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Summary 

Recent demands for jet fuels has a significant grow in the last decades. According to this, crude oil companies 

and different research groups start to handle, what are the possibilities of produce kerosene fraction able to drive 

jet engines from non-fossil sources. At the same time, production of modern, environmental friendly jet fuel with 

high energy content and proper working in the conditions of an operating jet engine with moderate modification 

of the existing refinery technologies according to the more stricting prescriptions. 

There are many solutions to produce jet fuel from alternative sources, but confirmation of quality and 

performance properties and compatibility with the actual aircrafts and fuel supply systems of these alternative 

fuels is very important. We present an overview about the production and product properties of jet fuels from 

different sources (carbohydrates, lignocellulose, edible and non-edible vegetable oils, animal fats, wastes).  

We studied production possibilities of anternative jet fuel components from different natural triglyerides and 

from their mixtures with kerosene on different transition metal/support catalysts in a great laboratorial, high 

pressure reactor system in continouos mode during our experiments. We studied the effects of process 

parameters (temperature: 280 – 380°C; pressure: 30 bar; liquid hourly space velocity: 1.0 – 3.0 h-1; H2/feedstock 

volume ratio: 400 – 600 Nm3/m3; triglyceride contentration of feedstock: 10-100%) to the yield, quality and 

performance properties of the target products (JET fuel, kerosene boiling point range fraction). 

We determined based on the experimental results, the most suitable triglycerides for jet fuel production have 

fatty acids with the same carbon number than the kerosene fraction. Jet fuel blending components can be 

obtained from these triglyceride containing feedstocks with high yield (90-95%), what have low aromatic 

content, excellent combustion properties (smoke point >35 mm) and their combustion products damage the 

environment less. 

 

Bevezetés 

 

A közlekedés és a szállítás energiaigénye 2040-ig 60%-kal fog növekedni az előrejelzések alapján. Ennek 

köszönhetően az IATA szerint a légi közlekedés is növekedni fog. Ehhez kapcsolódóan a sugárhajtómű 

üzemanyagok iránti igény is nőni fog.  Ezen kívül a sugárhajtómű üzemanyagok minőségével szemben 

támasztott minőségi követelmények is szigorodtak. Ezt részben az egyre fokozódó környezetvédelmi előírások, 

részben pedig a növekvő teljesítmény jellemzők okozták. A jó égési tulajdonságú sugárhajtómű üzemanyagok 

előállítására ma már csökkentett aromástartalmú szénhidrogén frakciókat is használni kell [1,2]. 

A gazdasági világválságot követő években világszerte megnőtt a sugárhajtómű üzemanyagok iránti kereslet 

(1. ábra) [1,2]. Ennek oka a válság hatásának múlása, továbbá a légi személy- és áruszállítás egyre szélesebb 

körben való elterjedése. A légi közlekedés nemcsak a szállítás, hanem a világgazdaság egészének egyik 

leggyorsabban fejlődő területe. Például a világ egyik leggyorsabban növekedő gazdaságával rendelkező Kína a 

világ légi közlekedésének 11%-át teszi ki. A légi közlekedés 2012-ben az Egyesült Államok közlekedésében 

felhasznált energiaforrások 11,2 %-át használta fel, és ez egyúttal a közlekedés által okozott üvegházhatású 

gázkibocsátás 8,3 %-át jelentette [2,3,4]. 
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1. ábra Európa sugárhajtómű üzemanyag igénye és a világon légi közlekedéssel megtett utaskilóméterek 

mennyisége 

Az Európai Unió a korábbi években már irányelveket fogalmazott meg a közúti közlekedés károsanyag 

kibocsátásának csökkentésére, valamint a megújítható forrásból származó motorhajtóanyagok alkalmazására. 

Ezek folytatásaként a közelmúltban az EU és az IATA (Internatioanl Air Transport Association) direktívákat 

fogalmazott meg a légi közlekedés energiahatékonysága, és a biosugárhajtómű üzemanyag(ok) felhasználásának 

növekedése érdekében. Ezen direktívák meghatározó pontjai a következők [1-4]: 

 IATA direktívák: 

o 1,5%/év energiahatékonyság növekedés a sugárhajtómű üzemanyagok terén 

o 50 %-os károsanyag-kibocsátás csökkentés 2050-re 

o 2*106 t/év bioeredetű sugárhajtómű üzemanyag felhasználás az Európai Unióban 2020-ra. 

