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Összefoglaló 

Napjainkban a sugárhajtómű üzemanyagokat főként a kőolajból atmoszférikus desztillációval és 

hidrogénezéssel állítják elő. Az Európai Unió kőolajból jelentős importra szorul, így egyik fő célja a 

motorhajtóanyagok alternatív forrásokból pl. hulladékokból történő előállítása is. 2014-ben az Európai Unió, 

Norvégia és Svájc területén 25,8 millió tonna műanyag hulladék keletkezett, melynek kb. 1/3-át hulladéklerakó 

telepeken helyezték el. A műanyag hulladékok újrahasznosítása környezetvédelmi szempontból is fontos kérdés. 

A hulladékkezelési módok közül fontos azok kémiai újrahasznosítása is, melynek során különböző forráspont-

tartományba eső szénhidrogének állíthatók elő. A hulladék műanyagok bontása során keletkező olefinben dús 

petróleum forráspont-tartományú frakció nagy olefin koncentrációja, és így rossz oxidációs stabilitása miatt 

közvetlenül nem használható fel a sugárhajtóművekben, azok további minőségjavítást igényelnek.  

Ezért célunk hulladék polipropilén krakkolásakor keletkező petróleum forráspont-tartományú frakció 

minőségjavítása volt. Ennek keretében előkísérletek eredményei alapján célirányosan kiválasztott NiMo/Al2O3 

katalizátoron tanulmányoztuk a műveleti paraméterek (hőmérséklet, tartózkodási idő) termékhozamra és 

termékjellemzőkre (olefintartalom, szénhidrogén összetétel, kristályosodási pont, stb.) gyakorolt hatását. A 

kedvezőnek talált műveleti paraméterek mellett (T=280-300°C, P=40 bar, LHSV=1,0 és 3,0 h-1, H2/szénhidrogén 

arány=400 Nm3/m3) gyakorlatilag olefinmentes, nagy energiatartalmú, molekulaszerkezetében nagy 

hidrogéntartalmú, és így kiváló égési tulajdonságú, szabványnak megfelelő termékeket kaptunk. Ezek 

közvetlenül felhasználhatóak a jelenleg alkalmazott sugárhajtóművekben és a rendelkezésre álló hajtóanyag 

ellátó rendszerben.  

 

Summary 

Nowadays JET fuels are mainly produced from crude oil by atmospheric distillation and hydrogenation of the 

straight run kerosene fraction. The crude oil import dependency of the European Union is significant thus one 

main goal is to produce fuels from alternative feedstocks such as wastes.  In 2014, 25.8 million tonnes of plastic 

waste was produced in the European Union, plus Norway and Switzerland from which 30.8% went to landfill. 

The recycling of plastic wastes is an important issue due to the environmental considerations. Cracking is one 

promising process to recycle plastic waste and to produce hydrocarbons.  The liquid hydrocarbon fractions 

derived from the cracking of plastic wastes cannot be used directly as a fuel due to the inadequate oxidation 

stability of olefin hydrocarbons, their additional quality improvement is required.  

The aim of our experimental work was to study the quality improvement of kerosene fractions produced by 

the cracking of plastic waste blended with high sulphur JET stream. Catalytic tests were carried out on a 

commercially available NiMo/Al2O3 catalyst. We examined the effects of the process parameters (temperature, 

pressure, space velocity) on the yields and the properties of the products.  

At the favourable process parameters (T=280-300°C, P=40 bar, LHSV=1.0 and 3.0 h-1, H2/hydrocarbon  

ratio= 400 Nm3/m3) practically olefin free, high energy and hydrogen containing products were produced which 

have excellent burning properties and meet the requirements of the JET fuel standard, and thus can be used in the 

applied engines and fuel supply infrastructure. 
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Bevezetés 

 

A sugárhajtómű üzemanyagok iránti kereslet – a légi személy- és áruszállítás egyre szélesebb körben való 

elterjedésének hatására – az elmúlt évtizedekben nagymértékben növekedett [1]. Ezzel párhuzamosan a minőségi 

követelmények is szigorodtak, melyet főként a légiközlekedés káros hatásainak csökkentésére irányuló 

környezetvédelmi és politikai szabályozások okoztak. A légiközlekedés a teljes szén-dioxid emisszió kb. 2%-áért 

felelős, ami az előrejelzések alapján a jövőben még nagyobb lesz [2]. A CO2 emisszió utas- és tonnakilométerre 

vetített mennyisége a légiközlekedési szektorban a legnagyobb [3]. A káros hatások a sugárhajtóművek 

korszerűsítésén kívül kizárólag csak környezetbarát, nagy H/C arányú, és ez által kedvezőbb égési jellemzőkkel 

rendelkező sugárhajtómű üzemanyagok felhasználásával csökkenthetők.  

