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1. fejezet - 1. A biodízel 

1. 

A biodízel növényi olajokból, zsírokból alkohollal átészterezéssel előállított észter alapú bioüzemanyag 

dízelmotorok számára, amely önmagában a fosszilis hajtóanyagot helyettesítve vagy azzal keverve használható. 

A biohajtóanyagok megújuló energiaforrásból, biomasszából állítható elő. A biodízel motorokban való 

elégetésekor a keletkező szén-dioxid nem terheli a környezetet, mert az a növény termesztésekor a fotoszintézis 

során abba ismét beépül. A biodízel alternatív hajtóanyagnak tekinthető, tehát nem fosszilis energiahordozóból 

előállított, szűkebb értelemben nem kőolaj alapú hajtóanyag. 

A legjelentősebb, szakirodalom által is említett alapanyagok: repce, napraforgó, szója, pálma, mogyoró, gyapot, 

kókusz, olíva, ricinus. Az olajos növények egyéb alkotóelemei, a biodízel szempontjából melléktermékek, de a 

mezőgazdaságban hasznosíthatók. 

Számos vizsgálat mutat arra, hogy az ilyen oxigéntartalmú üzemanyagok, illetve gázolajjal képzett különböző 

anyagú keverékeik használatával – a forrástól a kipufogóig életciklusban – jelentősen csökkenthető a tökéletlen 

égésből származó szén-monoxid, szénhidrogének, szilárd részecskék emissziója. 

A dízelmotorok növényi olajokkal történő üzemeltetésére irányuló, intenzív kísérletek az 1970-es évek végétől 

indultak meg több európai országban és az USA-ban. 

A növényi olajokat dízelmotorok működtetésére csak tisztított, gyantamentes állapotban lehet használni. A 

hagyományos finomítással kapott biodízel mellett metanollal észteresített változatát (repceolaj esetében: RME, 

szójaolajnál: SME) is előállítják. 250 kg repce vagy 500 kg szójamagból 100 kg olaj nyerhető és 100 kg tisztított 

növényi olajból 11 kg metanollal észteresítve 100 kg biodízelhez és 11 kg glicerinhez lehet jutni. Emellett még 

fehérjedús extrahálási maradék is keletkezik. 

A biodízel üzemanyagnak és a bio-kenőolajnak számos előnye van a dízelolajjal és a kőolaj-alapú 

kenőanyagokkal szemben. A biodízel kipufogógáz összetétele kedvezőbb, mint a dízelolaj-emisszióé: kevesebb 

szén-monoxidot, 80%-kal kevesebb szén-dioxidot, kevesebb szénhidrogént és kormot tartalmaz, kén-dioxidot 

gyakorlatilag nem, csupán nitrogén-oxid tartalma nagyobb. Utóbbi összetevőt azonban - a többivel együtt - 

lényegesen csökkenteni lehet késleltetett befecskendezéssel és oxidáló katalizátorral. A biodízel nemcsak 

kevésbé környezetszennyező hajtóanyag, hanem - a bio-kenőolajjal együtt - biológiailag lebontható, tehát 

fáradtolaj-problémát nem okoz. 

A biodízelnek előnyei mellett hátrányai is vannak: megtámadja a gumitömlőket, ezért a vele érintkezésbe kerülő 

vezetékeket polietilénre vagy fémre kell kicserélni. Ha nem elég tiszta a biodízel, az üzemanyagszűrők 

eltömődését okozhatja. Egyes próbaüzemelésekben a biodízeles motorok hidegindításával voltak bajok, ezen 

azonban egyrészt adalékolással segíteni lehet, másrészt RME használatakor -16 °C hőmérsékletig nincs ilyen 

gond. 

A biodízellel üzemelő motorok teljesítménye általában nem marad el a gázolajjal üzemelt motorokétól, de 

tapasztaltak 5-10%-os teljesítménycsökkenést is. Ezt a különbséget mindazonáltal turbófeltöltéssel és a 

töltőlevegő hűtésével ki lehet egyenlíteni. A teljesítménycsökkenéssel és a hidegindítással kapcsolatos 

problémák biodízel-dízelolaj keverék (10-30% biodízel-részarány) alkalmazásakor szintén nem jelentkeznek. 

Mivel a tisztán biodízel alapú üzemanyag csak speciálisan kifejlesztett vagy átalakított gépjárművekben 

használható fel, a biodízelt az EU területén jellemzően a hagyományos (fosszilis) gázolajjal történő keverés 

céljára alkalmazzák. A biodízel vevői ennek megfelelően szinte kizárólag nagy olajtársaságok (finomítók), 

amelyek a fosszilis alapú gázolajat környezetvédelmi jogszabályok alapján bizonyos mennyiségű biodízellel 

vegyítik, és a keveréket benzinkutakon keresztül juttatják el a végfelhasználókhoz. 
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2. fejezet - 2. A legfontosabb üzemi 
végparaméterek ismertetése és 
jellemzése 

1. 

Egy biodízel üzem anyagszükséglete és végtermékei: 

1700 kg olaj + 226 kg kálium-metilát és metanol 1623 kg biodízel 

1623 : 1926 = 84% 

Bevitet: 

Olaj: repce olaj + napraforgó olaj + használt olaj 

• vagy repce olaj + napraforgó olaj 

• vagy repce olaj + kevert olaj 

• vagy repce olaj + napraforgó olaj + szója olaj 

• vagy repce olaj + napraforgó olaj + kevert olaj + szója olaj 

• vagy repce olaj + használt olaj + szója olaj 

• vagy repce olaj + napraforgó olaj + használt olaj + szója olaj 

• Katalizátor: metanol és kálium-metilát 

• Víz 

• Kénsav 

Kihozatal: 

• Biodízel 

• Glicerin 

• Szappan 

• Metanol 

• Víz 

• Szennyvíz 

Anyagmérleg: 

• 1700 kg olaj 

• 296 kg katalizátor 

• 17 kg kénsav 

• 390 kg víz 

• 311 kg glicerin 
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Az előállítás során az RME energiamérlege pozitív: 1,9, ill. a melléktermékeket (olajpogácsa, glicerin) is 

figyelembe véve 2,65. Hasonló a szója-biodízel energiamérlege is: 2,5; de javított technológiával gyártva és 

észteresítve 4,1-re is növelhető. Az energiamérleg tovább javítható termőképesebb fajták termesztésével, 

takarékosabb termesztéstechnikával és a melléktermékek hasznosításával (hőenergia nyerésével). 
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3. fejezet - 3. Részletes biológiai-
anyagszerkezeti ismeretek 

1. 

A növények a napenergiát az enzimekkel katalizált biokémiai úton előállított részeikben tárolják. Ennek az 

energiának a hasznosítására egy lehetőség az üzemanyag konverzió. Azokból a növényekből lehet gazdaságosan 

kinyerni az olajat, amelyek magtermésükben azt jelentős mennyiségben tárolják. A magok fő komponensei az 

olaj, a rost és a fehérje. A magok összetétele, állaga függ a termesztés ideje alatti időjárástól, a növény 

táplálásától, kártevők elleni védelmétől. Biodízel szempontból a meghatározó tulajdonság az olajtartalom és a 

kinyerhető olajtartalom. A hazai biodízel termelés szempontjából a két meghatározó növény a napraforgó és a 

repce. Import eredetű a szója, pálma. 

2. 3.1 A napraforgó, mint olajnövény biológiai 
jellemzői 

Az olajok jellemzése a jódszám alapján: 

Jódszám: (Hübl-féle szám), valamely zsiradékban foglalt telítetlen zsírsavak mértéke (1. táblázat). Megmondja, 

hogy 100 g zsiradék hány g jódot képes felvenni. Meghatározására a legalkalmasabb módszer Winkler Lajostól 

származik. 

• Gyorsan száradók: jódszám > 130 

• Félig száradók: jódszám 85-130 

• Nehezen száradók: jódszám kisebb, mint 85 

 

Felhasználása (Hoffmann 2011) 

1. Főleg étolajként használják. Olajtartalma: olajhibridek: 49-54%, fajták: 32-38%. Étolajának minősége kitűnő: 

90% telítetlen zsírsavak (linolsav, olajsav), stabil, nincs benne linolénsav. Fehérjetartalma: ~17%, jó 

összetételű (de alacsony lizintartalom). Vitamintartalma: zsírban oldódó vitaminok A, D, E + lecitin, 

foszfatidok. Jódszáma: 127-136. Új magas olajsav tartalmú hibridek (HO) kedvező tulajdonsága: hőstabilitás. 

(2. táblázat) 

2. Fontos ipari alapanyag is: kozmetikai cikkek, szappan, festék, műanyag, textilipar, biodízel stb. 

3. Héjából takarmányélesztő, műanyag alapanyag (furfurol) készül. 
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4. Zöld növényként siló-, és zöld takarmányozásra használják. 

5. A nagymagvú fajták csemegeként szolgálnak és madáreleségnek is használhatók. 

6. Zöldtrágyázásra is alkalmazható növény. 

Biológiai alapok (Hoffmann 2011) 

Az elmúlt években jelentős a nemzetközi nemesítő cégek térhódítása. A Nemzeti fajtalistán: 120 fajta szerepel 

(2010). 

Nemesítési célkitűzések: 

1. termőképesség és ~stabilitás növelése: (8-10 t/ha potenciális, 4-5 t/ha a gyakorlatban realizált), 

2. olajtartalom mennyiségének (potenciális: 60%) és minőségének növelése (zsírsav összetétel), 

3. betegségekkel szembeni ellenállóság javítása. 

Agronómiai tulajdonságok javítása: 

1. szárszilárdság (tányér alatti szártörés, szárdőlés), 

2. tányéralak és –állás, 

3. rövidebb szár, 

4. idő- és térbeli homogenitás, 

5. nektártermelés, pollenprodukció, 

6. vízleadó képesség, 

7. pergési hajlam. 

Fajták jellemzése, csoportosítása: 

1. Tenyészidő szerint: 

• igen korai (IK) 

• korai (KO) 

• középérésű (KÖ) 

2. Hasznosítás szerint: 

• olaj (O) 

• étkezési/ madáreleség (ÉM) 

• hajtóanyag előállítás 

3. Genetikai összetétel szerint: 

• szabadelvirágzású (SzF) 

• hibrid (két-(S), és háromvonalas (T)) 

4. Rezisztencia: 

• tribenuron-metil (SU) 

• imazamox (IMI) 
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• szádor (OR) 

• peronoszpóra (PR) 

5. Minőség: 

• hagyományos (LO) 

• magas olajsav (HO) 

 

3. 3.2 A repce, mint olajnövény biológiai jellemzői 

Felhasználása 

1. Étkezési olaj (Hoffmann 2011). Olaja linolénsavat tartalmaz, ezért viszonylag könnyen avasodik. A repce 

élelmezési és takarmányozási felhasználásának akadályai: erukasav tartalom a régi fajták olajában. (3-4 

táblázat). 

2. Ipari felhasználás: festékipar, szappan- és kozmetikai ipar, műanyag ipar, textilipar, bőripar, műgumi gyártás, 

nehézipar 

3. Világítás 

4. Takarmányozás: olajpogácsa, repcedara, szálas takarmány 

5. Zöldtrágyázás 

6. Energetika, kenőolaj, üzemanyag 

Biológiai alapok (Hoffmann 2011) 

Hibrid repcék előnyei: 

1. Jó termés-potenciál, (több termés, több elágazás,10-15% terméstöbblet). 

2. Nagyobb stressz-tolerancia, vitalitás, jó télállóság, aszálytűrés. 

3. Gyors kezdeti fejlődés, későbbi vethetőség. 

4. Kevesebb vetőmagigény (de drágább vetőmag). 
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Nemesítési célkitűzések: 

1. Termőképesség (mag/becő, EMT, elágazásszám, termékenyülés). 

2. Termésbiztonság (télállóság, szárszilárdság, betegség ellenállóság, koraiság, kis pergés, homogén virágzás). 

Termésmennyiség: 

Potenciális termőképesség (7-9 t/ha), gyakorlatban realizálható termés (4-6 t/ha). Nyugat-európai országos 

termésátlag (3-4 t/ha), Magyarországi országos termésátlag (1,5-2,8 t/ha). 

Termésminőség: 

1. olajtartalom növelése (jelenleg 42-47%, cél 45-50%), 

2. erukasav mentesség (0,1%), 

3. alacsony glükozinolát tartalom (25 µmol/g alatt), 

4. alacsony tannin tartalom, 

5. olajösszetétel (magasabb olajsav, alacsonyabb linolénsav tartalom). 

Termésbiztonság: 

1. kedvező ökológiai adaptáció: 

2. különböző talajtípusokhoz 

3. időjárási feltételekhez: (télállóság, szárazságtűrés) 

4. betegségekkel szembeni ellenállóság 

5. kártevőkkel szembeni ellenállóság 

6. szárszilárdság 

7. egyöntetű virágzás és érés 

8. kis pergési hajlam 

9. különböző érésidő (korai, közép érésűek) 



 3. Részletes biológiai-

anyagszerkezeti ismeretek 
 

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

4. 3.3 Zsírok és olajok 

A zsírok és olajok állati vagy növényi eredetű természetes anyagok, nagy szénatom számú karbonsavak 

glicerinnel alkotott észterei. A glicerin észterei a gliceridek. Ezek közül azokat, amelyekben a glicerin 

mindhárom hidroxilcsoportja acilezve van, triglicerideknek nevezzük. A zsírok és olajok a természetes 

trigliceridek közé tartoznak. Egy-egy olajos növényben akár 1000 különféle triglicerid is előfordulhat. Ennél 

csak az állati zsiradékok gazdagabbak a glicerin-zsírsav együttes változatosságában, ahol is a kombináció száma 

142 zsírsav alapon a milliós nagyságrendet is elérheti. 
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Nem egységes vegyületek, hanem többféle triglicerid keverékei, amelyek egymástól a savkomponensekben 

különböznek. Nagyrészt táplálékként hasznosítják, ezen kívül szappanokat, bőrápoló szereket, gyertyákat, 

zsírsavakat, zsíralkoholokat, lágyítókat és biodízelt készítenek belőlük. 

Dízel üzemanyag szempontból vizsgálva a rövid szénlánc kedvező a viszkozitási, a hosszabb szénlánc kedvező 

a kompressziós jellemzők miatt. 

Az állati nyers zsiradékok mintegy 40-60%-kal olcsóbb alapanyagok biodízel gyártásra, mint a növényi olajok. 

A növényi olajok ára a ciklikus változás ellenére is monoton növekedést mutat, a zsiradékoké csökkenőt. Az 

egészséges életmódra törekvés egyre nagyobb mennyiségben szabadít fel állati zsiradékot ipari hasznosításra. 

Állati zsiradékként figyelembe lehet venni akár a húsfeldolgozásban elsődleges műveletekben keletkezett 

zsírokat, akár a másodlagos zsiradékokat, amelyek a technológiai folyamatok melléktermékeit, hulladékait. A 

zsírok zsírsav komponensei jellemzően telítettebbek, ezért viszkozitásuk, sűrűségük, dereméspontjuk 

különböznek az olajokétól. A biodízel üzemek gazdaságos működési kényszere miatt az üzemek jelentős részét 

alkalmassá tették éttermi zsiradékok feldolgozására. Ennek motivációja egyértelműen az elérhető alapanyag 

árában keresendő. 

5. 3.4 A biodízel előállítás kémiai folyamata 

A biodízel előállítási folyamata során triglicerideket (olajat és zsírt) alakítanak metil-, illetve etil-észterré, míg 

melléktermékként glicerin keletkezik. A termék és a melléktermék kétfázisú rendszert alkot, melyben a felső 

fázis az észter, az alsó a glicerin. A folyamatot átészteresítésnek nevezik, amelyben a glicerint (háromértékű 

alkohol) kémiai reakcióban egyértékű alkoholra cseréljük lúg katalizátor jelenlétében. 

 

A szerves észterek karbonsavakból és alkoholokból vízkilépéssel származtathatók: 

R-COOH + R’-OH R-COO-R’ + H2O 

Reakció mechanizmus: 
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Az észterek többféleképpen is előállíthatók: 

Közvetlen, savkatalizált észteresítéssel karbonsavból és alkoholból, 

• Alkoholok savkloridokkal vagy savanhidridekkel történő acilezésével, 

• Karbonsavak sóit alkil-halogenidekkel reagáltatva, 

• Átészteresítéssel: az észterbe beépíteni kívánt alkoholból alkoholát-iont képzünk, amely nukleofil 

szubsztitúcióban beépül a kiindulási észterben lévő alkoxi-csoport helyére. Jó példa erre a trigliceridek 

átészteresítése metanollal (biodízel gyártás). 

Biodízel alapanyagaként számos növényi olajat használtak kísérletileg. Európában a repceolaj-metilészter és 

napraforgóolaj-metilészter terjedt el különösképpen. Mindkettőre van minőségi szabvány. Nevezetes ezeken 

kívül a pálmaolajból, használt sütőolajból és az állati zsiradékokból nyert észter hajtóanyag. 

Biodízel-fajták 

• RME – repce-metil-észter, 

• FAME - zsírsav-metil-észter (alapanyag: nyálkátlanított növényi olaj és használt sütőzsiradék), 

• SFME – napraforgó-metil-észter, 

• PME - pálma-metil-észter, 

• SME - szója-metil-észter, 

• AME - 100% használt sütőolaj (sütőzsiradék). 

Mivel az újonnan tervezett gépjármű motoroktól azok üzemeltetési sebessége, a kipufogógáz szennyezőanyag-

tartalma és üzemanyag-takarékossága szempontjából egyre magasabb követelményeket támasztunk a hajtóanyag 

minőségi követelményei is állandóan növekednek. A nem fosszilis hajtóanyagok sem képeznek kivételt. 