A fentiek alapján célszerű olyan kutatásokat végezni, amelyek megújítható forrásból származó, tisztán égő és 

nagy energiatartalommal rendelkező sugárhajtómű üzemanyagok előállítására irányulnak. Környezetbarát (kis 

kén- és aromástartalmú) sugárhajtómű üzemanyagok előállíthatóak például [5-11]: 

 Kőolajokból: 

o desztillációval és hidrogénezéssel (kéntelenítés)  

o nehézolaj frakciók hidrokrakkolásával (pl.: vákuum gázolaj) 

 Megújítható alapanyagból: 

o természetes/hulladék trigliceridek/zsírsavak katalitikus krakkolásával 

o természetes/hulladék trigliceridek speciális hidrokrakkolásával (hidrogénezés)  

o bioeredetű szintézisgázokból Fisher-Tropsch szintézissel 

o lignocellulózokból származó egyszerű cukrok hidrogénezésével, stb. 

 

A légi közlekedésben biztonsági okokból lényegesen nagyobb az ellenállás az alternatív forrásokból 

származó hajtóanyag felhasználásával szemben a közúti közlekedésben használatos alternatív hajtóanyagokhoz 

képest. Ezt elsősorban a repülés során fennálló rendkívüli körülmények okozzák (nagyon alacsony hőmérséklet, 

nagy távolságok megtétele egy felszállással). Ezen kívül az alternatív hajtóanyagoknak összeférhetőnek kell 

lenniük a hagyományos hajtóanyagokkal, hogy ne okozzanak problémákat a repterek logisztikájában. 

Természetesen az alternatív forrásból származó hajtóanyagoknak összeférhetőnek kell lenniük a jelenlegi 

sugárhajtóművekkel és az érintkező szerkezeti anyagokkal is. Napjainkban a sugárhajtómű üzemanyagokat 



különböző eredetű kőolajokból állítják elő. A növekvő kereslet miatt azonban egyre több alternatív 

alapanyagforrást is figyelembe kell venni [8, 12].  

A sugárhajtómű üzemanyagok előállítása során törekedni kell a nagy hidrogén/szén arányú komponensek 

előállítására, tehát az n- és izoparaffinok, valamint cikloparaffinok előállítására. Az izoparaffinok a 

legalacsonyabb fagyáspontúak, és – a n-paraffinokkal együtt – tisztán égnek. A cikloparaffinok hidrogén-szén 

aránya ugyan kisebb, de energiatartalmuk egyes esetekben meghaladja az n- és i-paraffinokét. Ezen 

komponensek jó égési tulajdonságokkal rendelkeznek és alkalmasak nagy magasságokban való repülésre 

anélkül, hogy kristályokat képeznének. A kis hidrogén/szén arányú komponensek, mint az aromás 

szénhidrogének koncentrációját csökkenteni kell a sugárhajtómű üzemanyagokban rossz lángjellemzőik miatt, 

amely lerakódást okoz a hajtóműben. A hagyományos sugárhajtómű üzemanyagok nagy mennyiségű aromás 

szénhidrogéneket tartalmazhatnak (≤25%), továbbá kéntartalmuk 3000 mg/kg lehet. Ezen komponensek rontják 

a sugárhajtómű üzemanyagok minőségét lerakódás képzési tulajdonságaik, továbbá a repülőgépek károsanyag 

kibocsátásához való nagymértékű hozzájárulásuk miatt [8, 12]. 

 

Kísérleti tevékenység 

 

Kísérleti munkánk célja biokomponens-tartalmú sugárhajtómű üzemanyag előállítása volt hulladék 

kókuszolaj és kőolajeredetű petróleumfrakció heterogén katalitikus együttes feldolgozásával. A kísérletek során 

vizsgáltuk a különböző részarányban hulladék trigliceridet tartalmazó petróleumfrakciók átalakíthatóságát, 

továbbá a műveleti paraméterek hatását a cseppfolyós termékek hozamára és minőségére. 

 

Kísérleti berendezés, alkalmazott anyagok 

 

A hidrogénező heterogén katalitikus kísérleteinket egy olyan reaktorrendszerben végeztük, amely tartalmazta 

azokat a legfontosabb készülékeket és gépegységeket, amelyek az iparban egy hidrogénező üzem reaktorkörében 

is megtalálhatóak. A reaktor középső szakaszába 80 cm3 katalizátort töltöttünk [8]. 

A következőkben bemutatásra kerülő kísérletek során az iparban is alkalmazott, nagy hidrogénező 

aktivitással rendelkező, szulfidált állapotban aktív katalizátorokat [Co(2,9%)Mo(13,5%)/Al2O3, 

Ni(2,2%)Mo(15,2)/Al2O3] alkalmaztunk. Ezeket a katalizátorokat több, különböző összetételű katalizátoron 

végzett előkísérletek eredményei alapján választottuk ki. A szulfidálást „in situ” módon, kéntartalmú alapanyag 

felhasználásával végeztük el. 

