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KIVONAT
A

jelölt

doktori

értekezésében

ismertette

a

bio-komponens

tartalmú

motorhajtóanyagok, ezen belül a növényolajok és gázolajok együttes hidrogénezésével
előállított növelt paraffin-tartalmú dízelgázolajok szükségességét és jelentőségét.
Bemutatta azok lehetséges alapanyagait, előállításuk kémiáját, továbbá összefoglalta az
együttes feldolgozás katalizátorairól, valamint az eljárásokról és azok paramétereiről
rendelkezésre álló adatokat.
Kutatási tevékenysége során bio-komponens tartalmú Diesel-motorok hajtására
alkalmas motorhajtóanyagok előállítását vizsgálta növényolajok és gázolajok egy
katalitikus lépésben való együttes hidrogénezésével.
Ennek során tanulmányozta az alapanyagok összetételének és a műveleti
paraméterkombinációk hatását a termékek hozamára és a céltermékek alkalmazástechnikai
tulajdonságaira. Vizsgálta az elegy alapanyag triglicerid-, kén- és aromástartalmának és a
gázolaj komponens forrásponttartományának hatását az együttes átalakításra.
Megállapította, hogy a vizsgált NiMo/Al2O3 katalizátorok alkalmasak triglicerid
tartalmú gázolajok feldolgozására. A megfelelő összetételű alapanyagok megválasztásával
a kedvezőnek talált műveleti paraméterkombinációk alkalmazása esetén a nagy hozammal
előállított bio-komponens tartalmú céltermékek főbb tulajdonságai kielégítették a
dízelgázolaj szabvány előírásait.
Igazolta, hogy a fosszilis eredetű alapanyag komponensei nem befolyásolják a
trigliceridek átalakítását, mivel azok reakciósebessége nagyobb a gázolajok heteroatom
eltávolító és aromástelítő reakcióiénál. Azonos körülmények között a gázolajokhoz
hozzáadott trigliceridek azonban csökkentik a kéneltávolító reakciók hatékonyságát, mivel
a heteroatom eltávolító reakciók a katalizátor azonos aktív helyein mennek végbe, és a
triglicerid komponensek jelentősen növelik az alapanyag elegyek összes heteroatomtartalmát, és így csökken a hidrogénfelesleg is. A szakirodalomban javasolt eljárások és
kísérleti eredményei alapján elkészítette az eljárás kőolajfinomítói környezetbe illeszthető
általános folyamatábráját.
Kulcsszavak: bio-motorhajtóanyagok, együttes feldolgozás, hidrogénezés
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PRODUCTION OF MODERN FUEL FOR DIESEL ENGINES
BY COMBINED QUALITY IMPROVEMENT
OF VEGETABLE OILS AND GAS OILS
CSABA TÓTH
University of Pannonia
Department of MOL Hydrocarbon and Coal Processing
ABSTRACT
In the PhD dissertation the necessity and the importance of fuels containing biocomponents primarily that of the diesel fuels with increased paraffin content produced by
co-hydrogenation of vegetable oils with gas oils was described. It was presented their
possible feedstocks and process chemistry, as well as summarized the available
information on catalysts, technologies and process parameters for co-processing.
During the research and development activity the production of diesel fuels containing
bio-components was investigated by co-hydrogenation of vegetable oils with gas oils in
one catalytic step.
In the course of this work the yield of the products and the application properties of
the main products as a function of the applied composition of the feedstocks and process
parameter combinations were investigated. The effect of the triglyceride, sulfur and
aromatic content of feedstocks and the boiling point range of the gas oil feedstock
components on the co-processing were examined.
It was found that the tested NiMo/Al2O3 catalysts were suitable for processing of gas
oils containing triglycerides. By appropriate selection of the composition of feedstocks and
by using the advantageous process parameter combinations the main properties of the high