A közforgalomba bocsátott biodízel esetében a fosszilis dízel hajtóanyag kívánalmain kívül, amibe beletartozik 

viszkozitásának és lobbanáspontjának ellenőrzése, az észter hajtóanyag esetében minőségi szabvány ellenőrzi 

például azt is a motorrészek korróziójának elkerülésére, hogy a gyártási folyamatból ne legyen se erős sav, sem 

lúg katalizátor maradék; emellett vigyázni kell arra is, hogy ne legyen felesleges szerves savmaradék sem a kész 

termékben. Ezeken kívül egyes esetekben a foszfortartalmat is ellenőrizni kell. Az észter telítetlen tartalmát az 

ún. jódszám ellenőrzi és például a jelenlegi szabványok jódszámot határoló előírásai miatt napraforgóból 

származó biodízel csak korlátozott mennyiségben keverhető kőolajszármazású dízel hajtóanyag alapanyagához. 

Az Európai Szabványozó Bizottság már 2003-ban létrehozott egy szabványt a FAME-nek (Fatty acid methyl 

ester) titulált zsírsav-metil-észter minőségének előírására (EN14214). Ebben sűrűség, össz-szennyezés tartalom, 

víztartalom, és kémiai összetétel is szerepel. 
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Különösen fontos a biodízel-előállító technológia jó megválasztása, és a megfelelő minőségmenedzsment 

folyamatainak biztosítása. 
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4. fejezet - 4. Üzemen belüli 
olajnövény tárolás és mozgatás 
gyakorlati bemutatása, 
megismertetése 

1. 4.1 Szemes termények tárolása 

A szemes termények jelentős hányadát betakarítás után hosszabb-rövidebb ideig tárolni kell, mert 

felhasználásukra, feldolgozásukra, értékesítésükre talán csak később kerül sor. Fontos, hogy a tárolássorán a 

gabona minősége lehetőleg javuljon, a tárolás biztonságos és olcsó legyen minimális kézierő-felhasználással. 

Fontos kérdés, hogy hogyan és milyen módon tudjuk raktározni a terményt, a minőségi jellemzők megóvásának 

szem előtt tartása mellett. A tárolók kialakítása nagyon fontos, a jövedelemtermelésben döntő fontossággal bír. 

A szemes termények kis veszteséggel, megfelelő biztonsággal csak az úgynevezett egyensúlyi 

nedvességtartalomnál tárolhatók. Az egyensúlyi nedvességtartalom (5. táblázat) egyrészt a termény 

összetételétől, másrészt a környezeti levegő állapotjelzőitől függ (nyomás, hőmérséklet, relatív 

nedvességtartalom). Az olajos magvak (napraforgó, repce) egyensúlyi nedvességtartalma azért kisebb, mint a 

gabonáké, mert a higroszkópos (nedvességfelvételre képes) alkotórészeik aránya (magas olajtartalmuk miatt) 

kisebb. 

 

A napraforgó betakarítása, tisztítása és indokolt esetben szárítása a termés mennyiségének és minőségének 

megőrzése szempontjából rendkívül nagy odafigyelést igénylő munkaművelet. A betakarító és szállító, valamint 

a tisztító és szárító berendezések összehangolt üzemeltetése biztosítja a termés veszteségmentes tárolását. 

A napraforgó kaszattermésének szakszerű tárolása elengedhetetlen feltétele a jó minőségű olaj kinyerésének. 

Tárolás során a minőségrontó élettani folyamatok lassítására vagy leállítására célszerű törekedni az energia- és 

költségfelhasználás elfogadható szintjén (6. táblázat). 
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Napraforgó 

Betakarítása technikai érettségben kezdhető el, amikor a kaszatok 15-18 %, a felső szárrész és a tányér pedig 30-

35 % víztartalommal rendelkeznek, ennél nagyobb nedvességtartalmú napraforgó nem teszi lehetővé a 

betakarítógép veszteségmentes üzemeltetését. 

A napraforgó a biológiai érését általában a virágzás utáni 5-6. hétre éri el, ekkorra már általában teljesen 

kialakultak a termést meghatározó komponensek (ezerkaszat-tömeg, tányérban lévő kaszatok száma) valamint a 

különböző értékmérő tulajdonságok (termésnagyság, olaj- és fehérjetartalom, olaj összetétele), csak a növény és 

a kaszatok víztartalma magas. 

A napraforgó állományszárítása gyors és lassú hatású deszikkálószerek alkalmazásával történhet. A gyors hatású 

deszikkáló anyagok kijuttatása 30% körüli kaszat-nedvességtartalom mellett, a lassú hatású kijuttatása pedig 40 

% kaszat-nedvességtartalom mellett ajánlható. 

A napraforgó állományszárítása során a következő előnyökkel lehet számolni: 

• a betakarító gépek teljesítménye nő, 

• a kaszattermés tisztább és kisebb nedvességtartalmú lesz, 

• a kaszatok szárításához kevesebb energia szükséges, 

• csökken a betakarítási veszteség. 

Az állományszárító vegyszerek kijuttatása utáni 5-7 nap múlva kezdhető meg a betakarítás, napraforgó 

adapterrel felszerelt arató-cséplőgépekkel (kombájn). A kombájn vágószerkezete a 10-15 %(m/m) 

nedvességtartalommal rendelkező napraforgó szár levágását hajtja végre a legkönnyebben. A napraforgó 

betakarításakor a cséplő és tisztítószerkezetet be kell állítani (a dob és a szelelő fordulatszámát, a cséplőrés 

méretét, a tisztítószerkezet rostáit). A napraforgó betakarítása során elkerülhetetlen, hogy a kicsépelt kaszatok 

közé tányér- és szártörmelék ne kerüljön, nagyon lényeges, hogy az előtisztítás során ezek eltávolításra 

kerüljenek. 

A nagy olajtartalmú napraforgó tárolása 6-8 %(m/m) kaszatnedvesség mellett lehetséges. Az előtisztítás után a 

napraforgót általában szárítani szükséges, a szárító levegő hőmérséklete maximum 70 °C lehet. A napraforgó 

szárítását 10 %(m/m) alatti kaszatnedvesség-tartalomig kell végezni, a túlszárítás hatására a kaszat törékennyé 

válik, a héjsérülések következtében nő a veszteség. 

Repce 
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A repce akár egy hónapot is meghaladó virágzása és egyenetlen érése következtében nagyon lényeges feladat a 

betakarítási idő helyes megválasztása. A repcemagban az olajképződés és olajbeépülés főleg az érés idején 

történik, a magvak olajtartalmát a betakarítási idő is befolyásolja. Korai betakarítás esetén az olajtartalom 

alacsony marad. Érési időszakban a csapadékos időjárás, a sorozatos átnedvesedéssel - megszáradással, növeli a 

becők felnyílását, a pergési veszteséget. 

A repce érése június közepére, második felére esik. Az egymenetes betakarítás előfeltétele az állományszárítás. 

A repcét teljes érésben kell betakarítani, amikor a becőkben lévő magvak (15-40 db) csillogó fekete színűek, 

mozgatás hatására a becőkben lévő magok zörögnek. 

Amikor a becőkben lévő magvak 70-80 %-a már érett, elvégezhetjük a deszikkálást. Érésgyorsító vegyszer is 

kijuttatható, kb. 40 %-os magnedvességi állapotban (ekkor a becők kb. 50-60 %-a érett). 

A kb. 12 %-os nedvességtartalmú repcét egy menetben gabonakombájnnal kell betakarítani. A kombájn-tiszta 

repcemagot az idegen fajú növények magvaitól, a becő- és szármaradványoktól meg kell tisztítani. A mag 

tárolása magas olajtartalma miatt 8-10 % nedvességtartalom mellett lehetséges. 10-12 % nedvességtartalom 

esetén, valamint párás, nyirkos időben végzett betakarítás esetén a repcemagot szárítani szükséges, ipari 

felhasználás esetén a szárítólevegő hőmérséklete ne haladja meg a 45 oC-ot. 

A biodízel előállítás technológiai eszközei mellett a logisztikai rendszer legnagyobb költséghányadú eleme az 

alapanyag tároló kapacitás. Ez az infrastruktúra olyan építményeket jelent, amelyek biztosítják az olajos magvak 

fedett, szellőztetett tárolását, valamint a be- és kitárolást. 

Az olajos magvak, elsősorban a repce vetésterületének növelése nagyrészt a parlagföldek és a gabonafélék 

jelenlegi vetésterületének kb. 8%-os felhasználásával biztosítható. A prognosztizált 300-350 ezer hektáros 

vetésterületről átlagosan 2,5 t/ha hozammal számolva, mintegy 700-800 ezer tonna alapanyag rövidebb-

hosszabb idejű tárolását kell megoldani különböző tárolókban. A meglévő és építés alatt lévő tárolóterek helye 

és kapacitása (más egyéb tényezők mellett) döntően befolyásolhatja a biodízel gyártó létesítmények telepítését. 

Az alapanyag tárolóterek biztosítása terén elsősorban a meglévő és a rövidebb távon tervbe vett tárlókapacitások 

igénybevételével kell számolnunk, nem pedig külön a biodízel program keretében új, nagy befogadó képességű 

tárolóterek építésével. A meglévő és a rövid távú tervek alapján létesülő nagy tárolóterek részleges 

igénybevétele azért is reális, mert a gabona vetésterületének csökkentése kapcsán csökken a gabonafélék tárolási 

kapacitásigénye is. 

A tárolótereket két alapvető csoportba sorolhatjuk: 

• sík (csarnok jellegű) tárolók; 

• siló jellegű építmények. 

2. 4.2 A termeléshez és forgalmazáshoz kapcsolódó 
tárolási problémák 

Olajos magvak (repce, napraforgó, szója) átmeneti tárolása történhet: 

• a termelőnél, ezzel megjelenik egy tároló létesítmény igénye 

• a termelt volumennek megfelelően; 

• az olajütőnél, ezzel együtt jár egy tároló létesítmény létrehozása olyan számvetéssel, hogy a szerződött 

termelők és az olajütő együttes tároló kapacitása feleljen meg az olajütő éves kapacitásának. 

A megosztott tárolás a beruházási költségek, terhek megoszlása miatt indokolt. A termelők tároló kapacitása 

növeli mozgásterüket a kedvező szerződések, illetve áralku terén. Az olajütőnél létrehozott tároló kapacitás 

pedig a folyamatos üzemet szolgálja. 

A tároló kapacitásokat a mezőgazdasági termelők esetében a termőterület, az átlagos terméshozam és részben az 

olajütőtől való távolság határozza meg. Célszerű ezek figyelembevételével az éves terméshozam ~30%-ra 

tárolóteret kialakítani. Például 100 ha esetében a várható terméshozam napraforgóból 200-300 t, a középérték 

33%-a ≈80 t száraz, szellőztetett tárolóteret jelent. 



 4. Üzemen belüli olajnövény tárolás 

és mozgatás gyakorlati bemutatása, 

megismertetése 

 

 15  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Szemestermény-tárolók kialakítása 

A szemestermény-tárolók lehetnek (1-2. ábra): 

• tárolósilók 

• tárolótornyok 

• tárolószínek 

A tárolósilókat egyesével vagy csoportosan, általában tető alatt helyezik el; négyszög és kör keresztmetszettel 

készülnek. A nagyobb befogadóképességű, kör keresztmetszetű tárolósilók zárófedéllel ellátva a szabadban is 

felépíthetők. Elhelyezhetők betonpadozaton, vasbeton tartószerkezeten, illetve acéllábakon. 

A tárolótornyok az olyan, kör keresztmetszetű tárolósilók, melyek magassága meghaladja az átmérőjük 

másfélszeresét, és általában 6-15 m átmérővel készülnek. Magasságuk maximum 25 m. Nagyobb 

tárolókapacitást igénylő üzemekben 4-8 db, egyenként 350-3000 tonna befogadóképességű toronyból alakítják 

ki a telepet. A toronytárolók palástja sima vagy hullámosított acéllemez táblákból vagy sajtolt lemeztálcákból 

csavarozott összeerősítéssel készül. Kúpos és sík fenékkialakítással készülnek. 

A tárolószínek általában egyszintes, sátortetős, könnyűszerkezetes épületek, melyekben a tárolás legegyszerűbb 

módja valósítható meg. Elhelyezhetők bennük a kapcsolódó technológiákhoz tartozó gépek (pl. magtisztító) is. 

A szellőztetést a gabonaréteg átrakásával oldják meg. Erre szolgálnak a folyamatos felszedőgépek. A padozatos 

magtárak is a hagyományos megoldások közé tartoznak, általában többszintes kivitelben. 

A tárolóépületek felosztása nem hosszanti, hanem keresztirányú, a tárolási magasság elérheti a 7 métert is. A 

termek tetszés szerinti kialakításával a fajok és fajták jól elkülöníthetők. A padozat lehet beépített elemes (10 t-s 

terhelést kibír) vagy a padozatra fektethető héjlemez. Az elemek perforációjának mérete válaszható a termény, 

termék függvényében. 

A tárolási magasság a szemnedvesség függvénye, tömegre vetített 20% nedvesség esetén max. 5 m, míg 20% 

feletti nedvesség esetén max. 4m. Az egyes termek szellőztetése független egymástól. A hideg levegős 

szellőztetéssel napi 0,5% nedvességet lehet elpárologtatni. A kalkulált levegőmennyiség tonnánként 100 m3/h. 

Fontos a levegő relatív nedvességtartalma is, ezen adatok 60-65% relatív páratartalom mellett igazak. 

Igény esetén a ventilátorok elé hőcserélő is beiktatható, ezáltal fokozható a szellőztetés hatásossága. 

Az egyensúlyi nedvességtartalomig leszárított gabonafélék tárolásának korszerű módja az ellenőrzött légtér 

alkalmazása. A technológia lényege, hogy a tároló termény feletti légterének meghatározott hőmérsékletű és 

relatív nedvességtartalmú értékénél a beépített szellőztető rendszer automatikusan üzembe lép és átszellőzteti a 

légteret. 

A szemes termények ki- és betárolásához, illetve átrakodásához általában a folyamatos működésű 

rakodógépeket használják. A folyamatos működésű rakodógépek két csoportba sorolhatók: lehetnek helyhez 

kötöttek és magajáró eszközök. A folyamatos működésű rakodógépek - az állandó anyagfolyam fenntartására - a 

következő főmozgásokkal egybekötött rakodási műveletelemeket végzik: anyagfelvétel, a felvett anyag 

szállítása és kirakása, helyváltoztatás. 

Kártevők negatív hatása a tárolásra: 

A megtermelt szemes termények – gabonafélék, kukorica, napraforgó, repce – majdnem mindig jóval többet 

hoznak a konyhára, ha nem rögtön a tábláról kerülnek értékesítésre. Ehhez megfelelő raktárakra van szükség. 

A raktárépületekben, silókban, konténerekben lévő terményhalmok ideális viszonyokat jelentenek az itt élő 

kártevő szervezeteknek, mert a táplálék elegendő mennyiségben áll rendelkezésre, a hőmérsékleti és 

nedvességértékek a szántóföldhöz képest szűkebb intervallumok között mozognak és a természetes ellenségek 

sem nagyon gátolják a fejlődésüket, felszaporodásukat. Három csoportra oszthatók ezek az állatok: raktári 

kártevőkre (atkák, portetvek, molyok, zsizsikek); rágcsálókra (egér, patkány) és az alkalmi élelmiszer 

látogatókra (hangyák, csótányok). Az utóbbi két csoport egyedei általában a garmadák felületén károsítanak és a 

terménymozgatással, rostálással, csapdázással jól távol tarthatók. A többnyire a garmadák belsejében élő raktári 

kártevőket azonban folyamatosan figyelemmel kell kísérni és szükség esetén védekezni kell ellenük. 
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A kártevők tetemes mennyiségi és minőségi kárt okozhatnak, másrészt azonban jogszabály is kötelez a tárolt 

termény kártevőktől mentesen tartására. A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelete előírja a betárolás előtti kötelező 

magtár-fertőtlenítést és mellékletében részletesen felsorolja azokat a fajokat, amelyektől a teljes tárolási 

időszakban mentesnek kell lennie a terménynek. A fertőzött termény nem szállítható ki és nem forgalmazható. 

A magyar jog e tekintetben szigorúbb az uniós normáknál. 

Az alapos takarítás, magtár-fertőtlenítés, ahol lehet meszelés mellett főként azokban a tárolókban nem kerülhető 

ki a vegyszeres prevenció, ahol az előző évben fertőzés fordult elő. Az üres raktárak hatékony fertőtlenítését 

egészségügyi gázmesterek közreműködésével gázosító szerekkel (Degesch Magtoxin, Degesch Phostoxin, 

Quickphos, Tekphos), vagy az engedélyezett rovarölő szerekkel (Actellic 50 EC, Cyren EC, Megatox 40 EC, 

Pyclorex Neo, Reldan 22 EC, Reldan 40 EC) végezhetjük el. A gázosító szerekkel végzett fertőtlenítés során az 

egészségügyi gázmester utasításai szerint kell eljárni. A rovarölő készítmények hatáskifejtéséhez a megfelelő 

behatási idő alatt, amennyiben lehetséges gondoskodni kell a magtár megfelelő szigeteléséről, majd a kibontás 

után a legalább 24 óráig tartó szellőztetésről. 
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5. fejezet - 5. Olajnövény sajtolás és a 
hatékonyságát befolyásoló 
beállítások gyakorlati bemutatása 

1. 5.1 A sajtolásról általánosságban 

A sajtolás során biodízel alapanyagot készítenek. SVO alapanyagnak is nevezik, vagyis módosítatlan növényi 

olaj (Straight Vegetable Oil). Az üzemben mérlegelnie kell, hogy megfelelő préselő technológiával 

rendelkeznek-e ahhoz, hogy saját maguknak állítsák elő gazdaságosan az alapanyagot. Ha esetleg a 

berendezések elavultak, a préselés után visszamaradó pogácsának magas marad az olajtartalma. Ez veszteségnek 

számít, a további olajkinyeréshez extrahálásra lenne szükség, ami további beruházási költségeket jelent. Ebben 

az esetben előnyösebb az alapanyagokat külső cégektől vásárolni, ami olcsóbb megoldás. 

