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Összefoglaló/ Summary 

The amount of bio-components used in engine fuels is continuously growing in Europe. The “Clean Energy For 

All Europeans” package of the European Commission (2016) establishes an EU-level obligation for fuel 

suppliers to provide a certain share (6.5% in 2030) of renewable fuels having low greenhouse gas emission and 

the decreasing maximum share of biofuels and bioliquids produced from food or feed crops starting from 7 e% 

(2021) to 3.8 e% (2030). Therefore it is important to produce new, e.g. waste-based, low carbon fuel 

components. 

The amount of waste in the EU is circa 1828 kg/year per capita. The amount of plastic waste is 34 kg/capita, 

from which 40% is disposed in landfills. From the plastic waste processing technologies the chemical recycling 

can be used to produce hydrocarbons, which is currently takes place in case of 1% of the plastic wastes. The 

obtained highly olefinic hydrocarbon mixture cannot be used as engine fuel, quality improvement is needed. In 

this field there are only a few research data available. 

The fatty acids are derived from renewable sources, they can be produced in large quantities. They can be a 

promising alternative fuel feedstock, as hydrocarbons can be produced from them by deoxygenation reactions. 

The deoxygenation reactions of fatty acids was studied mostly in inert atmosphere, or the processability of 

biodiesel was investigated. Limited literature available in the field of fatty acid hydrogenation, most of the 

researchers examining model compounds. Few have dealt with the co-quality improvement of fatty acids and 

refinery streams. 

A key requirement of engine fuels besides their high energy content is that they capable of energy transfer 

among the specific circumstances of the internal combustion engines. In case of diesel fuels this property is 

measured by the cetane number and cetane index. With cetane number the compression ignition behaviour of a 

diesel fuel can be measured. With higher cetane number quicker ignition is enable and it leads to fewer cycles 

with incomplete or partial combustion during operation. The combustion stability is improving, the noise is 

lowering and less unburned hydrocarbon is released to the atmosphere. Cetane improver additives can affect the 

cetane number; by contrast, they can’t improve the cetane index. 

Therefore the aim of our work was the quality improvement of blends of fatty acid containing by-product, waste 

polyolefin thermal cracking originated and unrefined crude oil based gas oil fractions with high sulphur- and 

aromatic contents to produce diesel fuel component. During the experiments the hydrogenation of the instable 

olefins and the effect of olefins on the catalytic hydrogenation of fatty acids and on the aromatic saturation of 

gasoil were investigated. The effect of the process parameters (temperature: 300-360°C, pressure: 50 bar, liquid 

hourly space velocity: 1.0-3.0 h-1, H2/hydrocarbon ratio: 600 Nm3/m3) in the presence of 

Ni(2.3%)Mo(11.0%)P(2.3%)/Al2O3 catalyst on the combustion properties of the liquid products was studied. 

It was found that the blending of PPGO had a beneficial effect on the products performance properties (eg. 

higher cetane index caused by the higher saturated hydrocarbon content). On the investigated catalyst suitable 

parameter combinations are established to each raw material combinations to obtain diesel gas oil blending 

component with excellent properties. 

 

 

Bevezetés 

 

Európában folyamatosan nő a felhasznált alternatív komponensek mennyisége a motorhajtóanyagokban. Az 

EU Renewable energy Directive (2016) előírja a megújítható és alacsony szén-dioxid kibocsátású 

motorhajtóanyagok arányának növelését 1,5 e%-ról (2021) 6,5 e%-ra (2030), valamint az élelmiszer alapú  

bio-motorhajtóanyagok arányának csökkentését 7 e%-ról (2021) 3,8 e%-ra (2030) [1]. Ezért fontos új, hulladék 

eredetű keverőkomponensek előállítása. 



Az Európai Unióban évente körülbelül fejenként 1828 kg hulladék keletkezik, amelyből 416 kg/fő lerakóba 

kerül [2]. Ebből az évi műanyaghulladék mennyiség 34 kg/fő, amelynek közel 30%-a lerakóba kerül [3]. A 

műanyaghulladék feldolgozó technológiák közül szénhidrogének előállításra a kémiai újrahasznosítás 

alkalmazható, amely jelenleg a hulladékok körülbelül 1 %-a esetén történik meg [4]. A kémiai újrahasznosítás 

során keletkező nagy telítetlen szénhidrogén tartalmú, és így instabilis szénhidrogén elegy közvetlenül 

motorhajtóanyag-célú felhasználásra nem alkalmas, minőségjavítása szükséges. Ezzel kapcsolatban kevés 

kutatási eredmény áll rendelkezésre [5].  

