% csökkent

miközben a fogyasztás 3-4%-kal nőtt.
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Weidmann és társa [60] alkoholok (etanol és metanol) és gázolaj keverékével üzemelő járművek

üzemi vizsgálatairól számol be. A kísérleti motorhajtóanyag-keverékeket sorozatgyártású, 1,6 l

lökettérfogatú, négyhengeres, örvénykamrás dízelmotoros VW Golf gépkocsikban vizsgálták.

Háromféle keverékkel végeztek vizsgálatokat. Ezek összetétele a 2.3. táblázat szerinti volt:

2.3. táblázat. Gázolaj-alkohol keverékek összetétele

Alkohol Emulgeátor Gyulladás-javító Gázolaj

Etanol (vízmentes) 25 % 5 % 1 % 69 %

Metanol                  15 % 15 % 1 % 69 %

Etanol (4 % vízzel) 20 % 10 % 1,5 % 68,5 %

A motorhajtóanyag-keverékeket a BASF (Ludwigshafen) cég fejleszette ki. Emulgeátorként

nagyobb szénatomszámú alkoholt választották, azt tartva szem előtt, hogy a keverék -20 °C-ig

stabil legyen.

Az alkoholok cetánszáma kicsi. Mivel 10 % alkohol már a DIN 51601 szabványban megadott

minimális 45 cetánszám alá vitte volna a keveréket, ezért gyulladásjavítót, pl. ciklohexanolnitrátot

adtak hozzá. Gyulladásjavító nélkül az 52 cetánszámú gázolaj cetánszáma 35…37-re csökkent

volna.

A gázolaj és a keverékek sűrűségét, fűtőértékét és viszkozitását a 2.4. táblázat tartalmazza:

2.4. táblázat. Gázolaj-etanol keverékek fizikai tulajdonságai

Gázolaj Etanolos

 keverék

(vízmentes)

Metanolos

keverék

Etanolos

keverék

(4 % vízzel)

Sűrűség, kg/cm3 0,821 0,815 0,820 0,820

Fűtőérték, MJ/kg 43,47 39,04 39,10 39,80

Kin. viszkozitás, mm2/s 4,01  3,10 3,50 3,05

A 2.4. táblázat adataiból látható, hogy a bekeverhető alkoholok mennyiségét nem csak a gyulladási

hajlam romlása, hanem az energiatartalom csökkenése is korlátozza.

A hidegszűrhetőségi határhőmérsékletet (CFPP) sem az alkohol, sem az emulgeátor nem

befolyásolja.
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A gázolajhoz képest a viszkozitás 20 °C-on 0,5…1 mm2/s-mal kisebb. Ez ugyan nem

elhanyagolható, de a kenés szempontjából kényes szerkezetek – pl. az adagolószivattyú –

üzembiztonságát még nem veszélyezteti.

Az alkohol a gázolaj párolgási tulajdonságait lényegesen befolyásolja. Míg a gázolaj kezdő forrási

hőmérséklete 150...180 °C, a keverékeké az alkoholhányadtól függően kisebb hőmérséklet. Ez a

melegindítási tulajdonságok javítása szempontjából konstrukciós változtatásokat tehet

szükségessé.

Az alkohol hozzákeverése a gázolaj alacsonyabb tűzveszélyességi szintjét a benzin szintjére emeli.

A tárolás folyamán a keverékek stabilitásával nem volt probléma. A sorozatgyártású járművek

egyes részegységein a következő módosításokat végezték:

• az adagolószivattyú tömítéseit metanol-álló tömítésekre cserélték ki,

• az adagolószivattyú súrlódás szempontjából erősebben igénybevett felületű alkatrészeit

különleges edzett acélból készültre cserélték,

• a maximális dózist a hajtóanyag kisebb égéshőjének megfelelően nagyobbra állították,

• a porlasztótartóba a sorozatgyártásúnál kevésbé kemény rúgót tettek. Ezzel azt érték el,

hogy a befecskendezés kezdetén nagyobb mennyiségű tüzelőanyag kerüljön a hengerbe.

• a papírszűrőket metanol álló ragasztóval rögzítették a szűrőházba,

• az izzógyertyákat nagyobb teljesítményűre cserélték (a 170W-os helyett 260W

teljesítményűt tettek be),

• az izzítógyertyák vezérlő egységeit (a hűtőfolyadék-hőmérséklettől függően) nagyobb elő-

és utóizzítási időkre állították be.

Az üzemi kísérletek előtt motorfékpadon, görgős járműfékpadon és hidegkamrában is végeztek

vizsgálatokat.

A motorfékpadi vizsgálatok alapján a fajlagos energiafogyasztás teljes terhelésnél gázolajjal és a

keverékekkel a mérési pontosságon belül azonos volt. Ezzel szemben a füstsűrűség (Bosch

szerint mérve) a keverékekkel lényegesen kisebb lett, a közepes fordulatszámok felett kevesebb,

mint a felére csökkent.

A görgős próbapadon az USA előírások szerinti FTP 75 dinamikus vizsgálatokat végeztek. Ezek

szerint a CH- és a CO-kibocsátás a keverékekkel nagyobb, mint a gázolajjal. Abszolút értékben a
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CH-kibocsátás azonban még így sem éri el a 0,41 g/mérföld (aktuális USA határ-) értéket, és a

CO-kibocsátás abszolút értéke még ennél is kisebb. Ezeknek a károsanyag-kibocsátásoknak a

növekedése az alkoholkeverékek rosszabb gyulladási tulajdonságára vezethető vissza. Ez

elsődlegesen a kisebb fordulatszám- és terhelési tartományban jelentkezik erősebben, mert ekkor

az égéstér még nem eléggé meleg.

Ugyanezen okok miatt viszont kedvezően alakul az NOx-kibocsátás: az alkoholkeverékeknél ez

mintegy 10%-kal kisebb. A részecske-kibocsátás ennél jóval nagyobb mértékben csökken az

alkoholos keverékekkel.

Hátránya az alkoholos üzemnek a térfogatban kifejezett nagyobb fogyasztás, és a nagyobb

aldehid-kibocsátás, ezzel szemben kedvezően kisebb a rákkeltő policiklusos aromás

szénhidrogének és ezen belül a benz(a)piren kibocsátása.

Az üzemi kísérletek során elsősorban a keverékképző rendszer elemeinek élettartamára figyeltek.

Mielőtt az etanolos keverékről a metanolos keverék vizsgálatára áttértek volna, kiszereltek és

megvizsgáltak több, különböző (3 000…21 000 km) futásteljesítményű adagolószivattyút. A

tapasztalatok a következők voltak:

• az adagolószivattyú szárnylapátjain és ezek futófelületén kisebb mértékű kopást

állapítottak meg,

• a befecskendező porlasztófúvókákon nem találtak túlzott kopást.

A megbontás igazolta azt a tapasztalatot, hogy a legtöbb üzemzavart a tápszivattyú

meghibásodása okozta, ezen belül az a villamos mágnesszelep, amelyik a nagynyomású részhez

vezető vezetéket nyitja. Ez a szelep – elsősorban a vizsgálatok kezdetén – több esetben

elszennyeződött.

Az a feltételezés, hogy az izzítóberendezés és mindenek előtt az izzógyertyák a hosszabb idejű

izzítást nem fogják elviselni, nem igazolódott.

1983 rendkívül meleg, +35 °C-t elérő nyarán a tüzelőanyag-rendszerben néhány esetben

buborékképződést tapasztaltak. Ezt a rendellenességet egy további, villamos hajtású

tápszivattyúval megbízhatóan ki tudták küszöbölni.

Az üzemi vizsgálatokban részvevő járművek vezetőivel kérdőívet töltettek ki az alkoholos

keverékekkel üzemelő motorok indítási és menettulajdonságainak felmérésére. Ezek alapján

megállapították, hogy a gépkocsivezetők tapasztalatai az alkoholos keverékekkel kapcsolatosan

nem negatívak.
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Heinrich tanulmánya [25] 1985-ben arra a kérdésre keres választ, hogy alkohol és gyulladásjavító

adalék nélkül alkalmas-e dízelmotor-hajtóanyagként? Több tucat gyulladásjavító adalék vizsgálata

alapján – a korróziós tulajdonságok és a kenőképesség megfelelő adalékkal való javításával –

egyhengeres vizsgálati motoron, majd sorozatgyártású motoron végzett vizsgálatokból azt a

következtetést vonta le, hogy lehetséges adalékolt alkoholokkal kompressziógyújtású motort

üzemeltetni. A cikk írásakor már mintegy 1700 adalékolt alkohollal üzemelő járművet helyeztek

üzembe, ezek közül néhány már a 110 000 km futásteljesítményt is elérte.

2.2.1.2 Hazai előzmények

Magyarországon már 1929-42 között is folytattak vizsgálatokat alkoholok motorikus

felhasználásával kapcsolatosan. Ezek eredményeként MOTALKO néven 20 % alkoholt és 80 %

benzint tartalmazó keveréket forgalmaztak.

A második világháború után – megtorpant az alkohol motorhajtóanyagkénti alkalmazása,

legfeljebb kis mennyiségben, adalékként keverték a benzinhez.

Az etanolt dízelmotorokban Magyarországon 1982-83-ban vizsgálták először. A kísérlet célja az

volt, hogy megállapítsák, milyen feltételek mellett alkalmazható a cirokból készült etanol és

gázolaj keveréke motorhajtóanyagként. Egy MTZ 80 traktor D-240-es motorján folytatták a

vizsgálatokat. A kísérlet során a Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet két fajta keverékét

alkalmazták. Ezen elegyek főbb kémiai és fizikai jellemzőit a 2.5. táblázat tartalmazza

2.5. táblázat. Vizsgált elegyek jellemzői [31]

megnevezés 1.sz. elegy 2.sz. elegy

gázolajtartalom 70.2 m/m % 74.4 m/m %

alkoholtartalom 9.4 m/m % 9.5 m/m %

Víztartalom 18.3 m/m % 14.9 m/m %

Felületaktív anyag 2.1 m/m % 1.2 m/m %

Sűrűség 20 oC-on 0.9g/cm3 0.86 g/cm3

Viszkozitás 20 oC-on 130 mm2/s 7.4 mm2/s

A két elegy eltérő viszkozitását az eltérő emulgálószer okozta. A vizsgálat során a 2.sz. elegyet

alkalmazták a traktorban az üzemi kísérletek során. A fogyasztás nem változott a kísérleti elegy

hatására. A kísérlet elején problémát jelentett, hogy az elegy többnapos állás során szétvált



Zöldy M. PhD disszertáció

29

alkotóelemeire. Ezt később szervezési úton megoldották. A hidegindítási paraméterek az elegy

hatására nem változtak. A kipufogógáz elemzés alátámasztotta, hogy az alkohol csökkenti a

környezetre káros NOx kibocsátást.

800 üzemóra után a motor szerkezeti elemeit megvizsgálva a következő megállapításokat tették:

• A porlasztókon a kokszosodás mértéke kisebb mint a tiszta gázolajjal üzemeltetett traktor

porlasztóin,

• A hengerhüvelyben érdemleges kopások nem jelentkeztek, vállasodás nem volt

tapasztalható,

• A dugattyúfenéken lerakódás nem jelentkezett, illetve a lerakódás, kokszosodás mértéke

kisebb volt, mint az átlagos gázolajjal ugyanennyi üzemórát teljesített motoré.

A fenti vizsgálati eredmények a motor további bontását nem tették indokolttá. A két elegy

vizsgálati eredményei a következőképpen alakultak:

1.sz.elegy:

• Az elegy viszkozitása és gélszerűsége miatt csak nyomás alatti tüzelőanyag-tartály

alkalmazásával lehetett a kísérletet elvégezni, s közben az üzemanyag finomszűrő-

betéteket is ki kellett cserélni.

• Az elegy stabilitása viszonylag rövid volt (2-5 nap)

• A motorteljesítmény a fékpadi vizsgálatok alapján 25%-kal csökkent a hajtóanyagok

energiatartalmának csökkenése miatt. A motor fajlagos energiafogyasztása 3-4%-kal nőtt.

2.sz. elegy

• Az elegy viszkozitása megközelítette a gázolajét, más az 1.sz. elegyhez hasonló

problémákat sem tapasztaltak

• A motor maximális teljesítménye 19%-kal esett vissza, köszönhetően az kisabb

energiatartalmú hajtóanyagnak.

• A fajlagos energia-felhasználás 5-6%-kal kedvezőbb 50%-os motorteljesítmény feletti

tartományban a normál gázolajhoz viszonyítva. Ugyanakkor az ugyanazon fűtőérték

mellett mutatott motorteljesítmény 0-20%-kal lett kisebb.

Összegezve a tartós üzemi vizsgálatok eredményeiből azt a megállapítást tették, hogy még

megoldásra várnak bizonyos műszaki problémák az etanol dízelmotorokban való felhasználására.
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Lengyel és társai [35] rámutatnak, hogy a bioetanol gázolaj-bioetanol keverék formájában

használható motorok hajtóanyagaként. A keverék fűtőértékének és a cetánszámnak a csökkenése

miatt meg kell változtatni a dózis nagyságát és az optimális befecskendezés helyét. Megállapítják,

hogy a keverék teljesítményének alakulását annak gyulladási hajlama is nagymértékben

befolyásolja. A gázolaj-bioetanol keverékek előállításának cetánszám-növelő adalékot nem

használtak, ezért a cetánszám vizsgálatukban nem volt stabilizálva. A nyomatéki viszonyok

alakulásáról a mérési adatok alapján megállapítják, hogy a bioetanol-tartalom növekedése a

nyomaték csökkenését eredményezte, és a motor nyomatéki rugalmasságát is csökkentette. A

teljesítmény és nyomaték csökkenése 15% bioetanol tartalomnál elérheti a 20%-ot is.

Lengyel és Peidl [34] rámutatnak az etanol-gázolaj keverékek kedvező emissziós értékeire. Ezt a

jelenséget stabilizált cetánszám esetén nem valószínűsítik. Méréseik alapján a CO-kibocsátás 20-

40%-kal, az SOx kibocsátás 80-95%-kal, a részecske kibocsátás 20-40%-kal csökkent. Az NOx

emisszió a nem megfelelő előbefecskendezési beállítások miatt néhány százalékkal nőtt.

Hancsók [21] a gázolaj égésének javítására javasolja alkohol hozzákeverését. Hátrányként említi

meg az etanol-gázolaj rendszerekhez szükséges emulgeátor rendszerek költségét, illetve az etanol

kinematikai viszkozitásra gyakorolt hatását és a cetánszám csökkenést.

Meggyes [38] megállapítja, hogy etanolt tisztán nem lehet kompresszió gyújtású motorban

felhasználni. A mért értékekről diagrammot közöl. Ennek alapján megállapítható, hogy a CO

emisszió széles tartományban változik a 70%-os csökkenéstől a közel meg háromszorozódásig. A

szénhidrogén emisszió hasonlóan 40 %-os csökkenéstől a 350% feletti növekedés is előfordul. A

NOx és a részecske emisszió jelentősen csökken, előbbi a gázolajhoz képest 30-105%-os

tartományban, utóbbi a 0-80%os tartományban. A táblázatból nem megállapítható, hogy mely

mérés milyen etanol tartalommal történt, így az összesítő táblázat elkészítésekor nem vettem őket

figyelembe.

Emőd és társai [13, 14, 65, 66] megállapítja, hogy a 15 V/V % etanolt tartalmazó gázolaj-etanol

keverék három hónapos szobahőmérsékleten történő tárolásakor sem mutatott szételegyedést. A

15 V/V%-ot meghaladó etanol tartalmú gázolaj-etanol keverék készítmények azonban már

szobahőmérséklet alatti értékeknél kezdek szétválni.

A méréseik során használt tüzelőanyag elegy a motor megváltoztatását nem indokolta. A vizsgált

motor különlegességéhez tartozott, hogy a hagyományos tömítések helyett speciális ragasztott

tömítésekkel rendelkezett. Megállapítják, hogy a motoralkatrészek pontos viselkedésének

megállapításához hosszabb időtartamú vizsgálat szükséges.
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Az emulzió használata során a fajlagos energiafogyasztás 2%-kal csökkent. Más oldalról meg-

közelítve az emulzióval működő motor jobban hasznosítja a bevezetett energiát, egy kW

teljesítmény eléréséhez kevesebb bevezetett energiára van szükség. Ennek oka az etanol nagyobb

oxigéntartalma.

Az egész jellegmezőre átlagosan 3,5%-os NOx csökkenés jellemző. Kis fordulatszámon, illetve kis

terhelésnél vannak pontok, ahol a kibocsátás nem csökken, hanem 2-3 százalékot növekszik. Az

1100 fordulat feletti és a 700 Nm terhelés feletti értékekre átlagosan 5% fölött van a kibocsátás.

Az emulzió alkalmazása az NOx emisszió szempontjából egyértelműen előnyös.

A korrigált CO-kibocsátás értékei széles határok között változnak: 56%-os csökkenéstől egészen

a 105,5%-os növekedésig. Az eredmények nagy szórása miatt nem érdemes az egész jellegmező

átlagát vizsgálnunk. A motor üzemi tartományára jellemző, hogy emulzió használatakor

megnövekedett a CH-kibocsátás. Ennek oka az kisebb égéshőmérséklet. Közepes (1200-1400

1/min) és 1900 feletti fordulatszámoknál a CH-kibocsátás gyakran meghaladja a 20%-ot is. Az

emulzió alkalmazása esetén a CH emisszió bár növekszik az gázolaj-üzemhez képest, de még így

is a határértékeken belül marad. A részecske kibocsátás az egész mérési tartományban 36%-kal

csökkent.