Egy olyan biodízelüzemnél, amelynek hozzávetőleg 10.000-13.000 t az éves kapacitása, napraforgómagra 

számítva 40 t/nap a sajtolás elméleti teljesítménye. A ténylegesen megvalósítható teljesítmény úgy 30 t/nap. A 

préselésnél fekete, olaj napraforgómagot használnak, a fekete-fehér csíkos magot étkezési célokra használják. 

Fontos a sajtolás során keletkező olajnak a víztartalma, a foszfortartalma és a savszáma. 

Az üzemi laboratóriumban folyamatosan ellenőrzik az alapanyagok és a késztermék paramétereit is. Mint 

minden kereskedelmi forgalomban kapható hajtóanyagnak, a biodízelnek is meg kell felelnie a különböző 

szabványok előírásainak. 

2. 5.2 Sajtolási technológiák 

Kétféle sajtolási technológia ismert, az egyik a hideg üzemű, a másik a meleg üzemű préselés. 

Hideg üzemű préselés esetén nincs szükség az olajos mag előkészítésére. Az alapanyaggal szemben támasztott 

követelmény mindössze annyi, hogy minimum 98% tisztaságú, valamint kő- és fémszennyeződéstől mentes 

legyen. A hideg üzemű berendezésekkel elérhető olajkihozatal általában 34,5-35,9% (42%-os olajtartalmú 

alapanyag esetén) az alapanyag teljes tömegére vetítve. 

A meleg üzemű préselés esetében szintén elvárás a minimum 98% tisztaságú, kő- és fémszennyeződéstől mentes 

alapanyag, amely közvetlenül a préselést megelőzően még két lépésben kerül előkészítésre. Első lépésben az 

olajos magokat összeroppantják, majd egy kondicionáló berendezéssel 100-120 °C fokra melegítik. A meleg 

üzemű berendezésekkel elérhető olajkihozatal általában 35,7-37,8% (42% olajtartalmú alapanyag esetén) az 

alapanyag teljes tömegére vetítve. 

A hideg és meleg üzemű technológia közötti választás esetén mindenképp meg kell fontolni a végtermék 

felhasználási célját, valamint a megtérülést befolyásoló egyéb tényezőket. A hideg üzemű préselés esetében a 

kipréselt növényolaj rendkívül jó minőségű. Tapasztalatok alapján hideg sajtolással a biodízelgyártásra további 

feldolgozás nélkül alkalmas repceolaj állítható elő. Ez azt jelenti, hogy az észterezés szempontjából kritikus 

foszfortartalom 50 ppm alatti tartományban van. Ezzel szemben, a meleg üzemi technológiákkal előállított 

növényolaj foszfortartalma 200-500 ppm közötti tartományban helyezkedik el, így a bioüzemanyag célú 

termelés esetén elengedhetetlen a nyálkátlanítás, ami további beruházást tesz szükségessé. 

A végtermékkel kapcsolatos megfontolások mellett a hidegüzemű préselésnek az előnyei között kell említeni, 

hogy a meleg üzemi préseléssel szemben a technológia lényegesen egyszerűbb és energiaigénye is kisebb (nincs 

szükség gőzfejlesztésre, roppantó berendezésre, kondicionálóra stb.). Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, 

hogy a meleg üzemű technológiákhoz képest jellemzően kisebb befektetéssel megvalósíthatók, üzemeltetésük 

olcsóbb és kevesebb a meghibásodási lehetőség. A meleg üzemű préselés legnagyobb előnye azonban az, hogy 

az olajkihozatal magasabb, mint a hidegsajtolás esetében, de a termelt olaj minőségi paraméterei miatt 

biodízelgyártáshoz további feldolgozás (nyálkátlanítás) szükséges. 

3. 5.3 A meleg üzemű sajtolás folyamata 
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A szállító járművel a biodízel üzembe érkező alapanyagot hídmérlegen megmérik. A mag vagy betárolásra kerül 

az üzemen belül, vagy pedig azonnal felhasználják. A préselési technológiai folyamat első lépéseként 

napraforgó esetében a kaszattermések egy fogadó garatba kerülnek, ahonnan egy rédler (lapos szíj, melyen 

kanalak vannak) viszi a felvonóra az alapanyagot és így kerül be az üzemen belülre. Az üzemen kívül 

helyezkednek el a mag- és a maghéj tartályok, ahol a tárolást végzik. A magbeadagolás tehát kintről történik. 

Miután a bontó gép feltörte a magot rosta segítségével elválasztják a mag és a maghéj frakciót. A szétválasztás 

során egy ciklon elszívja a maghéjat, amely a kinti maghéjtartályba kerül. 

Az alapanyaggal, a maggal szemben támasztott fontos követelmények: 

• ne legyen vizes és dohos, mert akkor kémiai, vissza nem fordítható folyamatok indulhatnak el a magban, 

• ne tartalmazzon 2%-nál több szemetet, szennyeződést, 

• a héjtalanítás hatékonyságát meghatározza a mag nedvességtartalma, 

• ha nagy a nedvességtartalma, akkor nehéz héjtalanítani, 

• ha kicsi a nedvességtartalma, akkor könnyen törik, 

• 5-8% nedvességtartalom az optimális = száraz mag. 

A szennyezők eltávolítása: 

Mágneses szeparátor (mágneses dob): 

• forgó dob felület, az egyik része mágnesezhető, mely összegyűjti a fémdarabokat 

Vibrációs rosta: 

• szilárd szennyezők, nagyméretű szemét leválasztása pl. kóró, buga, kő, gyommagvak 

• a jellemző magméretnél kisebb és nagyobb szemcseátmérőjű szennyezők szitálással elválaszthatók 

A nagyobb szilárd szennyezőktől és fémdaraboktól megtisztított alapanyag megy tovább a technológiai 

folyamat további lépcsőire. 

Héjtalanítás bontó géppel: 

A napraforgónak egymagvú kaszattermése van (terméshéjból és magból áll). A kaszatok színe általában fekete 

vagy fekete-fehér csíkos. 

A repce termése sokmagvú becő. A középső és a csúcsi virágok kinyílásáig a már korábban megtermékenyült 

virágokból a becők kifejlődnek (az egyenetlen érés miatt nehéz a betakarítási idő helyes megválasztása). A 

becőben szürkésbarnától feketéig változó színű mag található 40-50 % olajtartalommal. 

A szakirodalom szerint a repcét nem érdemes héjtalanítani, mert a kb. 18% héjat tartalmazó mag alapanyagból 

(centrifugális erőterű héjtalanítóból) nagyjából 10% héj anyagáram távozna, 18% olajtartalommal. Ezt az 

anyagáramot sajtolni vagy extrahálni kell. Ezzel szemben a napraforgóhéj 2-3% olajtartalommal rendelkezik. A 

héjtalanítás hatékonyságát a mag nedvességtartalma is meghatározza. Napraforgó héjtalanítására legfeljebb 5-

8% nedvességtartalmat lehet megengedni. 

• a bontó gép egy forgó- és egy állórészből áll, 

• a bontó gép megtöri a kaszattermést: hajalt mag frakció + maghéj frakció, 

• a forgó rész: kúpos henger – 6 tárcsa 1500-1600 fordulat/perc fordulatszámmal forog, 

• a centrifugális erő hatására a tárcsák neki repítik az álló résznek a magvakat és ennek eredményeként lesz a 

mag feltörve, 

• csak akkor eredményes a folyamat, ha megfelelő szárazságú volt a mag, 
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• a héjbontás után a hajaló rostával történő szeparáció a következőtechnológiai folyamat. 

Hajaló rosta, héjelválasztó rosta: 

• a rostálás célja, hogy a héjat és a hajalt mag frakciót különválasszuk, 

• együtt érkezik a bontott mag és a héj, valamint a meg nem bontott mag is, 

• 3 részből áll a rosta, 3 féle perforált rostalemez alkotja, 

• az egyik rostalemezen 2 mm-es hézagok vannak (legkisebb), 

• a másikon 4 mm-es hézagok, 

• a harmadikon 5 mm-es hézagok (legnagyobb), 

• a tiszta mag frakció (hajalt mag) átesik a rostán és egy vályún keresztül megy tovább. 

Return mag: 

• a héjelválasztó rostán le nem hulló magokat nevezik „return” magnak, 

• a nagyobb nedvességtartalom miatt a mag nem lett megbontva, 

• visszahordó csigán visszavezetik újra a bontási folyamat elejére, 

• ha nagy a return mag tömegáram, akkor csökken az üzem teljesítménye, mert többlet energia- és 

költségráfordítást igényel a részfolyamat megismétlése. 

Hengerszék: 

A magok olajtartalma erős kötésben van a citoplazmában. Kisajtolásához a sejtfalakat áthatolhatóvá kell tenni. 

Elősajtolással, darálással mechanikai úton roncsolható a sejtfal. 

Minél apróbb szemcseméretre sikerül a magot átalakítani, annál nagyobb felületet bocsát rendelkezésre a mag 

olajtartalmának kisajtolásához. Az olaj sajtolhatóságát további beavatkozások is segítik (kondicionálás) és 

hozzájárulnak az olajat visszatartó erők csökkentéséhez. 

Az aprítás folyamata nem okozhatja a szemcsék egyenetlenségét, a jól előkészített művelet eredménye homogén 

anyagáram, amely jobban sajtolható és/vagy extrahálható. 

• hengreszék feladata: az érkező magot feltárja, feltörje, lapkázza, hogy a sejtek könnyen „elengedjék” a 

bennük raktározott olajat, 

• hengeres malom: 2 hengerszékben 2 pár henger található, 

• a felső rovátkált, az alsó sima henger, 

• rovátkált hengerek – a napraforgóhoz, 

• sima henger – a repcéhez, 

• mindkét hengerpár hengerei különböző átmérőjűek, eltérő fordulatszámmal forognak. 

Kondicionálás 

Az olajosmag kondicionálás elsődleges célja az értékes késztermék – az olaj és pellet – mennyiségének valamint 

minőségének növelése, a gyártáshoz szükséges energia, valamint a gépkopások csökkentése. 

A kondicionálás művelete befolyásolja, meghatározza a sajtolás hatékonyságát, de a biodízelgyártás miatt 

szükséges további tisztítási igényt is. A már optimalizált felületi adottságú magot megfelelő hőmérsékletre és 

nedvességtartalomra állítják be. A kondicionálást hőkezelés jellege miatt szokás előfőzésnek is nevezni. Az akár 

egy órás tartózkodási idejű műveletből kilépő anyagáram hőmérséklete 100 °C feletti. A túlméretezett 

tartózkodási idő, a nem szabályozott hőmérséklet eloszlás a mag túlzott pörkölését, az olaj elszíneződését is 
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okozhatja. A kondicionálás speciális jellegét az adja, hogy a gőzölés (főzés) és a szárítás két ellentétes művelet. 

Így az egy órás tartózkodási időt kettébonthatják egy 35-40 perces kondicionálási és egy 20-25 perces szárítási 

időre. A gyors felfűtés az enzimreakciók megakadályozását is szolgálja. A hőkezelés végeredménye a jobban, 

nagyobb hozammal kinyert olaj. 

Pörkölés 

• gőzzel fűtött duplikált fenékfűtéssel ellátott 3 fiókos berendezés, 

• dupla falú a pörkölő, gőz áramlik a falak között, a belekerült anyagot melegíti, 

• az anyag haladását a fiókok között karok biztosítják, 

• a pörkölőben a hőmérséklet napraforgó mag esetén 105-110°C, repce magnál 95-100 °C, 

• felülről érkezik az anyag a pörkölőbe, 

• az alapanyagot egy felvonó fölviszi a pörkölő elosztó csigára, 

• az elosztó csiga alatt 1-1 adagoló csiga van, melyek a 2 pörkölőbe adagolják a magot, 

• szint szabályozóval vannak a pörkölők ellátva, telítettség esetén leállítja a csigát, 

• azt a magmennyiséget, amire a pörkölőknek nincs szükségük az elosztó csigák a túlfolyó tartályba szállítják. 

Préselés: 

A törés és pörkölés a növényi rostokat elroncsolja, mintegy előkészítve az olajnak a növényi szövetek közül 

való kipréselését. Ezáltal a rostok között levő olaj kipréselődik, kifolyik és kicsepeg. 

Az eddigi kezelések során már az idegen anyagok eltávolítása, a főzésben a proteineket stabilizálása, a magok 

nedvességtartalmát beállítása megtörténik. Ezek eredményeképpen a magot be lehet táplálni a folyamatos, nagy 

nyíróerejű présekbe. Az új, jó hatásfokú berendezésekben a pogácsában visszamaradó olajtartalom 7-8%, a 

kevésbé hatékony berendezésekben 11-12%. 

A présekben a magot csigahajtás viszi folyamatosan előre, préseli be a forgó és álló elem közötti résbe. A 

kosáron keresztül távozik a sötét színű kisajtolt olaj, választódik el a résen keresztül hajtott „pogácsától” az 

összetapadt massza. Az alul elhelyezkedő vályúba (csónakba) gyűjtik az kipréselt olajat, az olajmentesített 

pogácsa a prés végén kerül kiszállításra. 

A csónakban 2 ülepítő tér van, az ülepített olaj átfolyik az ülepítő térbe. A szilárd szennyezőket egy ferde csiga 

visszaviszi a folyamat elejére. Föl kell melegíteni az olajat 80-85 °C-ra, ezt egy gőzzel fűtött hőcserélő 

segítségével oldják meg. Tesztilszűrővel szűrik le a felmelegített olajat. A szűrőiszapot visszadolgozzák a 

pörkölőbe. A 3. ábra szemlélteti leírt sajtolási folyamatot 

Viasztalanítás 

• Az olajos magok előkészítésekor a héjról viaszok kerülhetnek az olajba, ez főleg a napraforgóra jellemző. A 

viasztalanítás során ezeket eltávolítják, csökkentve ezzel az olaj viszkozitását, zavarosságát. A viasztalanítás 

jellemzői: a sajtolóból érkező meleg olajat felületi hűtőn lehűtik, a nyálkátlanítóba juttatják, 

• a nyálka ülepítéssel leválasztódik, 

• a viasz leválasztására 3-5% perfilt adagolnak hozzá, 

• a hűtés és keverés hatására a perfil leválasztja a viaszt és a kevert anyagot szűrőberendezésen szétválasztják, 

• megfelelő hőmérsékleten, 200-300 bar nyomáson, a szűrleményt visszajuttatják a préselvénybe, 

• a viasztalanított olaj alkalmas biodízel gyártására. 
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4. 5.4 Melléktermékek a préselésnél 

A napraforgó és a repce olajtartalmának kinyerése után magas táplálóértékű melléktermékként marad vissza a 

préselvény vagy dara, amely jelentős, 10-13% olajat és 20%-ot meghaladó fehérjét tartalmaz. Ezek a 

melléktermékek magas tápanyagtartalmuk, és folyamatosan növekvő mennyiségük miatt perspektivikus alkotói 

a világ és Magyarország takarmánybázisának. 

Fontos problémája a növényi eredetű hajtóanyagok gyártásának, hogy egy határon túl az olajkinyerés már nem 

gazdaságos, és ezért a keletkező préselvényben 10-15% olaj marad vissza. A préselési nyomás növelését nem 

csak a nagyobb energiaigény gátolja, hanem az a tény is, hogy ezzel párhuzamosan romlik a kinyert olaj 

minősége. A keletkező melléktermék takarmányként történő hasznosítása tulajdonképpen 100%-ra növeli az 

olajhasznosítás hatásfokát. 

Az intenzív állattenyésztő ágazatokban (sertés, baromfi) a kiemelkedő képességekkel rendelkező hibridek 

energiaigényének kielégítése érdekében elterjedt a takarmányok zsírkiegészítése, ami jelentős költségekkel 

terheli meg az állattartó vállalkozásokat. Ezeket a terheket alapvetően mérsékelheti a hidegen sajtolt napraforgó 

és repce bekeverése. Felhasználhatók ezek a melléktermékek a kérődző és vadfajok takarmányozásában is, 

elsősorban azokban az intenzív táplálást igénylő szakaszokban, amelyen a szaporodáshoz, tejtermeléshez 

kötöttek (Abayné et al., 2009). 
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Az extrahált napraforgódara jó étrendi hatása és nagy fehérjetartalma miatt a keveréktakarmányok értékes 

komponense. Jelentős biológiai értékű takarmány, amelynek értékét növeli a nagy kalcium- és foszfortartalma. 

