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Összefoglaló 

A biomassza, bio-motorhajtóanyagok jellemzése, a biogázolaj. Elsődleges feladat a bio-motorhajtóanyagok 

bemutatásán keresztül jellemezni a biogázolajat, mint új típusú motorhajtóanyagot. A bio-motorhajtóanyagok és 

a biogázolaj előállítása, alkalmazott technológiai háttér, felhasználás. A szakirodalom által bemutatott eljárások, 

saját kísérleti eredmények összegzése, azokból levont konzekvenciák. 

Az elvégzett kísérletek egyértelműen bizonyítják, hogy laboratóriumi körülmények között lehetőség van 

telítetlen növényi olajat telíteni, azt viszkózusabbá tenni, motorhajtóanyaggá alkalmasabbá tenni. 

Alkalmazott eszközök, módszerek: Höppler viszkoziméter, Marcusson-féle készülék, MSZ 3259-85 számú 

szabvány, MSZ 19974-67 számú szabvány 

Címszavak: biogázolaj, biodízel, hidrogénezés 

 

Summary 

The biomass, characterization of bio-fuels, the bio-gasoil. Primary task is to characterize the bio-fuel oil as a new 

type of fuels through showing the bio-fuels. Preparation of bio-fuels and bio-gasoil, technological background, 

using. The described procedures by the literature, summary of own experimental results, consequences. 

The experiment show that it is possible to saturate the unsaturated vegetable oil in a laboratory, to make it more 

viscous, to make it more suitable to use as fuels. 

Used methods, instruments: Höppler-viscometer, Marcusson device, standard no. MSZ 3259-85 and MSZ 

19974-67 

Keywords: bio-gasoil, biodiesel, hydrogenation 

 
Bevezetés 

Bioüzemanyagnak tekint a szakirodalom bármely, biomasszából nyerhető üzemanyagot (1. ábra) 

[1]. Fő forrásai a speciálisan erre a célra termesztett növények vagy a mezőgazdaságból, erdészetből, egyéb 

iparágakból adódó hulladékok, melléktermékek. A biomassza – növényi és állati szervezetek által termelt 

szerves anyag – a napenergia átalakított, újratermelődő formája [2]. 

 

1. ábra: A biomassza motorhajtóanyagként történő felhasználásához természetesen technológiai 

lépések szükségesek 

Motorhajtóanyagok 

A motorhajtó anyagokat 3 csoportba oszthatjuk: kőolaj eredetűek, alternatív, és ezek keverékei (3. 

ábra) [3]. A kőolajból előállított termékek döntő részét belsőégésű motorok meghajtására használják fel. A 

belsőégésű motoroknak 2 csoportjuk van: dugattyús motorok és gázturbinák. A dugattyús motoroknak is 2 

nagy csoportjuk van: Otto-, és Diesel-motorok [4]. A továbbiakban a Diesel-motorok meghajtására alkalmas 

üzemanyagok előállításáról, jellemzéséről lesz szó. 



 

3. ábra: Motorhajtóanyagok csoportosítása 

 

Gázolaj 

A gázolaj a kompressziós gyújtású motorok hajtóanyaga, a kőolaj atmoszférikus desztillációjának 

harmadik frakciója, forrásponthatára 250-360°C között van. A gázolajat szavattyúkkal szállítják a 

befecskendezőbe, tehát fontos a megfelelő viszkozitás, a jó szivattyúzhatóság. Továbbá a dermedéspontjának 

alacsonynak kell lennie, hogy téli használatra is alkalmas legyen. A közvetlen lepárlású gázolaj dermedési 

pontja 0°C körül van, a téli gázolajszükségletet -15, -25°C alatti dermedésponttal rendelkező dízelolajjal kell 

biztosítani. A dízelgázolajok égési tulajdonságaival szemben támasztott követelmények ellentétben állnak a 

motorbenzinekével. Míg az Otto-motorok esetében fontos a kompressziótűrés, addig a Diesel-motorok 

esetében – mivel nincs szikragyújtás- az a követelmény, hogy a komprimált levegőbe befecskendezett gázolaj 

minél hamarabb elégjen, azaz ebben az esetben fontos tényező a termikus instabilitás, a minél nagyobb 

mértékű öngyulladó képesség. Az öngyulladás empirikus mértéke a cetánszám. A cetán 16 szénatomból álló 

normál paraffin (4. ábra). Mivel a cetán öngyulladási képessége a legjobb, ezért az a 100-as a skálán, a 0 

értéket az α-metil-naftalin képviseli, kis öngyulladási hajlama miatt. Az atmoszférikus kőolaj-desztilláció 

során nyert gázolaj cetánszáma kb. 50. Ez motorikus szempontból kielégítő, így ha egyéb tulajdonságai is 

megfelelőek, közvetlenül felhasználható motorhajtóanyagként. 