A korrigált bruttó CO2 kibocsátásban az etanol, a teljes terheléses görbe kivételével, kis

növekedést illetve 1-5% csökkenést okozott. Ebben azonban nincs figyelembe véve a bioetanol

zárt szénlánca. Az üvegházhatást okozó CO2 kibocsátások korrigált összehasonlításánál a

kibocsátott nettó CO2 mennyisége az egész jellegmezőben csökken, átlagosan 10% körüli

értékkel. Az egyetlen pont, ahol nő a CO2 kibocsátás, az a már említett nagy teljesítmény

különbség miatt korrigált érték. Megállapításuk szerint az emulzió alkalmazása a CO2

szempontjából egyértelműen előnyös.

2.2.1.3 Bioetanol-gázolaj szakirodalom összegzése

A szakirodalom alapján a következő tendenciák, fő ismérvek rajzolódnak ki, bioetanol

dízelmotorban emulzióként való alkalmazásakor (a számszerűsített értékeket a 2.9. ábra mutatja

be)

A cetánszám csökken etanol hozzákeverésekor. Elmondható, hogy 10% etanol hozzákeverése kb.

30%-os cetánszám csökkenést okoz. A szénhidrogén emisszió egyértelműen növekszik a vizsgált

források szerint, ennek mértékében azonban nagyok az elétérések. Egyes források kismértékű,

néhány százalékos növekedést regisztrálnak, míg mások a CH emisszió többszörösére nő. A többi
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kibocsátott szennyező általában csökken, a CO egyes forrásoknál kis mértékben növekszik. Az

NOx kibocsátás csökkenés mértéke akár az 50%-ot is eléri. Az alkohol részecske kibocsátásra

gyakorolt hatása egyértelműen pozitív, 10% alkohol hozzákeverése 30-50%-kal is csökkentheti a

részecske emissziót. Az alkohol csökkenti a keverék fűtőértékét, igaz a hozzákeverési aránynál

kisebb mértékben. Az alkohol csökkenti a keverék viszkozitását, 10% alkohol hozzákeverése 10-

25%-kal.

2.9. ábra. Bioetanol-gázolaj emulzióval végzett mérések szakirodalmi adatainak összegzése

2.2.2 Biodízel-gázolaj alkalmazások

A szakirodalmi források számos üzemi kísérlet alapján számolnak be 100 %-os RME

alkalmazásának tapasztalatairól. A korai üzemi kísérletek esetleges kedvezőtlen tapasztalatairól

utólag mindig kiderült, hogy azokat az RME nem megfelelő minősége (elégtelen átészterezés, túl

nagy glicerintartalom, túl nagy nedvességtartalom, katalizátormaradékok stb.) okozta. Az egységes

minőség érdekében először 1991-ben Ausztriában a C1190 szabványt, majd 1994-ben

Németországban a DIN V 51606 előszabványt vezették be.

Az európai kísérletekkel párhuzamosan Malajziában pálmaolaj-észterrel, az USA szójaolaj-

észterrel (a National Biodiesel Board támogatásával) végeztek eredményes nagyüzemi kísérleteket.

Néhány kísérletről röviden:

Vellguth [57] beszámolója alapján az 1985-ben Németországban Fendt 306 típusú, 52 kW névleges

teljesítményű, közvetlen befecskendezésű motorral szerelt traktorral 2000 üzemórás üzemi próbát
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folytattak. A próbát megelőzően a dózist 10%-kal növelték, a termosztát nyitási hőmérsékletét

75°C-ról 85°C-ra emelték. Teljesítménycsökkenést nem tapasztaltak, az égéstérben lerakódások

nem voltak, a kísérletet követő megbontáskor a dugattyúgyűrűk szabadon mozogtak, a hengerfal

tiszta, berágodásmentes volt.

A legjelentősebb üzemi kísérleteket az ausztriai Wieselburgban, 1987. novembere és 1989

decembere között végezték. A flottakísérletben 34 jármű  vett részt. A motorhajtó-anyag azonos

gyártó által előállított, ellenőrzött összetételű, kereskedelmi minőségű RME volt, az olajcsere-

intervallumot 125 üzemórára csökkentették (gázolaj üzem esetén: 250 üzemóra).

A traktorok összesen több, mint 25 000 üzemórát üzemeltek és eközben 168 m3 RME-t

fogyasztottak el. Összességében azt állapították meg, hogy az RME, mint dízelmotor hajtóanyag a

mai korszerű dízelmotorokban is, a motor károsodása nélkül, tartósan alkalmazható.

Tumfahrt [54] és Pächter [42] beszámolnak arról, hogy az osztrák hadsereg számos és különböző

típusú gépkocsival folytatott flottakísérletet. A több mint egy évig tartó kísérletsorozat egyik fő

szempontja az RME hidegviselkedésének tanulmányozása volt.

1991 nyarán Svájcban, a Zürichi Közlekedési Vállalat 5 db Mercedes-Benz O 405 típusú

autóbuszt üzemeltetett hosszabb időn keresztül RME-vel. Wolfenberger [61] beszámolója alapján az

RME-t alkalmasnak találták városi buszokban, mint elsődleges hajtóanyagot.

A Volkswagen AG Golf gépkocsija egy évig futott, 41 000 km-t tett meg RME hajtóanyaggal. Az

ezt követő motormegbontás alkalmával rendellenességet nem tapasztaltak Weidmann szerint

[58,59].

Az MTZ [6]  és Mittelbach [40] is beszámol a Würzburgban végrehajtott flottakísérletektől,

amelyekben a VNR  szervezésében 110 gépkocsi vesz részt az EU, az NSZK kormány és a Bajor

állam által támogatott nagyüzemi RME-kísérletben. 1993 decemberétől 10 Opel Astra (négy 1.7

D és hat 1.7 TD) is csatlakozott a kísérlethez. Ezeknél a kocsiknál téli indítási problémákon kívül

egyéb üzemzavar nem fordult elő.

Hofman és társai [26] 20% biodízel tartalmig  vizsgáltak gázolaj-biodízel hajtóanyagot tartalmazó

keverékeket. Ezek során a következő emisszió változásokat tapasztalták a 20%-os keveréknél:



Zöldy M. PhD disszertáció

34

2.6. táblázat. 20% Biodízel okozta szennyező komponens kibocsátás változás

szennyező változás

szén-monoxid -12.6%

szénhidrogének -11.0%

részecske -18.0%

nitrogénoxidok 1.2%

szén-dioxid -15.7%

A 20%-os keverék fűtőértéke 1,5% volt kisebb, mint a kontroll gázolaj fűtőértéke. A keverék

cetánszáma 4%-kal növekedett meg. A viszkozitás növekedés 10%-os volt.

Schumacher [48] kutatásai alapján a gázolaj-biodízel hajtóanyagok cetánszáma nagyobb a tiszta

gázolajénál, és a két komponensű hajtóanyagok viszkozitása is nőtt a biodízel arány

növekedésével. Megállapítja, hogy 65%-nál nagyobb biodízel tartalom esetén a részterheléses

pontokon sem lehet tartani a gázolajjal elért teljesítményt. A biodízel koncentráció növekedésével

a nitrogén-oxid emisszió is növekszik, csökken viszont szénhidrogén, a szén-monoxid és a

részecske kibocsátás.

Barabás és társai [8] észterezett repce-, napraforgó- és lenolaj, valamint a veszélyes hulladéknak

számító használt sütőolaj és gázolaj különböző összetételű keverékeit vizsgálta.

A keverék cetánszámát a következő módon határozták meg:

NO

NONOGOGO
rNO

CZrCZr
CZ

ρ
ρρ ⋅⋅+⋅⋅−

=
)1(

, (2.1)

ahol CZGO a gázolaj cetánszáma, CZNO az észterezett növényi olaj cetánszáma, CZNO r az r

részarányban észterezett növényi olajt tartalmazó keverék cetánszáma. A fentiek alapján a  10%

repcéből készített biodízelt tartalmazó elegy cetánszáma 5%-kal haladta meg a referencia gázolaj

cetánszámát.

A teljesítmény – a várakozásnak megfelelően – minden esetben kisebb a gázolajjal mért

értékekhez képest. Megállapították, hogy ha a megengedett teljesítmény-csökkenést 5% körülire

korlátozzák (ez körülbelül megfelel egy rosszul beállított motor teljesítmény-csökkenésének),

motorhajtóanyagként még jól hasznosítható a repceolaj-gázolaj 20%-os bekeverésig, a lenolaj-

gázolaj 10%-os keveréke, a napraforgóolaj-gázolaj 40%-os keverékig, valamint a használt

sütőolaj-gázolaj keveréke 30%-ig.  10% repcéből sajtolt, majd átészterezett biodízel fűtőértéke

4%-kal maradt el gázolajétól.
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A fajlagos tüzelőanyag fogyasztás minden vizsgált motorhajtóanyag esetében nőtt. Ez az arány a

keverékek növényi olaj tartalmának a növekedésével egyre nagyobb. A vizsgált hajtóanyagok

közül a lenolaj-gázolaj 10%-os keveréke esetében a legnagyobb. A vizsgált motorhajtó anyagokkal

működtetett motor károsanyag-kibocsátását a gázolaj esetében mért értékekkel hasonlították

össze (2.7. táblázat). Általánosságban megállapítható, hogy a minden vizsgált hajtóanyag esetén a

károsanyag-kibocsátás csökkent.

2.7. táblázat. Károsanyag-kibocsátás változása, %-ban [8]

                        Károsanyag

Tüzelőanyag
CO2 CO CH Füst

R10 -20,40 -22,68 -15,24 1,63

R20 -35,28 -10,98 -15,09 -11,65Repceolaj

R30 -46,65 -12,70 -28,29 -14,29

L10 4,71 -8,56 -23,21 0,09

L20 -10,01 -26,95 -42,57 -6,85Lenolaj

L30 -13,12 -40,96 -53,32 -22,01

N10 -7,37 -2,32 -7,50 -5,4

N20 -14,98 -18,86 -21,66 -10,57Napraforgóolaj

N30 -21,32 -26,41 -32,5 -19,18

HS10 -1,8 -4,91 -4,88 -12,55

HS20 -12,4 -15,94 -12,20 -11,56
Használt
sütőolaj

HS30 -14 -17,8 -12,20 -15,44

A mérések eredmények kiértékelése után a következő általános megállapításokat tették:

- a legnagyobb szén-dioxid kibocsátás-csökkenés a repceolajból készült hajtóanyag esetében volt

mérhető, a legkisebb pedig a lenolaj esetében,

- a szén-monoxid és szénhidrogén kibocsátás-csökkenést a lenolajból készült bioüzemanyag

esetében észlelhető.

Koji és Kiyoshi [32] mérései közös nyomócsöves motoron a következő eredményeket hozták: a

20% biodízelt tartalmazó hajtóanyag NOx emissziója a mérési tartományban -2 és +3% között

változott. Jelentősen romlott a CO-kibocsátás, mintegy 10%-kal, illetve a részecske kibocsátás

20%-os csökkenést mutatott. A szénhidrogén kibocsátás 5%-ot csökkent.
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Reksowardojo és társai [44, 45] tanulmányukban több fajta nyersolajból készített biodízel keveréket

hasonlítanak össze gázolajjal. A 10% biodízelt tartalmazó motorhajtóanyagok cetánszáma mintegy

10%-kal meghaladta a gázolaj cetánszámát köszönhetően a biokomponens nagyobb

cetánszámának. A keverékek viszkozitása 15%-kal haladta meg a gázolaj viszkozitását.

Fogyasztásban nem tapasztaltak szignifikáns eltérést a két komponensű hajtóanyag és a gázolaj

összevetésekor. A károsanyag kibocsátásokat vizsgálva megállapították, hogy a szén-monoxid

emisszió jellemzően csökkent. A NOx emissziók vizsgálatakor ellentmondásos eredményeket

kaptak, volt mérés melynél növekedett a kibocsátás, volt amelyiknél csökkent. A részecske

kibocsátást vizsgálva megállapították, hogy a nagy cetánszám elősegíti a kevesebb részecske

kibocsátást.

2.2.2.1 Hazai kísérletek

Magyarországon - már 1980-tól kezdve - számos motorfékpadi és üzemi kísérletet végeztek nyers,

ill. adalékolt repceolajjal és RME-vel. A tapasztalatok nem tértek el a külföldi kísérletek tapasz-

talataitól. A hazai kísérleteket a 2.8. táblázat foglalja össze [13,14].

2.8. táblázat. Hazai kísérletek repceolaj-származék hajtóanyagokkal

Vállalat, város, év Motor, jármű, jelleg Hajtóanyag Tapasztalat
MÁFKI

Budapest
Petter AV1

50 óra
20 % napraf.
20 % NME

1980 – 1986
IFA W50

30 000 km
20 % RME zavartalan üzem

MTZ-80
800 üzemóra

+80% gázolaj

BME JGI-Ardex
Budapest

DVA 790
motorfékpad

1. adalékolt nyers
repceolaj

60 üó. után
üzemzavar

1991
100 üzemóra 2. adalékolt nyers

repceolaj
100 üó. után
üzemzavar

RME
Novoenergia Kft

Baja
1992

IFA W50
fékpadi mérés

adalékolt nyers
repceo.

(butilalkohol+aceton)

kb. azonos teljesítmény,
hidegindítási

gondok
IFA W50,
MTZ 80
üzemi

KE KFK
Kecskemét

1992

traktor
üzemi

repceolaj +
gázolaj 1:4

lerakódások

Állami
  Tangazdaság

Cegléd
1992

3 db MTZ 80
1 db Rába-Steiger

1 db IFA W50
30 m3

RME (győri) tüa. szűrő
dugulás,

olajfogy. nőtt,
hidegindítási

gondok 10 °C alatt
KTI

Budapest
RÁBA-MAN 2156

motorfékpad
RME (győri)

1992 Ikarusz 260
görgős pad

RME (osztrák)
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optimálás! adalékolt nyers
repceolaj

(Shur,WSW Proding)

25-30 % füst-
 kibocsátás
 növekedés

BME JGI-Volán
Gyôr
1991

Ikarus 260
21 333 km

RME (Győr)

FM-MI
Gödöllô

MTZ-82
Zetor 160.45

RME (Győr)

1992
motorfékpad +

üzemi
RME (Auszt.)

adalékolt nyers
repceolaj (Shur,
WSW Proding)

Gödöllő, SZIE GK
2004

Perkins 1000 RME (Kunhegyes)
10%, 50%, tiszta

korom és CO csökkenés

A MÁFKIban zajló kutatás során megállapították [12], hogy a 20% biodízelt tartalmazó keverék

kenési tulajdonságai megegyeznek a gázolajéval. A fogyasztásban 1,3-1,9% növekedést

tapasztaltak.

Varga [55] szerint alkalmazástechnikai szempontból pozitívan értékelhető hogy a biodízel illetve

biodízel-gázolaj keverék-üzemanyagok kenési tulajdonságai kedvezőek. Ugyanis a növényolaj-

zsírsav-metil-észter molekulák kiváló kenőképességgel rendelkeznek. Ezért a kis kén- és

csökkentet aromás dízelgázolajokkal ellentétben nem okoznak a hajtóanyag adagoló szivattyúban

kopást; a dízelgázolajokhoz keverve már kis koncentrációban (pl. 0,5 – 2%) is jelentős mértékben

megnövelik azok kenőképességét.

Farkas [17] mérései alapján a nagyobb fordulatszám tartományok munkapontjaiban – mindkét

keveréknél – teljesítménycsökkenés (akár 7-8% is) állapít meg, ugyanakkor kisebb

fordulatszámokon ennek ellenkezőjét tapasztalja.

A fajlagos hajtóanyag-fogyasztás vizsgálatakor mindkét bekeverés (10 illetve 20% biodízel

tartalmú minták) esetén a kisebb fordulatszámokon fogyasztáscsökkenés (6-7% is) volt

tapasztalható. Átlagértékeket tekintve a 10%-os keverékével (2%-os csökkenés) és a 20%-os

keverékével (1,98%-os csökkenés) érték el a legkedvezőbb hajtóanyag-fogyasztást.

A füstölésről megállapítja, hogy mind a 10%-os, mind a 20%-os napraforgóolaj bekeverés a

koromképződés növekedésével jár. A legjobb motorteljesítményt adó mintával tapasztalták a

legrosszabb füstölési értékeket, a 10%-os bekeveréssel 45,13%-os, míg 20%-os bekeveréssel 50,48

%-os emisszió növekedést rögzítették.

Jánosi és Földi [28] vizsgálataik során megállapítják, hogy a kísérleti motor a vizsgált keverékekkel

(rendre 10, 50 100 biodízel tartalmú hajtóanyag) kifogástalanul üzemelt. A bekövetkező
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teljesítmény csökkenés okaként a biodízel kisebb fűtőértékét jelölik meg. A korom és a CO-

kibocsátás jelentős csökkenését figyelték meg a megújuló hányad növelésével.

Meggyes [38] adatai alapján, amelyek melegindításra vonatkoznak,  biodízel gázolajhoz keverésekor

a CO emisszió a 50%-os csökkenés és a 40%-os növekedés tartományban változott. A

szénhidrogén emisszió csökkenő tendenciát mutatott, bár egyesek enyhe növekedést mértek (-

60% - +10%). A NOx emisszió jellemzően növekedett (-5% - +50%). A részecske emisszió

jelentősen csökkent, akár a gázolaj károsanyag kibocsátás 40%-ára.

