
Opponensi v6lem6ny Bereczky Äkos Läszl6
,,EGYES ALKOHOLOK DIZELMOTOROS

FELHASZI,IÄIÄSÄruEX VESGÄLATA ES ENTEKELESE''
cimü MTA doktori 6rtekez6s6röl

Bevezet6:

Dr. Bereczky Äkos sok 6ves kutatö munkäja sorän sokf6le aspektusböl vizsgälta a
dfzelmotorok 6g6sfolyamatät, különös tekintettel az alternatfv tüzelöanyagokra.

A järmüipar mai helyzet6ben mindenköppen ki kell törni arra a kördösre, hogy az
elektromobilitäs t6rhöditäsa következt6ben mennyire releväns a belsö696sü motorok
toväbbi fejleszt6se. A jelölt a bevezet6sben r6szletesen elemzi eA a helyzetet, 6s
helyesen arra a követkeäet6sre jut, hogy a dlzelmotorok minimum köz6ptävon
jelentös szerepet fognak jätszani järmüvek 6s g6pek meghajtäsäban. Ezt m6g az is
alätämasztja, hogy az elektromobilitäs alapos vizsgälata egyre inkäbb aä mutatja,
hogy az ezzel elört COz megtakaritäs rendkivül dräga, 6s mäs iparägakban sokkal
hat6konyabban lehetne nagy mennyis6gben COzt megtakarftani. Räadäsul az
elektromobilitäs nagy elönyek6nt szämon tartott lokälis emissziö mentess6g is
relativizälhatö, mivel az Euro 6d-Temp norma szerinti järmüvek kipufogögäzäban, a

dlzelmotorokat bele6rtve is kevesebb a szennyezö anyag, mint a legtöbb euröpai
väros levegöjöben. Figyelembe v6ve a töltö-infrastruktüra ki6pit6s6nek lassü
megvalösltäsät, ös a mobilitäs felhasznälöinak reälis p6nzügyiterhelhetös6g6t, abböl
kell kiindulnunk, hogy sz6les tömegek m6g sokäig lesznek a konvencionälis mobilitäsi
technolögiäkra räutalva. igy nagy jelentös6ge lehet minden olyan foly6kony
tüzelöanyagnak, amely elöällitäsa valamilyen megüjulö karbon forräson alapul.
(mezögazdasägi hulladök, COz a levegöböl stb.) Az n-butanol igy logikus välasztäs,
abböl a szempontböl is, hogy mind az ökolögiai, mind pedig a gazdasägi
hat6konysägot növeli, ha a motorokon nem szüks6ges jelentös vältoztatäsokat
v6grehajtani. Az n-butanolviszkozitäsa, gäzola11al valö keverhetös6ge 6s a jelölt ältal
megvizsgält tulajdonsägai kivälö esölyt adnak erre.

A järmüipar egyik sajätossäga, hogy az igazän fontos, nagy gyakorlati jelentösegü
fejleszt6si eredmönyek ritkän kerülnek publikäläsra, igy a jelölt munkäja 6rt6kes forräst
köpvisel a toväbbi kutatäs 6s fejleszt6s szämära.

A dolgozat toväbbi 6rt6ke, hogy fökuszäban a t6nyleges motoros müköd6s kis6rleti,
m6r6stechnikai megfigyel6se, elemz6se äll, ami a legrelevänsabb informäciökat adja
a t6nyleges felhasznälo szämÄra.

Ert6kel6s:

A dolgozat terjedelme, fel6pit6se, nyelvezete az elväräsoknak minden tekintetben
megfelel. A jelölt dolgozatät 6 r6szre bontva 6rt6kelem:

1. Bevezet6s:



A t6ma megismertet6se az olvasöval, a tömavälasääs indokläsa vilägos, jöl

követhetö ös szakmai szempontböl teljes m6rt6kben megfelelö;

2. lrodalmi ättekintös:

A felhasznält irodalom aktuälis, 6s kellö komplexitässal äbräzolja az alternativ
tüzelöanyagok felhasznäläsänak összetetts6göt. Kitör a k6miai 6s termikus
jellemz6kre, a keverhetös6gre, a keverökk6pz6s aspektusaira, az elöällitäsra, az
6g6si-gyulladäsi folyamatokra 6s az emisszi6kra. Segit ezzel k6pbe helyezni az
olvasöt, ös bemutatja az aktuälis kutatäs kiindulöpontjät.
V6lem6nyem szerint a jelölt ältal a nyersnöv6nyi olajok ,,nyersolaj" -k6nt valö
emllt6se f6lrevezetö , ezl a kifejez6st inkäbb csak a nyers äsvänyi olajok kapcsän
tartom c6lszerünek;

3. A különbözö tüzelöanyagok 6s kever6keik laboratoriumi vizsgälatai:

A jelölt ältal vizsgält tüzelöanyag komponensek, 6s kever6keik kivälasztäsa
c6lszerü megfontoläsok alapjän tört6nt, m6gpedig ügy, hogy esetenk6nt erösen
elt6rö, vagy kedvezötlen tulajdonsägaikat a többi komponens kompenzälja. A jelölt
adekvät mödon välasztotta ki, 6s priorizälta vizsgält param6tereket, mint
viszkozitäs, 6g6shö/füt66rt6k, porlasztäsi 6s pärolgäsi tulajdonsägok, cetänszäm,
eg6si sebess6g.

