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Abstract 
The 1970 energy crisis stimulated research into alternative fuels, with the aim of reducing the 

dependency on oil in the strategic sector of transport. Today the main reason for the interest in renewable 
biofuels is the possibility of obtaining a substantial reduction of noxious exhaust emissions from combustion, 
especially as statutory limits are becoming more stringent and more exhaust components are regulated. Wider 
use of a chemically simple fuel such as bioethanol will mean that there are fewer harmful effects on life and 
ecosystems. 

 
1. Bevezető
Az Európai Bizottság által körvonalazott stratégia értelmében az Európai Unión belül 2020-ig az összes 

felhasznált motorhajtó anyag 20 %-a alternatív üzemanyag kell legyen. Ezt az arányt fokozatosan érik el: két 
év múlva a bioüzemanyag felhasználása a 2 %-ot , 2010-ben pedig az 5,7 %-ot célozza meg. 

A közlekedési szektor a végső energiafogyasztás több mint 30 %- át teszi ki, aminek növekvő tendenci-
ája magával vonja a szén-dioxid kibocsátás növekedését is. Ilyen feltételek mellett a szén-dioxid kibocsátás 
2010-ig 50 %-kal nő, amely arányból a közlekedésnek 84 %-os a hozzájárulása. 

Az energiafüggőség csökkentésének, az energiaellátás biztonságának valamint a környezeti károk mér-
séklésének egyik eszköze a bioüzemanyagok közlekedésben való hasznosítása. 

Egyik legfontosabb és valós jövővel rendelkező alternatív motorhajtó anyag a belsőégésű motorok kö-
vetelményeit, az előállítási folyamatok gazdaságosságát valamint a tárolási és elosztási elvárásokat tekintve az 
alkoholok csoportja. Előállításukra számos biomassza forrás áll rendelkezésre, elsősorban a mezőgazdasági és 
erdészeti termékek, illetve melléktermékek. 

Az alkoholok a paraffinokból (alkánok) vagy a telített ciklo–szénhidrogénekből származnak, egy vagy 
több hidrogén atom OH csoporttal való helyettesítésével. Az így nyert oxigéntartalom a motorikus folyamato-
kat tökéletesebbé teszi, mivel az égés teljesebb lesz, valamint a károsanyag kibocsátás mértéke csökken. 

Az alkohol alapú motorhajtó anyagokat a 20. század folyamán részben vagy egészben gyakran alkal-
mazták motorüzemanyag-helyettesítőként. Egészen a 70-es évekig felhasználásukra viszonylag szűk körben 
került sor: a hatvanas évekig kísérleti jelleggel alkalmazták, illetve válsághelyzetekben (háború, energiakrízis) 
üzemanyagpótlásként. A hetvenes évektől kezdődően figyelhető meg a világ számos országában a motoralko-
holok alkalmazásának előretörése, amit az energetikai szempontok mellett a növekvő környezetvédelmi elvá-
rások valamint agrárgazdasági megfontolások vezérelnek.  

 
2. A motoralkoholok 
A motorhajtásra alkalmas alkoholok csoportját, a mai szaknyelv motoralkoholnak vagy egyszerűen mo-

talkó-nak nevezett el és az oxigén tartalmú szerves vegyületek csoportjába sorolja. Gazdaságilag legfontosab-
bak a metanol, az etanol, a metil-tercier-butil-éter (MTBE), az etil-tercier-butil-éter (ETBE) valamint a tercier-
butil-alkohol (TBA). Ezek legfontosabb fizikai és kémiai jellemzőit és állandóit az 1-es táblázatban foglaltuk 
össze.  
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A motoralkoholok fontosabb fizikai és kémiai jellemzői és állandói 1. táblázat 
 

Tulajdonság/állandó Metanol Etanol TBA MTBE ETAE Benzin Gázolaj 

Kémiai képlet CH3OH C2H5OH C4H9OH C5H12O C6H14O Normál Szu-
per –

Molekulatömeg 32,042 46,070 74,12 88,15 102,18 ≈98 ≈204 
Fő összetevők tömegaránya, % 

– C
– H
– O

37,5 
12,5 
50 

 
52 
13 
35 

 
64,86 
13,50 
21,64 

 
68,18 
13,63 
18,19 

 
70,59 
13,72 
15,69 

 
≈85 
≈15 

 
≈86 
≈12 
≈2

Olvadáspont (1,013⋅103 N/m2)
– olvadási hőmérséklet, K 
– olvadási hő, kJ/kg 

 
175,35 

98 

 
158,40 

109 

 
247,50 

n.a. 