2.2.2.2 Biodízel-gázolaj szakirodalmának összegzése

A szakirodalom alapján a következő tendenciák, fő ismérvek rajzolódnak ki, biodízel

dízelmotorban emulzióként való alkalmazásakor (lásd 2.10. ábra). A keverékek cetánszámát

egyértelműen emeli, ha növeljük a biodízel részarányát. A károsanyag kibocsátások közül az

irodalmi adatok alapján kedvezően alakul a szénhidrogén kibocsátás (85-95% közötti csökkenés)

és a CO2 kibocsátás (16-20% közötti csökkenés). A többi vizsgált károsanyag kibocsátás

tekintetében megosztottak a források. A CO-kibocsátás inkább kedvezőnek, csökkenőnek

mutatják. A NOx kibocsátás a referenciának tekintett gázolaj károsanyag kibocsátásai körül

mozog. A részecske kibocsátásra vonatkozóan a források többsége úgy nyilatkozott, hogy a

biodízel növeli a keverék részecske kibocsátását. A vizsgált keverékekkel a motor teljesítménye és

a keverékek fűtőértéke 1-2% alatta marad a gázolajjal elérhető teljesítménynek, illetve

fűtőértéknek. A biodízel alkalmazása egyértelműen emeli a keverék viszkozitását.

2.10. ábra. Biodízel-gázolaj emulzióval végzett mérések szakirodalmi adatainak összegzése
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2.2.3 Bioetanol-biodízel-gázolaj alkalmazások

A bioetanol-biodízel-gázolaj keverékek motortechnikai alkalmazásának kutatása egy teljesen új

terület.

Sandun és Hanna [41] a bioetanol, a biodízel és a gázolaj egymással elegyíthetőségét vizsgálta

mikroemulziók esetén. Az általuk elkészített kettős és hármas fázisdiagramokban a megújuló

komponensek elegyíthetőségét vizsgálták kis kén tartalmú (low-sulfur - LSD) és igen kis kén

tartalmú (ultra low sulfur - ULSD) gázolajakkal. A gázolaj kéntartalma jelentős befolyással bír a

fázisváltási hőmérsékletre (phase transition temperature- PTT).

Az etanol denaturálásra használt vegyszer is nagy hatással van a rendszerre. A benzinnel

denaturált etanol teljes mértékben keverhető volt a gázolajjal, ha a gázolaj részaránya 30% alatt

vagy 85% felett volt. A víz a keverékekben mindig elősegítette a fázisok szétválást, két keverék

kivételével. Ez a két keverék a bioetanol:biodízel:gázolaj 3,75%:25%:71,25% és a 4,00%:20%:76%

volt.

A szakirodalomban megismert eredmények áttekintését után a következő táblázat mutatja be.

2.9 táblázat Előzetes ismeretek bemutatása

gázolaj
etanol-gázolaj

keverék
biodízel-

gázolaj keverék
etanol-biodízel-
gázolaj keverék

cetánszám min. 51. kisebb
[22,35,47,60]

nagyobb
[8,44,45,48] ?

CH emisszió nagyobb [3,47] kisebb [26,32] ?

CO emisszió kisebb [5,34]
nagyobb [3] kisebb [26,48] ?

NOx emisszió kisebb
[3,13,39,65] nagyobb [8,26,48] ?

CO2 emisszió
nem

üvegházhatású
[11,64,66]

kisebb [26,28,48] ?

részecske kibocsátás kisebb
[25,34,37,50, 51]

kisebb[8,26]
nagyobb
[13,14,17]

?

motorteljesítmény kisebb [35,49] kisebb [17,28,48] ?

fogyasztás
megegyezik

[10,49]
nagyobb [5]

nagyobb [8,17] ?

fűtőérték kb. 46000 kJ/kg kisebb[35,60] kisebb [8] ?

viszkozitás 2,15-3,7 mm2/s kisebb [16] nagyobb
[26,45,48] ?

A fentiek alapján kezdtem el a hármas keverékek vizsgálatát.
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3 Mérési eszközök és módszerek

Ebben a fejezetben röviden bemutatom a kutatási folyamat lépéseit és a vizsgált hajtóanyagok

pontos összetételét. A 4. fejezetben találhatók a részletes eredmények, a Melléklet-1-ben pedig a

mérési elvek részletes leírása.

A célkitűzésben megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében motorfékpadi összehasonlító

vizsgálatot végeztem különböző összetételű etanol - biodízel - gázolaj keverékekkel soros

négyhengeres közvetlen befecskendezéses kompresszió gyújtású AUDI motoron illetve

egyhengeres cetánszám mérő motoron. A fékpadi mérések mellett méréseket végeztem a keverék

hajtóanyagok cetánszámának, viszkozitásának és kenőképességének meghatározásához. E

mérések eredményeit használtam fel a gazdaságossági és környezetvédelmi vizsgálatokhoz.

A komplex vizsgálat az alábbi mérések végrehajtására és számítások elvégzésére terjedt ki:

- cetánszám meghatározás

- viszkozitás meghatározás

- kenőképesség mérés

- motorfékpadi vizsgálatok

- emissziós mérések

- emissziós mérések eredmények monetarizálása

- költség-haszon elemzés (CBA)

- életciklus elemzés (LCA)

A vizsgálataim során az alábbi hajtóanyagokat alkalmaztam:

- tiszta hajtóanyagok:

o kereskedelmi forgalomban kapható gázolaj

o repceolaj-metilészter (biodízel, RME)

o növényi alkohol (bioetanol)

- bioetanol-biodízel-gázolaj keverékek
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3.1. táblázat Vizsgált keverékek összetétele

bioetanol
[V/V%]

biodízel
[V/V%]

gázolaj
[V/V%]

minta1 10 10 80
minta2 5 5 90
minta3 2,5 7,5 90
minta4 7,5 2,5 90
minta5 5 7,5 87,5
minta6 2,5 5 92,5
minta7 2,5 2,5 95
minta8 2 4 94
minta9 4 8 88

A cetánszám, kenőképesség és a viszkozitás meghatározása a hármas keverékeknél fontos feladat,

mert ezek igen nagy hatással bírnak az égésfolyamatra és a hajtóanyag alkalmazhatóságára. Ha a

gázolajhoz hasonló égést szeretnénk elérni, akkor fontos, hogy a keverékeink teljesítsék a

gázolajra előírt viszkozitási és cetánszám szabványokat.

A viszkozitás mérését az MSZ EN ISO3104:1996-os szabvány szerint végeztem el. A mérést

elvégeztem tiszta gázolajjal, tiszta etanollal és tiszta biodízellel, majd pedig keverékekkel. Minden

mérési pontban legalább 6 mérést végeztem, majd pedig az eredményeket átlagoltam.

A kenőképességet a vonatkozó ISO 12156 szabvány szerint vizsgáltam. A kenőképesség

vizsgálatát referencia gázolajon, biodízelen és előre kiválasztott, a többi mérés alapján ígéretesnek

tartott 4 mintával végeztem el.

A cetánszám meghatározását az Msz EN ISO 5165:1999 szabvány szerint vittem véghez. A

bioetanol - biodízel - gázolaj keverékek méréseit egyhengeres CFR F-5-ös cetánszámmérő

motoron végeztük. Az egyes mérések eredményeit a szükséges korrekció után hasonlítottuk

össze. Az egyes keverékek mérése során mindig legalább 3 mérést végeztem el, majd ezeket

átlagolva határoztam meg az adott keverék összetételre jellemző értékeket. A méréseket több

mintával végeztem, melyek összetételét a későbbi mérések esetében a már megismert eredmények

tudatában változtattam.

Az emisszió mérés minden esetben a fékpadhoz kapcsolt emisszió mérő berendezéssel végeztem

el, melyek során meghatároztam a különböző összetételű keverékek NOx, CO, CH, CO2 és

részecske kibocsátását.  A füstgáz összetétel meghatározásánál a referencia gázolaj mellett kilenc

keverék hatását vizsgáltam meg.

A fenti méréssorozatok alapján kiválasztott két keverékkel és referencia gázolajjal teljes terheléses

méréseket végeztem motorfékpadon AUDI 1,9 TDI motoron. Mértem a keverékek hatását a
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motor teljesítményére és a hajtóanyag fogyasztására. Minden méréssorozatot háromszor

végeztem el. Minden mérési pontot négyszer mértünk meg, kétszer növekvő kétszer pedig

csökkenő fordulatszámmal.

Az emissziós eredmények monetarizálása során az egyes keverékek kibocsátásának változást

vizsgáltam a referencia gázolaj kibocsátásához képest egyenlő teljesítményértéken. A

monetarizálás során EU kutatások alapján meghatároztam a közúti közlekedés külső költségeit,

amelyekből számítható volt az egyes kibocsátott komponensekre eső költség.

A kibocsátás okozta költségváltozásból (költség többlet illetve jellemzően megtakarítás) és az

alkalmazási költségekből (átállás, volumetrikus eltérésből adódó költségek, árkülönbségből adódó

tételek) meghatározható volt az egyes keverékek bevezetésének költség-haszon viszonya.

A keverékek mérési eredményeinek értékelését az agrárgazdaságosság és a gazdaságossági

kérdések megvizsgálásával fejeztem be. Ennek során felmértem, hogy a jelenlegi mezőgazdaság

milyen mennyiségben képes előállítani a hajtóanyagokat, milyen gazdasági feltételek mellett

(költség-haszon elemzés) és melyek a bioüzemanyagok bekeverésének energetikai egyenlege (élet-

ciklus elemzés).

A mérések során az egyes méréssorozatokhoz tartozó mérésszámot a következők alapján

állapítottam meg. Ismeretlen eloszlású alapsokaság esetén a Csebisev egyenletek alapján a

mintanagyság a következőképpen számítható:

ασµσ
−≥⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+〈〈⋅− 1

n
kx

n
kxP (3.1)

Egyszerű véletlen kiválasztás esetén a (3.1) formula a következőkre egyszerűsödik:

( ) α−=∆+〈〈∆− 1)( xxMxP (3.2)

A (3.2) egyenletet átrendezve kapjuk kívánt pontosság eléréshez szükséges mintaszámot:

2

22

∆
⋅

= kst
n (3.3)

Ahol:

n – a szükséges mintanagyság

t – valószínűségi paraméter

sk – korrigált empirikus szórás

D – pontossági tartomány
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A (3.3) képlet alapján az elvégzett mérések száma vizsgálható a megfelelő szórás tartomány

szempontjából. Ennek értékeléséhez a szakirodalom alapján állapítottam meg, hogy mekkora

szórástartományos elfogadhatóak az egyes vizsgált paramétereknél az egyes mérési pontokban egy

hajtóanyaggal. Az eredményeket mutatja be a 3.2 táblázat.

3.2. táblázat Elvégzendő és elvégzett mérések száma mérési pontonként

 stap. sszám. t ∆ n [db]

viszkozitás mm2/s 0,08 0,040 1,96 0,05 6

kenőképesség mn/m 0,04 0,040 1,96 0,05 6

cetánszám CN 0,03 0,031 1,96 0,05 10

teljesítmény kW 0,05 0,049 1,96 0,05 4

emisszió g/kW 0,05 0,031 1,96 0,05 10

A 3.2 táblázatban a (3.3) képlet alapján látszik, hogy az „sszám” az elvégzett mérésszámból

számított szórásérték minden esetben kisebb a szakirodalomban feltüntetett szórásértékeknél,

„stap”-nál, ami a mérés statisztikai robosztusságát jellemzi. Ez alapján a mérések eredménye

statisztikailag elfogadható.
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4 Vizsgálati eredmények és következtetések

A 3. fejezetben ismertetett kutatási ív után ebben a fejezetben foglalom össze az elvégzett

méréseim eredményeit, az azokból levont következtetéseket, illetve az erre épülő számításaimat.

A referencia mérés jegyzőkönyvét mintaként bemutatom itt az alábbiakban, azonban az összes

mérési jegyzőkönyvek megtalálható a Mellékelt-2-ben. A mérések részletes leírása a Melléklet-1-

ben található.
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4.1  Elvégzett mérések és értékelésük

4.1.1 Viszkozitás mérése

A mérés során a vizsgált tüzelőanyagokat kapillárisokba helyeztem el. A mérést és a

háttérszámításokat a Melléklet 1A mutatja be. A kapillárisok egy fűthető olajtérben kerültek

elhelyezésre. Mindegyik kapilláris kalibrálva volt. Minden tüzelőanyaggal minden pontban

legalább 5 mérést végeztem el. Egy hőmérsékleten elvégeztem a méréseket, majd változtattam a

hőmérsékleten. A vizsgált hőmérsékletek sorrendben a következők voltak: 30 °C, 40 °C, 60 °C,

80 °C és 100 °C.

A 4.4.1. táblázat. mutatja a mérési eredményeket táblázatos formában.

4.4.1. táblázat. Mért kinematikus viszkozitási értékek

Hőmérséklet [°C]

Mért anyag

30 40 50 60 80 100

Etanol [mm2/s] 1,59 1,41 1,18 1,04 - -

biodízel [mm2/s] 8,16 5,17 4,20 3,73 2,91 2,51

gázolaj [mm2/s] 4,25 3,54 3,03 2,61 2 1,63

minta5 [e5 bd7,5 g87,5] [mm2/s] 4,55 3,36 2,73 2,29 1,79 1,46

minta6 [e2,5 bd5 g92,5] [mm2/s] 4,12 3,10 2,53 2,11 1,75 1,5

minta7 [e2,5 bd2,5 g95] [mm2/s] 3,66 2,83 2,31 1,91 1,53 1,33

A mérés során hat tüzelőanyagot vizsgáltunk meg: bioetanolt, biodízelt és a gázolajt, illetve ennek

a háromnak különböző összetételű keverékét (minta5, minta6 és minta7). A biodízel részaránya a

mintákban 2,5 és 7,5% között változott, az etanolé 2,5 és 5% között.

A 4.1. ábra. mutatja be a mérési eredményeket. A diagramon jól látható, hogy etanollal csak az

kisebb hőmérsékletű három pontban végeztünk méréseket. Ennek oka, hogy az etanol 74 °C

körül elkezdett forrni. Ekkor az etanol tartalmú kapillárissal nem folytattam a mérést, azt az

olajfürdőből eltávolítottam.
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4.1. ábra. Viszkozitás mérési eredmények

A keverékek viszkozitása jól közelíti a mérések alapján a gázolaj viszkozitását, vagyis a biodízel

nagyobb viszkozitása kompenzálja a bioetanol kisebb viszkozitását.

A mérés során a hőmérséklet emelkedésével a tüzelőanyagok viszkozitása csökkent. Ez a

szakirodalom alapján előre várható volt [9]. A biodízel viszkozitása csökkent leginkább. A

mérések alapján a biodízel viszkozitása és hőmérséklete közötti összefüggést az alábbi (4.4)

egyenlettel közelíthetjük:

7,9175 + )3,5746ln(T- =biodízelη  (4.4)

A viszkozitás számítására a következő képletet határoztam meg, amely a 30 °C- 60 °C közötti

tartományban érvényes:

( ) 91,071,032 ⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅= ggbdbdeekev nnn ηηηη  (4.5)

Mely képletben:

ηkev – keverék viszkozitása

ni – az egyes alkotók részaránya, e-etanol, bd-biodízel, g-gázolaj

ηi – az egyes alkotók viszkozitása, rendre e-etanol, bd-biodízel, g-gázolaj
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A keverékeket úgy választottam ki, hogy szobahőmérsékleten egyik sem vált szét, viszont volt,

ami zavaros maradt. Ezeknél megfigyelhető volt, hogy a hőmérséklet növelésekor a komponensek

jobban keveredtek, s a korábban zavaros keverék kitisztult. Ez annak a további vizsgálatát veti fel,

hogy a tüzelőanyag hőmérséklet növelése milyen hatást gyakorol a motor üzemére.

Összességében nem feltétlen előnyös a tüzelőanyag-keverék hőmérsékletének növelése, mert az

csökkenti a hőelvonási képességet, ami a NOx emisszió emelkedéséhez járulhat hozzá. Ennek

további vizsgálata szükséges motorfékpadon.

A három bázis tüzelőanyag mérési eredményeit a szabványban előírtakhoz hasonlítja a 4.2. ábra..
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4.2. ábra. Mért viszkozitás értékek és a szabványban előírtak összevetése

A 4.2. ábrán látható, hogy ha kis mértékben is, de mindhárom esetben meghaladták a mért

értékek a szabványban előírt maximális értéket. Ennek mértéke az etanolnál 28%, a biodízelnél

3% a gázolajnál pedig 1% alatt marad. Az eltérés elsődleges oka a mérési pontatlanságokban

keresendő. Az etanolnál tapasztalható nagyobb eltérés arra vezethető vissza, hogy a a másik két

tüzelőanyagnál a szabvány felső határértékével történt az összevetés, az etanolnál nem egy sáv,

hanem egy érték szerepel a szabványban.

A keverékek 40°C-on a gázolaj szabványában megadott 2,15-3,7-es viszkozitás értékek közé

estek.

4.1.2 Kenőképesség vizsgálata

A mérést az MSZ ISO 12156-1:1999 szabvány szerint végeztem el, amely a HFRR (High

Frequency Reciprocating Rig ) módszert alkalmaz, azaz nagyfrekvenciás koptató berendezéssel

határozza meg a vizsgált hajtóanyagok kenőképességét.
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A mérés elve a következő: A hajtóanyag minta egy tárolóba kerül elhelyezésre a teszt ideje alatt,

állandó hőmérsékleten. Egy acél golyót függőlegesen nem enged elmozdulni a tartószerkezet,

vízszintesen pedig egy acéllemez terheli. A mérő golyó állandó frekvenciájú és löketű oszcilláló

mozgást végez, a lemez felülete pedig teljesen be van borítva a vizsgálandó folyadékkal. A lemez

és a golyó anyaga meghatározott, emellett állandó a hőmérséklet, a terhelés, a frekvencia és a

lökethossz is. A korrigált kopásnyom mutatja meg a vizsgált anyag kenési tulajdonságait.

A mérési eredményeket mutatja a 4.4.2. táblázat.