Környezetvédelmi megfontolásokból a nem tökéletes égés során keletkező nem kívánatos 

égéstermékek mennyiségét katalitikus utánégetővel, elektronikus gyújtásszabályzókkal, illetve új 

motorkonstrukciókkal próbálják csökkenteni [1]. 

 

4. ábra: Dízelgázolaj (n-hexadekán) szerkezeti képlete 

  



A növényolajok 

A növényolajokat döntően az ún. trigliceridek alkotják, azaz egy glicerinmolekulából és általában 3 

olajsavból/zsírsavból álló észterek (5. ábra). 

 

5. ábra: egy növényolaj molekula szerkezeti képlete 

A növényolajok önmagukban történő motorhajtóanyagként való alkalmazásához kedvez, hogy a 

természetben élő mikroorganizmusok viszonylag rövid idő alatt lebontják. Környezetvédelmi szempontból ez 

a tulajdonság előnyös, viszont tárolási problémákat vet fel, ugyanis az oxidációs hajlam könnyen 

használhatatlanná teszi a növényi olajat. 

 

Növényolajok fontosabb tulajdonságai, melyekben eltérnek a dízelgázolajoktól: 

- nagyobb sűrűség 

- nagyobb viszkozitás, tehát rosszabb porlaszthatóság 

- kisebb cetánszám, tehát rosszabb gyulladási hajlam 

- nagyobb hidegszűrhetőségi hőmérséklet 

- szabad savtartalom, korrozív 

- nagy jódszám, rosszabb hő- és oxidációs stabilitás 

- könnyebb biológiai lebonthatóság, ez tárolás során hátrányt is jelent 

A növényolajok tulajdonságai tehát rosszabbak a dízelgázolajokénál. Alternatívát jelenthet egy új, 

növényolaj üzemeltetésű motor kifejlesztése, de ez drága, és így gazdaságilag versenyképtelen volna. 

A megoldást tehát az jelenti, hogy a növényolajok szerkezetét kell megváltoztatni, a gázolajéhoz 

minél hasonlóbbá tenni. Ez kétféleképpen érhető el: 

- növénynemesítés: speciális olajos növények termesztése, ill. a műszaki feltételek megoldása. 

- a növényolajok kémiai átalakítása 

Növényolajok felhasználásának előnyei: 

- független a kőolaj árától 

- sokkal jobb a kenőképessége, mint a kis S-tartalmú dízelgázolajoknak 

- biológiailag könnyebben bomlik a gázolajnál, így környezetvédelmi szempontból előnyösebb 

- elégetésekor keletkező CO2 a növény újratermelésekor abba újra beépül 

- mivel a növényolajok S-mentesek, így nem okoznak savas esőt 

- a növényolajok átészterezésekor a nyert biodízel energiatartalmának kb. 30%-át be kell fektetni, ez nem 

jelentkezik a növényolajok közvetlen felhasználásakor. 

- A növényolajok energiatartalma kb. 10%-kal nagyobb, mint a belőlük előállítható biodízeleké. 

 

 



Növényolajok kémiai átalakítása motorhajtóanyagokká 

Átészterezés 

A növényolajok trigliceridjeit kisebb molekulatömegű és kis telítettségű vegyületekké kell alakítani. 

Erre az egyik lehetőség a különböző mértékű hidrogénezés, a másik a növényolajok egy értékű alkohollal 

való átészterezése (6. ábra). Így keletkeznek a biodízelek [10]. 

 

 

6. ábra Növényolajok átészterezése 

Hidrogénezés 

A növényolajok kedvezőtlen tulajdonságainak javítására szolgál a hidrokrakkolás. Az eljárásnak 

olyannak kell lennie, hogy a heteroatom eltávolító, illetve hidrogénező reakciók teljesen, míg a hidrokrakkoló 

reakciók részben menjenek végbe. Ezzel az eljárással nő a cetánszám, csökken a sűrűség, a viszkozitás 

kismértékben romlik, a fűtőérték nem változik, a hidegszűrhetési határhőmérséklet magasabb lesz [7]. 

