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Összefoglaló 

Az Európai Unióra jellemző dízelizáció folyamata (a dízelgázolajok iránti igény arányaiban egyre nagyobb a 

motorbenzinekhez képest) kb. 25 éve kezdődött és a tetőzése a közeljövőben várható. Az európai 

kőolajfinomítók számára, hogy képesek legyenek kielégíteni ezeket az igényeket, egyre fontosabb 

termékszerkezetük megváltoztatása a középpárlatok javára. A fluidkatalitikus krakkoló (FCC) központú 

kőolajfinomítók azonban a gázolajhozamot és főleg annak minőségét tekintve kevésbé rugalmasak. Az FCC 

üzem gázolaj forrásponttartományú terméke a könnyű ciklusolaj (LCO) egy kis értékű cél- vagy kísérőtermék, 

amelyet gyenge minősége (kis cetánszám ≤ 25, nagy aromástartalom 70% < stb.) miatt jellemzően fűtőolajokba 

keverve értékesítik. Ebből következőleg az LCO dízelgázolaj-keverőkomponensként történő felhasználása 

jelentős hozzáadott értéket képvisel és hozzájárul a kőolajfinomítói rugalmasság növeléséhez. Dízelgázolaj-

keverőkomponensként történő felhasználásukhoz azonban minőségjavításukra van szükség. 

Kísérleti munkánk során finomítatlan gázolaj és könnyű ciklusolaj elegyeinek (100/0; 95/5; 90/10; 85/15; 

80/20; 70/30) minőségjavítását vizsgáltuk heterogén katalitikus hidrogénezéssel egy kereskedelmi, szulfidált 

állapotú NiMo/Al2O3 katalizátoron. A kísérletek során tanulmányoztuk az alapanyagok összetételének és a 

műveleti paramétereknek a cseppfolyóstermékek hozamára és minőségére gyakorolt hatását. A kísérleti 

eredményeink alapján megállapítottuk, hogy az alapanyag LCO tartalmát előnyösen 10-15%-ig lehet növelni, 

hogy az így előállított dízelgázolaj-keverőkomponens jó égési tulajdonságú (cetánindex: 51,9-53,3), nagy 

hozzáadott értékű legyen. Ezek a kísérleti eredmények hozzájárulhatnak a kőolajfinomítói rugalmasság 

növeléséhez. 

 

Summary 

The dieselization (the demand for diesel fuels are proportionally higher compared to gasolines) of the 

European Union has started about 25 years ago and the peak is expected in the near future. It is getting more and 

more important for the European refineries to shift their product yields towards distillates to satisfy this 

increased demand. The fluid catalytic cracker (FCC) based refineries are not so flexible from diesel fuel yield 

and quality point of view. The diesel fuel boiling range product of FCC is the light cycle oil (LCO), which is a 

low value product/by-product due to its low quality (low cetane number ≤ 25, high aromatic content > 70% etc.). 

Usually it is blended to heating oils. Thus, using the LCO as diesel fuel blending component represents high 

value addition and increases the flexibility of the crude oil refinery. However, the quality improvement of it is 

needed to use the LCO as a diesel fuel blending component. 

During our research work the quality improvement of blends of unrefined gas oil fraction and light cyle oil 

(100/0; 95/5; 90/10; 85/15; 80/20; 70/30) by heterogenous catalytic hydrogenation on a commercial, sulphidated 

NiMo/Al2O3 catalyst was investigated. The effects of feed compositions and process parameters on the quality 

and quantity of the main product (gas oil fraction) were investigated. Based on the results, we concluded that the 

feedstock’s LCO content advantageously can be increased up to 10-15%. The products have good burning 

characteristics (cetane index: 51.9-53.3) and they are high value added diesel fuel blending components. These 

results can contribute to the flexibility increasing of refineries. 
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Bevezetés 

Az Európai Unióra (EU) jellemző dízelizáció folyamata (a dízelgázolajok iránti igény arányaiban egyre 

nagyobb a motorbenzinekhez képest) kb. 25 éve kezdődött és 2020-2025 fog tetőzni [1,2]. Az 

adókedvezményekkel ösztönzött dízelizáció hatására napjainkban Európában jelentősen csökkent a kereslet a 

motorbenzinek iránt, míg dízelgázolajból hiány alakult ki. Az európai kőolajfinomítók számára, hogy képesek 

legyenek kielégíteni ezeket az igényeket, egyre fontosabb termékszerkezetük megváltoztatása a középpárlatok 

javára. Jelenleg ez a nagy dízelgázolaj igény csak importtal fedezhető (főleg Oroszországból és Észak-