4.4.2. táblázat. Kenőképesség vizsgálati eredmények

gázolaj etanol biodízel
Kenőképesség
(mikron/mm)

gázolaj 100 0 0 324

minta1 80 10 10 279

minta5 87,5 5 7,5 269

minta8 94 2 4 221

minta9 88 4 8 232

biodízel 0 0 100 218

A mérési eredmények igazolták a várakozásaimat. A biodízel kenőképesség sokkal jobb, mint a

gázolajé. A háromkomponensű hajtóanyag minták kenőképessége romlik ha, növekszik az

alkohol részaránya. Kenőképesség szempontjából a vizsgált minták nem kritikusak a motor

szempontjából. Fontos azonban, hogy amennyiben a minták szétválnak, akkor a kenőképesség a

szétvált alkotók szerint eltérő lehet.

A gázolaj kenőképességére korrigált kopási bemaródás átmérője 60 ˚C-on az MSZ ISO 12156-1

legfeljebb 460 µm lehet. A MOL Rt. a szabványkövetelményeken túlmenően belső gyártási

előírásként a kiszállításra kerülő gázolajoknál: előírja a 400 µm alatti HFRR értéket. A mért

hajtóanyagok teljesítik ezt a feltételt.

4.1.3 Cetánszám meghatározása

A vizsgálatokat egy CFR F-5-ös dízel üzemanyagok cetánszámát meghatározó eljáráshoz

kifejlesztett berendezés egy egyhengeres, négyütemű, dízel-körfolyamatú belsőégésű motoron
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végeztem. A motor kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy a gázolaj minták gyulladási

tulajdonságait laboratóriumi körülmények között lehessen vizsgálni.

A fogyasztásnak nagy jelentőssége van a mérés szempontjából, és a szabvány rendelkezik annak

pontos beállításáról (13 ml/min). Az előbefecskendezési idő állíthatósága szintén fontos

kritériuma a mérésnek.  A befecskendező-szögállító mű (ezen keresztül az előbefecskendezés) egy

mikrométeres kézikerékkel állítható be a szintén előírt 13 főtengely fokos előbefecskendezési

értékre.

A mérési pontosság és a reprodukálhatóság meglehetősen sok külső paramétertől függ, ezért az

ASTM szabvány jól körülhatárolja a motor üzemeltetési viszonyait. Ezáltal válik mérhetővé a

különbség két dízel tüzelőanyag között.

A vizsgálat több mérési napból állt, az egyes mérési napokon gázolajjal referenciaméréseket

végeztünk. Az egyes keverékek mérése során mindig legalább 3 mérést végeztünk el, majd ezeket

átlagolva kaptuk meg az adott keverék összetételre jellemző mért mennyiséget. Ezek az átlagolt

eredmények képzik az összevetés alapját.

Több mintával végeztem méréseket. A mért minták összetételét a későbbi mérések esetében a

már megismert eredmények ismeretében változtattam.

A munka során gázolajjal és eltérő összetételű mintákkal végeztem méréseket. A mérésem célja az

volt, hogy megállapítsam, hogyan változik a tüzelőanyag keverék cetánszáma annak hatására, ha

kis cetánszámú etanolt és nagy cetánszámú biodízelt keverek a gázolajhoz. Az alapfelvetésem az

volt, hogy a biodízel nagy cetánszáma kompenzálja az etanol igen kis cetánszámát. Így a keverék

cetánszáma nem csökken a dízelmotorokban kívánatos 51 CN alá, hanem a gázolaj

cetánszámának közelében marad. A keverékben a biodízel kompenzálni fogja az etanol kis

kenőképességét. A két megújuló tüzelőanyag részarányában pedig az üvegház releváns CO2

kibocsátás kisebb lesz. A keverék fűtőértéke azonban csökken, mert mindkét hozzáadott

komponens fűtőértéke kisebb.
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4.3. ábra. Cetánszám mérési eredmények

A mérések során összesen négy gázolajjal referencia méréssorozatot végeztem el. Ezek átlagát

tekintettem a referenciaeredménynek, melyhez a különböző minták eredményeit hasonlítottam. A

mintákban az etanol illetve a biodízel részaránya 2,5% és 10%  változott. Végeztem egy

méréssorozatot tiszta biodízellel is.

A mérés eredményeit a 4.3. ábra. mutatja be. A gázolaj mérések átlaga a referenciaérték, melyhez a

keverékek eredményeit hasonlítottuk. Ez a pont a 0-0 pont fölött látható az ábrában, értéke 56

CN. Az ábrán látható, hogy a keverékek cetánszáma alatta marad a referencia gázolajénak. A

biodízel cetánszáma 56 megegyezik a referenciafolyadék cetánszámával, így a biodízel részaránya

nem befolyásolja a keverék cetánszámát. A cetánszám az etanol tartalom függvényében csökken.

4%-os etanol tartalomnál csökken a cetánszám egy egységnyit. A vizsgált tartományban az etanol

okozta csökkenést jól kompenzálja a biodízel, a cetánszám sehol sem kerül az előírt 51 CN alá.
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4.4. ábra Etanol arány változásának hatása a cetánszámra 5% biodízel aránynál

A 4.4. ábra mutatja be az etanol tartalom változásának a hatását állandó biodízel tartalom mellett.

Az etanol tartalom növekedésével a minta gázolaj tartalma megegyezően csökkent. Az etanol

részarány hatása a cetánszámra az alábbi (4.6)-es egyenlettel írható le:

ebdgebdg nCNCN 59,0−= (4.6)

ahol CNebdg – a vizsgált etanol-biodízel-gázolaj keverék számított cetánszáma; CNbdg – 0% etanol

tartalmú keverék cetánszáma ne – etanol részaránya a keverékben.  Az egyenlettel a 0-10 %-os

biodízel tartományban 2%-os szórással számítható a keverék cetánszáma a bioetanol tartalomtól

függően.

A (4.6) alapján elmondható, hogy egy százaléknyi etanol tartalom növekedés 0,6 CN csökkenést

okoz változatlan biodízel és arányosan csökkenő gázolaj tartalom mellett.
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4.5. ábra Biodízel arány változásának hatása a cetánszámra 7,5% etanol tartalomnál

A 4.5. ábra mutatja meg a biodízel arány változásának hatását a keverék cetánszámára konstans

etanol tartalom mellett. Az etanol tartalom okozta cetánszámcsökkenést – a tiszta gázolaj

cetánszáma 56 CN , s ez csökken le 52 CN-re biodízel nélkül – a biodízel tartalom növelése

kompenzálja. A biodízel részarány növekedése az alábbi egyenlettel (4.7) írható le:

bdegebdg nCNCN 55,0+= (4.7)

ahol CNebdg – a vizsgált etanol-biodízel-gázolaj keverék számított cetánszáma; CNeg – 0%

biodízelt tartalmazó keverék cetánszáma; nbd – biodízel részaránya a keverékben. A (4.7)

értelmében egységnyi biodízel aránynövekedés a keverékben 0,55 CN növekedést okozott. Az

egyenlettel a 0-10 %-os bioetanol tartományban 4,5%-os szórással számítható a keverék

cetánszáma a biodízel tartalomtól függően.

A bioetanol okozta 0,6 CN csökkenés jól kompenzálható a biodízel okozta 0,55 CN

növekedéssel. A cetánszám vizsgálat alapján, ha a cetánszám szinten tartása a cél célszerű a két

komponenst egy az egyben keverni a gázolajhoz.

4.1.4 Teljesítmény és fogyasztás

A keverékek a többi mérés alapján kiválasztott kettővel és referencia gázolajjal teljes terheléses

vizsgálatokat végeztem egy négyhengeres közvetlen befecskendezéses feltöltött Audi motoron. A

mérések célja a keverékekkel járatott motor teljesítményének és fogyasztásának egymáshoz illetve

a gázolajhoz hasonlítása volt.
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4.4.3. Táblázat. Az Audi motor főbb jellemzői

motor gyártmánya AUDI

össz lökettérfogat 1896 cm3

hengerszám 4

henger elrendezés soros, álló

névleges teljesítmény 66 kW (90LE) 4000 1/min

maximális nyomaték 202 Nm 1900 1/min

keverékképzés közvetlen befecskendezés,

elektromosan vezérelt adagoló elosztóval

sűrítési viszony 19,5:1

A méréseket először gázolajjal végeztem el. A motor bemelegítése után a kiválasztott nyolc mérési

ponton mértem, a kisebb fordulatszámoktól a nagyok felé haladva. Ezután a nagy

fordulatszámoktól, a 4000 1/min mérési ponttól újra elvégeztem. A mérés

reprodukálhatóságának ellenőrzéseképpen ezek után még egy méréssorozatot végeztem el.

Hasonló elvet követtem a két hajtóanyag keverék mérése során is. A két vizsgált keverék

összetétele a következő volt:

• minta_7 – 2% bioetanol, 4% biodízel, 94% gázolaj

• minta_8 – 4% bioetanol, 8% biodízel, 88% gázolaj

A mérések után meghatároztam a motor teljesítményét és a fajlagos tüzelőanyag fogyasztását,

amelyek a 4.6. ábrán láthatók.

A mérési eredmények alapján elmondható, hogy a minta_7 keverékkel a motor teljesítménye,

körülbelül azonos fogyasztás mellett 5%-val csökkent. Ennél nagyobb a teljesítmény csökkenése a

maximális nyomatékhoz tartozó teljesítmény értékek környékén, ahol eléri 8%-ot is. A minta_8

keverékkel a motor teljesítménye 4%-kal maradt el a gázolajjal üzemeltetett motor

teljesítményétől. Hasonlóan a minta_7 keverék használatához ennél is a maximális nyomaték

fordulatszám környékén következett be ennél nagyobb, 6%-os, teljesítménycsökkenés.

A mérések alapján elmondható, hogy a keverékkel üzemeltett gázolajra optimált motor kisebb

teljesítményt ad le, mint gázolajjal való üzemeltetés esetén. A csökkenés kalkulálható, hiszen a

megújuló hajtóanyagok kisebb fűtőértékűek. A teljesítmény csökkenés azonban nem arányos a
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fűtőérték különbséggel. A minta_7 esetében az ebből adódó elméleti teljesítmény csökkenés

1,6%-os, a minta_8 esetében 3,2%. A csökkenést az alábbi tények támasztják alá: A vizsgált

motorok gázolajos beállításokkal üzemeltek. A kisebb teljesítmény oka az eltérő – nem optimális -

égésfolyamatban rejlik. Az etanolnak és a biodízelnek eltér a gyulladási késedelme a gázolajétól,

így előégés következik be. Az etanol kis gyulladási késedelme okozza ezt az előégést, amely

elnyújta az égésfolyamatot. A korábbi égéskezdet hosszabb égést okoz, megnöveli a diffúz égés

hosszát, ami a maximális nyomás és így az elérhető hasznos teljesítmény csökkenését okozza. A

fajlagos fogyasztás nem változott jelentősen a mérések során. Ennek oka, hogy a motor gázolajas

beállításokkal üzemelt.
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4.6. ábra Teljes terheléses mérés fajlagos fogyasztás és teljesítmény eredmények

4.1.5 Károsanyag kibocsátás mérése

Az elemzendő minta illetve a rendszer kalibrálásához szükséges minta gázok elektromágneses

szelepeken keresztül a minta előkészítő egységbe kerülnek. Ennek a feladata minta nyomás

szabályzása, szállítása a gázelemzőkhöz, szűrése és hűtése és a kondenzátum leválasztása. A minta

ezután kerül a mérőtoronyba itt az optimális elosztás érdekében két szakaszra osztjuk. Egyik ág az

O2 elemzőn halad keresztül, ebből az ágból szívja el a koncentráció méréshez szükséges mintát a

NO/NO2/NOx valamint a CO elemző. A másik ág először a CO2 elemzőn, utána a SO2 elemzőn



Zöldy M. PhD disszertáció

56

majd az elégetlen szénhidrogén (THC) elemzőn halad keresztül. Mind két ág térfogatáramának

ellenőrzésére egy-egy rotaméter szolgál.

4.7. ábra. Emisszió mérő rendszer felépítése [9]

Az előzetes ismereteink alapján várható volt, hogy az emissziók jellemzően csökkeni fognak. Az

alábbiakban a kibocsátott gáz változását mutatom be a keverék összetétele függvényében. Az

egyes eltérő összetételű keverékeket a referencia tüzelőanyaghoz hasonlítom, amely gázolaj volt.

Az egyes minták összetételét mutatja meg a 4.4.4. táblázat.. Az első keverék egy az egy megújuló

összetevőjű kiinduló keverék. Az egyes és a kettes keverék aránya az etanol teljes emulzióban

tartásának elősegítésre tartalmaz kétszeres mennyiségű biodízelt.

4.4.4. táblázat. Minták összetétele

 keverék_1 keverék_2 keverék_3

etanol 2% 4% 2,5%

biodízel 4% 8% 2,5%

gázolaj 94% 88% 95%

P

NO/NO /NO  elemzõ2 x CO elemzõ

SO  elemzõ2

CO  elemzõ2

O  elemzõ2

T.HC. elemzõ

Hidrogén
palack

Mintaelõkészítõ
Minta

Kalibráló gázok
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4.8. ábra. Károsanyag kibocsátások változása I.

Az elemzés során hat emissziót mértem és vizsgáltam meg: a szénhidrogén (THC), a nitrogén

oxidok (NOx), a szén-monoxid (CO), a kén-dioxid (SO2), a szén-dioxid (CO2) illetve a korom

emissziót.

A 4.8. ábra. szemlélteti a károsanyag kibocsátás változásokat. A szénhidrogén emisszió a

megújuló részarány növekedésével csökkent. Ez minden valószínűség szerint az etanol

részarányának köszönhető, amely rövidebb szénláncú, nagyobb oxigén tartalmú, így elégetésekor

kevesebb szénhidrogén keletkezik.

A vizsgált kibocsátott szennyező anyagok közül az egyik legérdekesebb a nitrogén kibocsátás

alakulása volt. A tiszta biodízel ugyanis mintegy 10%-kal növeli a nitrogén-oxidok mennyiségét,

míg az etanol jelentősen csökkenti azt. A vizsgált keverékeknél is látható ez a hatás. Az etanol

bekeverése megközelítőleg a részarányának kétszeresével javítja az NOx emissziót egyforma

biodízel-bioetanol részarány esetén. Azonban ha a biodízel részarányát növeljük a kibocsátott

nitrogénoxidok mennyisége lassú növekedésnek indul. Azonban így is alatta marad a gázolaj

kibocsátásainak.

A szén-monoxid kibocsátást vizsgálva elmondhatjuk, hogy az emittált szennyező gázok

mennyisége a vizsgálat alatt mérséklődött. Ez minden bizonnyal a biodízel CO-kibocsátás

csökkentő hatásának köszönhető, mert az etanol alkalmazása nem fogja vissza ennyire

egyértelműen ezt az emissziót. A kibocsátott szén-monoxid mennyisége folyamatosan csökkent a

növekvő megújuló részaránnyal.
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Az SO2 emisszió a várakozásoknak megfelelően kevesebb lett, hiszen a megújuló hajtóanyagok

kénmentesek, így részarányuk növekedésével csökken a kén emisszió. A gázolajok kéntartalmának

folyamatos mérséklése miatt, ez a tendencia bár megmarad, de egyre kevéssé lesz kimutatató.

Az enyhébb füstölés is összefügg a keverék megújuló részarányával. A 4.9. ábrán látható

visszaesés várható volt, annak az ismeretében, hogy mind az etanol, mind pedig a biodízel

adagolása csökkenti a füstölést. A nitrogén-oxid emisszió és a füstölés párhuzamos redukálása a

dízelmotoroknál kulcskérdés, mert motorikusan csak egymás rovására csökkenthetők. A vizsgált

keverékek egyszerre csökkentik a NOx és a részecske emissziót.
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4.9. ábra. Károsanyag kibocsátások változása II.

A szén-dioxid emisszió csökkenése is összefüggést mutat a megújuló részaránnyal. Ez a mérleg

tovább javul, ha a megújuló hányadnak megfelelő szén-dioxid kibocsátást is figyelembe vesszük.

A diagrammon ez is ábrázolásra került a CO2 GHG (Green House Gas) pontokkal. Ezekről

leolvasható, hogy a megújuló eredetű hajtóanyagok a részarányuknál nagyobb mértékben járulnak

hozzá az üvegházhatású szén-dioxid kibocsátás visszaszorításához.

4.2  Gazdasági hatások

4.2.1 Externális költségek

A hármas keverékek externális költségeinek kiszámításakor támaszkodtam a bioetanol-gázolaj

keverékek számításaira [Mellékelt 1D]. Az ott elvégzett számítások elvének megfelelően a

biodízelre is elvégeztem a számításokat. Ezeket a számításokat ezek az etanollal kapcsolatos
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számításokkal megegyező számítási módja és szorosan a kutatásomhoz nem tartozó volta miatt

nem ismertetem.

A számítások a következő, általam kidolgozott, képletben foglalhatóak össze:
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 (4.8)

Cjkm, k - szennyező externális költségcsökkenés egy járműkm-re vonatkoztatva„k” keverék

összetételnél

Kk– „k” összetételű keverékre jellemző kibocsátás változás a referencia hajtóanyaghoz képest

Ck,l - Közúti közlekedés által okozott levegőszennyezés költsége

Qsz - Szállítási teljesítmény

r – dollár forint átlagárfolyam a számítás évében

ηjm – jármű jellemző kihasználtsági tényezője

njm- jármű által megtett út [jmkm]

Li – i. komponensre vonatkozó kibocsátási határérték

Az alábbiakban bemutatott számítások alapja a két megújuló komponensre elvégzett számítás. A

számításokban a mérések idején legutolsó elérhető 2004. évi adatokkal számoltam (hajtóanyag

árak, adó körülmények, forint árfolyam stb.). A számítások eredménye alapján kijelenthető, hogy

a bioüzemanyagok alkalmazása akkor gazdaságos ha a fosszilis eredetű hajtóanyagok ára 260

Ft/liternél nagyobb. Ekkor egyértelműen előnyös az alkalmazásuk. A 220-260 Ft/liter gázolaj

ártartományban a megújuló hajtóanyagok versenyképesek, ha figyelembe vesszük a kisebb

környezetterhelésből adódó externális megtakarításokat. Körülbelül 220 Ft/liter az a tüzelőanyag

ár, amely alatt a megújuló hajtóanyagok felhasználása csak kiemelt állami támogatással lehetséges.