A triglicerid alapanyag kiválasztása során fontos szempont, hogy a triglicerid láncokból a lehető legkisebb 

veszteséggel keletkezzen a sugárhajtómű üzemanyagok szénatomszámtartományába eső paraffin. Így a 

kísérleteink során indonéz eredetű hulladék kókuszolajat alkalmaztunk, mivel ennek zsírsavösszetétele 

jellemzően főleg az elvárt szénatomszám tartományba esik (1. táblázat). A hidrogénezés során 10%, 30% és 50% 

hulladék kókuszolajtartalmú petróleum frakciót (2. táblázat) használtunk fel alapanyagként. 

 

 

 

 

 



1. táblázat. Az alapanyagként alkalmazott kókuszolaj jellemző zsírsavösszetétele és tulajdonságai. 

Minőségi jellemzők Kókuszolaj 

Sűrűség (15°C), g/cm3 0,9231 

Kinematikai viszkozitás, 40°C, mm2/s  27,83 

Víztartalom, mg/kg 647,8 

Zsírsavösszetétel, % 

C8:0 7,73 

C10:0 6,08 

C12:0 46,98 

C14:0 17,90 

C16:0 8,86 

C18:0 2,88 

C18:1 6,46 

C18:2 1,63 

Egyéb 1,47 

Oxigéntartalom (számított), % 14,57 

2. táblázat. A felhasznált petróleum főbb minőségi jellemzői. 

Minőségi jellemzők Kéntartalmú petróleum 

Sűrűség, g/cm3 0,7956 

Kéntartalom, mg/kg 1182 

Kristályosodási pont, °C -60 

Aromástartalom, % 
 

egy-gyűrűs 20,5 

kétgyűrűs 2,9 

Engler-desztillációs görbe, °C 
 

Kezdőforráspont 166 

10 v/v% 177 

30 v/v% 182 

50 v/v% 189 

70 v/v% 198 

90 v/v% 213 

Végforráspont 221 

Paraffinösszetétel, % (GC)  

C10 2,73 

C11 21,63 

C12 34,29 

C13 28,17 

C14 13,18 

A kísérletek során a katalizátor szulfid állapotának fenntartása érdekében az alapanyaghoz annyi – a reakciók 

körülményei között könnyen bomló – dimetil-diszulfidot adagoltunk, hogy a petróleum frakció kéntartalmával 

együtt az alapanyagok kéntartalma 1000 mg/kg legyen.  

Az alapanyag összetétel hatásán kívül vizsgáltuk a műveleti paramétereknek cseppfolyós termékhozamot- és 

minőséget befolyásoló hatását (T= 280-380°C), LHSV: 1,0 – 3,0 h-1). A H2/alapanyag térfogatarány 600 Nm3/m3 

volt, amely értéket úgy választottuk meg, hogy az meghaladja az elméleti érték kétszeresét, míg a nyomást 

 (30 bar) az ipari petróleum hidrogénező üzemek nyomástartományába eső értékének választottuk. 

 

Kísérleti eredmények és értékelésük 

A következőkben bemutatjuk és értékeljük a heterogén katalitikus hidrogénezés során előállított cél- és 

melléktermék hozamait, valamint a céltermék minőségi jellemzőit a műveleti paraméterek változásának 

függvényében.  

A hőmérséklet növelésének hatására valamennyi kísérletsorozat során nőtt a céltermék petróleumfrakció 

hozama, mivel egyre nagyobb mennyiségű triglicerid/zsírsav alakult át a hidrogénezés hatására, melynek során 



főként petróleum forrásponttartományba eső paraffinok keletkeztek. Az alapanyag triglicerid tartalmának 

növelésével a céltermék frakció mennyisége ugyanakkor csökkent. Ennek oka, hogy a kókuszolajból nemcsak 

petróleum, hanem gázolaj frakció is keletkezik, továbbá a HDO és DCOx reakciók jelentős tömegveszteséggel is 

járnak (H2O, CO, CO2, C3H8 keletkezés). A műveleti paraméterek szigorításával azonban valamennyi különböző 

trigliceridtartalmú alapanyag esetén nőtt a céltermék frakció hozama.  