A sugárhajtómű üzemanyagok fő komponensei a normál-, az izo-, a cikloparaffinok és az aromás 

szénhidrogének (pl. 23, 16, 43 és 18%). Ezek a hajtóanyag tulajdonságaira eltérően hatnak (1. táblázat) [4].  

Az n- és izoparaffinok nagy H/C arányuk hatására kedvezőbb égési tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a 

szerkezetükből adódóan kisebb H/C arányú cikloparaffinok és aromás szénhidrogének. Az aromás vegyületek 

égése kormozó, lánghőmérséklete magas, fűtőértéke kisebb a telített szénhidrogénekénél.  A nagy repülési 

magasságokban, extrém időjárási körülmények között felhasznált sugárhajtómű üzemanyagok egyik 

legfontosabb jellemzője a kristályosodási pont, amit az elágazásokat nem tartalmazó n-paraffinok és az aromás 

szénhidrogének egyaránt kedvezőtlenül befolyásolnak. Az izo- és cikloparaffinok hasonlóan alacsony 

fagyáspontúak, a kristályosodási pontot csökkentik.    Figyelembe véve az égési jellemzőket és az alacsony 

hőmérsékleti tulajdonságokat a sugárhajtómű üzemanyagok legkívánatosabb komponensei a ciklo- és 

izoparaffinok.   

Nagy telített szénhidrogén tartalmú izoparaffinokban dús sugárhajtómű üzemanyag természetes/hulladék 

trigliceridek/zsírsavak speciális hidrokrakkolásával, olefinek oligomerizációjával és hidrogénezésével, Fischer-

Tropsch szintézissel illetve a keletkező nagy molekulatömegű paraffin wax izomerizáló hidrokrakkolásával is 

előállítható. Ígéretes megoldás lehet továbbá a hulladék műanyagok krakkolása során keletkező petróleum 

forráspont-tartományú frakció minőségjavítása is.  A hulladék műanyagok bontása során keletkező olefinben dús 

petróleum forráspont-tartományú frakció az olefinek rossz oxidációs stabilitása, gyantaképzési hajlama miatt 

közvetlenül nem használható fel a sugárhajtóművekben. Az irodalomban ennek ellenére szinte kizárólag csak az 

alapanyag típusának és a bontás körülményeinek krakktermék hozamra és összetételre gyakorolt hatásait 

vizsgálták [5-7]. A sugárhajtómű üzemanyag célú minőségjavításról – főleg folyamatos üzemmódban – csak 

nagyon kevés információt közöltek, ahogyan a cseppfolyós termékek főbb minőségi jellemzőit  

(pl. kristályosodási pont, kéntartalom, nemkormozó lángmagasság) sem határozták meg.  

1. táblázat. Egyedi szénhidrogének néhány jellemző tulajdonsága. 

Szénatomszám Vegyület neve Forrás- 

pont, °C 

Fűtőérték Kristályosodás- 

pont, °C MJ/dm3 MJ/kg 

C12 n-hexil-benzol 258 32,8 39,5 -42 

n-hexil-ciklohexán 254 36,5 45,0 -52 

n-dodekán 264 33,2 44,1 -10 

4-metil-undekán 205 33,2 44,1 -68 
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Kísérleti tevékenység 

 
Kísérleti munkánk célja a hulladék polipropilén termikus bontása során keletkező petróleum forráspont-

tartományú frakció finomítatlan petróleummal alkotott elegyének (20% bontástermék tartalom) minőségjavítása 

volt Ni(2,3%)Mo(11,0%)/Al2O3/P(2,3%) katalizátoron, hidrogén atmoszférában (T=200-300°C, P=40 bar, 

LHSV=1,0 és 3,0 h-1). Ennek során tanulmányoztuk a cseppfolyós termékek hozamát és összetételét, és 

meghatároztuk a termékek kéntartalmát, nemkormozó lángmagasságát és a kristályosodási pontját is. A 20% 

bontástermék tartalmú alapanyag és a finomítatlan petróleum fontosabb minőségi jellemzőit és összetételét a  

2. táblázat tartalmazza. A finomítatlan petróleum alapanyagként való átalakítására azért volt szükség, hogy meg 

tudjuk ítélni a bontástermék hatását a petróleum hidrogénezésére. 

2. táblázat. A felhasznált alapanyag fontosabb minőségi jellemzői és összetétele. 