4.4.5. táblázat. Bioetanol alkalmazásának gazdasági egyenlege a gázolajhoz képest(M1D alapján)

 Gázolaj E10-G90 E20-G80 E30-G70 E40-G60 Etanol  

költség 0,00 375,09 750,19 1125,28 1500,38 3750,94 Ft/40 liter

megtakarítás 0,00 845,44 1308,48 1962,72 2616,96 6542,41 Ft/100 km

egyenleg 0,00 470,35 558,29 837,44 1116,59 2791,47 Ft/100km
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4.4.6. táblázat. Biodízel alkalmazásának gazdasági egyenlege a gázolajhoz képest

 Gázolaj
BD10-
G90

BD20-
G80

BD30-
G70

BD40-
G60 biodízel  

költség 0,00 295,41 590,83 886,24 1181,66 2954,14 Ft/40 liter

megtakarítás 0,00 284,45 568,91 853,36 1137,81 2844,53 Ft/100 km

egyenleg 0,00 -10,96 -21,92 -32,88 -43,85 -109,61 Ft/100km

  A 4.4.5. táblázat. és a 4.6. táblázat adatai, amelyek részletes kiszámítása a Melléklet 1D-ben

látható bioetanol esetén, szolgálnak alapul a bioetanol-biodízel-gázolaj keverékek értékeinek a

megállapításához. A két számítás alapján a bioetanol-biodízel-gázolaj keverékek alkalmazásának

gazdaságosságának alakulását mutatja a 4.4.7. táblázat.

4.4.7. táblázat. Bioetanol-biodízel-gázolaj keverékek alkalmazásának gazdasági háttere a gázolajhoz képest

etanol 2 4 10 2,5 %

biodízel 4 8 10 2,5 %összetétel

gázolaj 94 88 80 95 %

költség 193,18 386,37 670,51 167,63 Ft/40 liter

megtakarítás 244,63 489,26 938,69 234,67 Ft/100 km

egyenleg 51,44 102,89 268,19 67,05 Ft/100km

A 4.4.7. táblázat. adataiból leolvasható, hogy a biorészarány növekedésével nő az externális

költségek figyelembevételével számított megtérülés. A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy

a hármas keverékek alkalmazása a vizsgált időszakban fennálló gazdasági körülmények és a mért

kibocsátási adatok mellett indokokolt.

4.2.2 Agrárgazdaság

A mérések során vizsgált hajtóanyag keverékek alkalmazásának egyik megkerülhetetlen kérdése,

hogy mekkora mennyiségben áll rendelkezésre a megújuló nyersanyag, illetve a bioetanol és a

biodízel. Az alábbi összehasonlításban az országos gázolajfogyasztáshoz hasonlítva tekintem át a
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két legfontosabb megújuló hajtóanyag két-két legfontosabb nyersanyagát. Az összehasonlítás

második felében a hármas keverékek nyersanyagbázisát vizsgálom.

4.2.2.1 Biodízel

Magyarországon a jelenlegi mezőgazdasági körülmények között a következőképpen alakulnak a

biodízel két legfontosabb nyersanyagának, a repcének és a kukoricának a termelési és felhasználási

adatait a 2004-es évben.

4.4.8. táblázat. Biodízel alapanyagainak termelési adatai (2004) [20]

termőterület
(ha)

termésmennyiség
(tonna)

Étkezési célra
(tonna)

Export
(tonna)

olajkihozatal
(liter/ha)

napraforgó 450 000 1 030 500 150 000 150 000 525
repce 110 000 220 000 - - 1300

 A gázolaj felhasználás 5,10,15 illetve 20%-os részarányához szükséges biodízel előállításához

szükséges vetési területet (szaggatott vonal) illetve terméshozamot mutatja a 4.10. ábra.. A 2004.

év gázolajfogyasztás alapján kiszámolt értékek és a fenti táblázat első sorának összevetéséből jól

látszik, hogy hozzávetőleg az országos gázolajfogyasztás 5%-a lehet fedezhető repcéből. Ha a

gázolaj kiváltását csak napraforgóból készített biodízellel kívánjuk előállítani, akkor ez

hozzávetőleg 8%-os helyettesítést tesz lehetővé.
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4.10. ábra. Biodízel bekeverés és hozam illetve vetésterület összefüggései

A repce és a napraforgóolaj együttes felhasználásával a gázolaj felhasználás közelítőleg 13%-a

lehetne kiváltható. Ezzel azonban nem számolhatunk, egyrészt a nagy jódszáma miatt, másrészt

pedig az élelmiszer célú felhasználás okán. Ezeket figyelembe véve a napraforgó 4-5% gázolajat

helyettesíthet, ami a repce alapanyagú biodízellel együtt megközelítheti a 10%-ot.
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4.2.2.2 Bioetanol

Magyarország természeti adottságainak köszönhetően többféle mezőgazdasági növény is szóba

jöhet, mint a bioetanol alapanyaga. Ezek mindenekelőtt a búza, a kukorica, a cukorrépa és a

burgonya. Ezek a növények elsődlegesen élelmezési célokat szolgának, de a felesleg illetve az

emberi fogyasztásra nem alkalmas hányaduk kiválóan megfelel bioetanol előállításra.

Természetesen ehhez még hozzájön a biohulladék is, de ezt tervezhető adatok hiányában nem

tekintem alapanyagnak, hanem szabad kapacitást hagyok a számításoknál ezek feldolgozására. A

magyarországi gabonafélék közül elsődleges alapanyagként a búza és a kukorica szolgálhat. Ezek

néhány, a termelés szempontjából érdekes, adatát rögzíti a 4.4.9. táblázat., az elmúlt évtizedre.

4.4.9. táblázat. Mezőgazdasági haszonnövények termőterülete, összes termése és termésátlaga

termőterület átlag 2000-

2005 között (1000 ha)

termésátlag 2000-2005

között (1000 tonna)

termésátlag 2000-2005

között tonna/hektár

búza 1084 4508 4,15

kukorica 1068 6710 6,28

Természetesen az összes magyarországi haszonnövény nem jön szóba még a fentiek közül sem,

hiszen elsősorban a lakossági igények kielégítése a feladatuk. Azt a részt azonban, amit a hazai

piac nem képes felvenni már nyugodtan tekinthetjük potenciális bioetanol alapanyagnak.

4.4.10. táblázat. Malmi felhasználás és takarmányozás utáni gabonafelesleg Magyarországon 2000-2005

[ezer tonna/év] termés malmi/ipari
felhasználás

takarmányozás export termény
felesleg

búza 4508 1511 1069 1214 720
kukorica 6710 519 4069 1565 564

A táblázat adatai alapján rendelkezésre állna a magyar fogyasztók által föl nem használt, a

nemzetközi piacon csak a WTO rosszallásával kísért, jelentős támogatásokkal eladható gabona,

melyet belföldön is felhasználhatnánk, így nem csak az exporttámogatási tételeken csökkentve,

hanem csökkentve a kőolaj-behozatalt is a hozzákeverés arányában.

4.2.2.2.1 Üzemanyagpiaci áttekintés

A fenti adatokat a 2004. évre vizsgálva a következő megállapításokat tehetem, ha a

nyersanyagmennyiség és a bekeverhetőség kapcsolatát vizsgálom.
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A mérések során az 5,10,15 illetve 20% etanol tartalmú keverékeket vizsgáltam. A 2004. éves

gázolaj-fogyasztási adatok alapján az 4.11. ábra. mutatja meg a szükséges nyersanyagmennyiséget

és a minimális vetésterületet.
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4.11. ábra. Bioetanol bekeverés és forrásnövény hozam illetve vetésterület összefüggései

Az ábrán látható, hogy a kukorica illetve a búza terményfeleslegéből és az exportált mennyiségből

előállítható a teljes magyarországi gázolajfogyasztás 20%-ának kiváltásához.

4.2.2.3 Bioetanol-biodízel-gázolaj keverékek

A hármas keverékek vizsgálatakor a korábbi bioetanol és a biodízel nyersanyagbázissal

kapcsolatos számításokat használom kiindulópontnak. A két számítás alapján látszik, hogy egész

Magyarországon maximum 8% biodízelt illetve akár 20% alkoholt is hozzá lehet keverni a

gázolajhoz, a nyersanyagbázis vizsgálata alapján. Az alábbi táblázat mutatja be a különböző

összetételű keverékek nyersanyag illetve vetésterület igényét.
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4.4.11. táblázat. Hármas keverékek nyersanyag igénye

etanol 2 4 2,5 10
biodízel 4 8 2,5 10összetétel
gázolaj 96 88 95 80
hozam [tonna] 26 000 52 000 33 000 129 000kukorica
vetésterület [ha] 160 000 319 000 200 000 798 000
hozam [tonna] 31 000 62 000 39 000 154 000

bioetanol
búza

vetésterület [ha] 160 000 319 000 200 000 798 000
hozam [tonna] 207 000 413 000 130 000 517 000napraforgó
vetésterület [ha] 410 000 819 000 256 000 1 023 000
hozam [tonna] 84 000 167 000 53 000 209 000

biodízel
repce

vetésterület [ha] 167 000 334 000 105 000 417 000

A táblázatban látható, hogy mekkora vetésterületek illetve hozamok szükséges az egyes

legvalószínűbb nyersanyag terményeknél a különböző összetételű hajtóanyagok előállításához.

A korábban bemutatott adatok alapján a nyersanyagbázis határa a 8%-os biodízel határnál

található. Az egyben tarthatósági szempontok alapján ez 4% bioetanol alkalmazását teszi lehetővé

akkor, ha nem használunk emulgeátort.
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5 Tézisek

1. Mérések alapján megállapítottam, hogy a biodízel és a bioetanol gázolajhoz való

együttes hozzákeverése során (együttes részarány 5-20%) elérhető, hogy a keverék

viszkozitása a gázolajnak az MSZ EN ISO 3104 szabványban előírt tartományban

maradjon. A viszkozitás számítására a következő képletet határoztam meg, amely a 30

°C- 60 °C közötti tartományban érvényes:

( ) 91,071,032 ⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅= ggbdbdeekev nnn ηηηη

Mely képletben:

ηkev – keverék viszkozitása

ni – az egyes alkotók részaránya, e-etanol, bd-biodízel, g-gázolaj

ηi – az egyes alkotók viszkozitása, rendre e-etanol, bd-biodízel, g-gázolaj

2. Méréseim és számításaim alapján megállapítottam, hogy a gázolajhoz kevert bioetanol

okozta cetánszám csökkenés kompenzálható biodízel hozzákeverésével. Így a keverékek

cetánszáma, a hozzákevert megújuló komponensek segítségével, megfelel a gázolajra

vonatkozó szabványoknak.

Az alábbi két összefüggést dolgoztam ki a keverék cetánszámának etanol illetve biodízel

részaránytól való függőségének megállapítására az 5%-20% megújuló hajtóanyag

tartalmú (bioetanol + biodízel) tartományban. Az egyenletek rendre állandó egyik

biokomponens részarány mellett mutatják meg a cetánszám másiktól való függését.

ebdgebdg nCNCN 59,0−=

bdegebdg nCNCN 55,0+=

Amely egyenletekben:

CNebdg – a vizsgált etanol-biodízel-gázolaj keverék számított cetánszáma

CNbdg – 0% etanol tartalmú keverék cetánszáma

ne – etanol részaránya a keverékben [V/V%]

CNeg – 0% biodízelt tartalmazó keverék cetánszáma

nbd – biodízel részaránya a keverékben [V/V%]
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3. HFRR mérésekkel megállapítottam, hogy a három komponensű tüzelőanyag a vizsgált

keverék összetétel tartományban (5-20% biohajtóanyag tartalom) teljesíti a gázolajra

vonatkozó MSZ ISO 12156-1:1999 szabványban előírt maximális korrigált kopási

bemaródás átmérőjére vonatkozó 460 µm-os felső határértékét.

4. Mérésekkel megállapítottam, hogy a bioetanol-biodízel-gázolaj keverékek teljesítmény

csökkenése nagyobb közvetlen befecskendezéses feltöltött dízelmotornál, mint az a

kisebb fűtőértékükből következik.

Például a 2% bioetanolt 4% biodízelt tartalmazó hajtóanyag keverék esetében a mért

teljesítmény csökkenés 2% és 6% között van a mért teljesítménycsökkenés, miközben a

kisebb fűtőértékből adódó csökkenés 1,6%.

5. Összefüggést mutattam ki a megújuló alkotók együttes részaránya és a keverék

elégetésekor keletkező szén-dioxid emisszió között. A közvetlen befecskendezéses

motorokon végzett mérések eredményei alapján megállapítottam, hogy a gázolaj szén-

dioxid kibocsátáshoz képest minden esetben csökken az üvegházhatású CO2 emisszió.

Az alábbi egyenletet dolgoztam ki az összefüggésre, amely a vizsgált 5-20%-os megújuló

hányadon érvényes:

973,0

56,9041,0
2

2

=

+−=

R

nE mCO

Amely egyenletben:

ECO2 – szén-dioxid kibocsátás V/V %-ban

nm – a keverék megújuló részaránya

6. Igazoltam, hogy a keverékek, az általam feltételezett mértékben, kevesebb káros anyagot

bocsátanak ki az alábbiak szerint:

a. NOx –Az etanol bekeverése megközelítőleg a részarányának kétszeresével javítja

az NOx emissziót egyforma biodízel-bioetanol részarány esetén. Ha a biodízel

részarányát növeljük a kibocsátott nitrogénoxidok mennyisége lassú

növekedésnek indul. Az NOx emisszió számítására az etanol tartalomtól a

következő egyenletet állapítottam meg:

15,0451 −⋅= eNOx nE
e

Amely egyenletben:
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ENOxe – nitrogén-oxid kibocsátás ppm-ben az etanol tartalomtól függően

ne –etanol részarány a keverékben

11,0321 bdNOx nE
bd

⋅=

Amely egyenletben:

ENOxe – nitrogén-oxid kibocsátás ppm-ben az biodízel tartalomtól függően

nbd – biodízel részarány a keverékben

b. CO – Megállapítottam mérések alapján, hogy a hármas keverékek alkalmazása

során a kibocsátott szén-monoxid mennyisége folyamatosan csökkent,

arányosan a keverék növekvő megújuló részarányával. A csökkenést az alábbi

egyenlettel írtam le:

17,01160 −⋅= mCO nE

ECO – szén-monoxid emisszió ppm-ben

nm – megújuló részarány a keverékben

c. SO2 – Megállapítottam, hogy a kéndioxid emisszió minden esetben csökken a

megújuló hajtóanyagok részarányának növekedésével. Az legfejlettebb

országokban használt kénmentes (kisebb mint 10 ppm szén tartalmú)

gázolajoknál ) a kénoxid emisszió elhanyagolható. A csökkenés a következő

egyenlettel írható le:

04,0013,9
2

−⋅= mSO nE

Amely egyenletben

ESO2 – kén-dioxid kibocsátás ppm-ben

nm – megújuló részarány a keverékben

d. füstölés – A vizsgált keverékeknél a füstölés csökkenését mutattam ki, melyet a

következő egyenletben írtam föl:

4,08,1 −⋅= mr nE

Er – részecske kibocsátás FSN-ben

nm – megújuló részarány a keverékben
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7. Megállapítottam, hogy a maximum 8% biodízelt és a maximum 20% etanolt tartalmazó

keverékek alkalmazásához a 2000-2005 közötti termésátlagokat és termőterületet

figyelembe véve mind a bioetanol mind a biodízel előállításához szükséges nyersanyag

rendelkezésre áll.

8. Kidolgoztam egy számítási eljárást, amellyel kiszámítható, hogy egy hajtóanyag keverék

emisszió változásának ismeretében a társadalmi költség alakulása a referencia

hajtóanyaghoz képest:
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Cjkm, k - szennyező externális költségcsökkenés egy járműkm-re vonatkoztatva„k” keverék

összetételnél

Kk– „k” összetételű keverékre jellemző kibocsátás változás a referencia hajtóanyaghoz képest

Ck,l - Közúti közlekedés által okozott levegőszennyezés költsége

Qsz - Szállítási teljesítmény

r – dollár forint átlagárfolyam a számítás évében

ηjm – jármű jellemző kihasználtsági tényezője

njm- jármű által megtett út [jmkm]

Li – i. komponensre vonatkozó kibocsátási határérték
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6 Összefoglalás

A kutatásaim célja a bioetanolt és biodízelt egyaránt tartalmazó gázolaj alapú keverékek műszaki,

gazdasági és környezetvédelmi vizsgálata volt. Azért erre a területre esett a választásom, mert a

szakirodalom nem foglakozott ezzel a területtel, így a vizsgálatok mindenképpen új, eddig

feltáratlan összefüggéseket eredményeznek.

A dolgozat első részében bemutattam a szakirodalom alapján a bioetanol-gázolaj és a biodízel-

gázolaj keverékekkel végzett mérések eredményeit. Az egyes méréssorozatok bemutatása után az

általam vizsgált paraméterekre vonatkozó tapasztalatokat külön bemutattam táblázatos formában.

