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A

szerző

kutatómunkája

első

részében

különbőző

dízelgázolajok,

eltérő

zsírsavösszetételű repceolaj-metil-észterek (biodízelek), valamint az ezekből készített 5, 7 és
10%

biodízel-tartalmú

dízelgázolajok

hosszútávú

tárolási

stabilitását

vizsgálta.

Megállapította, hogy a jódszám és Rancimat indukciós periódus közötti összefüggések alapján
nagy bizonyossággal előre lehet jelezni az 5 és 7% biodízel-tartalmú minták tárolhatóságát.
Biodízelek oxidációjának folyamatát infravörös spektroszkópia (IR) segítségével
vizsgálta. Megállapította, hogy a biodízelek oxidációja során a kettőskötések cisz-transz
izomerizáción mennek keresztül, a zsírsav-metil-észterekből peroxidok, majd ezek bomlása
során hidroxil-csoportot tartalmazó vegyületek képződnek.
A disszertáció szerkezetében zsírsav-metil-észter csoportot tartalmazó szukcinimid
típusú detergens-diszpergens adalékok továbbfejlesztéséről is beszámol, leírja az új adalékok
molekulaszerkezetét . A szerző új szerkezetű szukcinimid típusú, zsírsav-metil-észter és
sztirol komonomer tartalmú detergens-diszpergens adalék kifejlesztését is ismerteti,
melyeknek jelentős kiegészítő viszkozitásindex-növelő hatása van a megfelelő detergensdiszpergens hatékonyság mellett. Az adalékok méretnövelt léptékben történő előállítására
félüzemi kísérleteket végzett, valamint az adalékok hatékonyságát motorkísérletekkel is
igazolta.
SETA TOST és Rancimat készülékekkel végzett mérések alapján a szerző alkalmasnak
találta a PIB-szukciminid detergens-diszpergens adalékokat a dízelgázolajok, biodízelek és
biodízel-tartalmú dízelgázolajok oxidációs stabilitásának javítására. Megállapította, hogy a
vizsgált minták esetén a tárolás során bekövetkező oxidációs stabilitás csökkenés
utóadalékolással kompenzálható.
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ABSTRACT
IMPROVING THEQUALITY OF TRIGLYCERIDE BASED
MOTOR FUELS
Ádám Beck
University of Pannonia
MOL Department of Hydrocarbon and Coal Processing

During the research work long-term storage stability of various diesel gas oils, rapeseed
oil methyl esters (biodiesels) with different fatty acid composition and 5, 7, and 10 %
biodiesel containing diesel gas oils was investigated. It was found that storage stability of 5
and 7 % biodiesel containing diesel gas oil samples can be predicted with great certainty
based on the relationships between the iodine value and the Rancimat induction period.
Oxidation of biodiesel was investigated by infrared spectroscopy (IR). It was found that
that during oxidation of biodiesel the double bonds undergo cis-trans isomerization, fatty acid
methyl esters form peroxides which further decompose to hydroxyl compounds.
The dissertation reports the development of a novel succinimide type detergentdispersant additive, which has fatty acid methyl esters and styrene comonomer in its structure.
In such a way significant additional viscosity index increasing effect was measured besides
the maintained detergent-dispersant efficiency.
Based on the measurements carried out with SETA TOST and Rancimat apparatus the
author found the developed detergent-dispersant additives are suitable to improve the
oxidation stability of diesel fuels, biodiesels and biodiesel containing diesel fuels. Oxidative
stability decrease of the samples due to long term storage could be compensated by aftertreatment of selected additives.
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MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÁ DI CARBURANTI
DIESEL A BASE DI TRIGLICERIDI
Ádám Beck
Universitá della Pannonia
MOL Dipartimento di lavorazione degli Idrocarburi e del
Carbone

Durante il lavoro di ricerca è stata studiata la stabilità a lungo termine dei vari gasoli,
esteri metilici di olio di colza (biodiesel) con diversa composizione di acidi grassi e con
contenuto percentuale di biodiesel del 5, 7 e 10% . Si è trovato che, in base alle relazioni tra
il valore di iodio e il tempo di induzione valutato tramite il metodo Rancimat, può essere
prevista con grande certezza la stabilità di stoccaggio dei campioni di gasolio contenenti il 5 e
7% di biodiesel.
L’ossidazione del biodiesel è stata studiata utilizzando la tecnica della spettroscopia
infrarossa (IR). Si è constatato che durante l'ossidazione di biodiesel i doppi legami subiscono
isomerizzazione cis-trans, gli esteri metilici degli acidi di grassi formano perossidi che si
decompongono ulteriormente in composti ossidrilici.
La tesi riporta lo sviluppo di un nuovo additivo detergente-disperdente tipo succinimide,
che ha nella sua struttura esteri metilici degli acidi di grassi e stirene comonomero . In questo
modo è stato misurato un significativo effetto aggiuntivo sull’ incremento dell’indice di
viscosità oltre al mantenimento dell’efficienza detergente-disperdente.
Sulla base delle misurazioni effettuate con apparecchi SETA TOST e Rancimat, l'autore
ha osservato che gli additivi detergenti-disperdenti tipo PIB-succinimide sono atti a migliorare
la stabilità all'ossidazione di gasoli, biodiesel e gasoli contenenti biodiesel c. La diminuzione
della stabilità ossidativa dei campioni dovuta allo stoccaggio a lungo termine potrebbe essere
compensata da un post-trattamento degli additivi selezionati.
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