A növényolajipar többféle minőségben állítja elő az extrahált napraforgódarát. Az osztályon felüli minőségű 52–

55% fehérje- és 6% héjtartalommal; 1. osztályú 46%, illetve 12%; a 2. osztályú 42%, illetve 18%; a 3. osztályú 

38% fehérje- illetve 22% héjtartalommal készül. Az extrahált napraforgódara felhasználhatóságát és értékét 

nagymértékben befolyásolja annak héjtartalma. A nagyobb héjtartalmú darát csak a kifejlett sertések és 

szarvasmarhák takarmányába lehet keverni korlátozott mennyiségben. 
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6. fejezet - 6. Hőenergia előállítás és 
hőszállítás komplex folyamatainak 
bemutatása, működése, 
hatékonyságának biztosítása 

1. 6.1 Hővel, hőenergiával kapcsolatos alapfogalmak 

Hőátadás 

Az alapvető hőterjedési módok (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) kombinációjából felépülő bonyolult fizikai 

folyamat, amelynek során a hőenergia két különböző halmazállapotú közeg határfelületén halad át. A nagyobb 

hőmérsékletű objektum – a termodinamika első fő tételének értelmében – átadja hőjének egy részét a kisebb 

hőmérsékletű objektumnak. A hőtranszport folyamatában résztvevő testeket hőhordozóknak nevezzük. A 

hőenergia áramlása, a hőközlés mindig hőmérséklet különbség hatására jön létre és a tapasztalat szerint mindig a 

magasabb hőmérsékletű helyről áramlik az alacsonyabb hőmérsékletű hely felé. A hőközlésnek két alapvető 

formája van, az anyaghoz kötött hőközlés (hővezetés és hőáramlás) és az anyagtól elvonatkoztatható 

hősugárzás. 

Hővezetés: 

Az energia térbeli terjedésének az a formája, amelynek során az energia a közegben (szilárd test, nyugvó 

folyadék vagy gáz) részecskéről részecskére terjed anélkül, hogy a közeg részecskéi makroszkópikusan 

elmozdulnának. A hővezetés során a hőcsere a test egymással közvetlenül érintkező részecskéi között megy 

végbe. 

Hőáramlás, hőszállítás (konvekció): 

Az energia térbeli terjedésesének az a módja, amely a közeget alkotó részecskék rendezett elmozdulásának 

(áramlásának) következtében valósul meg. A hő terjedése gáz vagy folyadék áramlása által. Gáz halmazállapotú 

anyagokban a kis kohéziós erő következtében a részecskék könnyen elmozdulnak, és más közegbe kerülve 

tulajdonságaikat kicserélik. 

Hősugárzás: 

A hősugárzás során a hő a sugárzó test molekuláinak vagy atomjainak hőmozgása következtében kibocsátott 

különböző hullámhosszú elektromágneses hullámok formájában terjed. A kibocsátott energia arányos az 

abszolút hőmérséklet 4. hatványával. 

2. 6.2 A hővezetés és a hőáramlás (hőszállítás, 
konvekció) 

A technológiai folyamatok egyik leggyakrabban előforduló jelensége a hőátadás. A hőátadáson a szilárd testek 

és/vagy közegek (folyadékok, gázok) hőkicserélődési folyamatát értjük, amelynek során az egyik objektum 

hőenergiát ad át a másiknak és eközben az objektumok állapotában, például hőmérsékletében, vagy 

halmazállapotában következik be változás. 

A hőcserével járó folyamatokat többféle szempont szerint lehet csoportosítani aszerint, hogy: 

• a hőátvitel időben állandósult, vagy változó, 

• a hőátvitel jár-e fázis átalakulással vagy anélkül megy végbe, 

• milyen halmazállapotú objektumok és közegek vesznek részt benne. 
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Ha a folyamatos üzemi készülék különböző pontjaiban a hőmérséklet az idő függvényében nem változik, a 

műveletet időben állandósultak, stacionernek nevezzük. A szakaszos üzemű készülékekben a hőmérséklet az idő 

függvényében változik (a készülék felfűtése és lehűtése), ezekben nem állandósult állapotú, azaz instacioner 

hőátmenet megy végbe. 

A hőközlés három formája (hővezetés, -áramlás és –sugárzás) a technikai gyakorlatban legtöbbször kapcsolódik 

egymáshoz. A valóságban a hőátmenet egyes formái külön-külön ritkán fordulnak elő, e folyamatok többnyire 

egyidejűleg mennek végbe. A hőátmenet törvényei képezik a kalorikus műveletek: fűtés, hevítés, izzítás, hűtés 

alapját és nagy hatásuk van sok anyagátviteli művelet lefolyására. 

A hővezetés (kondukció) során a test egymással közvetlenül érintkező elemi részecskéi mozgásuk 

következtében adják egymásnak a hőt. A szilárd testekben a hő – néhány kivételtől eltekintve – általában 

hővezetés útján terjed. 

A hővezetés, vagy más néven kondukció során, a hőenergia a molekulák, elemi részecskék helyváltoztató 

elmozdulása nélkül adódik át a melegebb helyről a hidegebb helyre. Ezek a feltételek a szilárd anyagok esetében 

jellemzőek. 

A hővezetéssel történő hőátadásnak elengedhetetlen feltétele, a hőmérsékletnek egy adott test vagy térfogat 

különböző pontjaiban fennálló különbsége. A hővezetés következtében keletkező hőáram nagysága a testben a 

hőmérséklet-eloszlástól, vagyis a hőmérséklet-tér jellegétől függ. A homogén és izotróp (helytől és iránytól 

független) közeg t hőmérséklete általában térben és időben változik, azaz a hőmérséklet az adott pont 

helyzetének és az időnek a függvénye. 

Hővezetés keletkezik tehát minden esetben, ha a test egyes részei között hőmérséklet különbség lép fel, vagy ha 

két különböző hőmérsékletű test egymással érintkezik. Ez a jelenség is, és általában a hővezetés ténye azzal 

magyarázható, hogy a nagyobb hőmérsékletű, vagyis nagyobb, kinetikai energiával rendelkező molekulák 

energiájuk egy részét átadják a szomszédos, kisebb energiával rendelkező molekulának és ezáltal egyfelől azok 

hőmérséklete is növekszik, másfelől a hővezetés folyamata létrejön. A hővezetés egyensúlyi állapota akkor jön 

létre, ha a test hőmérséklete annak minden helyén az időben változatlan marad (stacioner hővezetés). 

A hőáramlás (konvekció) során a hőenergia a folyadék vagy gáz makroszkópikus részeinek áramlása, 

helyváltoztató mozgása következtében terjed. Megkülönböztetünk természetes, vagy szabad konvekciót, amikor 

a közeg mozgását a különböző hőmérsékletű helyek között kialakuló sűrűség különbség hozza létre, valamint 

kényszerkonvekciót, amikor a fluidumot külső energia közléssel vagy elvonással kényszerítjük mozgásra. 

A hőáramlás lényege, hogy valamely folyadék vagy gáz és a vele érintkező szilárd felület között jön létre 

hőátadás (lásd konvektor). A konvektív hőátadás két alapvetően eltérő változatát különböztetjük meg: a 

kényszerített áramláson alapuló ún. kényszer-konvekciót és a belső tényezők változásán alapuló ún szabad-

konvekciót. A kialakuló hőáramot a felület közvetlen közelében kialakuló áramlási és hőmérsékleti viszonyok, 

valamint a felület és a folyadék vagy gáz közeg közötti hőátadási együttható határozzák meg. Az ilyen típusú 

hőátviteli műveleteknél a hőátszármaztatás szempontjából a legnagyobb ellenállást a hőátadó fal és a közeg 

érintkezési felületénél képződő határréteg hőellenállása képezi. 

A konvekció során a közeg egy szilárd felülettel érintkezve veszi át, vagy adja le a hőenergiáját, a közegen 

belül, a rendszer fő tömegében ez az energia a részecskék helyzetváltoztató mozgása során terjed. Egy intenzív 

áramlásban lévő rendszernél tehát a hőmérséklet-kiegyenlítődés rendkívül gyorsan lejátszódhat. 

A konvektív hőátadást minden esetben a szilárd felület jelenléte és a fluidum áramlása jellemzi. Ezért a fellépő 

hőáramot alapvetően a felület közvetlen közelében kialakuló áramlási és hőmérsékleti viszonyok határozzák 

meg.Éppen ezért tehát a gyakorlatban a hőátmenet tekintetében mindig "többrétegű falak" találhatók, mivel 

egyetlen szilárd falat is három rétegnek kell vennünk, hiszen a két oldalán, a fallal érintkező fluidumból, 

határrétegek alakulnak ki. 

A hőátadás szempontjából meghatározó a fallal érintkező anyag mozgásállapota. Ha a közeg nyugalomban van, 

olyan értelemben, hogy benne a fallal érintkező anyagrészecskék és a szabad térben lévő anyag hőmérséklet 

különbségének hatására legfeljebb felhajtó áramlások alakulnak ki, akkor szabadáramlásról beszélünk, szemben 

a kényszeráramlással, amely zárt csatornában mesterségesen létesített nyomáskülönbség hatására megy végbe. 

Mindkét esetben lehetséges lamináris és turbulens áramlási jelleg. 
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Mivel az áramló közegben is vannak hőmérsékletkülönbségek, ez a hőszállítás mindig hővezetéssel kapcsolatos. 

Az energiát szállító közeg rendszerint szilárd testnek (falnak) adja át a hőt vagy onnan veszi fel. Ezt a 

folyamatot szokás hőátadásnak nevezni. A hőátadási folyamat során a folyadékrészek folytonosan áramlanak a 

fal mellett és váltják egymást. Ennél a folyamatnál megkülönböztetünk szabad áramlásos és kényszeráramlásos 

konvekciót. 

A határrétegekben lejátszódó hőtranszport számszerű jellemzésére a hőátadási tényező (α,[W/(m2∙K)]) szolgál, 

amely a felület- és a hőmérsékletkülönbség egységnyi értékei esetén a határrétegeken átjutó hőáramot jellemzi. 

A hőátadási tényező függ: 

• a közeg fajtája (gőz, gáz, folyadék), 

• az áramlás jellege, 

• a geometriai méretek, 

• a fal alakja és minősége, 

• a közeg anyagi jellemzői, stb. 

A hőátadási tényező meghatározására, a sok paramétertől való bonyolult függése miatt nem lehet egy minden 

esetre érvényes általános számítási egyenletet megadni. A ’α’ hőátadási tényezőt bizonyos, esetenként 

kísérletileg meghatározott vagy ellenőrzött, hőátadási alapesetekre kidolgozott ún. hasonlósági (kritériális) 

egyenletekből számítják ki, vagy kísérleti úton határozzák meg. Néhány gyakrabban előforduló egyszerűbb 

folyamatnál számításba vehető hőátadási tényező értékét, tájékoztató jelleggel, az 7. táblázat tartalmazza. 

 

A gázmotorok üzemeltetése során keletkező hőenergiát lemezes hőcserélőkkel hasznosítják. A gázkazán 

tüzelőanyaga földgáz vagy biogáz lehet. Maghéjkazán működtetésével az üzemek hasznosíthatják a napraforgó 

héját. A technológiai folyamatba az egyes köztes termékek, illetve a végtermék és a nyersanyag közé a 

hőenergia jobb kihasználása érdekében hőcserélőket építenek be. Ezek segítségével a hő-, a villamos- és az 

egyéb energiaforrások optimálisan kihasználhatók. A termikus energia 100%-os hasznosításával érhető csak el 

az üzemeltetés optimuma, a hulladékhő teljes kihasználtsága. Áramlásmérő, szabályzó rendszer figyeli a 

hőfokot, az áramlást, gőzszabályzó is van. 
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7. fejezet - 7. Az olaj és katalizátor 
tárolás üzemi gyakorlatának 
megismerése és a 
rendszerkapcsolatok 
infrastruktúrájának bemutatása 

1. 7.1 Üzemen belüli olajtárolás 

A logisztikai rendszerek általában infrastruktúrából, (tároló-anyagkezelő terek, utak, különböző rendeltetésű 

építmények) anyagellátó (beszerzési) forrásokból, valamint szállító (belső szállító-anyagmozgató, illetve külső 

szállító eszközökből), továbbá informatikai támogató eszközökből állnak. 

A technológiai folyamathoz szükséges anyagok biztosítása: 

• metanol (CH3OH), 

• kálium-hidroxid (KOH) 

• nátrium-hidroxid (NaOH) 

• kénsav (H2SO4) 

• foszforsav (H3PO4) 

• hidrogén-klorid (HCl) 

• ipari víz, 

• szén-dioxid, 

• nitrogén. 

A telephelyre vasúton és közúton is érkezhet általában a felhasználásra kerülő nyersolaj. Ha rendelkeznek vasúti 

összeköttetéssel (iparvágánnyal) is, akkor a vasúti lefejtő helyen a vagonokból az olajat lefejtik, majd az 

alapanyag tartálytéren betárolásra kerül. A tartálytéren lehetőség van a különböző minőségű olajok szeparált 

tárolására. 

A felhasznált olaj 70-80%-ban repcéből származik, de használnak még napraforgó, szója és használt sütőolajat 

is. Az alapanyag országhatáron belülről és kívülről is érkezhet.. A melléktermékként keletkező szennyvizet 

általában biogáz üzemekbe szállítják hasznosításra (ideális esetben a biogáz üzem helyben van). Az 4 ábrán 

látható a repceolaj és a használt sütőolaj, valamint a végtermék. 
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Olajtároló a „nyers” olaj átmeneti tárolására 

Bármely technológia, még az olajsajtolással összekapcsolt, egybefüggő folyamatként végzett biodízel gyártás is 

megköveteli, hogy szükség esetén az első fázis az olajsajtolás önállóan is működhessen. Erre az esetre szükség 

van a „nyers”, alapanyagul szolgáló olaj átmeneti tárolására. Előfordulhat karbantartási probléma és 

meghibásodás is egyik vagy másik részlegnél, a tárolt „nyers”olaj lehetővé teheti a folyamatos üzemet. 

A gyártási folyamat az alapanyagok megfelelő tárolásával kezdődik. Így fontos tényező a tartályok megfelelő 

méretezése, befogadó képessége, valamint ezeket fűteni kell az olaj megfelelő hőmérsékleten tartásához. A 

tartályok különböző méretűek (8 táblázat). 

 

Beérkező olaj: 

• a beérkező olaj a fő befogadó tartályból kisebb tartályba kerül, ahonnan megtörténik a beadagolás az 

olajfinomító egységbe, 

• áramlásmérőn keresztül áramlik az üzembe a nyersolaj, minden évben kell hitelesíteni, 

• a tartályok mérhetőek, mérleggel vannak ellátva, 

katalizátor tárolás: 

• tartályokban 99,9 % tisztaságú metanol tárolás (minél kevesebb legyen a víztartalma - 500 ppm alatt), 
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• a kálium-hidroxid (KOH) általában zsákos formában tárolható, 

• raklapon 25 kg-os zsákokban van kiszerelve; 1t / raklap, 

• 90%-os tisztaságú a lúgos katalizátor. 

Katalizátor tartály: 

• reaktorban tárolják a katalizátort, 

• 750 kg metanolhoz 250 kg kálium-hidroxidot adnak oldott formában (3:1 arány), 

• a folyamat hőképződéssel jár (exoterm), 

• a metanol robbanásveszélyes és illékony, ezért N2 párnagáz alatti keverés szükséges 

• a N2 inert gáz (kémiailag közömbös), vagyis a kémiai anyagok többségével nem lép reakcióba, 

• folyamatos vízhűtés folyik 

• 30 °C – on engedi tovább a rendszer a gázt, 

• 9-10% víz képződik, benne marad a katalizátor elegyben, 

• a katalizátor köztes tartálya, alsó-felső folyadékszint érzékelővel rendelkezik, 

• innen történik minden reaktorba az adagolás. 

Nagyüzemi tranzittartályok 

A nagyüzemi tranzittartályok (5. ábra) nyomásmentes kivitelű, kúpos fenekű és fedelű állótartályok. A paláston 

DIN 500 méretű oldalsó búvónyílás van tisztítási célokra és az esetleges karbantartásokra. A fenékrészén leürítő 

berendezés van, míg a fedélen DIN 500 méretű búvónyílás a folyadékszint vizuális ellenőrzésére. 

Ipari méretű növényolaj tárolók rendelhetők 500, 1000 és 2000 m³-es kapacitással a Műszaki Biztonságtechnikai 

valamint a Környezet- és Tűzvédelmi hatósági előírásoknak megfelelő kivitelben. A tartályok töltő-ürítő 

infrastruktúrával és kármentővel is rendelkeznek. 

 

Melléktermékek tárolótere: 

Az olajpréselés mellékterméke a 7-9% olajtartalmú fehérjét, vitaminokat is tartalmazó, takarmányozásra 

kiválóan alkalmas olajpogácsa. 3 t olajos magból 1,8-1,9 t olajpogácsa keletkezik, amelynek az átmeneti 

tárolását biztosítani kell. Megfelelő szervezéssel (pl. a takarmány értékesítő hálózattal szerződve) elérhető, hogy 

folyamatos legyen az elszállítás, így a magtároló feldolgozás közben felszabaduló kapacitása elegendő lehet az 

olajpogácsa tárolására. 
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8. fejezet - 8. A konverzió és az 
extrakció folyamatainak 
tanulmányozása az üzemi 
gyakorlatban 

1. 8.1 A növényi olajok tulajdonságai, minőségi 
jellemzői 

A növényolajok fontosabb jellemzői a gázolajétól a következőkben térnek el: 

• nagyobb sűrűség, 

• hideg állapotban hozzávetőleg nyolcszor nagyobb viszkozitás (rosszabb porlaszthatóság), 

• kisebb cetánszám (rosszabb gyulladási hajlam), 

• kisebb fűtőérték (nagyobb hajtóanyag-fogyasztás), 

• nagyobb hidegszűrhetőségi határhőmérséklet (alkalmazási korlát kis hőmérsékleten), 

• szabad zsírsav-tartalom (korrózió előidézése), 

• nagy jódszám (rosszabb hő- és oxidációs stabilitás), 

• kisebb kéntartalom (korrózió, savas esők megelőzése), 

• könnyebb biológiai lebonthatóság (kisebb környezetszennyezés) (Kovács, 2006). 