Ezt követően ismertettem három vizsgált hajtóanyag, a mérések szempontjából legfontosabb,

jellemzőit. Ezt követte a mérési struktúra bemutatása, majd pedig az elvégzett mérések

eredményei illetve azok kiértékelése.

A mérések során megvizsgáltam a biodízel és bioetanol gázolajba keverésének hatását a keverék

viszkozitására, cetánszámára és kenési tulajdonságaira. Méréseket végeztem, hogy megállapítsam a

biokomponensek hatását a kibocsátott gáz összetevőire. A mérések befejezésével, azok

eredményeit is felhasználva agrárgazdasági illetve gazdaságossági számításokat végeztem, hogy

megvizsgáljam a hajtóanyagok alkalmazásának ilyen jellegű feltételeit.

A munkám során sikerült új összetételű motorhajtóanyagok több szempontú elemzését

végrehajtani. A hajtóanyag megújuló részaránya következtében segíti az energiafüggőség

csökkentését, és a kibocsátások csökkentését. A hajtóanyag összetételének meghatározásakor

fontos szempont volt, hogy megfeleljen a gázolajra vonatkozó előírásoknak.

Az eredmények értékelése alapján elmondható, hogy a vizsgált bioetanol-biodízel-gázolaj

keverékek teljesítik a gázolajra vonatkozó viszkozitás, cetánszám és kenőképesség előírásokat. A

keverék emissziójának vizsgálata során kiderült, hogy a háromkomponensű hajtóanyag

alkalmazása csökkenti a kibocsátást. A vizsgált hajtóanyagok megújuló részarányának hazai

előállítására a számításaim alapján a mezőgazdasági termékfelesleg elegendő.

A három komponensű tüzelőanyag bevezetése – hasonlóan a többi bioüzemanyag tartalmú

motorhajtóanyaghoz – lépcsőzetesen javasolt. Az emulzióképződés elősegítésére mindig kétszeres

mennyiségű biodízel hozzákeverése szükséges, a kiindulás összetételre javaslatom 1 V/V%

bioetanol, 2 V/V%  biodízel és 97 V/V % gázolaj. Ezt későbbiekben lépcsőzetesen 4 V/V%
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bioetanol és 8 V/V% biodízelig lehet növelni a mezőgazdasági alapanyag mennyiséget is

beleszámítva.

A biohajtóanyagok gázolajhoz keverésének további vizsgálata indokolt. A disszertációban

bemutatott mérési eredmények azonban kijelölik a további kutatómunka irányát. A téma további

feltárásában a következő feladatokat kívánom elvégezni:

• Bioetanol és biodízel hatása a befecskendezési képre

• Optimálási lehetőségek a motorvezélés oldaláról

• Optimális égési paraméterek meghatározása motoroldalról a hajtóanyagokhoz

A fenti kutatási irányok jelenthetik a folytatását annak a munkának amelyet mint egyetemi hallgató

TDK munka keretében majd pedig a doktori kutatásaim során is végeztem.
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Melléklet 1 – Mérési elvek

Melléklet 1A - ASTM mérés leírása

A CFR F-5-ös dízel üzemanyagok cetánszámát meghatározó eljáráshoz kifejlesztett berendezés

egy egyhengeres, négyütemű, dízel-körfolyamatú belsőégésű motor. A motor kialakításánál

elsődleges szempont volt, hogy a gázolaj minták gyulladási tulajdonságait laboratóriumi

körülmények között lehessen vizsgálni.

A fogyasztásnak nagy jelentőssége van a mérés szempontjából és a szabvány [7] rendelkezik

annak pontos beállításáról (13ml/min). Az előbefecskendezési idő állíthatósága szintén fontos

kritériuma a mérésnek.  A befecskendező-szögállító mű (ezen keresztül az előbefecskendezés) egy

mikrométeres kézikerékkel állítható be a szintén előírt 13 főtengely fokos előbefecskendezési

értékre.

A mérési pontosság és a reprodukálhatóság meglehetősen sok külső paramétertől függ, ezért az

ASTM szabvány [7] jól körülhatárolja a motor üzemeltetési viszonyait. Ezáltal válik mérhetővé a

különbség két dízel tüzelőanyag között. Ezen paraméterek gyűjteménye látható az 1A.1-es

táblázatban.

1A.0.1. táblázat. A cetánszám mérés megvalósításának elve a CFR mérőmotoron [9]

Beállítandó hőmérsékletek: °C
Megengedhető eltérés

(±°C)

Belépő levegőhőmérséklet: 66 0,5

Hengerköpeny és hengerfej hőmérséklet: 100 2

Kenőolaj hőmérséklet: 57 8

Maximális szekunder hűtővíz hőmérséklet: 24  

Befecskendező fej hőmérséklete: 38 3

Beállítandó nyomásértékek: kPa
Megengedhető eltérés

(±kPa)

Kenőolaj nyomása: 189,5 17,5

Befecskendező fej működési nyomása: 10340 340
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Henger kompressziós végnyomása (1.000-as

kézikerék állásnál):
3275 138

Beállítandó egyéb paraméterek:   

Előbefecskendezés: 13° (főtengelyen) ± 0,2 főtengelyfok [°ft]

Gyulladási késedelem: 13° (főtengelyen)  ±0,2 főtengelyfok [°ft]

Fogyasztás: 13 ml / 60 s  ±1 [ml]

Az ASTM szabvány mérési elve szerint a cetánszám a különböző gázolajok gyulladási

késedelmének jellemzésével írható le. A gyulladási  késedelem az égéstérben megjelenő csepp és

az öngyulladás következtében megjelenő láng között eltelt idő.  A CFR F-5-ös berendezés

digitális fejegysége a felső holtponthoz képes méri a gyulladási késedelmet, amit az ASTM

szabvány 13 főtengely fokban határoz meg. Ez azt jelenti, hogy a befecskendezéshez képest a

gyulladás 13 főtengelyfokkal később történjen meg. Az érték beállítását az előkamra méretének és

azon keresztül a kompresszióviszony állításával végezhetjük el. A mérések során ezen érték

tartása elengedhetetlen. A gyulladás időpontjában az indikátordiagramból nehezen állapítható meg

a gyulladási késedelem, mert a hengerben az égés kezdetén felszabaduló hő nagy része a további

üzemanyag-molekulák reakcióba léptetésére fordítódik. Ebből következően habár az égés már

megkezdődött, mérhető nyomásemelkedést még nem tapasztalhatunk a hengertérben. Ezért

pontos értéket csak a hőközlés törvényből, illetve annak visszavetítéséből kaphatunk az

indikátordiagramra.
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1A.0.1. ábra. Az előbefecskendezés idejének és a gyulladási késedelem értelmezése[9]

A mérés során a minta cetánszámának megállapításakor a két referencia-tüzelőanyag által

meghatározott kompresszió állító kézikerék  állást hasonlítjuk a mintánál mért kézikerék

állásához. Tehát a két előkevert referencia-üzemanyagnak ismerjük a pontos cetánszámát és a

hozzájuk tartozó kézikerék állást. A mérendő üzemanyag cetánszámaként az elsődleges

referencia-tüzelőanyag cetánszámánál nagyobb, míg a másodlagos referencia-tüzelőanyagénál

kisebb cetánszámú referencia tüzelőanyagot kell választani. A két referencia tüzelőanyag

cetánszáma között maximálisan 5,5 cetánszámnyi eltérés engedhető meg. A mérendő üzemanyag

eltüzelése során a kézikerék állás leolvasásával, majd lineáris interpolációval állapítjuk meg annak

cetánszámát.
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Melléklet 1B - Viszkozitás mérése

A tüzelőanyagok egyik fontos tulajdonsága a viszkozitás. Ez az az arányossági tényező, amely a

belső folyadékrétegek egymáshoz viszonyított elcsúszása során fellépő súrlódást jellemzi.

Megkülönböztetünk dinamikai és kinematikai viszkozitást. A dinamikai viszkozitás a folyadék

áramlási ellenállásának mértéke, mértékegysége a Pa·s (Pascal-secundum). Mivel ez az érték túl

nagy, a gyakorlatban legtöbbször az ezredrészét a mPa.s-t használják. A desztillált víz dinamikai

viszkozitása 20,2°C-on 1 mPa·s. A kinematikai viszkozitás a dinamikai viszkozitásnak és az

ugyanazon a hőmérsékleten mért folyadéksűrűségnek a hányadosa. Mértékegysége a m2·s-1, a

kőolajtermékek viszkozitását általában mm2·s-1-ben adják meg.

Kapilláris viszkoziméterekkel egyszerűen meghatározható, ezért általában a kinematikai

viszkozitással jellemzik a kőolajtermékeket. A folyadékok viszkozitása a hőmérséklet emelésével

csökken a nyomás növelésével viszont nő.

A méréseket Oswald-féle viszkoziméteren végeztem el. Ennek mérési elmélete a következő:

Az Oswald-féle viszkoziméter U alakú üvegcső, rajta két gömbbel. Az U cső egyik szárában l

hosszúságú és r belső sugarú kapilláris van. Ha ezen a kapillárison p nyomáskülönbség hatására t

ideig belső súrlódású folyadék halad lamináris áramlással, akkor az átfolyt folyadék térfogata a

Hagen-Poiseuille törvény értelmében:

(4.4)

A mérés abból áll, hogy a készülékbe töltött folyadékot a kapilláris szár V térfogatú gömbjébe

szívjuk az a jel fölé és mérjük azt a t időt, amely alatt a meniszkusz az a jeltől a b jelig süllyed. A

készüléken először átfolyatjuk az a és b jel közé eső V térfogatú ismert � i folyadékot, és mérjük

az átfolyási időt (ti). Utána az ismeretlen � x folyadékból folyatjuk át a két jel közé eső térfogatot

és mérjük az átfolyási időt (tx). 

(4.5)

Ebben az összefüggésben a készülék állandói nem szerepelnek. Ismert folyadékként desztillált

vizet használunk, amelynek belső súrlódási együtthatóját különböző hőmérsékleten táblázat

tartalmazza.
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A folyadék sűrűségét areométerrel mérjük. Az Oswald viszkoziméterrel való mérésnél az egyik

hibaforrás az, hogy a folyadék nemcsak a kapillárisban, hanem a gömbökben, valamint az alsó

gömböt és a kapillárist összekötő csőben is folyik, tehát itt is van belső súrlódás. A relatív

mérésnél ez a hiba nem zavar, mivel a két mérést ugyanazon készülékkel végezzük, tehát az ebből

keletkező hiba az összehasonlításnál elhanyagolható.

A másik hibaforrás, hogy az időmérést nem pontosan az a jelnél való áthaladás pillanatában

kezdjük el, és nem pontosan a b jelnél való áthaladás pillanatában fejezzük be. Ez az időmérés

pontatlanságából eredő szubjektív hiba az ismert és az ismeretlen folyadék mérésénél egyaránt

jelentkezik.

Az időmérés pontatlanságából eredő hibát a következőképpen számoljuk ki. Minden mérést

legalább háromszor végzünk el és kiszámítjuk a méréshez tartozó átlagot:

(4.6)

képlet alapján

Az időmérés hibája:

(4.7)

Ismerve a t és � t értékét az � x hibája:

(4.8)

ahol � x a t átlaggal számolt érték. A relatív hiba százalékosan is kifejezhető.
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Melléklet 1C – Emissziós adatok monetarizálása

1C.1 Levegőszennyezés

Általánosan elfogadott az a tény, hogy a levegőszennyezésért városokban megközelítőleg 60%-ig

a közlekedés a felelős. A közlekedési infrastruktúra és a járműforgalmi intenzitás mértékében a

pontos százalékos részarány változhat, azonban a számításaimhoz kiinduló alapnak az 60%

elfogadható pontosságot jelentett, tekintve a magyar városok erős iparosodottságát. A városi

közlekedés tehát igencsak felelős a városok levegőjének minőségéért. Ennek megfelelően, ha a

közlekedés által kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségét csökkenteni tudjuk, jelentősen

hozzájárulunk a városok levegőminőségének javulásához. A tisztuló levegő

költségmegtakarításokat jelent, csökkennek a légúti- és asztmatikus megbetegedések, az ezekhez

kapcsolódó kórházi költségek és kiesett munkaidő költségei stb.. Magyarországon nem állnak

rendelkezésre hazai adatok a közúti levegőszennyezés költségeiről, így az első feladatom az

elérhető nyugati adatok alapján egy becslés elkészítése volt a magyar viszonyokra. A célom annak

az összegnek a kiszámolása, megbecslése volt, amely megmutatja a különböző szennyezők szerint

az egy utaskilométerre vetített költségeket.

1C.2 Magyar adatok kiszámítása

Kiindulási adatként a WHO (World Health Organization) 1999. évi jelentését használtam, mely

három európai országban -- Ausztriában, Svájcban és Franciaországban – vizsgálta meg a közúti

közlekedésből származó levegőszennyezés költségeit. A tanulmányban az országok 1996. évi

GDP-jéhez viszonyított összegek szerepeltek [1,4].

Ezek az összegek tartalmazzák a közúti közlekedés emissziója által okozott számba vehető

károkat, úgymint a légúti megbetegedéssel kapcsolatos kórházi költségek, szív- és érrendszeri

megbetegedések, krónikus hörghurut, hörghurut, a kiesett munkanapok költsége, asztmatikus

megbetegedések és a gyermekápolás miatt kiesett munkanapok költségeit [52,53].

Az országok 1996. évi Nemzeti Össztermékét ismerve a tanulmányban szereplő összeget

számszerűsíteni is tudtam. Természetesen a három ország átlagos összegét a magyar

viszonyokhoz kellett igazítanom az eltérő fejlettség, az ebből következő különböző gazdasági,

ipari és közlekedési struktúra és az ezek miatt meglévő eltérő szennyezettség miatt. A dolgozatban

megkívánt pontosságnak a GDP alapú közelítés jól megfelel. Az 1996-os adatokat aztán 2000-re

számoltam át, ugyancsak a GDP arányában. Az eddigi lépéseket mutatja meg a 1C.1 táblázat.
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1C.1.táblázat. Magyarország közúti közlekedésből származó  levegőszennyezés számított összege

1996 2004

GDP
$/fő

közúti
szennyezés
aránya [%]

közúti
szennyezés
millió $

GDP
$/fő

közúti
szennyezés
millió $

Ausztria 21725 1,7 2976,8  

Franciaország 21650 1,8 22750,7  

Svájc 24824 1,1 1934,7  

Magyarország 4433 0,65 487,6 14900 968,5

A dolgozatomban az etanol okozta kibocsátás csökkenésének megismeréséhez szükség van a

fenti összevont szennyezettségi összeg, a 968,5 millió dollár, további bontására.

Az egy utaskilométerre vonatkoztatott adatok számításához figyelembe kellet vennem, hogy az

összes közúti forgalom két nagy területre osztható: a személy-, és az áruszállítás. Utóbbi

méreteiről igen pontos adatok állnak a rendelkezésre a különböző statisztikai gyűjteményekből, de

előbbi nagyságát nem ismerjük pontosan. A személyszállítással foglalkozó vállalatokról ugyan

vannak elérhető adatok, a személyforgalom jelentős részének számító magán gépkocsik éves

futásteljesítményéről azonban inkább csak mintavételek alapján készített becslések elérhetőek. A

személyszállítás éves teljesítményére a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium által kiadott Nemzeti

Fejlesztési Terv, Infrastruktúrafejlesztési fejezet adatait tartottam elfogadhatónak Ezek az adatok

azonban nem fedik a pontos teljesítményeket, mert például arról nincs adat, hogy a taxik mekkora

forgalmat bonyolítanak le. Az ezekkel kapcsolatos számításokat az alábbi a 1C.2 táblázat

tartalmazza.

1C.2 táblázat. Magyarországi szállítási teljesítmény

 összesen
közút

részaránya
közút kihasználtság

egyenérték

millió km

áruszállítás [millió árutonnakm] 36363 0,65 23635,95 60% 39393,3

személyszállítás [millió utaskm] 37233 0,8 29786,4 40% 74466,0

 összesen: 113859,3
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A fenti számításoknál 2004-es adatokat vettem figyelembe, mert ebből az évből áll

rendelkezésemre becslés a közúti közlekedés okozta összes levegőszennyezés költségéről. A

személyszállító járműveknél 40%-os kihasználtsággal számoltam, figyelembe véve az kisebb

kihasználtságú személygépkocsikat. Az áruszállító járművek kihasználtságát 60%-osra vettem a

számítások során. Az összes költség és az összes szállítási teljesítmény ismeretében a

rendelkezésünkre áll az egy kilométerre vetített szennyezési költség.

r
Q
C

C
SZ

lk
km ⋅= ,  (1C.1)

Ahol

Ckm - Kilométerre vetített szennyezési költség

Ck,l - Közúti közlekedés által okozott levegőszennyezés költsége

Qsz - Szállítási teljesítmény

r – dollár forint átlagárfolyam a számítás évében

A 1C.1 egyenlet alapján számított értékeket a 2004. évre vonatkoztatva mutatja meg a 1C.3

táblázat.

1C.3 táblázat. Kilométerre vetített szennyezési költség

Közúti közlekedés által okozott

levegőszennyezés költsége 2004 [millió $] 968,5

2004 [millió km] 113859,3

Kilométerre vetített szennyezési költség

[$/km] 0,0085

Kilométerre vetített szennyezési költség

[Ft/km] 2004-es 224,77 Ft/dollár árfolyam 1,9119

A számítási eljárást a 2000 év adataival egyeztettem a KTI ezen évre elkészített számításaival [49].

Az egy km vetített szennyezési költség között az eltérés 0,2%.

1C.3 A kilométerre vetített szennyezési összeg felbontása

Az externális költségek számítása során a következő lépés a kilométerre vetített szennyezési

összeg tovább bontása a szennyezőkre. Ez azért szükséges, mert ezek ismeretében az etanol

használatakor jelentkező kibocsátás csökkenés előnyei számszerűsíthetővé válnak. Ehhez meg kell

ismernünk a közúti járművek jellemző kibocsátási értékeit.



