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Bevezetés és a vizsgálatok célja 
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 tovább-
vezető utat. Az egyik átmeneti megoldást az alternatív motorhajtóanyagok nagyobb részará-
nyú használata jelentheti, amely - amellett, hogy kiegészítheti a fogyatkozó készleteket - ele-
get tehet a környezetbarát közlekedés kihívásainak is. Az alternatív hajtóanyagok részarányá-
nak a növelése az Európai Unióhoz való csatlakozásban is fontos tényező. Az EU stratégiai 
célként tűzte maga elé az energiafelhasználásban az alternatív energiahordozók 20%-os rész-
arányának 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 gondo-
lat, hogy miként lehet a biomasszából és egyéb alternatív forrásokból hajtóanyagot előállítani 
a kőolaj alapú motorhajtóanyagok helyettesítésére. Ekkor indult meg az a ma is tartó folya-
mat, 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 rendel-
kezésre álló hagyományos tüzelő- és üzemanyag- készlet (olaj, szén, földgáz) véges, a külön-
féle 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 legna-
gyobb 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 hajtó-
anyagok használata esetén. A szén alapú hajtóanyagok kiváltásának másik átmeneti lehetősé-
ge a hibrid hajtások – villamos és belsőégésű motor közös alkalmazása – használata, illetve 
távlati megoldáskén a belsőégésű motor teljes kiváltása tüzelőanyag-cella felhasználásával 

A kutatásaim során a megújuló motorhajtóanyagok újszerű felhasználási lehetőségeinek mű-
szaki, gazdasági és környezetvédelmi aspektusait vizsgáltam. A megújuló hajtóanyagok egyik 
lehetséges alkalmazása azok bekeverése a hagyományos hajtóanyagokba. A biodízel bekeve-
rése a gázolajba régóta kutatott terület. Magyarországon a 80-as években többek között a 
BME Gépjárművek Tanszékén és a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán is foglalkoz-
tak 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 alkalmazásá-
nak műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontjait vizsgálom. Összeállítottam tüzelő-
anyag keverékeket, kémiai-fizikai vizsgálat alá vetettem őket, megvizsgáltam az égésfolyama-
tukat, mértem a károsanyag kibocsátásukat, monetarizáltam az alkalmazásukból eredő kör-
nyezetterhelést 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 mé-
rések célja a következő kérdések megválaszolása volt:  



 

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

komponensű motorhajtóanyag? 

• Mekkora a rendelkezésre álló nyersanyag? 

• Milyen arányban lehet bioetanolt és biodízelt a gázolajhoz keverni úgy, hogy a keve-

rék 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 vál-

tozások?  

• 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 át-
alakítása. A mérések során nem kevertem többlet adalékot a keverékekhez, azok előállítási 
költségének a lehető legalacsonyabb szinten tartásához. 
 
Az elvégzett mérések és számítások eredményeképpen meghatároztam, hogy 

• a bioetanol-biodízel-gázolaj emulziók milyen összetételben és milyen gépészeti, gaz-
dasági és környezetvédelmi jellemzőkkel használhatók fel motorhajtóanyagként,  

• milyen keverési arányú a gázolaj viszkozitás, kenőképesség és cetánszám szabvány-
nak 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. 



 

1 Az elvégzett mérések 
A célkitűzésben megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében motorfékpadi összeha-
sonlító 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 ke-
verék 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 

 
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 alkalmazható-
ságára. 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 ígére-
tesnek 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 ered-
mények tudatában változtattam.  

Az emisszió mérés minden esetben a fékpadhoz kapcsolt emisszió mérő berendezéssel végez-
tem 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 ter-
heléses méréseket végeztem motorfékpadon AUDI 1,9 TDI motoron. Mértem a keverékek 
hatását a motor teljesítményére és a hajtóanyag fogyasztására. Minden méréssorozatot három-
szor végeztem el. Minden mérési pontot négyszer mértünk meg, kétszer növekvő kétszer pe-
dig csökkenő fordulatszámmal.  