 

Katalitikus hidrogénezés, izomerizációs hidrogénezés 

A trigliceridek katalitikus hidrogénező átalakítása során keletkező céltermék a biogázolaj, amely 

elsősorban gázolaj-forrásponttartományba eső normál- és izoparaffinokat tartalmaz. A paraffinok a kőolaj 

eredetű dízelgázolajok legjobb komponensei. A normál-paraffinok kiemelkedő cetánszámmal, de alacsony 

hőmérsékleten (≤10°C) kedvezőtlen tulajdonságokkal rendelkeznek, míg az izo-paraffinok 

alkalmazástechnikai tulajdonságai kiválóak alacsony hőmérsékleten is. 

A katalitikus hidrogénező reakciók során főleg normál-paraffinok, kevés izo-paraffin, propán, szén-

dioxid, szén-monoxid, víz, valamint szerves oxigéntartalmú vegyületek keletkeznek az alkalmazott 

katalizátor és egyéb körülmények függvényében. Ennek során a triglicerid molekulák a következő reakciók 

szerint alakulnak át (7. ábra): 

− kettőskötések telítése (hidrogénezése), 

− heteroatomeltávolítás [12] 

 - oxigéneltávolítás (15. ábra) 

 - hidrogénező oxigéneltávolítás (HDO reakció), 

 - dekarboxilezés: 

CnH2n+1COOH → CnH2n+2 + CO2, 

 - dekarbonilezés: 

CnH2n+1COOH + H2 → CnH2n+2 + H2O + CO, 

 - kén- és nitrogéneltávolítás 

− a zsírsav molekulaalkotó szénláncának (hidro)krakkolása. 

 



 

7. ábra: A trigliceridek katalitikus hidrogénezése [13] 

 

8. ábra: A három olajsavláncot tartalmazó triglicerid molekula eseben főként n-paraffinokból álló 

biogázolaj előállításakor az oxigéneltávolítás három fő lehetséges útjának bruttó reakciója [14] 

A hidrogénező oxigéneltávolítással történő katalitikus oxigéneltávolításkor (I. reakcióút) (HDO 

reakció) 1 mol triglicerid molekula 3 mol, a triglicerid zsírsavláncával megegyező hosszúságú n-paraffinná, 

valamint propánná és 6 mol vízzé alakul át. A dekarboxilezési (II. reakcióút) és dekarbonilezési reakció során 

(III. reakcióút) az oxigéneltávolítás szén-dioxid, szén-monoxid és víz formájában történik. A keletkező n-

paraffinok szénatomszáma eggyel kisebb, mint a triglicerid molekulában lévőké. Egy adott katalitikus 

rendszerben az oxigéneltávolítás mind a három reakcióúton lejátszódik, azok mértéke azonban lényegesen 

eltér [5]. 

A hidrogénezés során keletkező nagy n-paraffin-tartalmú elegyet – elválasztás után – a szükséges 

mértékig izomerizálni kell a folyási tulajdonságok javítására [15]. Az így előállított termék a biogázolaj, 

amely nagy cetánszámmal és kiváló tulajdonságokkal rendelkezik alacsony hőmérsékleten is. 

A biogázolaj ugyan felhasználható önmagában is Diesel-motorok hajtására, de az általános 

felhasználás esetén rendszerint nem szükséges ilyen kiváló minőségű termék alkalmazása. Így a 

biogázolajnak gázolaj-keverőkomponensként való felhasználásának lesz elsősorban gyakorlati jelentősége. 

 

  



Kísérleti eredmények 

A biogázolaj előállításával kapcsolatban kísérleteket végeztünk növényi olaj laboratóriumi 

körülmények között végbehajtott hidrogénezésével különböző katalizátorok jelenlétében. 

Az elsődlegesen felmerülő kérdés az volt, hogy lehet-e laboratóriumi körülmények között, 

viszonylag egyszerűen növényi olajat hidrogénezni. Ennek érdekében a hidrogénezést különböző 

katalizátorok jelenlétéban, valamint különböző hőmérsékleten is megkíséreltük 

Kísérleti körülmények: kb. 100g növényi olaj hidrogénezése atmoszférikus nyomáson 3 óra 

időtartamig I. és II. esetben 0,5 g Pd katalizátor jelenlétében 200 és 250 °C-on, III. és IV. esetben 0,25 g Pt 

katalizátor jelenlétében 200 és 250 °C-on. 