Az egyes minőségi jellemzők különbségei, valamint az alkalmazástechnikai és környezetvédelmi 

követelmények együttes értékelése alapján megállapítható, hogy a növényolajok szerkezetét kell egyre 

hasonlóbbá tenni a gázolajéhoz. 

Átalakítási lehetőségek: 

• növénynemesítés: speciális, motorhajtóanyag célú olajos növények termesztése és célirányos finomítása, a 

motorikus felhasználás műszaki feltételeinek megteremtése, 

• a növényolajok kémiai átalakítása, 

• az előző kettő kombinációja (Kovács, 2006). 

A növényi olajok tulajdonságai elsősorban magától a növény fajtájától, de a termőhely adottságaitól (talaj, 

éghajlat, tápanyag utánpótlás), az évjárattól, a termesztés és az olajkinyerés technológiájától, az utókezelésektől 

és nem utolsó sorban a termelési időtől is függ. Ez utóbbi sokban meghatározza a termelés és feldolgozás 

gazdaságosságát, hiszen hazai viszonyok között évente egyszer takarítjuk be a különféle terményeket, ehhez kell 

optimalizálni a feldolgozó kapacitások kialakítását. 

2. 8.2 A konverzió 

A növényi olajok és állati zsírok, amelyekből kiindulunk a gyártás során, trigliceridek, vagyis hosszú szénláncú 

zsírsavaknak a háromértékű glicerinnel képzett észterei. Tulajdonságaik (viszkozitás, illékonyság, telítetlenség) 

több szempontból nem elégítik ki a korszerű dízelgázolajtól elvárható követelményeket. Az átészterezés 

ezeknek a tulajdonságoknak a kedvező irányba való eltolását szolgálja. Ha ezeket a triglicerideket, katalizátor 
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jelenlétében, fölös mennyiségű primer alkohollal reagáltatjuk, az alkohol „lecseréli” a glicerint, így (zsírsav-

)monoalkil-észereket és glicerint kapunk eredményül. 

Ipari folyamatokban többnyire bázikus katalizátorokat (kálium-hidroxid) használnak, mert ebben az esetben az 

átészterezés gyorsabban megy végbe, mint savak esetében. A reakciókörülményeket vizsgálva, lúgos katalizátor 

esetében, a legnagyobb hozamot a következő paraméterekkel érhetjük el: atmoszférikus nyomás, 55-66 °C 

hőmérséklet, 45-60 perc reakcióidő, 6:1 alkohol: növényi olaj tömegarány. 

Az átészterezésre többek között a szabad zsírsavak gyakorolnak káros hatást. A katalizátorként használt lúggal 

reakcióba lépve szappanok keletkeznek, amelyek nehezítik a glicerin elválasztását. Nagyobb víztartalom az 

észterezési reakció egyensúlyát az észter képződésével ellentétes irányba tolja el, vagyis romlik a hozam, és 

korróziós problémák lépnek fel. Ezért a lúgos katalizátorok alkalmazása 1%-nál kisebb szabad zsírsavtartalom 

és 0,5%-nál kisebb víztartalom esetén gazdaságos. 

A szűrés a biodízel minőségét és az észterezésnél felhasznált adalékanyagok mennyiségét befolyásolja, a 

lemezes szűrők tekinthetők jelenleg a leghatékonyabbnak. Az így kapott finomított olaj nehezen éghető, a 

hagyományos motorokban lerakódást okoz, ennek megoldását célozza az észterezés (6. ábra), melynek során 

adalékanyagok segítségével játszódik le a reakció. 

Ha az alapanyagban szabad zsírsav van, akkor az észterezési reakcióban víz képződik, a zsírsav és a lúg 

szappant képez szintén víz felszabadulása mellett. Szappan képződik az észter és a lúg reakciójából is. Az 

átészterezésben a szappan képződése is lejátszódik. Az elszappanosítás egy olyan hidrolízis folyamat vége, 

amelyben a szabaddá tett zsírsav lúggal, víz kilépése mellett reakcióba lép. A szappan felületi aktivitása javítja 

az egymásban korlátozottan oldódó fázisok érintkeztetését, a képződött víz azonban a reakció további lassulását 

eredményezi. Ennek egyszerű oka abban rejlik, hogy az észterezés reverzibilis reakció, és ha a vizet nem 

távolítjuk el a reakciótérből, akkor a már átalakult „biodízel észter” hidrolizál. 

A szabad zsírsavból képződött észter azonos tulajdonságú a trigliceridről leszakított zsírsav észterrel, azaz a 

biodízel kihozatalt javítja, azonban a képződött víz a katalizátor aktivitását korlátozza. A reakciót befagyasztja, 

ezáltal megakadályozza, hogy a konverzió a kívánt 98%-ot elérje. A klasszikus észterezési reakcióban, a 

megfordítható reakció észterezés irányába történő eltolása érdekében extraktív desztillációval folyamatosan 

eltávolítják a keletkezett vizet a reakciótérből. 

 

Az átészterezések után mintavételezés és laboratóriumi vizsgálat történik az előírások szerint. Az észterezés az 

1. lépésében az olaj körülbelül 70%-ban észtereződik át, míg a 2. lépésben 96-98%-ban megy végbe az 

észterezés. 

Ahhoz, hogy a konverzió legalább 98% legyen, nagyon gondosan kell a reakció körülményeket megválasztani, 

meg kell akadályozni a hidrolízist, azaz a szabad vízmennyiség képződését. Ha megakadályozni nem lehet, 
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akkor olyan módszert kell alkalmazni, amely elvezeti a reakciótér szabad víztartalmát. Erre a legegyszerűbb 

módszer a többlépcsős észterezés, ülepítés. A két észterezés között a képződő glicerines fázissal távozik a 

szappanképződésben felszabadult, az alapanyaggal bevitt víztartalom is. Ha az első lépésben nem közelítjük 

meg a 80%-os konverziót, akkor minden bizonnyal az alapanyag víztelenítése, vagy szabad zsírsavtartalom 

mentesítése nem volt elégséges. 

A sav és bázis katalizátorok használata a biodízel alapanyagától függ. A növényi olajok, állati zsírok képesek az 

alkohollal reagálni sav vagy bázis katalizátorok jelenlétében. A katalizátor felgyorsítja a reakció sebességét és 

használatával jobb minőségű biodízelt állíthatunk elő. A bázis katalizátorok kedveltebbek a savas 

katalizátorokhoz képest, mivel magasabb reakciósebességet képesek elérni, alacsonyabb hőmérséklet mellett és 

magasabb a konverziós hatásfokuk. 

Az eddigi kutatási-fejlesztési tevékenységet, illetve a megvalósított eljárásokat tekintve a metil-észterek 

előállítása került előtérbe. Ennek egyik oka a metanol viszonylag alacsony ára lehet, másrészt a metil-észterek 

viszkozitása és lobbanáspontja alacsonyabb a többi észternél. Az átészterezéshez használatos alkohol tisztasági 

követelményei jelentős mértékben meghatározhatják az eljárás gazdaságosságát. 

A növényolaj rendszer korlátoltan elegyedik, így a reakció lejátszódásához intenzív keveréssel emulziót kell 

létrehozni, s az egyensúlyi konverzió növelésére alkoholfölösleget célszerű használni és/vagy a glicerin 

elválasztása után a reakciót több lépésben lehet végrehajtani. Az átészterezés a szóba jöhető hőmérsékleti 

tartományban csak katalizátor jelenlétében megy végbe, azaz a homogén reakció nem kivitelezhető, így az 

eljárások gyakorlati megvalósításának alapvető kérdése a katalizátor és a reakciókörülmények meghatározása. 

Speciális eljárások is léteznek a biodízel előállítására. Többek között ilyen a mikrohullámmal való átészterezés 

is. A mikrohullám használata felgyorsítja a kémia reakciót, ami órákról akár percekre is csökkenhet. A sugárzás 

elsősorban infravörös és rádióhullámokból áll, a hullámhossz 1 mm és 1 m, míg a frekvencia 300 MHz és 300 

GHz között változhat. 

Egy átlagos átészterezési eljárás reakcióideje 60 perc, a szeparálási idő 8 óra. Ezt a folyamatot ugyanannyi 

alkohollal és katalizátorral megismételték mikrohullámok használata mellett. A reakció 2 percet emésztett fel, a 

szeparálás 30 perc alatt befejeződött. A konverziós hatásfok elérte a közel 100%-ot, míg a hagyományos 

módszerrel csak 96%-os hatásfokot sikerült elérni. 

3. 8.3 Az extrakció 

Az extrakció (kivonatolás, kioldás) szétválasztó, két- vagy többfázisú anyagátviteli művelet, a megoszlás 

jelenségén alapuló elválasztási módszer. Az elválasztás az anyagok polaritásának különbségén alapul → 

oldhatóság különbség → eltérő megoszlási hányados. A kiinduló anyag (elegy, keverék) egy, vagy néhány 

összetevőjét (komponensét) nyerjük ki szelektív módon, oldószer segítségével. A szétválasztás után a 

kinyerendő komponens már könnyebben elválasztható az oldószertől, amely ezután újra hasznosítható a művelet 

során. 

Az extrakciós műveletek csoportosítása (9. táblázat): 

1. Folyadék-folyadék (F-F) extrakció (LLE): mind a kiindulási anyag, mind az oldószer folyadékfázisú 

(szolvens extrakció). 

2. Szilárd-folyadék extrakció (SLE): a kiindulási anyag összetett szilárd anyag, az extrahálószer folyadék 

(diffúziós extrakció; pl. cukorgyártás). 

3. Szuperkritikus extrakció (SCE): a kiindulási anyag szilárd (esetleg folyadékelegy), az oldószer nagynyomású 

és hőmérsékletű gáz (destrakció; kávé koffein-mentesítése, dohány nikotin-mentesítése). 
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Szilárd-folyadék extrakció (10. táblázat) 

Egy szilárd mintából valamilyen alkalmasan megválasztott oldószerrel kioldjuk az kiválasztott komponenst, 

valamint mellette általában még sok más anyagot is. Az extraktum az esetek túlnyomó többségében további 

tisztítást igényel. A szilárd-folyadék extrakció más néven kilúgozás, általában természetes szerves anyagok 

kinyerésére használják. Ilyen pl. a cukor kilúgozása a cukorrépából forró vízzel. A napraforgómagból a préselés 

után extrahálással nyerik ki a maradék olajat, oldószer pl. a benzin. Ezt a műveletet magunk is végezzük a 

háztartásban (tea-, ill. kávéfőzés, oldószer a forró víz) (Pécs, 2009). 

Extrahálás előtt előkészítő műveleteket kell végrehajtani, hogy az oldószer minél jobban behatoljon a szilárd 

anyag részecskéi közé (őrlés, aprítás, szeletelés). Nagyobb hőmérsékleten az oldékonyság nagyobb, a diffúziós 

tényező is nagyobb, így az oldás könnyebben megy végbe. A kivont komponens az oldószerbe vándorol és 

oldatot, vagy emulziót alkot. 

A művelet után az értékes anyagot oldószer mentesíteni kell, és/vagy az oldószert is vissza kell nyerni. Ezt 

bepárlással (oldószer „lehajtása”), kristályosítással + centrifugálással valósítják meg. 

 

Az extrakciót befolyásoló tényezők 

Az extrakció irányítására két elvi lehetőség van: vagy az oldószer, vagy az oldott anyag tulajdonságait 

változtatjuk meg. 

1. Oldószer: 

• Az extrahálószerrel szemben támasztott követelmények: 

• legyen szelektív, jó oldóképességű, 

• legyen olcsó, visszaforgatható, 

• ne oldódjék jól a másik fázisban, 

• ne legyen korrozív, tűz- és robbanásveszélyes, 

• ne legyen mérgező. 

• Az oldószer kiválasztásának technológiai szempontjai: 

• ár és hozzáférhetőség, 

• szelektivitás, 

• elegyedés és oldhatóság, 

• sűrűségkülönbség (az elválasztás miatt), 

• fizikai jellemzők (súrlódási tényező, forráspont, felületi feszültség), 

• veszélyesség (tűz-, robbanásveszély és toxicitás), 

• regenerálhatóság (az oldószer visszanyerése céljából), 

• az oldószer kémiailag stabil legyen, a többi komponenssel ne reagáljon, a szerkezeti anyagokat ne 

támadja meg, 

• viszkozitás, gőznyomás, fagyáspont értéke kicsi legyen a könnyebb kezelhetőség és tárolás 

szempontjából. 
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2. Az oldott anyag (termék) tulajdonságainak befolyásolása: 

• ionpárképzés: ionos molekuláknál az ellenion lecserélése megváltoztathatja a megoszlási hányadost, 

• pH állítás, 

• nyomás hatása, 

• hőmérséklet hatása (Pécs, 2009). 

4. 8.4 Extrakció a biodízel gyártása során 

A magban és a pogácsában visszamaradó olaj leghatékonyabban oldószeres extrakcióval vonható ki. Nagy 

energia- és szaktudás igényű művelet. Az extrakció, a műveleti kritériumok szerint egy olyan elválasztási 

folyamat, amelyben a kiválasztott oldószer szelektíven old egyes komponenseket az extrakt fázisban, míg más 

komponenseket az ún. finomítvány fázisban visszahagy. Az olajos magok esetén szelektív oldás a maradék 

olajtartalom, valamint egyéb nem kívánt anyagok, mint foszfolipidek extraktum fázisba vitelét jelenti, szilárd-

folyékony érintkeztetési rendszerben. 

A kioldás során az oldószer (metanol) behatol a protoplazmába, a kapillárisokban megszorult olajba beoldódik, 

azt kisebb viszkozitásúvá és felületi feszültségűvé, kevésbé polárossá téve képessé teszi az elmozdulásra, az 

oldószeres fázisba való átvitelre. Már az első érintkeztetésre elmozdítható a felülethez közel található 

olajmennyiség, amely akár a kinyerhető olajtartalom felét is jelentheti. Minél jobban „feltöredezett” a mag az 

előkezelés során, annál könnyebben lesz a szilárd fázis átjárható az oldószer számára. 

Ami a gazdaságosságot és a végső eredményességet leginkább befolyásolja az előállítás szempontjából, az a 

termék üzemanyag értékesítési ára, az alapanyag beszerzési ára és a konverzió jósága. 
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9. fejezet - 9. Glicerin nyerés és 
manipuláció üzemi gyakorlata 

1. 9.1 A glicerin általános jellemzői 

A glicerin („nemzetközi gyógyszer-szabadneve” glycerol) egy kémiai vegyület, melynek képlete és szerkezete a 

7. ábrán látható. Színtelen, szagtalan, szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú viszkózus anyag, melyet 

széles körben alkalmaznak. Három darab hidrofil alkoholos hidroxil-csoportot tartalmaz. Ennek köszönhetően 

erősen higroszkópos, vagyis erős vízmegkötő hatással rendelkezik. Vízzel és etanollal korlátlanul elegyedik. Az 

11. táblázatban fizikai tulajdonságai láthatóak. 

 

A lipidek fő alkotóeleme. A lipidek az élőlényeknek azon létfontosságú szerves vegyületei, melyek glicerinből 

és zsírsavakból álló apoláris makromolekulák. Apoláris, azaz víztaszítók és zsíroldószerekben oldódnak. A 

lipidek a sejthártya szerkezeti elemeiként, a terek elválasztásában töltik be egyik legfontosabb biológia 

szerepüket. 

A glicerin a trigliceridek, és a foszfolipidek prekurzora. A prekurzor olyan vegyület, amelyből biokémiai 

folyamatok során jelentős szerepű végtermék alakul. Amikor az élő szervezet a zsírkészletét égeti el, glicerin és 

zsírsavak kerülnek a véráramba. A glicerint a máj cukorrá alakítja, mely a sejtek energiatermelésének alapja. 

2. 9.2 A glicerin előállítás üzemi körülmények között 

A biodízel gyártás lényege, hogy a trigliceridet (zsír, olaj) katalizátor jelenlétében metanollal reagáltatva (7. 

ábra) metil-észter keverék és glicerin keletkezik. 

 

Glicerint háromféle úton lehet előállítani: 

• szintetikus úton propilénből, melyet a kőolaj, illetve a földgáz egyes frakcióinak hőbontásával nyernek, 
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• állati zsiradékokból. 

• növényi olajokból. 

A növényi olajokból történő előállítás tulajdonképpen a biodízel gyártásnak felel meg, amelyben a glicerin nagy 

értékű melléktermékként keletkezik. 

Az előállítás során elkerülhetetlen melléktermékként keletkezik. A biodízel üzemanyag gyártásának egyik 

fontos gazdaságossági kérdése, hogy mit kezdünk pl. a glicerinnel, tudjuk-e áruvá konvertálni vagy a 

termelésben hasznosítani. A keletkező glicerin mennyisége meglehetősen ingadozik. A keletkező glicerin 

mennyisége sok tényező függvénye, köztük az alapanyag vagy a technológiai körülmények is befolyásolják. 

A gyártás első lépéseként az olajat, metanolt és a katalizátort a reaktorba adagolják, ahol kb. 1 óra alatt 60 °C-on 

lejátszódik a transzészterifikáció. Ezután leválasztják a glicerint, a metil-észter keveréket (biodízelt) pedig 

semlegesítik és eltávolítják belőle a metanolt. A semlegesítés során savat adnak a biodízelhez, hogy az a 

katalizátormaradványt közömbösítse, illetve az eljárás során keletkezett szappannal reakcióba lépve azt 

vízoldható sóvá és zsírsavvá alakítsa. 