 
157,5 
n.a. 

 
n.a. 
n.a. 

 
243 
n.a. 

 
238...278 

n.a. 
Forráspont (1,013⋅103 N/m2)

– forrási hőmérséklet, K 
– párolgási hő, kJ/kg 

 
337,85 

1100,75 

 
351,5 
854 

 
355,8 
510 

 
328,3 
337 

 
359,3 
310 

 
303…363 
290…420 

 
453…633 
180…360 

Kritikus pont 
– kritikus hőmérséklet, K 
– kritikus nyomás, MPa 
– kritikus sűrűség, kg/m3

513,15 
7,945 
358 

 
5166,15 

6,30 
280 

 
508 
n.a. 
n.a. 

 
500 
n.a. 
n.a. 

 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

 
≈743 
≈2,2 
n.a. 

Normál állapot  
(1,013⋅103 N/m2 és 293 K) 

– sűrűség, kg/m3

– fajlagos hő, J/kg⋅fok 
– dinamikus viszkozitás, N⋅s/m2

– felületi feszültség, N/m 

 

0,796 
2,367 
584 
n.a. 

 

0,794 
2,369 
1200 
n.a. 

 

0,792 

 

0,746 

 

0,750 

 

0,735…0,760 
2,010 
420 

0,8…0,9 

 

0,825…0,870
1,03 

2000…7000 
0,014 

Fajlagos fűtőérték, kJ/kg 19937 26805 32560 35200 36500 42690 42600 
Gyulladási hőmérséklet, K 736,9 695,8 n.a. n.a. n.a. 530…600 473…493 
Levegő szükséglet, kg/kg 6,44 8,95 11,1 11,7 12,1 14,9 14,5 
Oktánszám 

– ROZ (Research módszer) 
– MOZ (Motor módszer) 

 
87 

106 

 
87 

106 

 
100 
113 

 
100 
117 

 
100 
114 

 
80 
90 

 
90 
98 

 
–
–

Cetánszám (CZ) 0…3 5…10 – – – – – 45…55 
Gyújtáshatár, gáztérfogatrész leve-

gőben, % 
– alsó 
– felső

3,5 
15 

 

5,5 
26 

 

n.a. 
n.a. 

 

n.a. 
n.a. 

 

n.a. 
n.a. 

 

≈0,6 
≈8

n.a. 
n.a. 

 

≈0,6 
≈7,5 

A táblázatból kitűnik, hogy a motoralkoholok párolgási hője jóval nagyobb, mint a hagyományos mo-
torhajtó anyagoké. Ez elsősorban a motorok hidegindítását nehezíti meg, ami például a metanol esetében csak 
13 °C fölött lehetséges. Ezt a hátrányos tulajdonságot izopentán vagy dimetil-éter hozzáadásával lehet hatéko-
nyan korrigálni, ami a metanol esetében 8,5 százalékarányban történik. A tiszta metanol használata azért is 
nehézkes, mert a keverék (üzemanyagpára + levegő) képzéséhez megközelítőleg 7-szer annyi hőre van szük-
ség, mint a hagyományos motorhajtó anyagok esetében. 

A kopogásállóságot tekintve a motoralkoholok jobbaknak bizonyulnak a közel 100-as oktánszámukkal, 
ami lehetővé teszi a gyengébb minőségű benzinek feljavítására. 