Jellemzők 20% bontástermék tartalmú alapanyag Finomítatlan petróleum 

Kéntartalom, mg/kg 1600 2000 

Aromástartalom, % 

(Egy-gyűrűs) 

15,0 

(13,9) 

20,1 

(18,6) 

Olefintartalom, % 16,3 0,58 

Jódszám, gI2/100g 32 <1 

Nemkormozó lángmagasság, mm 25,8 25,7 

Kristályosodási pont, °C -58,8 -56,1 

 

Kísérleti berendezés és katalizátor 

 

A kísérleteket egy nagylaboratóriumi, nagynyomású reaktorrendszerben folytattuk le, ami tartalmazta azokat 

a legfontosabb készülékeket és gépegységeket, amelyek egy ipari hidrogénező üzem reaktorkörében is 

megtalálhatóak. A kísérletek megkezdése előtt a reaktorba 80 cm3 Ni(2,3%)Mo(11,0%)/Al2O3/P(2,3%) 

katalizátort töltöttünk be. A kísérletsorozatot a katalizátor aktiválása, illetve a rendszer állapotának 

állandósulását követően, folyamatos üzemmódban végeztük.  

Vizsgálati módszerek 

 

Az alapanyag, valamint a kísérletek során nyert cseppfolyós termékek minőségi jellemzőit a 3. táblázatban 

megadott szabványos vizsgálati módszerekkel és az azokban meghatározott precizitással határoztuk meg. Az 

olefintartalmakat jódszám mérésével és gázkromatográfiás módszerrel (GC-MS) vizsgáltuk.   

3. táblázat. Vizsgálati módszerek. 

Jellemző Szabványszám 

Kéntartalom MSZ EN 20846:2012 

Aromástartalom MSZ EN 12916:2016 

Nemkormozó lángmagasság ASTM D1322 

Kristályosodási pont ASTM D5972 

Jódszám MSZ EN 14111:2004 

Olefintartalom GC-MS módszer 
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Kísérleti eredmények és értékelésük 

 

A kísérletek során keletkező cseppfolyós termékek hozama 99,7-99,9% közötti volt. A cseppfolyós 

termékhozamok a hőmérséklet és a tartózkodási idő növelésével kisebbek lettek. A vizsgált 

hőmérséklettartományban hidrokrakkolódási folyamatok csak nagyon kismértékben játszódtak le, a 

hozamcsökkenést főleg a magasabb hőmérsékleten nagyobb mértékben lejátszódó C-S kötésfelhasadás és a 

nagyobb mértékű kén-hidrogén keletkezés eredményezte. A termékek kéntartalma 300°C műveleti 

hőmérsékleten a kimutathatósági határ alá csökkent (1. ábra). 

 

1. ábra. A cseppfolyós termékek kéntartalmának változása a hőmérséklet és a folyadékterhelés függvényében 

(OTAA0: finomítatlan petróleum, OTAA20: 20% bontástermék tartalmú finomítatlan petróleum, P=40 bar). 

 

A kéntelenítés mértéke (4. táblázat) a hőmérséklet és így a reakciósebesség növekedésével nagyobb lett. A 

bontástermék bekeverés hatására az átalakított kénvegyületek részaránya 200-240°C hőmérsékleten mindkét 

folyadékterhelésen kisebb lett, mint a finomítatlan petróleum esetén. Az alacsonyabb hőmérsékleten kapott 

termékek esetében a kéntelenítési hatásfokokat a katalizátor kisebb aktivitása, és így az olefin szénhidrogének 

alacsonyabb hőmérsékleten is erős adszorpciója, így a kéntelenítés és az olefintelítés között lejátszódó 

kompetitív folyamatok eredményezhették. 260-300°C hőmérsékleten a kéntelenítési hatásfokot az olefintartalom 

jelentős mértékben már nem befolyásolta a gyors olefintelítési reakciók miatt. Az olefinek 1,0 h-1 

folyadékterhelésen 260°C-on, 3,0 h-1 folyadékterhelésen 280°C-on gyakorlatilag teljes mértékben telítődtek 

 (5. táblázat); azokból izo- és n-paraffinok keletkeztek. 

4. táblázat. Kéneltávolítás mértéke (a: OTAA0, b: OTAA20 alapanyag, P=40 bar). 

Hőmérséklet, °C Folyadékterhelés, h-1 Kéneltávolítás mértékea, % Kéneltávolítás mértékeb, % 

200 3,0 27 13 

220 3,0 36 30 

240 3,0 63 61 

260 3,0 92 90 

280 3,0 93 92 

300 3,0 100 100 

200 1,0 33 30 

220 1,0 55 54 

240 1,0 82 80 

260 1,0 98 98 

280 1,0 99 99 

300 1,0 100 100 
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5. Táblázat. Olefintelítés mértéke (OTAA20 alapanyag, P=40 bar). 