A következő lépésben, a vízzel történő átmosás során, a biodízelből a sót eltávolítják, a szabad zsírsavak egy 

része pedig a biodízelben marad. Ezzel a művelettel a maradék katalizátort, szappant, metanolt, valamint szabad 

glicerint is eltávolítják a biodízelből. Ezután utolsó lépésként már csak a visszamaradt vizet távolítják el 

vákuumos szárítással. 

A gyártási folyamatban a transzészterifikácó után leválasztott folyékony glicerin csak 50%-os glicerin tartalmú. 

Ebben az anyagban van a metanol felesleg, valamint a katalizátor és a szappan nagyobb része. A metanol 

tartalom miatt ezt a glicerint még veszélyes anyagként kell kezelni. Ezért a glicerin finomításának első 

lépéseként általában sav hozzáadásával a szappant szabad zsírsavvá és sóvá alakítják. A zsírsavak a glicerinben 

nem oldódnak, ezért azokat le tudják választani. 

A savas kezelés és a zsírsavak leválasztása után a metanolt lepárlással távolítják el a glicerinből. Ezen a ponton 

a glicerin kb. 85%-os tisztaságú. Ha ez a glicerin tovább kerül a finomítóba, akkor vákuum desztillációval vagy 

ioncserélő folyamatban 99,5-99,7% tisztaságú glicerin nyerhető (Gerpen, 2005). 

Az észterezés kilépő anyagtartalma tartalmazza a feleslegben beadagolt és nem reagáltatott metanolt, az át nem 

alakult növényi és egyéb eredetű trigliceridet, a részlegesen átészterezett mono-, és digliceridet, a katalizátort, a 

keletkezett szappant és vizet, miként az alapanyaggal bevitt – esetleg részleges átalakulást szenvedett – 

szennyező anyagokat. 

A glicerin nagyobb fajlagos tömege, és a könnyű fajlagos tömegű anyagokban csak korlátozottan oldódó jellege 

miatt gravitációs erő hatására kiülepszik. A folyamatban korlátot szab a korlátozott oldóképesség és a 

gravitációs erő által leküzdendő súrlódási erő, ami a glicerin diszperz szemcsék kiülepedése ellen hat. Az 

ülepítés kinetikája meghatározza, hogy mekkora tartózkodási idő szükséges a fázisok elválasztására. A folyamat 

gyorsítható, ha a gravitációs erőt növeljük, azaz vagy centrifugát, vagy centrifugális erőt alkalmazó eszközt 

(ciklont) iktatnak be a rendszerbe, ha a folyamatos fázis viszkozitását csökkentik. A 8. ábra szemlélteti az 

előzőekben leírt folyamatot vázlatos formában. 

 

Attól függően, hogy a glicerin a gyártás mely szakaszában kerül ki a rendszerből, különböző tisztaságú, és 

ezáltal különböző tulajdonságú anyagot kapunk. A repce-metilészter (RME) gyártás során keletkező három 
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különböző tisztasági fokú glicerin kémiai tulajdonságait megvizsgálták (Südekum és Schröder, 2002). Az 

általuk kapott eredményeket a 12. táblázat foglalja össze. 

 

3. 9.3 A glicerin felhasználása 

A biodízel előállítás egyik lényeges mellékterméke a glicerin, ugyanis 1 liter biodízel előállításakor 100 g 

(Friedrich, 2004), mások szerint 79 g glicerin keletkezik (Thompson és He, 2006). 

A finomított glicerin felhasználási területei: gyógyszeripar, kozmetikai ipar, háztartási-vegyi áruk, gyanták, 

cellulóz, papír, dohány, élelmiszer és ital, robbanószerek, stb. Az ipari felhasználás aktuális szerkezete nehezen 

tud felvenni többlet felhasználásra a szintetikus glicerinnél kevésbé alkalmas glicerintartalmú elegyet. A 

biodízel gyártás során keletkező melléktermékeket biogáz üzemekben biometán előállítására is fel lehet 

használni. 

Konkrét felhasználási lehetőségek: 

• Az élelmiszeriparban a víztartalom megőrzésére, oldószerként, édesítőszerként alkalmazzák E422 néven. 

• Cukor helyettesítése esetén kalóriatartalma kevesebb, mint a cukoré, bár édessége csak a cukor 60%-a. 

• Élelmiszerekben zsírsavak helyettesítésére is alkalmazzák. 

• Köhögéscsillapítókban, szájvizekben, szappanokban, samponokban, fogkrémekben, krémekben egyaránt 

megtalálható. 

• Gyógynövénykivonatok esetén az etanol helyettesítésére használják. 

• Vérkészítmények folyékony nitrogénben való tárolása esetén akadályozza a vérsejtek megfagyását. 

• Kúpok és beöntések formájában hashajtónak használják, mert izgatja a bélfalat, és hiperozmotikus hatása van. 

• A kozmetikai iparban azért használják hidratáló krémek készítésére, mert a levegő nedvességtartalmát elvonja 

(abszorbeálja), és így gátolja a bőr kiszáradását, viszont a magas glicerintartalmú krémek kiszáríthatják a bőrt. 

• A poliol és poliuretán gyártásának fő összetevője. 

• A nitroglicerin alapanyaga. 

A glicerin takarmányozási célú felhasználása: 
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Egyes becslések szerint a világon több mint 10 millió tonna glicerin keletkezik, ez már olyan mennyiség, 

amelyet a vegyipar, a kozmetikai ipar, a gyógyszeripar, valamint az élelmiszeripar nem képes teljes egészében 

felhasználni. A glicerin felesleg levezetésére jó lehetőség a glicerin takarmányozási célú hasznosítása is. A 

glicerin takarmányozás céljára történő felhasználását indokolja az a tény is, hogy a bioetanol előállítás 

mellékterméke (DDGS), valamint a biodízel termelés egyéb melléktermékei (repcedara vagy repcepogácsa) 

fehérjében gazdagok, ugyanakkor relatíve alacsony az energiatartalmuk (Doppenberg és Van der Aar, 2007). 

Az alacsony tisztaságú glicerin csupán gyártásközi termék, amely magas metanol tartalma miatt a gazdasági 

állatok takarmányozására alkalmatlan, legfeljebb kísérleti célokra használható fel (Roe, 1982). Ezen kívül 

magas zsírtartalma miatt technológiailag is nehezen kezelhető. 

A közepes (85%-os feed-grade glicerin) minőségű glicerin, már alkalmas takarmányozási célokra. 

Németországban ez a nyers glicerin, valamint a nagy tisztaságú (99%-os) glicerin szerepel a biztonságosan 

etethető takarmányok között (Südekum, 2007). 

A 99%-os glicerin alkalmas lenne takarmányozásra, de a glicerin finomítása drága folyamat, ezért ezt a glicerint 

nem lehet takarmányozás céljára gazdaságosan felhasználni. Ilyen minőségű glicerint, csak a glicerin 

emészthető és metabolizálható energiatartalmának meghatározását célzó kísérlet egy részében etettek. 

A takarmányozás céljára felhasznált glicerin mennyiség érdemi hazai növelése viszont csak akkor várható, ha a 

glicerint nem csak a tejelő tehenek, hanem a sertések és a baromfifajok takarmányozásában is felhasználjuk 

(Kovács, 2010). 

A biodízel gyártás melléktermékeként keletkező takarmányozási minőségű glicerin energiatartalmának 

meghatározása során kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a feed-grade minőségű (85%-os) glicerin 

energiatartalma sertéseknél a kukoricáéhoz (emészthető – digesztibilis energiatartalma - DEs=14,38 MJ/kg, 

metabolizálható energiatartalma - MEs= 14,00 MJ/kg; Schmidt 2003) hasonló. 

A szintetikus előállítású glicerint nem használják takarmányozási célra. Az állati vagy hulladék zsírokból 

származó glicerint bizonyos országokban (pl. Németország) nem engedélyezik takarmányozás céljára 

felhasználni, feltehetőleg azért, mert nagyobb a kockázata a nemkívánatos maradékanyagok (pl. dioxinok) 

előfordulásának (Südekum, 2007). 

A takarmányozási minőségű glicerin esetében a sótartalom az, ami az etethető mennyiséget korlátozhatja (Rick, 

2006). Alacsonyabb sótartalmú terméket kell kifejleszteni, így a magas sótartalom, mint limitáló tényező 

kiiktatható lenne, ennek következtében több glicerin takarmányozási célra történő felhasználása válna lehetővé 

(Doppenberg és Van der Aar, 2007). 

A glicerin jó eredménnyel használható mind a sertések, mind a brojlercsirkék hízlalása során. A glicerin 

brojlercsirkékkel etetve legfeljebb 10%-os, sertésekkel 5%-os dózisban etetve nem befolyásolja kedvezőtlenül a 

táplálóanyagok emészthetőségét és nem rontja a hízlalási paramétereket sem. A glicerin tehát a jövőben 

perspektivikus takarmány alapanyag lehet az együregű gyomrú állatok (monogasztrikusok) takarmányozásában 

(Kovács 2010). 
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10. fejezet - 10. Biodízel üzemi 
tárolása 

1. 10.1 A biodízel előállítás és forgalmazás logisztikai 
elemei 

Fő folyamatelemek: 

• alapanyag előállítás (olajos magvak termelése) 

• tárolás 

• szállítás 

• a „nyers” olaj előállítása (préselés) 

• olajos magvak tárolása 

• „nyers” olaj tárolása 

• melléktermék (olajpogácsa) tárolása 

• szállítás („nyers” olaj és a melléktermékek) 

• biodízel gyártás 

• technológiai anyagok beszerzése, tárolása 

• végtermék(ek) tárolása 

• végtermékek szállítása 

• biodízel forgalmazása 

• szállítás a forgalmazási helyekre (keverőtelepekre) 

• tárolás 

• vevőkiszolgálás (a gépjárművek feltöltése) 

2. 10.2 Üzemi tárolás 

Mindegyik fő folyamatelemnél megjelenik a tárolási és a szállítási probléma. Mind a folyamatos üzem 

fenntartása, mind a folyamatos elszállítás biztosítása érdekében szükség van a végtermék, a biodízel átmeneti 

tárolására is. A tároló kapacitást néhány (5-10) napi termékmennyiség figyelembe vételével célszerű 

meghatározni. Egy 3000 t/év kapacitású biodízel üzem esetében figyelembe véve a karbantartási időszakot ~200 

termelő munkanappal számolhatunk, a napi teljesítmény így 15 tonnát tesz ki, a tároló kapacitás 75-150 t 

mennyiségben határozható meg (Szűcs, 2009). 

A „nagyüzem” fogalma a nyugati, elsősorban az osztrák üzemméretek alapján a 120 ezer és 150 ezer t/év 

kapacitás között értelmezhető. Ha egy 120 ezer t/év kapacitást veszünk alapul, 3*120 ezer = 360 ezer tonna 

olajos magra van szükség, 2,5 t/ha termésátlaggal számolva 140-150 ezer hektárnyi termőterület képezi az üzem 

alapanyag termelő bázisát. A nagyüzem esetében célszerű a beszállított „nyers” olajon alapuló technológiát 

alkalmazni, mert ezzel 1/3-ra csökkenthető a szállításigényesség és a szállítással járó környezetterhelés. Előnye 

az is, hogy az olajsajtolás melléktermékei (olajpogácsa) a felhasználók közelében marad. A nagyüzemek 

telepítésénél a hazai olajosmag termelés mellett import alapanyaggal is számolhatunk – elsősorban 

Lengyelország, Ukrajna és Észak-Erdély irányából. 
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Az import alapanyag feldolgozó nagyüzem természetesen integrált technológiát is alkalmazhat, hogy fogadhassa 

az olajos mag szállítmányokat a beszállítóktól, olyan területekről, amelyeken nincs elegendő olajsajtoló 

kapacitás. 

A nagyüzemekhez célszerű vasúti iparvágányt építeni a nagy szállítási volumen miatt. A nagyüzemek 

létrehozása nagy beruházást jelent, amelyben az államnak megfelelő szerepet kell vállalnia a vidékfejlesztés, 

munkahely létesítés és környezetterhelés csökkentése érdekében is. Az állami szerepvállalás ugyanakkor arra is 

„feljogosítja” az államot, hogy az állami (önkormányzati) vállalatokat kötelezze a biodízel alkalmazására – 

elsősorban a városi közlekedés terén. 

A nagyüzemek mellett számolni kell kisüzemek létesítésével is, melyek esetében integrált technológia 

alkalmazása látszik célszerűnek. Az integrált üzemek (olajpréselő és átészterező együttes, egy technológiai 

sorba telepítése) esetén alkalmazható az ún. kondicionált technológia a „nyers” olaj kinyerésekor. Ez 

gyakorlatilag sajtolás előtti előhevítést jelent, ezzel növelhető az olaj aránya, amit főként a repce esetében 

célszerű alkalmazni, mert a repcepogácsát takarmányként az egyes állatfajtáknál csak meghatározott napi 

mennyiségben lehet felhasználni. 

A kisüzemi technológiák infrastruktúra igénye fajlagosan kisebb, mint a nagyüzemeké. (nem kell pl. külön 

épület az üzem telepítéséhez). A folyamatos üzemeltetés előnye, hogy kisebb a fajlagos teljesítményre vetített 

hely- és beruházási igény. 

Alapkérdés a mezőgazdasági termelők szempontjából a kiszámíthatóság, a gyártó üzemek szempontjából pedig 

az ösztönzött értékesítés. A jogszabályi háttér befolyásolja az üzemméreteket és telepítésük megválasztását, 

amely a logisztikai támogató rendszernek az alapja is. 

A biodízel előállítás megszervezése nem képzelhető el a szállítórendszer kiépítettsége nélkül. Nem külön, 

speciális rendszerről kell gondolkodni, hanem a mezőgazdasági szállítórendszer részeként kezelve megoldani. A 

szállítmányozással foglalkozók sem rendelkeznek az agrárium viszonyaihoz igazodó korszerű eszközökkel. A 

mezőgazdasági termelés korszerűsítése érdekében is szükséges a korszerű, multifunkciós szállítóeszközök 

szélesebb alkalmazása – cserélhető felépítmény, cserélhető vontatmány. Ezen túlmenően szükséges a közúti és a 

vasúti szállítás kombinálása. 

A szállítási rendszerben alkalmazott eszközök három alapvető csoportban sorolhatók: a mezőgazdasági termelők 

szállító eszközei, a biodízel előállító üzemek szállító eszközei és a fuvarvállalatok eszközei (közúti és vasúti 

szállítás jellemző). 

A vasúti szállítás elsősorban a centralizált, azaz nagyüzemek, valamint az ásványolaj termékek keverőtelepei 

viszonylatában alkalmazható. 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a biodízel, mint végtermék szállításához speciálisan kialakított járművekre 

van szükség. Az olajtársaságok üzemanyag szállítóihoz képest tömítései, csaptelepei, töltőnyílásai, dómfedelei 

biodízel-álló anyagból kell, hogy készüljenek. 

Mivel azonban a termelést és felhasználást hosszú távon ösztönző szabályozás született, amely a fosszilis 

eredetű dízel hajtóanyag felhasználás 5-8%-át tűzi ki célul biodízellel kiváltani, célszerűbb – az olajos magvak 

termőterületei figyelembevételével – nagy kapacitású (120-150 ezer t/év) biodízel nagyüzemek létrehozása. 

Ezek a nagyüzemek a cukorgyárakhoz hasonlóan működnek, az alapanyagot nagyobb termőterületekről, illetve 

importból szállítják be. A nagyüzemben előállított biodízelt célszerű az ásványolajtermék-forgalmazó 

társaságok közreműködésével – a hagyományos dízel olajjal keverve vagy tisztán is forgalmazni (Szűcs 2009). 

A tartálytérről az olaj alapanyag az üzembe kerül, ahol az észterezés két lépésben történik meg. További 

technológiai lépéseket követően a végtermék az úgynevezett minőség ellenőrző tartályok egyikébe jut, ahonnan 

mintavételezés és minőségellenőrzési vizsgálatok elvégzése után a biodízel tartálytérbe kerül átszivattyúzásra. A 

termék kiszállítása a vevőhöz vasúti tartálykocsikban történik. 

Az ipari méretű növényolaj üzemekhez elengedhetetlen a komplett a nagy kapacitású logisztikai rendszerek, 

szivattyúállomások, vasúti- vagy közúti töltő- és lefejtő állások, átfolyás mérők és kármentők létesítése. 
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Késztermék: 

• szűrés után a kész biodízel a napi tárolóba kerül, ahonnan egy napos pihentetés után felhasználható, 

• ha elhagyja a napi tartályt, akkor nevezhető készterméknek, 

• bejövő-kimenő olaj nyomon követése, 

• kész végtermék, biodízel szállítás. 

• Szivattyúház: töltő szivattyúk, az elszállítással kapcsolatos. 
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11. fejezet - 11. Üzemi laboratórium 
megismerése a biodízel előállítási 
folyamatok hatékonyságának 
fokozására 

1. 11.1 Egy üzemi laboratórium felszereltsége 

Egy biodízel üzem laboratóriumában nagyobbrészt a gyártási folyamat hatékonyságának ellenőrzése történik. 

Ha az eredmények nem bizonyulnak megfelelőnek, akkor minél hamarabb beavatkoznak a folyamatba. 

A mindennap elvégzendő vizsgálatok eredményeit az úgynevezett biodízel vizsgálati lapon rögzíti a 

laboratórium vezetője. Ezen a dokumentumon megtalálhatóak a reaktorokból, az ülepítő tartályokból, a 

finomítóból, a napi tartályból vett minták eredményei. Fontos, hogy minden lépés ellenőrzése, felügyelete 

megtörténjen, és így válhat bizonyossá a reakció végbemenetelének eredményessége, valamint a gyártás 

hatékonysága (13 táblázat). 