Cetánszámukat vizsgálva, ami a gyúlékonyságot jellemzi, az alkoholok tízes nagyságrenddel kisebbek, 
ezért tisztán nem is alkalmazzák dízel motoroknál, hanem gázolaj-alkohol keveréket használnak. A mért 
cetánszám alacsony értékei elsősorban a mérési módszereknek tudhatók be, amelyeket a fosszilis eredetű
szénhidrogénekre dolgoztak ki. A gyakorlat bebizonyította, hogy valójában a motoralkoholok cetánszáma 15 
és 30 közé tehető, amit a gyulladási késedelem alapján határoztak meg. 

Ami az égési sebességet illeti – ez elsősorban a hőleadás sebességét jellemzi – nagyobb a motoralkoho-
loknál mint a benzineknél, főleg szegény keverékek esetében, ami a hatásfok közel 10%-os növekedését 
eredményezi. 

Az égési hőmennyiség jóval kisebb az alkoholok esetében a hagyományos motorhajtó anyagokénál, 
például a metanolé csak 19937 kJ/kg, az etanolé csak 26805 kJ/kg, míg a benziné 42700 kJ/kg és a gázolajé 
42600 kJ/kg. Ez azonban kompenzálódik a keverékképzés során. A tökéletes égéshez szükséges keverék leve-
gő/üzemanyag aránya 6,44 a metanol esetében, szemben a benzinével ami 14,9. Ez a tény teszi lehetővé a 
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motoralkoholok alkalmazását, különösebb motorteljesítmény csökkenés nélkül, de ehhez a motoralkohol–
hozam megközelítőleg kétszerese kell, legyen a hagyományos üzemanyagénak. 
 

2.1. Benzin–motoralkohol keverékek 
Az Otto típusú motoroknál jelenleg két fajta motoralkohol került kereskedelmi forgalomba: Európában 

az M15-ös jelzésű, 15% metanolt tartalmazó benzinkeverék és az Amerikai Egyesült Állomokban a Gasoholul 
elnevezésű 10% etanol tartalmú benzinkeverék. Az alkoholok magas oktánszáma lehetővé teszi magasabb 
sűrítési arányok alkalmazását (1:11 … 1:14), ami a motor hatásfokát és teljesítményét 5-10%-kal növeli. 

 
2.2. Gázolaj–motoralkohol keverékek 
Dízelmotorok hajtására gyakorlatilag csak a gázolaj–etanol keverékek használhatók, mivel a metanol 

alapú alkoholok nem vegyülnek a gázolajjal, alacsony cetánszámuk miatt pedig tisztán nem alkalmazhatóak. 
Az etanol oldhatósága is nagymértékben korlátozott, függ a gázolaj kémiai összetételétől, a víztartalomtól, 
valamint a keverék hőmérsékletétől (kicsapódás). Az etanol magas nedvszívó tulajdonsága miatt a gázolaj-
etanol keverékek víztartalma a tárolás ideje alatt megnövekszik, ami a hajtóanyag destabilizációjához vezet. 
Kezdetben a keverék felszínén képződő vizes emulzió idővel alászáll a tároló tartály aljára. A gázolaj–etanol 
keverék viszkozitása és cetánszáma csökken az etanol részarányának növekedésével, ami az etanol részará-
nyát gyakorlatilag 20% alá szorítja. Az öngyulladás elősegítésére jelenleg különböző adalékokat használnak, 
mint például az izopropil-nitrát vagy a normál-butil-nitrát. 

 

1. ábra 
A benzin–bioetanol keverékek oktánszámának ill.  

a gázolaj–bioetanol keverékek cetánszámának változása az etanol térfogatarányának függvényében 
 