  

22. ábra: Az étolaj és a termékek viszkozitása 3. ábra: Az étolaj és a termékek jódbrómszáma 

(1: étolaj; 2: I. termék; 3: II. termék; 4: III. termék; 5: IV. termék) 

 

24. ábra: Az étolaj és a termékek lobbanás- és gyulladáspontja 

(1: étolaj; 2: I. termék; 3: II. termék; 4: III. termék; 5: IV. termék) 

A legfontosabb kérdésre, hogy hidrogénezhető-e a növényi olaj laboratóriumi körülmények között, a 

válasz egyértelműen igen. Ez leginkább a második mintán látszik. Itt a hidrogénezés olyan mértékben ment 

végben, hogy a termék szobahőmérsékletre hűlve szilárd halmazállapotú lett. Tehát a második kísérletet 

mondhatjuk e tekintetben a legsikeresebbnek. 

A kísérleti eredményekből egyértelműen kitűnik, hogy a hőmérséklet növelése kedvez a 

hidrogénezés hatásfokának. Tehát lehetőség van ezen körülmények között növényi olaj telítésre, 

viszkózusabbá tételére, így alkalmasabbá tenni motorhajtóanyaggá. Az izomerizáció jelen körülmények 

között vélhetően nem ment végbe. 

 

0

2E-13

4E-13

6E-13

8E-13

1E-12

1,2E-12

1,4E-12

1,6E-12

1,8E-12

2E-12

0 1 2 3 4 5 6

h
/P

a
s

vizsgált olaj

119

120

121

122

123

124

125

126

127

0 1 2 3 4 5 6

J
ó

d
b

ró
m

s
z
á
m

vizsgált olaj

330

332

334

336

338

340

342

344

346

348

350

352

0 1 2 3 4 5 6

T
/°

C

A vizsgált olaj

lobbanás pont

gyulladás pont



Irodalomjegyzék 

[1] Halász J., Hannus I., Kiricsi I.: Környezetvédelmi technológia, JATEPress Kiadó, Szeged, 2007. 

[2] http://www.mszh.hu/kiadv/ipsz/200710-pdf/01-biomassza.pdf 

[3] http://www.bkik.hu/download/Hancsok.ppt 

[4] Halász J., Hannus I.: Kémiai technológia, JATEPress Kiadó, Szeged, 2006. 

[5] Krár M., Kovács S., Boda L., Leveles L., Thernesz A., Hancsók J.: Növényolajok motorhajtóanyag célú 

hidrogénezése NiMo/γ-Al2O3 katalizátoron, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, 

Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék 8201. Veszprém, Egyetem u. 10., MOL NyRt. TKD 

Technológia és Projektfejlesztés, Százhalombatta 2443, Pf. 1. 

[6] http://www.emk.nyme.hu/uploads/media/Hancsok.pdf 

[7] Hancsók Jenő: Korszerő motor- és sugárhajtómű üzemanyagok III. Alternatív motorhajtóanyagok, 

Veszprém 

[8] http://www.kreditvadasz.hu/education/preview/2705/view/Hungary/Szegedi-

Tudomanyegyetem/Termeszettudomanyi-es-Informatikai-Kar-SZTE-TTIK/Nem-tanari-szakok/Biologia-

BSc/Alternativ-Energiaforrasok/Kiadott-Anyag/Biohajtoanyag.html 

[9] Halász J., Hannus I.:Vegyipari és környezettechnikai műveletek, JATEPress Kiadó, Szeged, 2005. 