Biodízel üzem laboratóriumi műszerei: 

• Minispec NMR spektrométer 

• Foss 1241 Infrared analyzer: észter- és glicerintartalom mérése, jódszám, linolénsav tartalom mérése 

• HP gázkromatográf: glicerin- és gliceridtartalom mérése 

• Grabner Miniflash lobbanáspontmérő 

• Petrotest Karl-Fischer titrátor : víztartalom mérése 

• Stabinger SVM 3000 sűrűség és viszkoziméter 

• Petroxy oxidációs stabilitás ellenőrző 

• Cou-Lo Select víztartalom mérő 

• Auton Paar sűrűségmérő készülék 

• Adventurer Pro táramérleg 

• Analitikai mérleg 

• Petrotest CFPP-vizsgáló 

Foss analizátor, Foss 1241 Infrared analyzer: 

• spektofotometria elvén működik, 

• a közbenső anyagokból és a végtermékből történő víztartalom, gliceridek, savszám, jódszám mérésére 

használható, 

• 10%-os hibahatárral működik, vegyipari műszer, nem analitikai, ezért nem a legnagyobb a pontossága, 

• a bejövő nyersanyagnak: 0,2 mg KOH/g savszám, víztartalom 1000 mg/kg, foszfor 20 mg/kg. 

CFPP műszer: 
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CFPP (Cold Filter Plugging Point): a hidegszűrhetőségi határhőmérséklet általánosan használt angol neve, 

gázolajok jellemzésére használják. Fokozatosan hűtött mintát egy meghatározott szűrőn szivattyúznak át. A 

gázolajból kiváló paraffinok a szűrőt fokozatosan eltömik. Azt a hőmérsékletet nevezik határhőmérsékletnek 

(CFPP), amikor egy megadott értéknél kevesebb gázolaj áramlik csak át a szűrőn. 

Minél alacsonyabb egy gázolaj CFPP-je, annál hidegebb körülmények közötti üzemelést tesz lehetővé Diesel-

motoros autókban: 

• a CFPP érték a zavarosodási és folyási hőmérsékletek között van, 

• szeptember 15. – február 15. között van szükség az érték beállítására, 

• a repcéből készült biodízel adalékanyag hozzáadása nélkül -9 – -10 °C-ig bírja a fagyállóságot, 

• a repceolaj önmagában +14 °C-ig használható, 

• a napraforgó olaj és a szójaolaj -7 – -8 °C-ig használható, 

• a használt sütőolaj +5 °C-ig használható, 

• a kész biodízelhez „additívot” adnak, ennek a neve folyáspont javító; -20 °C-ig bírnia kell; MOL által előírt 

követelmény, 

• -9 °C-ról 1200-1700 ppm additív adagolásával -20 °C-ra csökkentik, 

• nyáron +5 °C a követelmény, 

• az adalék anyag nem hagyja összeállni a részecskéket, kisebb részecskék alakulnak ki. 

2. 11.2 A laborban vizsgált paraméterek 

A 8. ábra jelöléseit felhasználva és a folyamatra hivatkozva: 

1. C 101 reaktorból: 1 db minta 

• savszám és víztartalom ellenőrzése, jódszám 

• a jódszámmal nem szokott probléma lenni, nem mérik mindig, csak anyag- és segédanyag összetétel 

váltáskor, 

• savszám meghatározása: bemérés és visszaméréssel felírják a bemért anyagot, majd manuálisan titrálják, 

• 50 ml behígított anyag (dietiléter és etanol 1:1 arányú keveréke) + pár csepp fenolftalein indikátor, 

kálilúggal (etanolos KOH) titrálás; sárgából hagymahéj színűvé kell változnia az oldatnak (2 percig meg 

kell őriznie a színét). 

2. C 102 reaktorból (első észterező reaktor): 3 db minta 

• savszám és ezen belül 1 db triglicerid mérés 

• savszám mérés: felső fázisból 35 ml minta + 5 ml 10%-os kénsav + 5 ml desztillált víz, ezt jól összerázni 

és centrifugálni 5 percig 4200 1 / perc fordulatszámon 

3. C 103 reaktorból (második észterező reaktor): 3 db minta 

• savszám és ezen belül 1 db triglicerid meghatározás 

• az anyagot 5 percig centrifugálni, 4200- 1/perc fordulatszám alkalmazásával 

4. C 104 reaktor: 1 db minta 

• az észterezést követően savszám és katalizátor mennyiségének mérése 
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• mérik a KOH katalizátort, a C 102-be és a C 103-ba adagoltak katalizátort 

• katalizátor töménység vizsgálata; 1 mólos sósav oldattal 

5. C 201 reaktor: 1 db minta 

• pH mérés, a savas mosás ellenőrzésére pH és savszám mérést végeznek 

6. F 401 szűrőből: 3 db minta 

• savszám és víztartalom mérése 

7. F és K szűrők: kiszűrik a mechanikai szennyezőket és a maradék glicerin is kiülepszik, itt már nincs 

centrifugálás, csak a savszámot mérik 

• már kimenő termék, kész biodízel 

• 15 A és 15 B reaktorok, napi tartályok 

• teljes körű mérés 

8. Az ülepítőkből vett minta 

• monoglicerid, diglicerid, trigliceridtartalom meghatározás, 

• szabad- és teljes glicerintartalom meghatározás (%), 

• savszám mérés (mg KOH/g), 

• katalizátormennyiség mérés. 

3. 11.3 A napi tartályban található biodízel vizsgálat 

• teljes körű mérés, 

• fizikai szennyezők mérése, 

• mono-, di-, trigliceridtartalom (%), szabad- és teljes glicerintartalom (%), 

• víztartalom (mg/kg), 

• savszám (mg KOH/g), 

• észter tartalom (%), 

• metanol tartalom (%), 

• linolénsav tartalom (%), 

• jódszám (g I2/100g). 

Teljes glicerintartalom mérése 

A teljes glicerintartalom szabványok szerint meghatározott, legmagasabb megengedhető értéke 0,25 %(m/m). A 

glicerin a biodízelgyártás állandó mellékterméke, tehát mindig képződik. A mérést a közeli infravörös 

spektroszkópiai eljáráson alapuló Foss 1241 Infrared analyzer vagy gázkromatográf segítségével végzik. 

Víztartalom mérése 

A biodízel víztartalmát a Petrotest Karl-Fischer titrátor segítségével ellenőrzik. A víz a savas mosás során kerül 

nagyobb mennyiségben az üzemanyagba. A mosást szárítás követi, így a víztartalom nagy része távozik, viszont 

valamennyi vizet általában tartalmaz a biodízel. A szabvány által előírt legmagasabb érték 100 mg/kg 
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víztartalmat jelent. A víztartalom az üzemanyagban motorikus szempontból nem káros, gondot elsősorban a 

tárolásban okoz. A víz hozzájárul a korróziós folyamatok felgyorsulásához. 

Savszám mérése 

A savszám mérése titrálással történik. A savszám olyan mennyiségi mutató, amely megadja, hogy 1 g 

vizsgálandó anyagban lévő szabad zsírsav hány mg kálium-hidroxiddal közömbösíthető. Ismét minél kisebb 

értékre törekszenek. Az előírt határérték 0,5 mg KOH/g. 

Észter tartalom mérése 

Az észter tartalom meghatározásához szintén a Foss 1241 Infrared analyzer-t használják. A gyártási technológia 

célja, hogy minél nagyobb mennyiségben keletkezzen növényolaj-metil-észter. Így a szabványokban nem egy 

maximális értékkel találkozhatunk ezzel kapcsolatban, hanem egy minimummal. Tehát arra törekszenek, hogy a 

kész biodízel észter tartalma legalább 96,5% legyen. 

Metanol tartalom mérése 

A metanol tartalom szoros összefüggésben van a víztartalommal és a korrózióval. Minél magasabb a biodízel 

metanol tartalma, annál több vizet képes megkötni. A metanol felhasználása alapvető fontosságú a biodízel 

gyártásban, hiszen alkohol segítségével történik meg az észterezés reakciója. Ráadásul a műveletet alkohol 

többlettel hajtják végre, a folyamat során a metanolt később visszanyerik. A metanol tartalom mérése a Foss 

1241 Infrared analyzer készülékkel történik. 

Linolénsav tartalom mérése 

A folyamat eredményeként kapott növényolaj-metil-észter linolénsav tartalmát Foss 1241 Infrared analyzer 

segítségével határozzák meg. A linolénsav egy többszörösen telítetlen zsírsav. A linolénsav telítetlensége miatt 

nagyobb oxidációs sebességgel rendelkezik, és összességében rontja a növényolaj-metil-észter oxidációs 

stabilitását. 

Jódszám mérése 

A növényi olaj, jelen esetben az észter telítetlenségének mértékét (kettős kötések száma) fejezhetjük ki ezzel a 

paraméterrel. Arra törekszenek, hogy 120 g I2/100g éték alatt tartsák ezt az értéket. A meghatározást a Foss 1241 

Infrared analyzer készülék segíti. 
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4. 11.4 Termékelemzési paraméterek 

Sűrűség 

Az ásványi olaj alapú üzemanyagok vizsgálatában egyértelműen bizonyították, hogy a sűrűség mérhető hatással 

van az emisszióra, elsősorban az üzemanyag áramlási és injektálási jellemzői következtében. 

Viszkozitás 

A viszkozitás az áramláskor az anyagban keltett nyírófeszültség megnyilvánulása. A biodízel jellemzésére a 

kinematikai viszkozitást (mm2/s) használják, amely a dinamikai viszkozitás és a sűrűség hányadosából 
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származtatott mennyiség. A folyadék viszkozitása meghatározza az áramlási jellemzőket és az üzemanyag 

injektálási tulajdonságait. A biodízel viszkozitása nagyobb, mint az ásványi olaj alapú üzemanyagé. 

Lobbanáspont (PM) 

A lobbanáspont az üzemanyag zárt térben szikra hatására bekövetkező belobbanási tulajdonságát leíró 

hőmérséklet. Jelentősége abban áll, hogy a folyadék fázis feletti zárt térben mindig kialakul egy, az illékony 

komponensekkel dúsított gáz fázis. A két fázis egyes komponensei a gőz-folyadék illékonysági, egyensúlyi 

jellemzőik alapján a két fázis között közlekednek. Minél melegebb a minta, annál több anyag lép ki a gőz 

fázisba, ott elér egy olyan koncentrációt, amely belobbantható. 

Hideg szűrhetőségi tulajdonság (CFPP) 

Az üzemanyag hideg körülmények közti használhatóságának gyakorlathoz közeli mérési módszere a CFPP 

(hideg szűrő eltömődési hőmérséklete) mérése. A CFPP érték a zavarosodási és folyási hőmérsékletek között 

van. Ezen a hőmérsékleten a kristálygócok már kialakultak, a kristályok hízása már mérhető korlátot szab az 

áramlásnak. 

Kéntartalom 

Az üzemanyag megengedett kéntartalmának szigorítása jellemző az utóbbi években. A környezetvédelmi 

indokok alapján 2000-től Európában legfeljebb 350 ppm kéntartalmú, 2005-től 50 ppm kéntartalmú dízel 

üzemanyag hozható forgalomba. Az ásványi gázolajok esetében a kéntartalom csökkentése a motorikus 

tulajdonságot javítja (cetánszámban kifejezve), a korróziós hajlamot csökkenti. A biodízel alapvetően 

kénmentes, ami segítheti a beilleszthetőségét az olajipari gázolaj minőségfejlesztési stratégiába. 

Cetánszám 

A dízelolajok öngyulladásának jellemzésére szolgáló, önkényesen választott mértékegység. A cetán (hexadekán 

= 16 szénatomos normál paraffin) öngyulladási tulajdonságai a legkedvezőbbek, ezért ez jelenti a skála 100-as 

értékét, míg a zéruspontnak a csekély öngyulladású alfa-metil-naftalint választották. A cetánszám megmutatja, 

hogy az adott dízel olaj öngyulladási tulajdonságai hány százalék cetán tartalmú alfa-metil-naftalin / cetán elegy 

öngyulladási tulajdonságaival azonosak. 

Jódszám 

Klasszikus mérési technikája szerint 100 g olajban, zsírban jódot „nyeletnek el” és a legnagyobb elnyelést 

tömegértékét jódszámként adják meg. Az észterezés során nagy mértékben nem változik. 

Metanol tartalom, víztartalom, korrózió 

Minél nagyobb az üzemanyag metanol tartalma, annál több vizet képes magába oldani. Az oldékonysági szint 

felett az üzemanyag zavarosságát, kettős fázis megjelenését okozza. A víztartalom meghatározására a Karl 

Fischer titrálás szolgál. Az üzemanyagot vízmentes metanollal elegyítik és Karl Fischer oldattal titrálják. 

Glicerin- és gliceridtartalom 

A glicerin- és gliceridtartalom együttes meghatározása kapilláris gázkromatográfiás technikával végezhető 

rutinszerűen. A gázkromatográfiás eszközök gyártói rendszerint kész oszlopokkal és technikai mérési 

útmutatókkal szolgálnak, szállítják a megfelelő sztenderdeket is. Vivőgázként hidrogént alkalmaznak. Kis 

üzemekben, gázkromatográffal nem rendelkező laboratóriumokban alkalmazható vékonyréteg kromatográfia is. 

Savszám 

Zsírokra, olajokra jellemző mennyiségi mutató, amely megadja, hogy 1 g vizsgálandó anyagban lévő szabad 

zsírsav hány mg kálium-hidroxiddal közömbösíthető. 

A zsírból, olajból vett mintát szűrik, víztelenítik, feloldják (dietil-éter: etanol, 1:1), majd fenolftalein indikátor 

jelenlétében (hagymahéj színig) kálium-hidroxid mérőoldattal titrálják. Az ismert töménységű mérőoldat 

fogyásából és a bemért minta mennyiségéből meghatározható a savszám: 
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12. fejezet - 12. Az üzemi informatikai 
rendszer megismerése 

1. 

A gyártási folyamat felügyelete, irányítása az üzemben található központi vezérlő teremből történik, ahol 

minden lépés pontosan kontrollálható, nyomon követhető. 

A technológia minden egyes eleme korszerű számítógép vezérlésű folyamatirányítási és ellenőrző rendszerrel 

van ellátva, amely biztosítja az üzembiztos és minőségi termelést, valamint az energiafelhasználás 

szempontjából optimális üzemvitelt. A korszerű berendezéseknek köszönhetően normál üzemvitelhez 

műszakonként mindössze néhány fős személyzet szükséges. Az automatizált termelés alig igényel emberi 

közreműködést. A termelés során a teljes technológia anyagforgalma folyamatosan regisztrálásra kerül, úgy a 

feldolgozott olajos mag mennyisége (bemérő mérleg), mint a végtermék (átfolyás mérő) vonatkozásában. 

A biodízel üzem részegységeinek a működését, a technológiai folyamatot monitorok segítségével figyelemmel 

kísérik a kezelők. Az üzem folyamatirányítása és felügyelete egyszerűen követhető, a vezérlési rendszer teljesen 

automatikus üzemvitelt biztosít a kezelők számára. Az üzem vezérlőrendszere a lényeges paramétereket és az 

állapotjelzőket méri és regisztrálja. 

A programba belépve különböző helyek értékei hívhatók és olvashatók le a kezelői monitoron: 

• magbeadagolás, tisztítás, 

• hajalás, 

• préselés, A prés, 

• préselés, B prés, 

• préselt olaj a csónakban, 

• nyálkátlanítás 4 db tartály, 

• viasztalanítás , 

• mag tároló, 

• préselvény tároló, 

• maghéj beadagolás tárolóba, 

• észterező tartályok, 

• ülepítő tartályok, 

• katalizátor tároló, 

• víz tartály, 

• glicerin tároló, 

• metanol visszanyerő tartály, 

• szappan képződésének mértéke, 

• savas mosás, 

• adalékanyag adagoló, 
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• szárító, 

• szűrőn átfolyó anyag mennyisége, 

• hőközlés mértéke, 

• hőelvonás mértéke, 

• biodízel késztermék tároló, 

• napi tartály. 

Főként receptúra váltáskor szükséges nagyon figyelni a paramétereket a megváltozott alapanyag összetétel 

miatt. Ha szükséges, mert az előírásoktól eltérőek az adatok, akkor azonnal be kell avatkozni a folyamatba. A 

11-12 ábrák szemléltetik egy üzem vezérlőrendszerének monitorjain megjelenő folyamatokat. 
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13. fejezet - 13. Biodízel és egyéb 
végtermékek üzemi folyamatainak, 
logisztikájának megismerése 

1. 13.1 A logisztikai rendszer alkotórészei 

• beszerzési logisztika 

• értékesítési logisztika 

• termelési és készletezési logisztika 

• újrahasznosítási, eltávolítási (hulladék) logisztika 

Beszerzési logisztika, követelmények: 

• olcsó, minőségileg megfelelő termékek (anyagok), biztosítása a termék előállításához, 

• rövid beszállítási idők, szállítók elérése, 

• rugalmas beszállítás, 

• megbízható szállítás (Szűcs, 2009). 

Értékesítési logisztika, követelmények: 

• rövid szállítási idő biztosítása, 

• jó szállítási minőség, szállítási készenlét, 

• szállítási megbízhatóság, 

• szállítási rugalmasság (Szűcs, 2009). 

Termelési, készletezési logisztika: 

A termelési, készletezési logisztika, a termelési – átalakítási – folyamaton belüli anyagellátási tevékenység 

megszervezését valósítja meg, a különböző termelési fázisok közötti termelésközi készletekkel való 

gazdálkodással egyidejűleg. 