Amerikából) [3]. Ugyanis Oroszországban és Közel-Keleten bővítik a kőolajfinomítói kapacitásokat, képessé 

válnak/váltak ezen térségek kőolajfinomítói nagyon kis kéntartalmú gázolajok előállítására is, illetve olcsóbban 

tudnak üzemelni (kisebb energiaköltségek, kevésbé szigorú környezetvédelmi előírások stb.). További hátrányos 

tényező, hogy Európa motorbenzin-feleslegének a felvevő piacán – Észak-Amerika – csökken az importbenzin 

iránti igény [3,4], amit azonban kompenzálhat Kína erőteljes igénynövekedése. 

Az előzőekben említett okok miatt, számos új kőolajfinomítóban fő konverziós egységként hidrokrakk 

üzemet építettek fluidkatalitikus krakk (FCC) üzem helyett, mivel hidrokrakkolással nagymennyiségű és kiváló 

minőségű gázolajat lehet előállítani. A meglévő FCC központú kőolajfinomítók azonban a gázolajhozamot és 

főleg annak minőségét tekintve kevésbé rugalmasak. Ennek következtében különböző alternatív megoldásokat 

kell alkalmazniuk a középpárlatok mennyiségének növelésére [5]. A különböző megoldások közül az FCC üzem 

könnyű ciklusolaj (LCO) hozamának növelése az egyik legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb megoldása 

lehet, ha nem igényel jelentős módosításokat [6]. Hagyományosan ez a kőolajfinomítói áram egy kis értékű cél- 

vagy kísérőtermék, amelyet gyenge minősége (kis cetánszám ≤ 25, nagy aromástartalom 70% < stb.) miatt 

jellemzően fűtőolajokba keverve értékesítik [7]. Ebből következőleg az LCO dízelgázolaj-keverőkomponensként 

történő felhasználása jelentős hozzáadott értéket képvisel, és hozzájárul a kőolajfinomítói rugalmasság 

növeléséhez. Dízelgázolaj-keverőkomponensként történő felhasználásukhoz azonban minőségjavításukra van 

szükség, ami többféle képen is történhet pl.: LCO és gázolaj elegyek együttes minőségjavítása katalitikus 

hidrogénezéssel, aromástelítés egy- vagy kétlépéses eljárással, szelektív gyűrűnyitás, enyhe hidrokrakkolás [5]. 

Az említett minőségjavítási megoldások közül a kísérleti munkánk során egy finomítatlan gázolajfrakció 

(UGO) és könnyű ciklusolaj (LCO) elegyeinek heterogén katalitikus hidrogénezését vizsgáltuk. A kísérleti 

munkánk célja az volt, hogy nagy hozzáadott értékű dízelgázolaj-keverőkomponenst állítsunk elő az LCO 

alapanyagként történő felhasználásával. Ehhez szükséges az alapanyagnak azt a kedvező UGO-LCO arányt 

meghatározni – adott műveleti paraméter tartomány alkalmazása esetén – amelyből kedvező tulajdonságú 

dízelgázolaj keverőkomponens állítható elő. A cél az, hogy a termék minél inkább közelítse meg, illetve érje el a 

dízelgázolaj termékszabvány (MSZ EN 590:2013) megfelelő értékeit. 

Kísérleti munka 

Kísérleti munkánk során finomítatlan gázolaj és könnyű ciklusolaj elegyeinek (100/0; 95/5; 90/10; 85/15; 

80/20; 70/30) minőségjavítását vizsgáltuk heterogén katalitikus hidrogénezéssel. A kísérletekhez egy 

kereskedelmi, szulfidált állapotú NiMo/Al2O3 katalizátort használtunk. A vizsgálatok során tanulmányoztuk az 

alapanyagok összetételének és a műveleti paramétereknek a cseppfolyóstermékek hozamára és minőségére 

gyakorolt hatását. 
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A kísérleteket egy 100 cm3 hasznos térfogatú csőreaktort tartalmazó nagylaboratóriumi berendezésben 

végeztük. Ez tartalmazta az összes olyan főbb készüléket és gépegységet, amelyek egy ipari heteroatomeltávolító 