A zsírsavak megújítható forrásból származnak, nagymennyiségben keletkeznek. Ígéretes alternatív 

motorhajtóanyag alapanyagok lehetnek, hiszen szénhidrogének állíthatóak elő belőlük oxigéneltávolító 

reakciókkal. A zsírsavak oxigéneltávolító reakcióit eddig főleg inert atmoszférában vizsgálták, illetve belőlük 

biodízel előállíthatóságát tanulmányozták. Zsírsav hidrogénezésről kevés szakirodalom áll rendelkezése, a 

legtöbb kutatás modellvegyületek vizsgálatával foglalkozik [6]. Zsírsavak és kőolajfinomítói áramok együttes 

minőségjavításával kevesen foglalkoztak eddig. 

A motorhajtóanyagokkal szemben támasztott egyik legfontosabb követelmény a nagy energiatartalmuk 

mellett, hogy a belsőégésű motorok speciális körülményei között alkalmasak legyenek energiaátadásra [7]. 

Dízelgázolajok esetén e tulajdonság meghatározására szolgál a cetánszám és a cetánindex. A cetánszám MSZ 

EN 590:2013 szabvány által előírt értéke legalább 51,0; míg cetánindex esetén ez az érték legalább 46,0. A 

nagyobb cetánszám lehetővé teszi a Diesel-motor gyorsabb indítását, így befolyásolja a hidegindítást, a 

károsanyag kibocsátást és az égési zajt. Mivel a nagyobb cetánszámú dízelgázolajnak jobbak az égési 

tulajdonságai, így lehetővé teszi hogy a motorban kevesebb ciklus játszódjon le tökéletlen vagy részleges 

égéssel. Ez a menetstabilitás növekedéséhez és kisebb zajhoz vezet, valamint kevesebb elégetlen szénhidrogén 

kerül a kipufogógázba [8]. A gázolajok cetánszámának növelésére alkalmaznak adalékokat, a cetánindex értéke 

azonban nem javítható adalékolással [9]. 

Az előzőek értelmében kísérleti munkánk célja hulladék polipropilén termikus bontásából származó gázolaj 

forráspont-tartományú frakció, nagy zsírsav-tartalmú melléktermék és nagy kén- és aromástartalmú, finomítatlan 

lepárlási gázolaj együttes minőségjavításának vizsgálata volt dízelgázolaj keverőkomponens előállítására. 

 

 

Kísérleti rész 

 

A kísérletek során a hulladék polipropilén termikus bontásából származó, nagy olefintartalmú frakciót 

(PPGO) 10, 20%-ban, és emellett a zsírsav-tartalmú hulladékáramot (FFA) 10, 20 és 30%-ban tartalmazó gázolaj 

elegyek katalitikus minőségjavítási lehetőségeit vizsgáltuk (hidrogénezéssel) kereskedelmi NiMo/Al2O3 

katalizátoron. A kísérletek során vizsgáltuk a termikus bontás gázolaj frakciójában lévő instabilis olefinek 

hatását a zsírsavak katalitikus hidrogénezhetőségére. Tanulmányoztuk a műveleti paraméter kombinációk 

(hőmérséklet: 300-360°C, folyadékterhelés: 1,0-3,0 h-1, H2/szénhidrogén arány: 600 Nm3/m3, nyomás: 50 bar) 

hatását a cseppfolyós termékek égési tulajdonságaira. 

 

 

 



Kísérleti berendezés 

 

A gázolajelegyek hidrogénezésére egy 100 cm3 hasznos térfogatú, visszakeveredésmentes csőreaktort 

tartalmazó berendezést alkalmaztunk. A berendezés tartalmazta az összes olyan főbb készüléket és gépegységet 

(szivattyúk, szeparátorok, hőcserélők, szabályzók), amelyek egy ipari hidrogénező üzemben is megtalálhatóak. 

A kísérleteket folyamatos üzemmódban végeztük, állandósult állapotú katalizátoron.  

 

Alapanyagok 

 

A felhasznált gázolaj elegyek összetételét és főbb tulajdonságait az 1. táblázat tartalmazza. 