Újrahasznosítási, eltávolítási (hulladék) logisztika: 

A környezetvédelmi követelmények növekedése, illetve a vállalkozók társadalmi felelőssége iránti fokozódó 

igény kiemelten fontos tevékenységgé tette a vállalaton belül a termelési, szolgáltatási tevékenység keretében 

keletkező veszélyes, illetve egyéb hulladék szisztematikus összegyűjtését, osztályozását, elsődleges kezelését 

esetleges újrahasznosítását. 

2. 13.2 Üzemi folyamatok, biodízel előállítás 

Az észterezés szerepe, hogy a dízel üzemanyagot alkalmassá tegyük a motorba történő befecskendezésre, 

injektálásra, valamint a motorikus működést veszélyeztető komponenseket elválasszuk. Az észterezés hatására a 

viszkozitás csökkentésén túl jobb illékonyságú, kisebb felületi feszültségű terméket állítanak elő. A zsírsav 

észterek hidrofil és egy lipofil részből állnak, ez meghatározza a felületaktív hatást, a fémfelület védelmi (kopás 

gátló) képességét. Az észterezési folyamatot szokás átészterezéssel illetni, mert az észter kötésben a glicerin 

hidroxil csoportját helyettesítjük a metanol hidroxiljával, általában lúg katalizátor jelenlétében. 
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A legelterjedtebb eljárási gyakorlat, hogy metanolban feloldják a szilárd katalizátort (NaOH vagy KOH) és a 

metanolt feleslegben (1,2-1,6-szoros mennyiség) adják be. A metanol felesleg alkalmazásának célja szintén az, 

hogy a megfordítható reakció egyensúlyi állapotát az észterezés irányába tolják el. Az alkohol reagens miatt 

szokás az átészterezést alkoholízis névvel is illetni. A reakció hőmérsékletét korlátozza a metanol forráspontja 

(64,7 °C). 

Az észterezés kivitelezését jellemzően szakaszos (fűthető, keverhető autoklávban) rendszerekben végzik. A 

szakaszos rendszerek előnye, hogy kis kapacitásnál is alkalmazható, rugalmasan vezethető a technológia. 

A reakcióterméket elválasztják, ülepítenek, az alsó glicerin fázis magával viszi a képződött vizet is. A felső 

üzemanyagot tartalmazó fázist újabb átészterezéssel 98% konverziós szintig folytatják. 

Ipari méretekben a legnagyobb reakciósebességet lúgos katalizátorok alkalmazásával érték el. Különösen 

hatékonyak ezek a katalizátorok kis szabad zsírsavtartalom (0,5% alatt) esetén. Ekkor azonban a növényi 

olajnak és az alkoholnak is gyakorlatilag vízmentesnek (kisebb, mint 500 ppm) kell lennie. Nagyobb szabad 

zsírsav- és víztartalom esetén savkatalizátor (pl.: kénsav) alkalmazását javasolják. 

Az észterezés kilépő anyagtartalma tartalmazza a feleslegben beadagolt és el nem reagált metanolt, az át nem 

alakult növényi és egyéb eredetű trigliceridet, a részlegesen átészterezett mono-, és digliceridet, a katalizátort, a 

keletkezett szappant és vizet, miként az alapanyaggal bevitt – esetleg részleges átalakulást szenvedett – 

szennyező anyagokat. 

A katalizátor 80-90%-a az ülepedési folyamatban a glicerines fázissal együtt távozik a rendszerből. A kénsavat a 

második ülepítési lépés után adagoljuk az üzemanyag anyagáramba, számított mennyiségben. A kénsavigényt 

titrálással határozzuk meg, és ez alapján számítjuk a szükséges mennyiséget. Az ellenőrzés és semlegesítés 

egyszerű módja a pH mérés. A reakciót tökéletes keverés mellett kell végrehajtani, elegendő időt kell hagyni a 

teljes reakcióhoz. A reagens jelenléte hidrolízis veszélyt jelent. A só, a lúg, és a sav vízoldható, a következő 

mosási műveletben a vizes fázissal távoznak. A kénsav túladagolása előre nem látható veszélyt jelent, mert 

szerves vegyületekkel bonyolult, oxidációs polimerizációs, kondenzációs reakciókat iniciál, a technika 

kivitelezésében ezt is figyelembe kell venni. 

A korlátozott oldóképesség miatt mindkét fázisban marad elválasztandó anyag. Az üzemanyag maradék glikol- 

és szervetlen anyagtartalmát a két anyagáram vízoldhatósági különbsége alapján vizes extrakcióval, mosással 

lehet elválasztani. A vizes, nagyobb fajlagos tömegű anyagáram ülepítéssel elválasztható. A folyadékok 

vízoldhatósága számítható és mérhető. 

A metanol és az észter üzemanyag egyszerű desztillációval elválasztható. Vákuum, illetve vivőgőzös 

desztillációval kíméletes metanol mentesítés érhető el. A metanol újrahasznosítása alapvető gazdaságossági 

igény. A biodízel előállításának anyagmérlege a 12. ábrán látható. 

Adalékolással az emissziós határértékeknek történő megfelelés, valamint egyes tulajdonságok korrigálása 

biztosítható. Adalékolás hatására az üzemanyag tulajdonsága nem romolhat az eredeti állapothoz képest. Az 

észter üzemanyagok adalékolása az alap gázolaj jellemzői miatt különbözik, de nem jelentősen az ásványi 

gázolajokétól. Az adalékok kereskedelmi forgalomban beszerezhetők. Az adalékgyártók megadhatják, 

megkövetelhetik az adalékok ajánlott koncentrációját, a bekeverési technikát. 

Az észter üzemanyagokban a hideg áramlási tulajdonság javítása elsődleges feladat. A hidegtulajdonságok 

romlásának első fázisa a kristálygóc képződés. Erre a kristálygócra tapadnak az egyébként oldatban tartott 

szilárd komponensek, a megnövekedett kristályok megakadályozzák az üzemanyag áramlását. 

A glicerin elkerülhetetlen mellékterméke a biodízel gyártásnak. A biodízel üzemanyag gyártásának egyik fontos 

gazdaságossági kérdése, hogy a keletkezett glicerint tudják-e áruvá konvertálni vagy a termelésben hasznosítani. 

A glicerin 3 darab hidrofil alkoholos hidroxil - csoportot tartalmaz. Ennek köszönhetően erősen higroszkópos. 
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14. fejezet - 14. Gyakorlati feladatok I. 

1. 14.1 Tisztaságvizsgálat 

A vizsgálat a mag fizikai állapotát, a termelési, technológiai gondosságot mutatja meg, valamint jelzi a 

beltartalmat. 

Mintázás: A magot egy tálcán elegyengetjük, alkalmas mintázókanál egyenletes elrendezésben körülbelül 10 g 

magot egy petricsészében megmérünk 0,01 g pontossággal. Feljegyezzük a mintázott mag mennyiségét: M, g. 

1.5 mm-es szitán átrostáljuk a magokat egy A4-es papírlapra. A szitán fennmaradt anyag tömegét 0,01 g 

pontossággal megmérjük, Feljegyezzük a mennyiségét: E1, g. 

Kivesszük a magok közül a szennyező összetevőket: földdarabok, kődarabok, cserép, üveg, stb. szennyezőket és 

a tömeget 0,01 g pontossággal megmérjük, Feljegyezzük a mennyiségét: S, g. 

Kivesszük a magok közül a káros, értéktelen, éretlen összetevőket: szármaradék, héj, léha kaszat, tányérrész, 

stb. és a tömeget 0,01 g pontossággal megmérjük, Feljegyezzük a mennyiségét: E2, g. 

Kivesszük a magok közül a törött, sérült, kicsirázott összetevőket és a tömeget 0,01 g pontossággal megmérjük, 

Feljegyezzük a mennyiségét: T, g. 

A maradék anyagból kiemeljük a héj nélküli magbelet, és a tömeget 0,01 g pontossággal megmérjük, 

Feljegyezzük a mennyiségét: B, g. 

Az eredményeket az alábbi táblázat szerint jegyezzük fel és értékeljük (14. táblázat): 

 

A visszamaradt napraforgó magokat hajaljuk, külön tesszük a magbelet, külön a hajat. Mindkét kupacot 

szemrevesszük, illetve 0,01 g pontossággal megmérjük, feljegyezzük a tömegeket (MB, H). Kiválogatjuk a 

foltos, barna, fekete, szappanos, vörös, beteg stb. magbeleket. Hozzáadjuk a már kiválasztott magbelek (B) 

közül azokat, amelyek hasonlóan károsodottak és lemérük a tömegét (NT). 

2. 14.2 Nedvességtartalom meghatározása 

A meghatározás a mag tárolási, feldolgozási korlátait mutatja. 

Alkalmas bemérőedényt tárázunk. Szárítószekrényben 105 °C-on tartjuk 30 percig, kivesszük, exikátorban 

hagyjuk lehűlni, analitikai mérlegen megmérjük, feljegyezzük a tömeget. Visszatesszük a 105 °C-os 

szárítószekrénybe, ott tartjuk 30 percig, kivesszük, exikátorban hagyjuk lehűlni, analitikai mérlegen megmérjük. 

Ha a két tömeg – 0.001 g pontossággal - megegyezik az edényt tárázottnak nyilvánítjuk. (tömege=T0) 

Alkalmas mennyiségű, egyenletesen mintázott magot a rendelkezésre álló őrlő berendezéssel megőrölünk. 0.01 

g pontossággal bemérünk a tárázott edénybe annyit (kb. 5 g), hogy egyenletesen elrendezhessük az őrleményt. 

A mintaedényt legalább 3 órán keresztül a 105 °C-os szárítószekrényben tartjuk, a tárázási részben leírtak 

szerint. Két mérés közötti időtartam legalább 1 óra legyen. Megismételjük szárítást, mérést, addig, amíg a két 

tömeg – 0.005 g pontossággal (=T1). 
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ahol: H+I: nedvesség és illóanyagtartalom, % 

3. 14.3 Olajtartalom meghatározása 

A vizsgálat a kinyerhető olajtartalmat határozza meg, mely jelzi a mag gazdasági értékét. A gyakorlat érdekében 

a megszárított őrlemény olajtartalmát határozzuk meg. A magra vonatkoztatott értéket ennek megfelelően kell 

megadni. Előkészítjük az olajtartalommeghatározó extrakciós készüléket, a lombikba pár szem forrkövet 

teszünk és a lombik tömegét tárázzuk (T0). Az extraháló hüvelybe bemérünk 2/3 magasságig a megszárított 

őrleményből (közel 10 g-ot). Feljegyezzük a bemért mennyiséget 0.01 g pontossággal (G). Ha a lombik 

térfogata 250 ml, akkor 150 ml hexánt öntünk hozzá, mérőhengerből, a szükséges óvó rendszabályok 

figyelembevételével. Összeszereljük az extraktort és úgy állítjuk be az elektromos fűtést, hogy a visszafolyó 

hűtőn másodpercenként közel 3 csepp cseppenjen le. Hagyjuk a rendszert a visszaforralás állapotában 4 órán 

keresztül. 

Csipesszel kiemeljük az extraháló hüvelyt a lehűlt és szétszerelt berendezésből, alkalmas tartóba helyezzük és 

hagyjuk a levegő által jól átjárni. Előnyösen vákuum edényben szárítjuk. A megszárított, részben olajmentesített 

őrleményt vagy mikro őrlő berendezésben, ha ez nincs, akkor dörzsárban legalább 10 percig felborzoljuk. A 

felborzolt magot visszahelyezzük az extraháló hüvelybe, a dörzsárt és az edényt 2∙10 ml hexánnal az extraháló 

hüvelybe mossuk át. Visszaszereljük a készüléket és további két órán keresztül extraháljuk a maradék olajat. 

A lombikból a hexán jelentős részét desztilláljuk, majd a maradékot alkalmas szárítással hexánmentesítjük. 

Alkalmas lehet pl. vákuum szárítószekrény alkalmazása, vagy a szárításra használt szekrény is, ha megfelelően 

szellőztetett a kamra. Nem szellőztetett kamrát nem szabad használni. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, akkor 

vízfürdő is használható. Tömegállandóságig végezzük a hexánmentesítést. Feljegyezzük az olajjal telt lombik 

tömegét, 0.01 g pontossággal (=O). Az olajtartalmat a következők szerint számítjuk: 

 

Ahol O1: szárazanyagra vonatkoztatott olajtartalom, O2: tiszta magra vonatkoztatott olajtartalom, O3: a 

szállítmányra vonatkoztatott olajtartalom, %. 

A fejezet Kovács A (2010) Biodízel technológiai gyakorlatok című jegyzet felhasználásával készült. 
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15. fejezet - 15. Gyakorlati feladatok II. 

1. 15.1 Az őrlés, második, harmadik extrakció 
szerepének meghatározása 

A vizsgálat során a ténylegesen kinyerhető olajtartalomról, valamint a pogácsában visszamaradó olajtartalomról 

kapunk információt. A gyakorlat bemutatja, hogy milyen veszteségeket jelenthet, ha a magot nem a szabványos 

módszer szerint vizsgáljuk, egyben rámutat arra, hogy a gyakorlatban milyen szerepe van a mag 

előkészítésének. 

Két sorozatot vizsgálunk: az elsőben a magot szabványosan megdaráljuk és keverő-melegítőre összeszereljük a 

következő készüléket: 

Mérés: A magot megőröljük és a bemutatott készülékben (13. ábra) szakaszosan extraháljuk. Bemérjük az őrölt 

magot az Erlenmeyerbe, beletesszük a mágneskeverőt és a maghoz képest 5-szörös mennyiségű hexánt. A 

rendszert állandó keverés mellett forrásba hozzuk és 20 percig forraljuk. Hagyjuk lehűlni, a hexános fázist 

dekantáljuk, külön edényben tároljuk. Megismételjük a szakaszos extrahálást még 6-szor, minden alkalommal 

külön tárolóban gyűjtve az extrahált anyagot. Az edények tartalmát egyenként oldószermentesítjük és 

megmérjük az olaj mennyiségét. A mérés során az alábbi a 15. táblázatot használjuk. 
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Megismételjük a mérést különböző durvaságú maggal. 

Az egyes olajtartalmakat számoljuk: 

 

Diagramon ábrázoljuk az extrahált olajmennyiségeket a mag előkészítése függvényében. 

A mérést kiegészítjük a magfeldolgozásban fontos szerepet kapó kondícionálással: a szabványosan megőrölt 

magot forró vízben 30 percig főzzük, majd megszárítjuk és a szárított, őrölt maggal elvégezzük a fenti 

kísérletsorozatot. 

Megszerkesztjük az őrlés és előkészítés olajkinyerési diagramot, egyedi kihozatali és összesített olajtartalom 

értékekkel. Egy példa diagram (14. ábra) a felső görbepár kumulatív, az alsó egyedi kihozatali értékekkel. 

 

2. 15.2 Szabad zsírsavtartalom meghatározása 

A meghatározás arról ad információt, hogy a trigliceridek milyen mértékben hidrolizáltak a magban. 

Az olajtartalom meghatározás olajából 2 g-nyi mennyiséget főzőpohárba, 0.01 g pontossággal bemérünk és 50 

ml 45% 2-propanol, 50% toluol, 5% víz oldószerrel oldjuk. 1%-os fenolftalein oldatból két cseppet 

hozzácseppentünk, 0.1 N NaOH oldattal, legalább 30 mp-ig stabil színátcsapásig titráljuk. Ha a titrálást 

elvégezhetjük potenciometrikus titrálással, az indikátor szerepe illusztratív. A szabad zsírsavtartalom számítása: 
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ahol FFA: szabad zsírsavtartalom, V: 0.1N NaOH-ból fogyott ml, N: a NaOH oldat normalitása (N=0.1), M: a 

zsírsavak átlagos molekulatömege, amelyet vagy a későbbi GC elemzésből kapunk, vagy elfogadjuk, hogy az 

olajsav moltömegével számolunk, M=282.5), G: a bemért minta tömege g-ban. 

Ha savszámban fejezzük ki, akkor: 

 

ahol AN: savszám, 56.1 a KOH moltömege. 

3. 15.3 Jódszám meghatározása 

A meghatározás során a zsírsavak telítetlenségének mértékét vizsgáljuk meg. 

Az olajtartalom mérésből visszamaradt olajból 0.4-0.6 g olajat bemérünk egy 500 ml-es üvegdugós Erlenmeyer 

lombikba. 20 ml kloroformot (CH3Cl) adunk hozzá, elegyítjük. 25 ml Wijs oldatot csöpögtetünk hozzá, majd 

alaposan elkeverjük. Egy vakpróbát is elkészítünk hasonló módon olaj hozzáadása nélkül. Szobahőmérsékleten 

zárt szekrénybe (sötét hely) zárjuk 30 percre. 20 ml KI és 100 ml desztillált vizet adunk hozzá. 0.1 N 

tioszulfáttal, keményítő indikátorral titráljuk. Az 1 ml indikátort azután adjuk az oldathoz, amikor az elegy sárga 

színe eltűnik és a titrálást a kék szín megjelenéséig folytatjuk. A jódszám számítása 

 

Ahol: V, a vakpróbára fogyott titrálószer mennyisége, ml, S: a minta titrálására fogyott tioszulfát oldat, ml, 0.1: 

a tioszulfát oldat normalitása, f: a tioszulfát oldat faktora, G: a bemért mennyiség, 12.69: számítási koefficiens. 

Elvégezhető a jódszámmérés gázkromatográfiás technikával is. Ennek gyakorlatát a kész biodízel elemzésnél 

adjuk meg. 

A fejezet Kovács A (2010) Biodízel technológiai gyakorlatok című jegyzet felhasználásával készült. 
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