2.3. A bioetanol 
A motoralkoholok közül a világon a legelterjedtebbe bioüzemanyag a bioetanol (víztelenített alkohol). 

A bioetanolt használhatják a kőolaj alapú üzemanyag helyettesítőjeként, vagy a benzinbe/gázolajba keverve. 
A keverés történhet közvetlenül, illetve a kőolaj-finomítás során keletkező melléktermék, az izobutilén hozzá-
adásával. A bioetanol hagyományos üzemanyagokhoz történő keverését leggyakrabban éterezés, izobutilénnel 
történő reagáltatás előzi meg. Így jön létre a bioetanol tartalma miatt bioüzemanyagnak tekinthető etil-tercier-
butil-éter (ETBE). Az ETBE leggyakrabban használt hagyományos oktánszám-növelő, az MTBE (metil-
tercier-butil-éter) kiváltására szolgál, és azért keverik a benzinhez, hogy annak oxigéntartalmát, oktánszámát 
növeljék. Az ETBE azért bioüzemanyag, mert a gyártásához használt bioetanol növényi eredetű. Ezzel szem-
ben az MTBE előállításához jelenleg használt metanol nem megújuló erőforrásból származik, hanem a földgáz 
feldolgozásából.  

Az ETBE gyártásához használt vízmentes alkohol, a bioetanol alapanyaga alapvetően keményítő illetve 
cukor és cellulóz típusú (növényi eredetű szálak, rostok) lehet. Európában a cukorrépa, a búza és a kukorica, 
Észak-Amerikában a kukorica és a búza, Dél-Amerikában a cukornád. Egyrészt készülhet keményítő és cukor 
alapanyagú mezőgazdasági terményekből (búza, kukorica, cukorrépa, burgonya, manióka, cukornád). Ezen 
növények motoralkohol termelésre való alkalmasságát a 2-es táblázatban foglaltuk össze. 
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Különböző növények termésviszonyai és alkoholpotenciálja 2. táblázat 
 

Növény Termelés Etanolkihozat 
Átlag, t/ha Össz., millió t 

Átalakítási  
hatékonyság, % l/t l/ha 

Cukorrépa 38,0 143 35 95 4300 
Búza 3,5 82 24 356 1200 

Kukorica 4,5 49 32 387 2100 
Burgonya 10,3 0,1 82 110 3050 
Cukornád 57,0 187 31 67 5300 

A legkönnyebben a burgonya (burgonyakeményítő) alakítható át etanollá, azonban hektáronkénti ener-
gia-kihozatalban a cukornád és a cukorrépa is megelőzi. 
 

2. ábra 
A bioetanol felhasználási és újratermelődési körfolyamata 

 

A bioetanolt többlépcsős folyamatban állítják elő: cukoroldat ill. keményítő szuszpenzió főzése, 
élesztős erjesztés, alkohol töményítés 95 %-ig desztillálással, vegyszeres vagy membránszűréses víztelenítés. 
A kb. 99,5 %-ig töményített etilalkohol előállítási energiaszükséglete 5363 kJ/l, amitől a bioetanol 
energiamérlege negatív (kb. 1/2), amit a desztillálási maradék takarmányként való felhasználása sem tud 
pozitívvá tenni.  

3. Kísérleti kutatások 
A kísérleti kutatásokat, amelyek a bioetanol közszállításban való hasznosításának lehetőségét vizsgál-

ták, a Kolozsvári Műszaki Egyetem Gépjárművek tanszéke valamint a kolozsvári Közszállítási Vállalat fék-
termeiben végeztük. A kutatások főbb célkitűzése a gazdasági jellemzők és a környezetvédelmi mutatók ösz-
szehasonlító mérése volt. A felhasznált motorhajtó anyagok legfontosabb jellemzői a 2-es számú táblázatban 
vannak összefoglalva. 

A felhasznált keverékek főbb jellemzőit a 3-as számú táblázat tartalmazza. 
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Gázolaj és 10%, 15%, 20%-os  gázolaj–etanol keverék jellemzői 3. táblázat 
 

Motorhajtó anyag Jelölés Fűtőérték, MJ/kg Cetánszám Sűrűség, g/l, 20 °C-on 
Gázolaj Diesel 42,35 49 837,6 
Gázolaj + 10 % etanol E10 Diesel 41,00 43,5 832,8 
Gázolaj + 15 % etanol E15 Diesel 40,27 41,5 832,0 
Gázolaj + 20 % etanol E20 Diesel 39,65 35,6 827,8 