Hőmérséklet, °C Folyadékterhelés, h-1 Olefintelítés mértéke, % 

200 3,0 23 

220 3,0 42 

240 3,0 69 

260 3,0 91 

280 3,0 97 

300 3,0 100 

200 1,0 62 

220 1,0 71 

240 1,0 88 

260 1,0 100 

280 1,0 100 

300 1,0 100 

 

A hőmérséklet és a tartózkodási idő növelése – a vizsgált tartományokban – az exoterm hőszínezetű 

aromástelítési folyamatokat – hasonlóan a kéntelenítéshez és az olefintelítéshez – kedvezően befolyásolta. Az 

aromástelítés mértéke a 200-240°C hőmérséklettartományban kismértékű (0-13%) volt csak. 260°C 

hőmérsékleten, 1,0 h-1 folyadékterhelésen a többgyűrűs aromás szénhidrogének koncentrációja a kimutathatósági 

határ alá csökkent. A többgyűrűs aromások telítéséhez 3,0 h-1 folyadékterhelésen ennél magasabb hőmérsékletre, 

legalább 280°C-ra volt szükség. 300°C hőmérsékleten 1,0 h-1 folyadékterhelésnél az aromástelítési hatásfok 40 

és 48%-ra növekedett. 3,0 h-1 folyadékterhelésen az aromástelítési folyamatok lejátszódási mértéke kb. fele volt 

az 1,0 h-1 folyadékterhelésnél tapasztaltnak.  Az aromás szénhidrogének telítésével párhuzamosan a cseppfolyós 

termékek nemkormozó lángmagassága is nagyobb lett (2. ábra), a termékek paraffinosabb jellege miatt.   

 

2. ábra. Nemkormozó lángmagasság változása a hőmérséklettel. 

 

Az alapanyag kristályosodási pontja (-58,8°C) az izoolefinben dús bontástermék (kristályosodási pont  

< -60°C) bekeverésével kisebb lett. A termékek kristályosodási pontja a vizsgált hőmérséklet tartományban csak 

kismértékben változott. A cseppfolyós termékek kristályosodási pontjai az alapanyag összetételétől és az 

alkalmazott műveleti paraméterektől függetlenül teljesítették a sugárhajtómű üzemanyag szabványban rögzített 

legfeljebb -47°C értéket. A termékek lobbanáspontja és desztillációs jellemzői is megfeleltek a szabványos 

előírásnak (lobbanáspont: legalább 38°C, desztillációs jellemzők: 10%-os forrásponthoz tartozó legmagasabb 

hőmérséklet 205°C, végforráspont legfeljebb 300°C).  
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Összefoglalás 

 

A kutatómunkánk célja a hulladék polipropilén termikus bontásakor keletkező petróleum forráspont-

tartományú frakció és a kőolajból desztillációval előállított finomítatlan petróleum elegyének (20% bontástermék 

tartalom) hidrogénező minőségjavítási lehetőségének vizsgálata volt. A kísérleteket nagy hidrogénező aktivitású 

NiMo/Al2O3/P katalizátoron 200-300°C hőmérsékleten, 40 bar nyomáson, 1,0 és 3,0 h-1 folyadékterhelésen,  

400 Nm3/m3 hidrogén/szénhidrogén arány mellett folytattuk le. A kísérletek során vizsgáltuk a cseppfolyós 

termékek összetételét, kén- olefin- és aromástartalmának változását a műveleti paraméterek függvényében, 

valamint meghatároztuk a termékek kristályosodási pontját és a nemkormozó lángmagasságát. A cseppfolyós 

termékek kén- olefin- és aromástartalma a hőmérséklet és a tartózkodási idő növelésével kisebb lett. A kén- és 

olefintartalmak a 280-300°C hőmérséklettartományban jelentősen lecsökkentek, az izo- és n-olefinekből telített 

szénhidrogének, paraffinok keletkeztek. Az aromástelítés mértéke 200-240°C hőmérsékleten csak kismértékű  

(0-13%) volt. A többgyűrűs aromás szénhidrogének 260-280°C-on teljes mértékben telítődtek. A hőmérséklet 

további növelésével az aromástelítési hatásfok 21-48%-ra növekedett. Az olefin tartalmú alapanyag 

hidrogénezésekor nyert termékek kristályosodási pontja csak kismértékben változott. A kísérleteink során  

280-300°C hőmérsékleten, 40 bar nyomáson, 1,0 és 3,0 h-1 folyadékterhelésen, a célirányosan kiválasztott 

NiMo/Al2O3/P katalizátoron olyan kis kén- és olefintartalmú, csökkentett aromás szénhidrogéntartalmú, nagy 

H/C arányú sugárhajtómű üzemanyagot állítottunk elő 20% polipropilén bontástermékét tartalmazó finomítatlan 

petróleumból, melyeknek jellemzői megfelelnek az érvényes sugárhajtómű üzemanyag szabvány előírásainak.  

Köszönetnyilvánítás 

 

A kutatómunka a Molekulaszerkezetében nagy hidrogéntartalmú, cseppfolyós üzemanyagok kifejlesztése 

(hozzájárulás a fenntartható mobilitáshoz) GINOP-2.3.2-15-2016-00053 jelű projekt részeként, az Európai Unió 

támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.  
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