Az emissziós eredmények monetarizálása során az egyes keverékek kibocsátásának változást 
vizsgáltam a referencia gázolaj kibocsátásához képest egyenlő teljesítményértéken. A moneta-
rizálás során EU kutatások alapján meghatároztam a közúti közlekedés külső költségeit, ame-
lyekből 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 viszo-
nya.  

A keverékek mérési eredményeinek értékelését az agrárgazdaságosság és a gazdaságossági 
kérdések megvizsgálásával fejeztem be. Ennek során felmértem, hogy a jelenlegi mezőgazda-
ság milyen mennyiségben képes előállítani a hajtóanyagokat, milyen gazdasági feltételek mel-
lett (költség-haszon elemzés) és melyek a bioüzemanyagok bekeverésének energetikai egyen-
lege (élet-ciklus elemzés). 



 

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 haj-
tóanyag tartalmú (bioetanol + biodízel) tartományban. Az egyenletek rendre állandó 
egyik biokomponens részarány mellett mutatják meg a cetánszám másiktól való füg-
gését. 

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%] 

3. HFRR mérésekkel megállapítottam, hogy a három komponensű tüzelőanyag a vizs-

gált keverék összetétel tartományban (5-20% biohajtóanyag tartalom) teljesíti a gáz-

olajra 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 teljesít-

mény 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, miköz-
ben a kisebb fűtőértékből adódó csökkenés 1,6%.  

5. Összefüggést mutattam ki a megújuló alkotók együttes részaránya és a keverék el-

égetésekor 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: 
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 alkalma-

zása során a kibocsátott szén-monoxid mennyisége folyamatosan csökkent, 

arányosan a keverék növekvő megújuló részarányával. A csökkenést az aláb-

bi 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 or-

szágokban használt kénmentes (kisebb mint 10 ppm szén tartalmú) gázolaj-

oknál ) a kénoxid emisszió elhanyagolható. A csökkenés a következő egyen-

lettel 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, me-

lyet a következő egyenletben írtam föl: 
4,08,1 −⋅= mr nE  

Er – részecske kibocsátás FSN-ben 
nm – megújuló részarány a keverékben   

7. Megállapítottam, hogy a maximum 8% biodízelt és a maximum 20% etanolt tartal-

mazó keverékek alkalmazásához a 2000-2005 közötti termésátlagokat és termőterü-

letet figyelembe véve mind a bioetanol mind a biodízel előállításához szükséges 

nyersanyag rendelkezésre áll. 

8. Kidolgoztam egy számítási eljárást, amellyel kiszámítható, hogy egy hajtóanyag ke-

verék 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 



 

Összefoglalás 
A kutatásaim célja a bioetanolt és biodízelt egyaránt tartalmazó gázolaj alapú keverékek mű-
szaki, gazdasági és környezetvédelmi vizsgálata volt. Azért erre a területre esett a választá-
som, 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 bemu-
tatása 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 ered-
ményei illetve azok kiértékelése. 

A mérések során megvizsgáltam a biodízel és bioetanol gázolajba keverésének hatását a keve-
rék viszkozitására, cetánszámára és kenési tulajdonságaira. Méréseket végeztem, hogy megál-
lapítsam a biokomponensek hatását a kibocsátott gáz összetevőire. A mérések befejezésével, 
azok eredményeit is felhasználva agrárgazdasági illetve gazdaságossági számításokat végez-
tem, hogy megvizsgáljam a hajtóanyagok alkalmazásának ilyen jellegű feltételeit.  

A munkám során sikerült új összetételű motorhajtóanyagok több szempontú elemzését végre-
hajtani. A hajtóanyag megújuló részaránya következtében segíti az energiafüggőség csökken-
tését, 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 előíráso-
kat. 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 két-
szeres 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% 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 to-
vábbi 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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