 

1. táblázat. Az alapanyag elegyek főbb tulajdonságai 

 TO GO 17 TO AA 10 TO AA 20 TO AA 30 TOFA 1 

PPGO tartalom, % 0 10 20 30 10 

FFA tartalom, % 0 0 0 0 10 

Sűrűség, g/cm3 0,8468 0,8423 0,8377 0,8337 0,8495 

Középátlagos forráspont, °C 275 272 277 278 324 

Cetánindex 49,9 50,9 53,4 54,9 56,5 

 TOFA 2 TOFA 3 TOFA 4 TOFA 5 TOFA 6 

PPGO tartalom, % 10 10 20 20 20 

FFA tartalom, % 20 30 10 20 30 

Sűrűség, g/cm3 0,8574 0,8636 0,8448 0,8518 0,8588 

Középátlagos forráspont, °C 262 243 209 239 270 

Cetánindex 43,8 37,1 31,5 39,6 45,2 

 TOFA 7 TOFA 8 TOFA 9 PPGO 

PPGO tartalom, % 0 0 0 100 

FFA tartalom, % 10 20 30 0 

Sűrűség, g/cm3 0,8524 0,8612 0,8665 0,8023 

Középátlagos forráspont, °C 260 271 258 281 

Cetánindex 44,8 44,6 40,0 67,3 

 

Vizsgálati módszerek 

 

Mind az alapanyagok, mind a termékek analitikai és alkalmazástechnikai tulajdonságait a 2. táblázatban lévő 

szabványos vizsgálati módszerekkel, az azokban megadott precizitással határoztuk meg. 

2. táblázat. Az alkalmazott vizsgálati módszerek 

Vizsgált jellemző Alkalmazott szabványos vizsgálati módszerek 

Sűrűség 15,6 °C-on MSZ EN ISO 12185:1998 

Desztillációs jellemzők EN ISO 3405:2011 

Cetánindex EN ISO 4264 

Cetánszám EN 15195(IP 498) 

 

A cetán index értékeit az alábbi képlet segítségével határoztuk meg: 

 

ahol 𝞺 a 15°C-on mért sűrűség, t az átlagos forráspont. 



Kísérleti eredmények és értékelésük 

 

Az alternatív komponensek bekeverése már az alapanyagok esetén is jelentős hatást gyakorolt a cetánindex 

értékekre. A PPGO önmagában történő bekeverése kedvezően befolyásolta ezt a tulajdonságot, míg az FFA 

bekeverése csökkentette az elegyek cetánindex értékét. A két komponens együttes bekeverésének hatása 

felerősítette az FFA kedvezőtlen hatását, a mindkét komponenst tartalmazó elegyek cetánindexe csökkent a 

bekeverési arány növelésével. 

Az 1-4. ábrán látható a különböző alapanyagokból előállított termékek cetánindex értéke az alapanyagok és a 

hőmérséklet függvényében. Minden esetben kismértékben változott ez a tulajdonság a hőmérséklet növelésével, 

ugyanakkor sokkal jelentősebb volt a bekevert alternatív komponens arányának hatása. Az 1. ábrán látható a 

csak PPGO komponenst tartalmazó alapanyagokból előállított termékek cetánindexe. Az alternatív komponenst 

nem tartalmazó gázolajéhoz képest nőtt a cetánindex a PPGO bekeverési arány növelésével. A szabványban 

előírt minimális követelményt messzemenően teljesítették a kapott termékek. A 2. ábra a csak FFA komponenst 

tartalmazó alapanyagokból előállított termékek esetén kapott cetánindex értékeket mutatja be. Itt is az előzőhöz 

hasonló tendencia látható, de az FFA-ból keletkező komponensek csak kisebb mértékben javították a termékek 

minőségét. 

 

 

1. ábra. A cetánindex alakulása a hőmérséklet 

függvényében PPGO tartalmú alapanyagok esetén  

(p = 50 bar, LHSV = 3,0 h-1, H2/CH = 600 Nm3/m3) 

2. ábra. A cetánindex alakulása a hőmérséklet 

függvényében FFA tartalmú alapanyagok esetén  

(p = 50 bar, LHSV = 3,0 h-1 H2/CH = 600 Nm3/m3) 

 

A 3. ábrán a 10% PPGO tartalom mellett növekvő FFA tartalommal rendelkező alapanyagokból előállított 

termékek cetánindexei láthatóak. Az alapanyagok alternatív komponens tartalmának növelése ebben az esetben 

is kedvezően hatott a termékek ezen minőségi jellemzőjére. A PPGO-t nem tartalmazókhoz képest itt jóval 

nagyobb cetánindexeket kaptunk; a növekedés mértéke 3-6 egység volt. Minél nagyobb volt a csak FFA tartalmú 

alapanyagok esetén kapott cetánindex, annál nagyobb volt a PPGO bekeverés hatására bekövetkező változás 

(növekedés) mértéke. 