4. Härmas 6s kettös tüzelöanyag kever6kek motorikus vizsgälata;

A jelölt a kever6kek hatäsät a dizel 6g6sfolyamat komplexitäsänak figyelembe
v6tel6vel elemezte. A különbözö hatäsok, pl. viszkozitäs hatäsa a porlasAäsra, a
pärolgäsi tulajdonsägok hatäsa az elökevert 6gösre, illetve a cetänszäm hatäsa a
gyulladäsi k6sedelemre egy n-dimeniös teret alkotnak. A jelölt következtet6sei
ätfogö tapasztalatröl tesznek tanübizonysägot az 6g6sfolyamat elemz6se sorän.
Az egyetlen javaslatom dz, hogy a toväbbi vizsgälatoknäl egy applikäciös
motorvez6rlö felhasznäläsa lenne c6lszerü. lgy elkerülhetöek lenn6nek az olyan
esetek, hogy a motorvez6rlö külsö szänd6kos beavatkozäs n6lkü1, 6s utölag nem
biztosan dokumentälhatö mödon megvältoztat releväns param6tereket. (49. 6s 70.
oldal) Elönyös lett volna a töltönyomäs független szabälyozäsa is, e n6lkül az
emissziös param6terek 6rtelmez6se nagyon komplex feladattä välik.

K6rd6s: a 47. äbrän läthatö nyomäslengösnek mekkora a frekvenciäja, ös milyen
fizikai-k6miai folyamat eredm6nye lehet?

5. Kettös tüzelöanyagü rendszerek vizsgälata;

A jelölt a bemutatja az elsödleges metanol tüzelöanyaggal üzemelö kettös
tüzelöanyagü dizelmotor 6g6sfolyamataira ös az kibocsätäsra gyakorolt hatäsät
ennek a speciätis kever6kk6pz6si mödszernek. Erdekes Iett volna nem csak
metanollal, de n-butanollal is elv6gezni a m6r6seket ös azokat bemutatni.

összefoglaläs:



Összess6g6ben a kutatäs folytatäs eset6n mindenk6ppen egy szabadon
programozhato common-rail motor felhasznäläsät javaslom. A tüzelöanyag
gyakorlatban is hasznosithatö tulajdonsägait v6lem6nyem szerint ügy lehetne a
legpontosabban meghatärozni, ha minden egyes vizsgält elegyhez kidolgozäsra
kerül egy közel optimälis befecskendezösi strat6gia, bele6rtve az kär többszörös
elö- 6s fö-befecskendez6sre tört6nö felosztäst, a rail-nyomäs 6s az idözft6s
variäciöival együtt. Mindent egybevetve a m6r6sek eredm6nyei 6s a körültekintö
kiertekelös elegendö 6s ert6kelhetö adatot szolgältatott az egyes kever6kek
felh asznälh atösägärö1.
Különösen kiemelkedönek tartom a

elemzösöt. A megfigyelt r6szletek 6s
ismeret6rö1, ös körültekintö elemzösöröl

A täzisek 6rt6kel6se:

kettös keverökek elökevert ögös6nek
a levont következtetösek a t6ma kivälö
tesznek ta n ü bizonysägot.

1. T6zis
Javaslom a t6zis pontositäsät.
A jelölt megfogalmazäsa:,A kivälasztott nyers növ6nyi olaj - alkohol kettös 6s nyers
növönyi olaj - alkohol - gäzolaj härmas elegyek ältalam vizsgält fizikai 6s k6miai
tulajdonsägaik alapjän r6szben alkalmasak felhasznäläsra egy nem ätalakitott
dfzelmotorban a következök miatt:" nem tünik el6g pontosnak, ugyanis a dolgozat
alapjän a kettös kever6kek nem alkalmasak a nem ätalakitott dizelmotorban törtenö
felhasznäläsra, a härmas keverökek az összet6telük függv6ny6ben alkalmasak
lehetnek.
A t6zist a pontositässal üj tudomänyos eredm6nyk6nt elfogadom.

2.T6zis
A t6zist vältozatlan formäban üj tudomänyos eredm6nyk6nt elfogadom.

K6rd6s : Ervönyesek ezek a megällapitäsok egy szabadon programozhatö common-
railbefecskendezö rendszerrelszerelt motoreset6ben is? Milyen ittfelnem tärt pozitlv,
vagy negatfv hatäs lephet fel?

3. T6zis
A t6zist vältozatlan formäban üj tudomänyos eredm6nyk6nt elfogadom.

4. T6zis
A t6zist vältozatlan formäban üj tudomänyos eredm6nyk6nt elfogadom.

5 T6zis
A t6zist vältozatlan formäban üj tudomänyos eredm6nyk6nt elfogadom.

6.T6zis
A t6zist vältozatlan formäban üj tudomänyos eredm6nyk6nt elfogadom.

7.T6zis
A t6zist vältozatlan formäban üj tudomänyos eredm6nyk6nt elfogadom.



Összefoglaläs: A jelölt dolgozala jol ötvözia tudomänyos 6s a m6rnöki-fejlesztö
munkamödszereket. Tapasztalatom szerint pontosan ez a kombinäcio szüks6ges a
belsö696sü motorok hat6kony toväbbfej lesä6s6hez.

Dr, Bereczky Äkos Läszlö dolgozata a szakma 6s a tudomäny kivä16 ismeret6röl 6s
akt[v müvel6s6röl ad tanübizonysägot. Megällapitom, hogy 6rtekez6se mind formai,
mind tartalmivonatkozäsban kielögiti az MTA doktori követelm6nyeket. A Jelölt a PhD
fokozat megszerz6se öta jelentös tudomänyos eredm6nyekkel ös gyakorlati
alkalmazäsokkal gya rap itotta a tu d om änyte rü letöt.

Dr. Bereczky Äkos Läszl6 MTA doktori 6rt6kez6s6nek nyilvänos vitära kitüzes6t ös az
fokozat odaitöl6st javaslom.

Györ, 2021 ,04.30.
Dr, habil Hanula Barna