yield target products containing bio components were satisfied the requirements of the
diesel fuel standard.
It was found that the fossil feedstock component does not affect the conversion of
triglycerides, as their reaction speed is higher to the heteroatom removal and aromatic
saturation reactions of the gas oils. Under the same conditions the triglycerides added into
the gas oils reduce the efficiency of the sulphur removal reactions, whereas the heteroatom
removal reactions take place in the same active sites of the catalyst and the triglyceride
components significantly increase the total heteroatom content of the feedstock mixtures
and thus significantly decreasing the surplus of hydrogen. The general process flow chart
of the technology which can be integrated into a refinery environment was prepared based
on the processes proposed in the literature and based on the experimental results.
Keywords: biofuel, co-processing, hydrogenation
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HERSTELLUNG MODERNER KRAFTSTOFFE FÜR DIESELMOTOREN DURCH
GEMEINSAME QUALITÄTSVERBESSERUNG VON PFANZENÖLEN UND GASÖLEN
CSABA TÓTH
Pannonische Universität
MOL Lehrstuhl für Mineralöl und Kohleverarbeitung
ABSTRACT
Die Dissertation beschäftigt sich mit der Notwendigkeit und Bedeutung der Kraftstoffe
mit Bio-Komponenten, unter anderem um die Dieselkraftstoffe mit erhöhtem
Paraffingehalt, die bei gemeinsamer Hydrierung von Pflanzenölen und Gasölen hergestellt
werden. Die Dissertation stellte die möglichen Rohstoffe sowie die chemische Prozesse der
Herstellung vor und fasste weiterhin die Daten über die Katalysatoren für die gemeinsame
Verarbeitung sowie über die Verfahren und deren Betriebsparameter zusammen.
Während der Forschungstätigkeit wurde die Herstellung von Kraftstoffen für
Dieselmotoren mit Bio-Komponenten mit kombinierter Hydrierung von Pflanzenölen und
Gasölen in einer katalytischen Stufe untersucht.
Dabei wurden die Wirkung der Rohstoffzusammensetzung und der
Betriebsparameterkombinationen auf die Ausbeute von den Produkten und die
anwendungstechnischen Eigenschaften der Zielprodukte untersucht/beobachtet/beleuchtet.
Die Wirkung des Triglycerid-, Schwefel- und Aromatengehalts der Rohstoffmischung und
sowie die des Siedebereichs der Gasölkomponenten wurde bei kombinierter Verarbeitung
untersucht/analysiert.
Es wurde festgestellt, dass die untersuchten NiMo/Al2O3-Katalysatoren für die
Verarbeitung der Gasöle mit Triglyceridgehalt geeignet sind. Durch geeignete
Rohstoffzusammensetzung und bei der Verwendung von als vorteilhaft geltende
Prozessparameterkombinationen erfüllten die hoher ausbeute hergestellt Zielprodukte mit
Bio-Komponentengehalt die Haupteigenschaften der Vergaben der Dieselkraftstoffnorm.
Es wurde festgestellt, dass die fossilen Rohstoffkomponenten keinen Einfluss auf die
Konvertierung von Triglyceriden haben, da ihre Reaktionsgeschwindigkeit höher als die
der Heteroatomentfernungs- und Aromatensättigungs-Reaktionen der. Unter den gleichen
Bedingungen reduzieren die zu den Gasölen hinzugefügten Triglyceride jedoch die
Effizienz der Schwefelentfernungsreaktionen, während die HeteroatomentfernungsReaktionen in der gleiche aktive Zentrumen des Katalysators erfolgen und die TriglyceridKomponenten so den gesamten Heterogehalt der Rohstoffmischung wesentlich erhöhen
und damit auch der Wasserstoffüberschuss abnimmt. Auf Basis der in der Literatur
vorgeschlagenen Verfahren und Versuchsergebnisse wurde das allgemeine
Prozessflussdiagramm vorbereitet und an die Umgebung der Raffinerie angepasst.
Schlüsselwörter: Biokraftstoffe, gemeinsame Verarbeitung, Hydrierung
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