A 4. ábra a 20% PPGO és 10, 20, 30% FFA tartalmú alapanyagokból előállított termékek cetánindex értékeit 

mutatja be. Bár a tendencia itt is hasonló volt, azaz az alternatív komponens bekeverési arányának növelésével 

nőtt a termékek cetánindexe, a növekedés mértéke nem volt akkora, mint az előző esetben. A 10% PPGO 



bekeverése esetén tapasztalt kedvező hatást kismértékben növelte csak a további 10% bekeverése. Minél kisebb 

volt a 10% PPGO tartalmú alapanyagok esetében mért cetánindex értéke, annál nagyobb mértékű volt a változás. 

 

 

3. ábra. A cetánindex alakulása a hőmérséklet 

függvényében 10 % PP GO és különböző FFA 

tartalmú alapanyagok esetén (p = 50 bar,  

LHSV = 3,0 h-1 H2/CH = 600 Nm3/m3) 

4. ábra. A cetánindex alakulása a hőmérséklet 

függvényében 20 % PP GO és különböző FFA 

tartalmú alapanyagok esetén (p = 50 bar,  

LHSV = 3,0 h-1 H2/CH = 600 Nm3/m3) 

 

Az 5. ábrán látható a legkisebb és legnagyobb alternatív keverőkomponens tartalmú alapanyagból előállított 

termékek cetánszáma a hőmérséklet függvényében. Látható, hogy míg az összesen 20% alternatív komponenst 

tartalmazó alapanyagból előállított termékek cetánszáma nagyon hasonló volt a cetánindex értékeikhez, addig az 

összesen 50% alternatív komponenst tartalmazó alapanyagból nyert termékek esetén a cetánszám 4-5 egységgel 

nagyobb volt, mint a cetánindex. 

 

 

5. ábra. A TOFA 1 és TOFA 6 alapanyag esetén kapott 

termékek cetánszámának alakulása a hőmérséklet függvényében 

(p = 50 bar, LHSV = 3,0 h-1 H2/CH = 600 Nm3/m3) 

 

Összefoglalás 

 

A kimerülő kőolajkészletek, Európa kőolajfüggőségének csökkentése és környezetvédelmi okok miatt 

nagyon fontos megfelelő minőségű, alternatív motorhajtóanyag keverőkomponensek előállítása. Az EU 

direktívák az élelmiszer alapanyagként is felhasználható alapanyagokból előállított motorhajtóanyagok 



arányának csökkentését írják elő a megújítható forrásból származók arányának növelése mellett. Ezért fontos 

vizsgálni különböző hulladékok motorhajtóanyaggá történő átalakítási lehetőségeit, és bekeverésük hatását az 

analitikai és alkalmazástechnikai tulajdonságokra. 

Kísérleti munkánk célja így hulladék polipropilén termikus bontásából származó gázolaj forráspont-

tartományú frakció, nagy zsírsav-tartalmú melléktermék és lepárlási gázolaj együttes minőségjavításával 

előállított termékek égési tulajdonságainak vizsgálata volt. Összességében megállapítottuk, hogy az alternatív 

frakció alapanyagba történő bekeverése kedvezően befolyásolta a termékek cetánszám és cetánindex értékeit; az 

alternatív komponens arányának növelésével nőttek ezek az értékek a lepárlási gázolajból előállított 

termékekéhez képest. Ennek oka, hogy nőtt a termékek paraffinos jellege, és nőtt a n- és i-paraffinok részaránya 

a termékekben. A lepárlási gázolaj jelentős mennyiségű aromást (~33%) tartalmazott, amelyeknek kicsi a 

cetánszáma, míg a hulladék eredetű alapanyag komponensek már eleve gyakorlatilag kén- és aromásmentesek 

voltak. Az aromás vegyületek arányának csökkentésével javultak az égési tulajdonságok. Tehát mind a műanyag 

hulladék bontásterméknek, mind a hulladék zsírsavnak az alapanyagba való bekeverése kedvezően hatott a 

gázolaj ezen tulajdonságára a vizsgált műveleti paraméterek esetén. A legkedvezőbb égési tulajdonságokkal 

rendelkező terméket a 20% PPGO és 30% FFA tartalmú TOFA 6 alapanyag felhasználásával kaptuk 340°C 

hőmérsékleten, 50 bar nyomáson, 3,0 h-1 folyadékterhelésen, 600 Nm3/m3 H2/szénhidrogén alapanyag arány 

esetén, ennek cetánindexe 61,6 cetánszáma pedig 66,9 volt. 
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