üzemben is megtalálhatók [7]. A kísérleteket folyamatos üzemmódban végeztük a következő műveleti 

paraméterek mellett: P=70 bar, T=320-380 °C, LSHV=1.0 h-1, hidrogén/alapanyag arány=600 Nm3/m3. Az 

alapanyagok és a termékek analitikai és alkalmazástechnikai jellemzőinek meghatározását az MSZ EN 590:2013 

dízelgázolajokra vonatkozó termékszabványban előírt módszerekkel végeztük. A szénhidrogén-összetételt 

gázkromatográfiás vizsgálatokkal határoztuk meg (Shimadzu GC 2010). Az alapanyagok jellemzőit az 1. 

táblázatban adtuk meg. 

1. táblázat. Felhasznált alapanyagok jellemzői 

Jellemzők LCO UGO GO-5 GO-10 GO-15 GO-20 GO-30 

Finomítatlan gázolaj, % 0 100 95 90 85 80 70 

Könnyű ciklusolaj, % 100 0 5 10 15 20 30 

Sűrűség, 15,6 °C, g/cm3 0,9583 0,8504 0,8535 0,8586 0,8651 0,8699 0,8800 

Kéntartalom, mg/kg 220 8790 8362 7933 7505 7076 6219 

Összes aromástartalom, % 87,2 29,2 32,1 35,0 37,9 40,8 46,6 

Egygyűrűs 21,8 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 

Többgyűrűs 65,4 7,5 10,4 13,3 16,2 19,1 24,9 

Kísérleti eredmények és értékelésük 

A kísérletek során keletkezett termékek a reaktorrendszer fázisszeparátor egységében gáz- (H2, C1-C4 

szénhidrogének, H2S, NH3) és folyadékfázisra (C5
+ szénhidrogének) váltak szét. A cseppfolyós termékekből a 

benzin forrásponttartományba eső frakciót 180 °C-ig történő, atmoszférikus desztillációval választottuk el a 

célterméktől, a gázolajfrakciótól (180-360 °C). 

Az alapanyagokból nagy hozammal (96,9-99,6%) keletkezett gázolaj forrásponttartományú céltermék. A 

hidrokrakk reakciók lejátszódása viszonylag kismértékű volt a kísérletek során, csak 350 °C-on és felette vált 

jelentősebbé (1. ábra). Az LCO-nak az UGO alapanyagba történő bekeverésével nem változott számottevően a 

céltermékek hozama, csak kismértékű hozamnövekedés volt megfigyelhető. Ennek oka, hogy az LCO-val 

nagymennyiségű aromás vegyület került az alapanyagba, amiknek a hidrogénezésével hidrogén épült be a 

molekulák szerkezetébe. 

 

1. ábra. Céltermékek hozamának változása az alapanyagok és hőmérséklet függvényében 

(P=70 bar, LSHV=1.0 h-1, hidrogén/alapanyag arány=600 Nm3/m3) 
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A céltermékek összes aromástartalma a hőmérséklet függvényében egy minimum görbe szerint változott 

(2. ábra), amelynek a szélsőértéke 350 °C-on volt. Ez azzal magyarázható, hogy az aromások telítése exoterm 

egyensúlyi reakció. Ezért alacsonyabb hőmérsékleteken a kinetikai gátlás jelensége figyelhető meg (<350 °C), 

de a hőmérsékletet tovább növelve termodinamikai gátlás lépett fel. Az LCO-nak az UGO alapanyagba történő 

bekeverésével a céltermékek aromástartalma nőtt a UGO-ból előállított termékekéhez képest. Ennek oka az volt, 

hogy a vizsgált katalizátoron és műveleti feltételek között az alapanyagelegyeknek erősen megnövekedett az 

aromástartalma csak részben hidrogéneződött. 

A dízelgázolaj termékszabvány (MSZ EN 590:2013) csak a többgyűrűs aromástartalmat korlátozza (≤ 8,0%). 

Ez az érték a hőmérséklet függvényében 0,2-3,8% között változott (3. ábra). A többgyűrűs aromás vegyületek 

telítése majdnem teljes mértékben lejátszódott (maradó többgyűrűs aromástartalom: 0,2-2,1%) 320 és 335 °C 

hőmérsékleten. A többgyűrűs aromások telítése szempontjából a legkedvezőbb hőmérséklet 335 °C volt, mert 

ennél magasabb hőmérsékleten már termodinamikai gátlás lépett fel. 