A hozamértékek a NiMo/Al2O3 (2/a). ábra) és CoMo/Al2O3 (2/b). ábra) katalizátorokon, kókuszolajtartalmú 

alapanyagokkal végzett kísérletsorozatok közül enyhébb műveleti paraméterek esetében a NiMo/Al2O3 

katalizátoron keletkezett nagyobb mennyiségű céltermék, ami a már ezen körülmények között jelentősebb 

mértékben lejátszódó HDO reakciók következménye. Szigorúbb műveleti paramétereknél a CoMo/Al2O3 

katalizátoron nagyobb céltermékhozamot értünk el. 
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a) b) 

2. ábra Céltermékek hozamának változása a műveleti paraméterek függvényében  

(P: 30 bar, H2/alapanyag térfogatarány: 600 Nm3/m3, TT: trigliceridtartalom) 

Az eddig tárgyalt frakción kívül jelentős mennyiségben keletkezett benzin- és gázolaj forrásponttartományba 

eső cseppfolyós termék is mindkét katalitikus rendszer esetében (3. Táblázat). A táblázat adatai alapján 

megállapítható, hogy a hőmérséklet növelésével a könnyűtermék hozama valamennyi esetben növekedett. Ennek 

oka a hosszabb szénláncú vegyületek krakkolódása. A gázolaj frakció hozama az átmenetifém/hordozó 

katalizátorok esetében szintén nőtt, bár ezen frakció legnagyobb koncentrációban 340°C-on volt jelen, 360°C-on 

már a krakkolódás miatt enyhe csökkenést mutatott. 

 

3. táblázat A különböző kísérletsorozatok során elért könnyűtermék- és gázolajhozamok 

Katalizátor NiMo/Al2O3 CoMo/Al2O3 

Hőmérséklet, °C 

Folyadékterhelés, h-1 

280 → 360 

3,0 → 1,0 

280 → 360 

3,0 → 1,0 

Könnyűtermék hozam, % 0,3 – 1,3 1,0 – 3,5 

Gázolaj hozam, % 0,5 – 4,3 0,5 – 3,1 

 

Vizsgáltuk a termékek fontosabb alkalmazástechnikai jellemzőit is, a kristályosodási pontot és a 

nemkormozó lángmagasságot. A NiMo/Al2O3 és CoMo/Al2O3 katalizátorok esetében az alapanyag 

trigliceridtartalmának növelésével a keletkezett petróleumfrakciók kristályosodási pont értékei növekedtek. 

Ennek oka, hogy a nagyobb mennyiségű trigliceridből nagyobb koncentrációban keletkeztek n-paraffinok a 

hidrogénezés során, amelyek fagyáspontja magas. A keletkezett termékeket izomerizálni kell, amely 

eredményeképpen már megfelelő minőségű termék állítható elő.  



A nemkormozó lángmagasság értékei az égési tulajdonságokra adnak felvilágosítást, és szoros 

összefüggésben állnak az aromástartalommal. A keletkező n-paraffinoknak és cikloparaffinoknak, amelyek 

egyrészt a trigliceridek hidrogénezéséből, másrészt az alapanyag aromástartalmának telítődéséből származnak, 

nagyon magas nemkormozó lángmagasság értékeik vannak. Az átmenetifém/hordozó katalizátorokon nagy (>30 

mm) nemkormozó lángmagasságú termékeket sikerült előállítani, amelyek megfelelnek az MSZ 10870:2012 

szabvány előírásának. 

 

4. táblázat A különböző kísérletsorozatok során nyert petróleumfrakciók alkalmazástechnikai tulajdonságai 

Katalizátor NiMo/Al2O3 CoMo/Al2O3 MSZ 10870:2012 

Alapanyag trigliceridtartalma, % 10 → 50 10 → 50 - 

Hőmérséklet, °C 360 → 280 360 → 280 - 

Kristályosodási pont, °C –40 – (+5) –42 – (+4) max. –47 

Nemkormozó lángmagasság, mm 29 – 43 28 – 44 min. 25 

 

Összefoglalás 

Kísérleti munkánk során biokomponenstartalmú sugárhajtómű üzemanyag előállítási lehetőségeit vizsgáltuk 

különböző átmenetifém/hordozó katalizátorokon, hulladék kókuszolaj trigliceridek/szabad zsírsavak (10, 30, 

50%) és kőolajeredetű petróleum (90, 70, 50%) elegyeinek heterogén katalitikus hidrogénezésével. Az előállított 

termékelegyek nagy részarányban (90% felett) tartalmaztak sugárhajtómű üzemanyag forrásponttartományba eső 

paraffin szénhidrogéneket, kéntartalmuk jelentősen csökkent, egyes esetekben 10 mg/kg-nál is kisebb érték volt. 

A kedvező műveleti paraméter tartományban (340°C, 30 bar, 1,0-2,0 h-1, 10-30% trigliceridtartalom, 600 

Nm3/m3) nemkormozó lángmagasság értékeik (30 – 45 mm) megfelelnek a szabványban előírtaknak, a 

kristályosodási pont értékek alapján a keletkezett céltermékeket azonban még izomerizálni kell az alacsonyabb, 

legfeljebb -47°C elérésére. 
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