Zöldy M. PhD disszertáció

87

1C.4 táblázat. Benzin és dízelmotorok kibocsátási arányai

Kipufogógáz
jellegzetes
összetevői

benzinmotor dízel motor

N2 75% 75%

O2 2% 10%

H2 1% -

H2O 8% 6%

CO2 9,5% 6%

CO 4% 0,1%

NOx 0,1% 0,1%

SO2 0,01% 0,01%

részecske - 0,5%

Mint láthatjuk az 1C.4 táblázatban a dízel és benzinmotorok kibocsátásai eltérnek egymástól. Bár

ma Magyarországon még a benzinmotoros járművek száma a nagyobb, a kibocsátások

megoszlásánál jó közelítéssel egyenlőnek vehető a két fajtájú tüzelőanyagok használó járművek

kibocsátási mennyiségét. Megtehetjük ezt azért, mert a dízelüzemű járművekre, -- autóbuszok,

teherautók, stb. – sokkal jellemezőbb a folyamatos üzemeltetés. Ez az egyszerűsítés a vizsgálat

kívánt pontosságot nem veszélyezteti.

A kibocsátott anyagok közül természetesen nem mindent kell figyelembe venni, mint szennyezőt.

A nitrogént, mint a levegő alkotójával, mely csak „áthalad” a motoron nem kell szennyezőnek

tekintenünk. Speciális a víz illetve a vízgőz szerepe is, hiszen a normál levegőben ez is

megtalálható, 0.2-4 g/m3 mennyiségben. A számítás szempontjából a vizet nem kell

szennyezőanyagnak tekintenünk. Az emittált oxigént sem minősül szennyezőanyagnak lévén,

hogy az is a légkör természetes alkotójának tekinthető. Különleges a CO2 helyzete. A bioetanol

növényi hajtóanyag, s mint ilyen az elégetésével nem terheljük a légkört szén-dioxiddal. Állandó

mennyiségű fogyasztást és előállítást feltételezve ugyanis a növények pontosan annyi szén-

dioxidot kötnek meg a fotoszintézis során, mint amennyi az etanol elégetésekor keletkezik. Az

etanol kisebb szénatom száma miatt a kibocsátott CO2 mennyisége is csökken.
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A fenti 1C.4 táblázatból a légszennyezés szempontjából fontos a hidrogén, a szén-monoxid, a

nitrogén oxidok, a kénoxidok és a részecske emisszió. Ezek közül a hidrogén, az alacsony

részaránya miatt, elhanyagolható.

A négy fontos szennyező gáz egymáshoz való viszonyításához a RIV (regionális imisszió vizsgáló)

hálózat szennyezettségi határértékhez tartozó értékeket vettem figyelembe. Az egyes szennyező

komponensekre eső kiszámítási metódusa a következő:

∑
⋅=

n

i

i
kmi

L

L
CE

1

1

1

 (1C.2)

Ahol:

Ei – i. komponens 1 km-re eső szennyezési értéke [Ft/ukm]

Ckm - Kilométerre vetített szennyezési költség

Li – i. komponensre vonatkozó kibocsátási határérték
1C.5 táblázat. Komponensek súlyozása

szennyezettségi
határértékszennyező

[mikrogram/m3]

reciprok
súlyozott
arány [Ei]

%

SO2 150 0,007 0,22 21,91

NO2 85 0,012 0,39 38,66

CO 500 0,002 0,07 6,57

por, korom 150 0,010 0,33 32,86

A 1C.5 táblázat a súlyozás metódusát mutatja. Az alapelvem az volt, hogy az a gáz, amelyiknek

kisebb mikrogramm/m3-ben kifejezett szennyezettségi határértéke az a gáz veszélyesebb. Ezért a

szennyezettségi határértékek mérőszámait mutatószámnak vettem, s megkerestem a fordított

súlyozási arányokat, amelyek így megmutatják, hogy a négy gáz okozta szennyezést egységnyinek

tekintem, akkor az egyes gázokra mekkora részarány esik.
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1C.6 táblázat. Komponensekre eső externális költségcsökkenés

szennyező % Ft/ukm

SO2 21,91 0,47

NO2 38,66 0,83

CO 6,57 0,14

por, korom 32,86 0,70

összesen 0,00 2,15

A 1C.6 táblázat mutatja meg 2,15  Ft/ukm összeg felosztását a négy szennyező gáz között az

1C.5 táblázat. súlyozásának megfelelően. A táblázat adatai tiszta etanolra és az adott szennyező

teljes egészére vonatkoznak, természetesen egy utaskm-re vonatkoztatva.
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Melléklet 1D – Költséghaszon elemzés

A költség-haszon elemzés során alternatívákat hasonlítottam össze, megvizsgáltam hogy a

költségeket és a hasznokat számba véve melyik megoldás a kedvezőbb. A számítások során a

keverékek motorhajtóanyagként való alkalmazásának gazdasági körülményeit, lehetőségeit

vizsgáltam illetve kerestem [63]. A módszerem a következőképpen épült fel:

Először számba vettem azokat a tényezőket, ahol a megújuló hajtóanyag alkalmazása

többletköltségként jelentkezik. Ezek a költségeket két nagy csoportra bontottam, mégpedig

időbeli lefolyásuk szerint: egyszeri illetve folyamatos költségekre. Az egyszeri költségekhez

tartozik a motorok átalakítása, illetve a megfelelő infrastruktúra kialakítása mellett az etanollal

foglalkozó emberek betanításának a költsége. A folyamatosan jelentkező kiadási többlet két nagy

fajtája: ez egyik az etanol kisebb fűtőértékéből származó mennyiségi többlet költsége, a másik

pedig az etanol és a gázolaj árkülönbözetéből adódó költség. E két folyamatos költségtényező

összegzéséből adódik ki a folyamatosan jelentkező költségtöbblet.

A költségek után megvizsgáltam azokat a területeket, ahol a megújuló hajtóanyagok alkalmazása

előnyös. Ez a terület további elemzési lehetőségeket is rejt magában – például mezőgazdasági

szektorban várható megtakarítások – azonban a terjedelmi korlátok miatt ezek vizsgálatától

eltekintettem. A felhasználás során jelentkező előnyök közül a legfontosabb a jelentősen

csökkenő levegőszennyezés és a kárelhárítási költségek csökkenése. Az externális hatásokat

internalizálva megbecsültem ezeknek konkrét értékét.

A költségeket és a megtakarításokat ezek után összevetettem, majd meghatároztam, hogy a

jelenleg is létező támogatási és hitelkonstrukciók közül melyik a legalkalmasabb megújuló

hajtóanyagok alkalmazásának a támogatására.

1A.1 Externális költségek internalizálása

Általánosságban elmondható az externális költségek vizsgálatakor, hogy ezek társadalmi szinten,

több áttételen keresztül jelentkeznek, s emiatt számításba vételük gyakran bonyolult. Ugyancsak

nehéz feladatot jelent, hogy pontosan kiszámoljuk e külső hatások pontos költségvonzatait.

Biohajtóanyagok és a hagyományos motorhajtóanyagok összehasonlításakor az előbbiek

egyértelmű előnye a csökkenő károsanyag kibocsátás. A többi alternatív hajtóanyaghoz hasonlóan

az bioetanol és a biodízel alkalmazásának is ez az egyik legfontosabb előnye. Ebben a fejezetben
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az etanol és a biodízel használata során bekövetkező levegőszennyezés csökkenés mértékét, a

csökkenésnek pénzben kifejezhető értékét határozom meg.

A növényi alapanyagú hajtóanyagok alkalmazásakor a legfőbb környezetvédelmi előny a gázolaj

CO2 emissziójához képest való nagy csökkenés. A megújuló hajtóanyagok elégetésekor ugyanis

nemcsak kevesebb szén-dioxid keletkezik, hanem a keletkezett CO2 mennyiségileg a zárt szén-

dioxid ciklus miatt nullának tekinthető. Emellett csökken a részecske és az NOx emisszió.

Ugyancsak jelentősebb előnynek tekinthető az, hogy a hajtóanyag lefejtéskor a földre kerülő

hajtóanyag kevésbé szennyező, elhárításának költségei kisebbek. Ez utóbbi meghatározásától,

tekintve annak kisebb mértékű jelentőségét, eltekintek.

Kiindulási adatként a WHO (World Health Organization) 1999. évi jelentését használtam, mely

három európai országban -- Ausztriában, Svájcban és Franciaországban – vizsgálta meg a közúti

közlekedésből származó levegőszennyezés költségeit. A tanulmányban az országok 1996. évi

GDP-jéhez viszonyított összegek szerepeltek [23,24]. Az országok 1996. évi Nemzeti

Össztermékét ismerve a tanulmányban szereplő összeget számszerűsíteni is tudtam.

Természetesen a három ország átlagos összegét a magyar viszonyokhoz kellett igazítanom az

eltérő fejlettség, az ebből következő különböző gazdasági, ipari és közlekedési struktúra és az

ezek miatt meglévő eltérő szennyezettség miatt. Az 1996-os adatokat aztán 2004-re számoltam át,

ugyancsak a GDP arányában. Az adott évre eső számítási teljesítmény ismeretében az egy

utaskm-re illetve egy árukm-re vonatkoztatott szennyezési költség már számítható.

Az externális költségek számítása során a következő lépés a kilométerre vetített szennyezési

összeg tovább bontása a szennyezőkre. Ez azért szükséges, mert ezek ismeretében az etanol

használatakor jelentkező kibocsátás csökkenés előnyei számszerűsíthetővé válnak.

A kibocsátott szennyező gázok közül egyeseknek csökken a kibocsátott mennyisége, másoknak

növekszik, míg megint mások mennyisége nem változik. Ezek a változások az egyes alternatív

hajtóanyagoknál is eltérnek és lehetnek különbségek a különböző részarányú keverésnél is. A

fentiek értékelhetősége miatt szükséges a szennyezőkre felbontani a számított szennyezési

költséget. A legfontosabb légszennyező anyagok okozta károk a regionális emisszió mérő

rendszer adatai alapján súlyozhatók.

1D.2 Bioetanol költség-haszon elemzése

A közlekedés okozta levegőszennyezés költségeinek az internalizálását követően válnak

számíthatóvá a különböző motorhajtóanyagok okozta szennyeződések közötti eltérések. A
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továbbiakban a megújuló hajtóanyagok alkalmazhatóságának gazdaságosságát az etanol példáján

mutatom be. A módszer a következőképpen épült fel:

Először összegyűjtésre kerültek azok a tényezők, ahol az etanol alkalmazása többletköltségként

jelentkezik. Ezek a költsége két nagy csoportra bonthatók, mégpedig időbeli lefolyásuk szerint:

egyszeri illetve folyamatos költségekre. Az egyszeri költségekhez tartozik a motorok átalakítása,

illetve a megfelelő infrastruktúra kialakítása mellett az etanollal foglalkozó emberek betanításának

a költsége. A folyamatosan jelentkező kiadási többlet két nagy fajtája: ez egyik az etanol kisebb

fűtőértékéből származó mennyiségi többlet költsége, a másik pedig az etanol és a gázolaj

árkülönbözetéből adódó költség. E két folyamatos költségtényező összegzéséből adódik ki a

folyamatosan jelentkező költségtöbblet.

A költségek áttekintését azokat a területek megvizsgálása követte, ahol az etanol alkalmazása

előnyös. Ezek további elemzési lehetőségeket is rejtenek magukban – például mezőgazdasági

szektorban várható megtakarítások – azonban a terjedelmi korlátok miatt ezeket nem vizsgáltam.

vizsgálatától eltekintettem. A felhasználás során jelentkező előnyök közül a legfontosabb a

jelentősen csökkenő levegőszennyezés és a kárelhárítási költségek csökkenése. Az externális

hatásokat internalizálva megbecsültem ezeknek konkrét értékét.

A költségeket és a megtakarításokat ezek után összevetettem, majd meghatároztam, hogy a

jelenleg is létező támogatási és hitelkonstrukciók közül melyik a legalkalmasabb az etanol

alkalmazásának a támogatására.

1D.2.1 Az etanol költségelőnyei

Az etanol használatakor bekövetkező károsanyag kibocsátás csökkenés természetesen függ attól,

hogy milyen módszert használunk az etanol elégetésre. Dolgozatomban a gázolaj-etanol

emulziókat vizsgálom, így az ennél bekövetkező kibocsátások képezik a további számításaim

alapját. Az etanol és a gázolaj egyszerűbb összehasonlítása végett elvégzem a externális költségek

kiszámolását tiszta etanolra is. A csökkenéseket és a hozzájuk rendelhető externális költségeket

tartalmazza a 1D.1 táblázat.
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1D.1 táblázat. Az egyes komponensekre eső externális költségcsökkenés a keverék összetétele és a terhelés

függvényében

szennyező  SO2 NO2 CO por, korom összesen

költség (Ft/ukm)  0,42 0,74 0,13 0,63 1,91

rész terhelés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E0-G100 teljes terhelés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rész terhelés 0,02 0,07 0,00 0,06 0,15
E10-G90 teljes terhelés 0,02 0,07 0,00 0,06 0,16

rész terhelés 0,04 0,07 0,00 0,13 0,24
E20-G80 teljes terhelés 0,04 0,07 0,01 0,13 0,24

rész terhelés 0,06 0,11 0,00 0,19 0,36
E30-G70 teljes terhelés 0,06 0,11 0,01 0,19 0,37

rész terhelés 0,08 0,14 0,00 0,25 0,48
E40-G60 teljes terhelés 0,08 0,14 0,01 0,25 0,49

E100  0,21 0,35 0,01 0,63 1,20

A gázolaj-etanol emulzióknál a szennyező gázok a következőképpen alakulnak: Az SO2 és a

korom részaránya az etanol részarányának megfelelően csökken, a CO-kibocsátás körülbelül

változatlan marad részterhelésnél, de teljes terhelésnél az etanol részarányának 50%-nak

megfelelő arányban csökken, az NOx kibocsátás pedig mindkét terheléskor kismértékben

csökken.

A 1D.1 táblázat utolsó oszlopa megmutatja, hogy az egyes keverési arányok mekkora

költségmegtakarítást eredményeznek egy utaskm-re vonatkoztatva. Az externális költségek

számításának utolsó lépéseként most mát csak az van hátra, hogy az egy utaskm-re vonatkozó

értékeket átszámoljuk egy megtett km-re, lehetőleg olyan módon, hogy a terhelések is súlyozva

szerepeljenek az összegben. A munkám során elsősorban a nagyvárosi autóbusz közlekedésre

végeztem számításokat. Városi üzemben a két terhelés viszonya megközelítőleg 3:2-höz a

részterhelés javára. A városokban használt autóbuszok átlagos utas befogadó képességét 100

főnek véve, s a városi tömegközlekedésre jellemző 0.60 járműkihasználtságot feltételezve egy

autóbusz által megtett km 60 utaskm-vel egyenlő. Ezzel a két adattal folytatott számolások

eredményeit tartalmazza az 1D.2 táblázat most már nem utaskm-re, hanem a jármű által megtett

km-re vonatoztatva.

100)(
1

⋅⋅⋅= ∑
n

ikjmjkm EKC
k

η  (1D.1),

Ahol,
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Cjkm, k - szennyező externális költségcsökkenés egy járműkm-re vonatkoztatva„k” keverék

összetételnél

ηjm – jármű jellemző kihasználtsági tényezője

Ei - járműkilométerre eső szennyezési költség

Kk– „k” összetételű keverékre jellemző kibocsátás változás a referencia hajtóanyaghoz képest

1D.2 táblázat. A szennyezők externális költségcsökkenése járműkm-re vonatkoztatva

költség
(Ft/ukm)

egységnyi
járműkmre

vonatkoztatva

E0-G100 0,00 0,00

E10-G90 0,16 9,92

E20-G80 0,24 15,36

E30-G70 0,36 23,03

E40-G60 0,48 30,71

E100 1,20 76,78

Az 1D.2 táblázat. utolsó oszlopában látható az az összeg, amit ha etanol-gázolaj keveréket

alkalmazunk, akkor mennyivel csökkennek a környezetet terhelő költségek. Ez az összeg az

etanol alkalmazásakor egyértelmű előnyként jelentkezik, hiszen az etanol, illetve az etanol-gázolaj

keverékek alkalmazása ennyivel kevesebb kárt okoz a környezetben.

1D.1.2 Árkülönbség

Az etanol alkalmazásakor az egyik folyamatosan jelentkező többletköltség az etanol és az alkohol

árának különbsége miatt adódik. Ez természetesen nem feltétlen jelentkezik költségként, előjele a

két hajtóanyag árának egymáshoz viszonyított nagyságától függ, ezért előjelesen kerül

értelmezésre.

A biodízelhez hasonlóan a bioetanolt sem fogja ÁFA terhelni, mert a felhasználók köre zártkörű

lesz. Ez az álláspont igen kedvező a bioetanol motorikus felhasználása szempontjából.

A növényi alapanyagból előállított etanol előnye, hogy a növényi alapanyagú hajtóanyagokat 0%-

os ÁFA terheli zárt felhasználási lánc esetén. Az etanol árának a versenyképessége a gázolaj árával

azon múlik, hogy az üzemanyagként felhasznált alkoholtermékeket terheli-e jövedéki adó illetve
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ÁFA, avagy ettől mentességet élveznek. A gazdasági tárca álláspontjának ismeretében

számításokat lehet alapozni az etanol jövedéki adótól mentes változatára. Különösen azt

figyelembe véve, hogy ha az autóbusz üzem megvalósul, akkor az etanol árának ilyetén módon

való támogatása burkolt szubvencionálása lehetőséget teremt az állam számára.