3.1. A gazdasági jellemzők mérése és kiértékelése 
A számítógéppel irányított motorfékpadi mérések motorteljesítményre vonatkozó eredményeit a 3-as 

ábrán mutatjuk be. Megfigyelhető, hogy a teljesítmény jelleggörbe 5-10 %-os csökkenést mutat az E15 Die-
sel-nél a gázolajhoz képest (3.a ábra), ami elsősorban a fűtőérték alacsonyabb szintjének tudható be, de az 
alacsonyabb cetánszám is felelős érte. A fajlagos motorhajtó anyag fogyasztás is kedvezőtlenül változik a 
teljesítményhez hasonló arányban (3.b ábra), ám a fajlagos energiafogyasztás pozitív mérleget mutat (3.c áb-
ra). 

 

3. ábra 
A nettó teljesítmény (a), a fajlagos hajtóanyag fogyasztás (b) valamint a fajlagos energiafogyasztás (c) 

 összehasonlítása gázolaj és gázolaj-bioetanol keverék felhasználásánál 
 

3.2. A károsanyag–kibocsátás mérése és kiértékelése 
A bioetanolnak, akár a biodízelnek, az a kedvező tulajdonsága, hogy elégetésekor annyi CO2 szabadul 

fel, mint amennyit a növény azt megelőzően megkötött, így nem járul hozzá az üvegházhatás erősödéséhez. 
A füstölés mértékének alakulását az abszolút és fajlagos fényáteresztés mértékével a 4-es számú ábra 

mutatja be.  A füstölés közel 45 %-os csökkenése elsősorban az etanol magasabb oxigéntartalmának a követ-
kezménye, ami lehetővé teszi a motorhajtó anyag teljesebb égését. 
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4. ábra 
A fényáteresztés abszolút (a) 

 és fajlagos (b) alakulása a motor teljes terhelésénél 
 

Összefoglalás 
Az E15 Diesel típusú üzemanyaggal működő motor teljesítménye megközelítőleg 10 %-kal alacso-

nyabb a fogyasztás hasonló mértékű csökkenése mellett. Csökken a kipufogógáz mennyisége és ennek  nitro-
gén-oxid tartalma is. 

 

5. ábra 
A motorféktermi mérések eredményeinek 

 abszolút (a) és fajlagos b) összehasonlítása 
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A legfontosabb előnyök azonban a füstölés és a CO kibocsátás csökkenésében rejlenek, százalékos ará-
nyukat tekintve jóval meghaladják a teljesítménycsökkenés mértékét.  

Végül essen szó a bioetanol motorhajtóanyagként való alkalmazásának költségeiről is. A bioalkoholok 
oxigéntartalmuk miatt korrózívabbak a gázolajoknál, ezért a motor fém és gumi alkatrészeire rongáló hatással 
vannak. Ezenkívül, a részvételi arányuktól valamint az alkalmazott keverékképző rendszer típusától függően, 
átalakítási és adalékolási költségek adódnak (5. táblázat). 

 
Átalakítási és adalékolási költségek 5. táblázat 
 

Módszer Átalakítandó részek Átalakítási költségek Adalékanyag költségei 
etanol-gázolaj keverék 

emulgátor nélkül nincs nincs nincs 

etanol-gázolaj keverék 
emulgátorral nincs nincs kicsi 

etanolbefecskendezés  
a beszívott levegőbe 

+ tartály; szabályzó, be-
fecskendező

szivattyú, porlasztó 
közepes 

nincs 
 

etanolbefecskendezés  
az égéstérbe 

+ tartály; szabályzó, be-
fecskendező szivattyú, 

porlasztók 
közepes kicsi (kenőanyagok) 

motor-átalakítás 
szikragyújtásra 

gyújtórendszer, 
gyújtógyertya 

közepes nincs 

etanol + adalék nincs nincs nagy 

Megállapítható, hogy a bioetanol motorhajtóanyagként való hasznosítása elsősorban környezet kímélő
szempontokból előnyös. 
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