[10] S. Krondach, R. Pairintra, K. Krisnangkura: Improvement of used Vegetable Oil Quality for Diesel 

Engines; The Joint Graduate School of Energy and Environment, King Mongkut’s University of Technology 

Thonbury, Bangkok 10140, Thailand 

[11] M. A. Delucchi, Institute of Transportation Studies, University of California, Davis, CA 95616, USA, 

T. Lipman, University of California, Berkeley, 4152 Etcheverry Hall, RAEL, Berkeley, CA 94720, USA: 

APPENDIX A: ENERGY USE AND EMISSIONS FROM THE LIFECYCLE OF DIESEL-LIKE FUELS 

DERIVED FROM BIOMASS, 2003 

[12] J. Mikulec, J. Cvengroš, Ľ. Joríková, M. Banič, A. Kleinová: PRODUCTION OF DIESEL FUELS 

FROM WASTE TRIACYLGLYCEROLS BY HYDRODEOXYGENATION, Slovnaft VÚRUP, Bratislava, 

Slovak Republic,Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, 

Slovak Republic, 44th International Petroleum Conference, Bratislava, Slovak Republic, September 21-22, 

2009 

[13] G. W. Huber, P. O’Connor, A. Corma: Processing biomass in conventional oil refineries: Production of 

high quality diesel by hydrotreating vegetable oils in heavy vacuum oil mixtures; Chemical Engineering 

Department, University of Massachusetts-Amherst, Amherst, MA 01003, USA; BIOeCON BV 

Hogebrinkerweg 15e, 3871KM Hoevelaken, The Netherlands; Instituto de Tecnología Químicia, UPV-

CSIC, Universidad Politenica de Valencia, Valencia, Spain; 2007. 

[14] Cs. TÓTH, T. KASZA, S. KOVÁCS, P. BALADINCZ, J. HANCSÓK: INVESTIGATION OF 

CATALYTIC CONVERSION OF VEGETABLE OIL/GAS OIL MIXTURES; University of Pannonia, 

Department of Hydrocarbon and Coal Processing, Hungary, H-8201 Veszprém, P.O. Box 158. 

[15] http://vikkk.vein.hu/publix/mkn07/Krar_Marton_ELoHIDROGeNEZETT_NoVeNYOLAJOK_IZOME

RIZaLaSA.pdf 

http://www.mszh.hu/kiadv/ipsz/200710-pdf/01-biomassza.pdf
http://www.bkik.hu/download/Hancsok.ppt
http://www.emk.nyme.hu/uploads/media/Hancsok.pdf
http://www.kreditvadasz.hu/education/preview/2705/view/Hungary/Szegedi-Tudomanyegyetem/Termeszettudomanyi-es-Informatikai-Kar-SZTE-TTIK/Nem-tanari-szakok/Biologia-BSc/Alternativ-Energiaforrasok/Kiadott-Anyag/Biohajtoanyag.html
http://www.kreditvadasz.hu/education/preview/2705/view/Hungary/Szegedi-Tudomanyegyetem/Termeszettudomanyi-es-Informatikai-Kar-SZTE-TTIK/Nem-tanari-szakok/Biologia-BSc/Alternativ-Energiaforrasok/Kiadott-Anyag/Biohajtoanyag.html
http://www.kreditvadasz.hu/education/preview/2705/view/Hungary/Szegedi-Tudomanyegyetem/Termeszettudomanyi-es-Informatikai-Kar-SZTE-TTIK/Nem-tanari-szakok/Biologia-BSc/Alternativ-Energiaforrasok/Kiadott-Anyag/Biohajtoanyag.html
http://vikkk.vein.hu/publix/mkn07/Krar_Marton_ELoHIDROGeNEZETT_NoVeNYOLAJOK_IZOMERIZaLaSA.pdf
http://vikkk.vein.hu/publix/mkn07/Krar_Marton_ELoHIDROGeNEZETT_NoVeNYOLAJOK_IZOMERIZaLaSA.pdf


[16] M. Han, W. Yi, Q. Wu, Y. Liu, Y. Hong, D. Wang: Preparation of biodiesel from waste oils catalyzed 

by a Brønsted acidic ionic liquid; Department of Chemical Engineering, Tsinghua University, Beijing 

100084, China; Bioresource Technology 100 (2009) 2308-2310 

[17] D. Fritsch, G. Bengtson: Development of catalytically reactive porous membranes for the selective 

hydrogenation of sunflower oil, GKSS-Forschungszentrum, Institut für Polymerforschung, Max-Planck-

Strasse 1, D-21502 Geesthacht, Germany, 2006. 

[18] Halász J., Hannus I., Hernádi K., Kukovecz Á., Kónya Z., Tasi Gy., Kiricsi I.: Kémiai és 

környezetvédelmi technológiai gyakorlatok, JATEPress kiadó, Szeged, 2007.  

 