0D.3. táblázat. Etanol és gázolaj árának alakulása a nagyfogyasztóknál

összetevő gázolaj etanol

értékesítési ár 241,50 213

nagybani

kedvezmény [1%]
2,415 2,13

útadó visszatérítés 26,88 -

ÁFA visszatérítés 38,64 34,08

nagyfogyasztói ár 173,57 176,79

A két motorhajtóanyag párhuzamos és együttes használata tovább árnyalja a képet. A nagybani

fogyasztók – az autóbusz társaságok, úgymint a Volán társaságok és a BKV illetve a többi

autóbusz vállalat – felé megvalósuló árképzést mutatja be az alábbi táblázat.

Az etanol literenkénti költségtöbblete 3,5 Ft körül mozog.

1D.1.3 Volumetrikus különbség

Az etanol kisebb fűtőértékkel rendelkezik, mint a gázolaj, s ezt a fűtőérték különbséget az etanol

mennyiségének növelésével lehet áthidalni. A munkám során ezt a fűtőérték különbséget

tekintem a volumetrikus különbség alapjának. Ez azt jelenti, hogy a számolásaim eredményeinél a

valós különbség az etanol üzem számára kedvezőbb, vagyis kisebb. Ugyanis a bioetanol-levegő és

a gázolaj-levegő keverékek fűtőértéke körülbelül megegyezik. Ennek oka az etanol jóval kisebb

légviszonya [6]. Gázolaj-etanol emulzió alkalmazása esetén a gázolaj akár 40%-a is helyettesíthető

etanollal. A volumetrikus különbségek vizsgálatakor is ebből a felhasználási módból, ebből az

összetevő arányból, indulok ki.

Az autóbusz létszámtól függő napi etanol mennyiségre vonatkozó számításaimra [7] alapozva az

etanol és a gázolaj mennyiségének az aránya megközelítőleg 1,6:1-hez. Vagyis 1,6-szor több

etanolra van szükség, ha a gázolaj teljes mennyiségét etanollal kívánjuk helyettesíteni. Az

1D.1 ábra. mutatja meg azt a mennyiségi kompenzációt, amely ahhoz szükséges, hogy a

különböző összetételű keverékek a gázolajéval megegyező energiatartalmúak legyenek. Ez a
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szükséges alap ahhoz, hogy az egyes emulziók összehasonlíthatóak legyenek egymással. Egy

ismert összetételű keverék mennyiségi kompenzációja a következőképpen számítható:

( ) egk VnVnV ⋅⋅+⋅−= 6,11 (1D.2)

Ahol:

Vk - a keverék össztérfogata

n – etanol részaránya a keverékben (V / V %)

Vg – gázolaj térfogata

Ve – etanol térfogata

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
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1,80

DG E10-DG E20-DG E30-DG E40-DG E50-DG E60-DG E70-DG E80-DG E90-DG E100

etanol tartalom [liter]
gázolaj tartalom [liter]
összes térfogat [liter]
keverék fűtőértéke

1D.1 ábra. Etanol-gázolaj emulziók térfogatának változása a keverék-összetétel függvényében

1D.1.4 Folyamatos költségek összesítése

A folyamatos költségek összesítése során a két költségelem együttes hatását vizsgálom meg. A két

elem, vagyis az árkülönbség és a fűtőérték különbségből fakadó mennyiségi eltérés, nem

függetlenek egymástól. Az etanol és a gázolaj ára közötti különbséget mindkét tényező

figyelembevételével az 1D.4 táblázatban foglaltam össze.
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1D.4 táblázat. Etanol-gázolaj emulziók ár-összehasonlító táblázata

 gázolaj E10-G90 E20-G80 E30-G70 E40-G60

etanol tartalom [liter] 0,00 0,16 0,32 0,48 0,64

etanol ára [Ft] 0,00 23,90 47,81 71,71 95,62

gázolaj tartalom [liter] 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60

gázolaj ára [Ft] 145,27 130,74 116,21 101,69 87,16

összes térfogat [liter] 1,00 1,06 1,12 1,18 1,24

összesített ár [Ft] 145,27 154,64 164,02 173,40 182,78

A táblázatból kitűnik, hogy az etanol tartalom újabb 10%-kal való növelése közelítőleg 9 Ft

költségtöbbletet jelent literenként.

1D.1.5. Költségszámítás

A költségszámítás során a harmadik fejezet alfejezeteiben kifejtett költségnemek és megtakarítási

formákat összesítem. A számolásban, miként azt a tételek csoportosításánál is használtam, az

egyszer illetve a folyamatosan jelentkező költségeket és megtakarításokat először egymással vetem

össze, majd ezek végeredményeit összeadva kapom meg a végső eredményt.

Folyamatos költségek és megtakarítások közé tartoznak az etanol-gázolaj volumetrikus és

árkülönbözetéből adódó költségek, illetve az internalizált externális költségek, amelyek az etanol

felhasználásakor megtakarításként jelentkeznek. Az alábbiakban látható a két táblázat a vonatkozó

alfejezetek végeredményeit tartalmazza, melyeket összevetve kapjuk meg, hogy az etanol

alkalmazása a folyamatosan jelentkező költségek és megtakarítások tükrében gazdaságosnak

tekinthető-e, s ha igen milyen mértékben.

A folyamatos költségek összehasonlítása az 1D.4 táblázatban látható, melynek az alapadatai a

fenti két táblázatból származnak. A mai modern autóbuszok – a terep- és a forgalmi

körülményektől függően – 100 km-en körülbelül 40 litert fogyasztanak. Az egy liter tüzelőanyagra

számított költségeket az externális költségekkel való összehasonlíthatáshoz át kellett számítani 40

literre. Ezeket valós költségeknek neveztük. Az externális költségeket egy utaskilométerre

számoltuk ki, és 60 %-os járműkihasználtság feltételezésével számítottuk át 100 járműkm-re való.

Ezek lettek a valós megtakarítások. A valós költségek és a valós megtakarítások egymáshoz

viszonyítása adta meg, hogy az etanol motorhajtóanyagként való használata nemzetgazdasági
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szinten kifizetődő-e, s ha igen mennyire. Ezeket az értékeket a keverék összetétel függvényében

mutatja meg az 1D.5 táblázat.

1D.5 . táblázat. Folyamatos költségek összehasonlítása

 Gázolaj E10-G90 E20-G80 E30-G70 E40-G60 Etanol  

valós ktg. 0,00 375,09 750,19 1125,28 1500,38 3750,94 Ft/40 liter

valós megt. 0,00 992,22 1535,65 2303,47 3071,30 7678,25 Ft/100 km

különbség 0,00 617,13 785,46 1178,19 1570,92 3927,31 Ft/100km

Az 1D.5 táblázat utolsó sora megmutatja, hogy az externális költségek figyelembevételével az

etanol használata 40 liter/100 km fogyasztást feltételezve előnyösebb a gázolajnál a kibocsátott

szennyezőanyagok okozta károk költségeit is figyelembe véve. Ez alapján azt a következtetést

vonom le, hogy az etanol buszok motorhajtóanyagként való alkalmazáshatóságát a folyamatos

költségek elemzése alátámasztja.

Általánosságban a megújuló motorhajtóanyagokra való áttérésnek három költségvonzata

lehetséges az egyszeri költségek között: a kiszolgáló létesítmények átalakítási költsége, a jármű

tüzelőanyag-rendszerének átalakítási költsége illetve a munkaerő átképzés költsége.

Az emulziókra való áttérés egyik előnye, hogy a motor átalakítási költségek elhanyagolhatóak,

illetve az emulzió kimérésére felhasználhatóak a meg lévő berendezések. Egyetlen költségként a

hajtóanyaggal kapcsolatba kerülő személyzet átképzésének a költsége jelentkezik. Erre azért van

szükség, mert ez etanol megjelenésével például a motorhajtóanyag tűzveszélyességi foka

növekszik, s a benzinével egyenértékű lesz. Ezen kívül figyelmet kell fordítani az egyéb felmerülő

kérdésekre is, mint például a gumi és műanyag alkatrészek károsítása, korrózió stb.. A

számításban ezt a költséget 50 000 Ft-ra becsültem.

1D.1.6 Összesített költségszámítás

Az egyszeri és a folyamatos költségek összesítését mutatja meg az alábbi 1D.2 ábra
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1D.2 ábra. Költségek és megtakarítások etanol üzem bevezetése és használata esetén

Az 1D.2 ábrán az etanol alkalmazásának költségviszonya láthatóak különböző összetételű

keverékek alkalmazása esetén. A diagram vízszintes tengelyén látható a jármű futásteljesítmény. A

példában bemutatott autóbuszoknál az éves futásteljesítmény közelítőleg 50 000 km. A

diagramon látható piros vízszintes vonal jelenti az egyszeri költségeket, ez az emulziók

alkalmazásánál az átképzési költségeket jelenti.

A diagramból látható, hogy az etanol százalékos részarányának a növekedésével egyre csökken az

a szállítási teljesítmény, mellyel az etanol használata gazdaságossá válik. Természetesen ez az

összeg az externális megtakarításoknak köszönhető, melynek a pénzként való megjelenítése

igencsak bonyolult feladat a gazdasági életben. A legegyszerűbb az államra hárítani, amely tovább

fogja ezt hárítani adók formájában a nagyobb környezeti terhet okozó motorhajtóanyagok

használói felé.

Mindezek alapján elmondható, hogy az emulziók alkalmazása összességében előnyös. Azonban

fontos kérdés, hogy a jelentkező megtakarítások hogyan csoportosíthatók oda, ahol a költségek

megjelennek.

A motorfékpadi vizsgálatokkal párhuzamosan elvégeztük a 15% etanol tartalmú elegy költség-

vizsgálatát. Ezek szerint ha 15%-os emulziót használunk a motorban, akkor annak átalakítására

nincs szükség, vagyis az átalakítási költségek nullának vehetők. A változó költségek az általános

számításnak megfelelően alakulnak. A fűtőérték egyenértékes eleggyel folytatott fékpadi mérések
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nem támasztják alá a várt kibocsátás csökkenést. Az eredmények pontos kiértékelésére néhány

mérési pont újramérése szükséges újabb paraméterek figyelembevételével.

A folyamatos költségeket két nagy csoportra bonthatjuk: az ár és a mennyiségi eltérésekből

adódókra és a kibocsátások változásából jelentkező költségekre illetve megtakarításokra. A

kibocsátások változásából számíthatjuk ki azokat a költségeket/megtakarításokat, amelyekkel az

emulzió használata együtt jár. Az összesített értékelés adatait felhasználva, illetve támaszkodva a

korábban meghatározott [1] externális költségekre a várható megtakarításokat mutatja be a 1D.6

táblázat.

1D.6. táblázat. Externális megtakarítások gázolaj-etanol emulzió használata esetén gázolajhoz képest

szennyező változás
szennyező

költségaránya [Ft]
költségváltozás
[Ft/km]

SO2 -15% 0,13733 1,236

NO2 -3,5% 0,24234 0,504

CO -16,5% 0,04119 0,402

korom, por -36% 0,20599 4,404

CO2 -10% 0,19650 11,79

Összesen 18,336

Az 1D.6  táblázat alapján az emulzió használata egy járműkm-re 18,3 Ft megtakarítást jelent.

Az emulzió árából adódó költségtöbbletet mutatja be a 1D.7-es táblázat. A táblázat értékeinél

figyelembe vettem, hogy az etanolt motorhajtóanyagént való felhasználása esetén nem terheli

jövedéki adó; a nagyfelhasználók jogosultak ÁFA és a jövedéki adó egy részének a

visszaigénylésére.

1D.9. táblázat. Tüzelőanyagok árkülönbségének alakulása literre vonatkoztatva

Emulzió GázolajAlkotó

Részarány [%] Ár [Ft] Részarány [%] Ár [Ft]

Gázolaj 83,00 122,98 100,00 148,17

Etanol 15,00 25,24 0,00 0,00

Emulgeátor 1,00 6,50 0,00 0,00

Égésjavító 1,00 5,00 0,00 0,00

összesen: 100,00 159,72 100,00 148,17
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Az 1D.9-es. táblázat alapján az emulzió várható ára a nagyfogyasztók számára literenként mintegy

11 Ft-tal több, mint a gázolaj ára.

Az emulzió használatának másik költségnövelő tényezője, hogy nagyobb mennyiséget kell

elégessünk ugyanakkora teljesítmény eléréséhez. A mérések alapján a teljes tartományra

vonatkoztatva a fajlagos tüzelőanyag fogyasztás 107,4%-kal nőtt meg, azonos teljesítményre

vonatkoztatva. Ezzel az értékkel korrigálva a gázolaj-etanol emulzió literenkénti ára 171,52

Ft/liter lesz. Ebből következőleg az emulzió literenkénti ártöbblete - az ugyanakkora teljesítmény

eléréséhez szükséges nagyobb mennyiség figyelembevételével – 23,35 Ft/liter. Ennek az

költségtöbbletnek és az 5.20-as táblázat 18, Ft/km-enkénti megtakarításának az összehasonlí-

tásához a céljárművek fogyasztási adatainak ismerete szükséges. Az emulziót használó járművek

elsősorban buszok, mezőgazdasági járművek és mezőgazdasági állómotorok, ezeknek az

átlagfogyasztását – figyelembe véve, hogy az emulzió alkalmazása nem csak a legmodernebb

technológiájú motoroknál jön szóba – 35 liter/100 km-nek feltételezhetjük. Ezzel az értékkel

számítva a növényi alapanyagokból készült etanolt tartalmazó emulzió árelőnye a gázolajhoz

képest 10,12 Ft/km.
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Mellékelt 1E – Élet-ciklus elemzés

A kutatás során elvégeztünk egy részleges életciklus elemzést, melynek során meghatároztam a

megújuló hajtóanyag, példánkban a bioetanol részleges energia mérlegét. A munka során egy

olyan egyszerűsített elemzést végeztem el, amely az energiamérleg meghatározása mellett

figyelembe veszi a keletkezett szennyeződéseket is.

Az életciklus elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) a '90-es években vált széleskörűen ismerté.

Megjelenése és fejlődése nagyban köszönhető annak a ténynek, hogy ez a módszer lehetővé teszi

azonos feladatot ellátó, de eltérő rendszerek vagy alrendszerek környezeti hatásainak és

kockázatainak összehasonlító elemzését. A módszer gyakorlatilag bármely emberi

tevékenységrendszer vizsgálatára képes, legyen az termék, folyamat, szolgáltatás vagy létesítmény,

ezek környezetre gyakorolt hatását egészen a „bölcsőtől a sírig” vizsgálja. Az MSZ EN ISO

14040: 1998 [41] meghatározása szerint „egy termékrendszerhez tartozó bemenet és a potenciális

környezeti hatások összegyűjtése és értékelése a termék teljes életciklusa során”. Az eljárás akár

makrogazdasági szintű komplett iparági elemzésekre is alkalmas. Négyféle összehasonlító

vizsgálat végezhető el életciklus elemzéssel:

• Egy adott rendszer életciklus fázisainak vizsgálata, a káros hatások csökkentésének

lehetőségét vizsgálva.

• Egy adott rendszer hasonlítása egy referenciarendszerhez is bizonyos elvárásoknak való

megfelelés vizsgálata céljából.

• Konkurens rendszerek összehasonlítására annak érdekében, hogy melyik kedvezőbb

környezeti szempontból.

• Egy adott rendszer és alternatíváinak összehasonlítása a javítás-fejlesztés céljából.

Az életciklus-elemzés módszereit Franciaország és az Egyesült Államok vezette tudományos

szervezet, a SETAC [27] szabványosította. A munka az ISO által készített TC 207905 szabvány

formájában hozzáférhető. 1997-ben a vállalati környezetirányítási rendszerekkel foglalkozó ISO

14000-es szabványcsalád kibővült az ISO 14040 szabvánnyal, ami az életciklus elemzésre

vonatkozik, természetesen elsősorban a vállalati környezetmenedzsment nézőpontjából.

Az értékelendő hatáskategóriák terén az általános gyakorlatnak megfelelően a SETAC "Code of

Practice" kategóriái a leginkább használatosak melyet 8 hangsúlyos pont alkot. A legfontosabb

ezek közül az, hogy az LCA centrális kérdésnek tekinti a termék felhasználási funkcióját. Az LCA
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az összes környezeti hatást az értékelendő felhasználási funkció függvényében vizsgálja. A nyolc

alapszempont a következő:

Erőforrások elfogyasztása (felélés, kimerítés értelemben)

abiotikus erőforrások elfogyasztása,

biotikus erőforrások elfogyasztása.

Szennyezés:

globális felmelegedés,

az ózon-réteg tönkretétele,

humán-toxicitás,

öko-toxicitás,

fotokémiai oxidánsok képződése,

savasodás,

eutrofizáció.

Az öko-rendszerek és a táj degradációja

földhasználat.

Az ökomérlegek természetesen vegyes képet is mutathatnak (a gyakorlatban ez a jellemző).

Ilyenkor tehát a mérlegek egy része azt sugallja, hogy a termék környezetkímélőbb a referencia

terméknél, a mérlegek másik része viszont az ellenkezőjét. Ennek a problémának a feloldására

vezették be az ún. ökoindikátorokat, amelyeket az ökomérlegekből különböző súlyozott átlagolási

illetve összegzési eljárásokkal számítanak ki.
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Mellékletek – 2

A következő oldalakon a mérési eredmények láthatók az első kiértékelésre előkészített

jegyzőkönyvi formában.

A bemutatott jegyzőkönyvek sorrendje a következő:

• Egyhengeres cetánszám mérő motoron végzett mérések

• Teljes terheléses mérések

• Viszkozitás mérés

• Kenőképesség mérés