 

2. ábra. Céltermékek összes aromástartalmának változása az alapanyagok és hőmérséklet függvényében 

(P=70 bar, LSHV=1.0 h-1, hidrogén/alapanyag arány=600 Nm3/m3) 

 

3. ábra. Céltermékek többgyűrűs aromástartalmának változása az alapanyagok és hőmérséklet függvényében 

(P=70 bar, LSHV=1.0 h-1, hidrogén/alapanyag arány=600 Nm3/m3) 
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A két kondenzált gyűrűt tartalmazó aromások első gyűrűjének hidrogénezési sebessége nagyobb, mint az 

egygyűrűsökké, mint ez utóbbiak hidrogénezése nafténekké. Ennek megfelelően az összes aromástartalom 

alakulását főleg az egygyűrűs aromások határozták meg. Az előzőeket az is alátámasztja, hogy a 350 °C-on 

előállított céltermékekben volt a legkisebb az egygyűrűs aromások koncentrációja (15,2-23,9%). 

A céltermékek cetánindexének változását az alapanyagok függvényében a 4. ábrán mutatjuk be a 350 °C-on 

elvégzett kísérletek esetében. Az összes céltermék cetánindexe (48,1-56,9) a dízelgázolaj termékszabványban 

előírt (legalább 46,0) értéknél nagyobb volt. Jól látható azonban, hogy az alapanyagok LCO-tartalmának 

növelésével jelentősen csökkent a céltermékek cetánindexe. Ennek magyarázata, hogy az LCO-nak az 

alapanyagba történő bekeverésével jelentősen megnőtt az alapanyagok aromástartalma. Ezek hidrogénezésekor 

keletkező céltermékekben a visszamaradó aromások mennyisége is nőtt. Ugyancsak emiatt e céltermékek 

sűrűsége is kevésbé csökkent, ami a cetánindex értékekkel közvetlen összefüggésben van. A dízelgázolaj 

termékszabványnak (0,8200-0,8450 g/cm3) megfelelő sűrűségű céltermékeket viszont csak a legfeljebb 15% 

LCO-t tartalmazó alapanyagokból kaptunk. 

 

4. ábra. Céltermékek cetánindexének változása az alapanyagok függvényében 

(P=70 bar, T=350 °C, LSHV=1.0 h-1, hidrogén/alapanyag arány=600 Nm3/m3) 

 

Összefoglalás 

Kísérleti munkánk során finomítatlan gázolaj és könnyű ciklusolaj elegyeinek (100/0; 95/5; 90/10; 85/15; 

80/20; 70/30) minőségjavítását vizsgáltuk heterogén katalitikus hidrogénezéssel egy kereskedelmi, szulfidált 

állapotú NiMo/Al2O3 katalizátoron. A vizsgálatok során tanulmányoztuk az alapanyagok összetételének és a 

műveleti paramétereknek a cseppfolyóstermékek hozamára és minőségére gyakorolt hatását. 

A kísérleti eredmények alapján megállapítottuk, hogy a kedvezőnek ítélt műveleti paraméterek mellett 

(P=70 bar, T=350 °C, LSHV=1.0 h-1, hidrogén/alapanyag arány=600 Nm3/m3) nagy céltermék hozammal (96,5-

99,6%) lehet előállítani nagy hozzáadott értékű dízelgázolaj-keverőkomponenseket a vizsgált alapanyagokból. 

Az alapanyag LCO tartalma előnyösen legfeljebb 10-15% lehet, hogy az a dízelgázolaj termékszabványnak 

megfelelő minőségű termékeket kapjunk, illetve azok gyakorlatilag a többgyűrűs aromásvegyületektől mentesek 

legyenek (<1,0%). Az így előállított dízelgázolaj-keverőkomponens jó égési tulajdonságú (cetánindex: 51,9-
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53,3), nagy hozzáadott értékű (alapanyag LCO tartalma: 10-15%). Ezek a kísérleti eredmények hozzájárulhatnak 

a kőolajfinomítói rugalmasság növeléséhez. 

Köszönetnyilvánítás 

A kutatómunka a GINOP-2.3.2-15-2016-00053: Molekulaszerkezetében nagy hidrogéntartalmú, cseppfolyós 

üzemanyagok kifejlesztése (hozzájárulás a fenntartható mobilitáshoz) projekt részeként az Európai Unió 

támogatásával valósul meg. 
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