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KIVONAT
A jelölt a dolgozat irodalmi részében bemutatta a bioeredetű motorhajtóanyagok
kutatásának jelentőségét. Összefoglalta a második generációs biogázolaj (bioeredetű,
nagy triglicerid- és szabadzsírsav tartalmú alapanyagokból előállított n- és i-paraffinok
elegye) előállítása során lejátszódó reakciókat, és az előállítás technológiai
megvalósításának

lehetőségeit.

A

vonatkozó

szakirodalmi

közlemények

és

szabadalomak ismeretanyaga alapján megállapította, hogy szükséges az alapanyag bázis
bővítése a hulladék alapanyagok irányába, amely terület alig kutatott. Ilyen hulladék
alapanyag a fehérjefeldolgozókban keletkező erősen szennyezett technikai zsiradék. A
jelölt ismertette az ilyen jellegű hulladék alapanyagok szennyezőinek hatásait, továbbá
bemutatta a tisztításra és előkezelésre alkalmas eljárásokat.
A dolgozat kísérleti részében hulladék állati zsiradékokkal végzett tisztítási kísérletek
és heterogén katalitikus hidrogénező reaktorkísérletek eredményeit mutatta be. Ezek
során

állati

eredetű

hulladék

zsiradékok

biogázolaj

előállítására

való

alkalmazhatóságának tanulmányozására végzett kísérleteket különböző technológiai
megvalósítások és a kőolajiparban elterjedten és sikeresen alkalmazott kétfémes
átmenetifém/hordozó (NiMo/Al2O3 és CoMo/Al2O3) katalizátorok alkalmazásával.
Megállapította, hogy az állati eredetű zsiradékok felhasználhatóak motorhajtóanyag
célú hidrogénező átalakítás alapanyagaként. Szennyezett hulladék zsiradékokkal
folytatott kísérleti tevékenység eredményei alapján bizonyította, hogy ezen alapanyagok
is alkalmazhatóak jó minőségű termékek nagy hozammal történő előállítására. Ennek
során azonban a megfelelően és gazdaságosan történő, hosszú idejű üzemeltetés
alapfeltétele az alapanyagok megfelelő mértékű tisztítása és a célirányos technológiai
megvalósítás.
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ABSTRACT
In the Ph.D. dissertation the necessity and importance of bio derived transportation
fuels was described along with the summarization of the reaction routes and possible
options of technological implementation of bio gas oil production. It was stated that it is
necessary to broaden the feedstock base of these bio derived fuels. It was concluded that
one of the possible feedstocks is the waste fats which are produced in rendering
facilities from carcasses and slaughterhouse wastes. The common contaminants of these
kind of materials and their effects for the conversion technologies was also stated in the
dissertation along with the possible pre-treatment processes for the purification of such
waste materials.
The main objective of the dissertation was the investigation of the utilization
possibilities of waste animal fats as a base stock for bio gas oil production. In the course
of the work feedstock pre-treatment experiments were carried out. On the other hand,
hydrogenation experiments were also executed on bimetallic transition metal/support
catalysts (NiMo and CoMo on alumina) widely used by refineries to investigate the
utilization possibilities of waste animal fats.
According to the experimental results it was ascertained that high quality engine fuel
products can be made with high yields, on the basis of these feedstocks, but for an
ecological point of view and for long term operations a basic condition next to the
appropriate technological solution, is the proper purification and pre treatment of the
waste feed.
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RÉSUMÉ
Dans la dissertation de Ph.D. la nécessité et l’importance des carburants de transport
d’origine bio-dérivés ont présentés en résumant des routes de réactions et les
possibilités de l’implémentation technologique de la production du bio gas. Il a été
indiqué qu’il est nécessaire d’élargir la base des matières premières des biocarburants
dérivés. Il a été conlu que les matières premières possibles sont les graisses de déchets
qui sont produites par l’équarrissage des déchets d’abattoirs et des carcasses. Les
contaminants courants de ces types de matériaux et de leurs effets des techniques de
conversion sont cités dans la dissertation ainsi que le processus du pré-traitement
possible pour la purification des déchets.
L’objectif principal de la thèse est la possibilité de l’utilisation des graisses de
déchets d’origine animale comme l’huile de base pour la production du bio gas. Au
cours des expériences du travail de prétraitement des matières premières ont été
réalisées. D’autre part, des expériences d’hídrogénation ont été exécutés sur transition
catalyseurs métal/support bimétalliques (NiMo and CoMo sur alumine) largement
utilisés par les raffineries pour étudier des possibilités d’utilisation des graisses de
déchets d’origine animale.
D’après les résultats expérimentaux, ila été constatéque les produits de carburant du
moteur de haute qualité peuvent-être faites avec des rendements élevés, sur la base de
ces matières premières, mais d'un point de vue et pour les operations à long terme une
condition de base écologique à côté de la solution technologique appropriée est la
purification et un traitement préalable de la charge de déchets.
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