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EDITORIAL PREFACE / SZERKESZTÖI ELŐSZÓ 

 

 

 

 

 

Tisztelt / Kedves Olvasó, 

 

Jelen számunkban a mai BME és PE 

egykori tanszékvezető professzorára, Varga 

Józsefre és tanítványára, Rabó Gyulára 

emlékezünk. Két akadémikusunk 

felfedezései, mások mellett a 

kőolajtermékek középnyomású 

hidrokrakkja és az y-zeolit katalizátorok 

jelentős mértékben hozzájárultak a 

kóolajfeldolgozás mélységének 

növeléséhez, vagyis ahhoz, hogy egységnyi 

kőolajból nagyobb hozammal legyenek 

előállíthatók a motorhajtóanyagok. Mai 

szemmel mindez a körforgásos gazdaság 

irányába tett jelentős lépésnek is tekinthető. 

E közleményünkhez B. Nagy János 

akadémikus, a Namuri Egyetem (Belgium) 

kémia professzora volt szíves előszót írni.  

 

 

 

Ezt követő ismertetőnkben az Európai Unió 

ezév első felében elfogadott ’REPowerEU’ 

tervét foglaljuk össze. A fosszilis 

energiahordozókról történő gyorsított 

leválás tervét még márciusban jelentették 

be, de már az ukrajnai események 

megkezdése után, májusban mutatták be.   

Ajánljuk figyelmükbe folyóiratunk idei 

első lapszámát. 

 

Budapest, 2022. szeptember 16.  

Rácz, László (sr) 
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Két akadémikus három Kossuth-díjjal nagy felfedezést tett 

és megvalósították a modern hidrokrakkolást és katalitikus 

krakkolást  
  

Németh, László* ‒ Rácz, László (sr) 
*University of Nevada, Las Vegas, NemethLaz@gmail.com  

 

Beérkezett: 2022. május 15.                                                   Elfogadva. 2022. június 27. 

 

AJÁNLÁS  

 

Örömmel olvastam a “Két akadémikus három 

Kossuth-díjjal nagy felfedezést tett és 

megvalósították a modern hidrokrakkolást és 
katalitikus krakkolást” című kéziratot, és nagy 

megtiszteltetés, hogy ajánlhatom közlését. A 

Varga-Rabó felfedezés mérföldkő volt a zeolit-
katalízisben, és nagyon fontos, hogy haláluk 

érfordulóján ez a közlemény megjelenjen. 

  

Varga Józsefet személyesen nem ismertem, de 
leveszem a kalapom előtte, mert neki is 

köszönhetjük, hogy a magyar katalitikus 

tudományos szint ilyen magas. 
 

Magam 1975. után kezdtem el heterogén 

katalízissel foglalkozni és ismertem meg Rabó 
Gyula (Jules Rabo) nevét. Azután sokszor 

találkoztam vele és jó barátok lettünk. Úgy 

tekintettem rá, mint aki R.M. Barrer tanár úr, az 

Imperial College, London nagy szakértője és 
egyenrangú tudósának társaságában a 

zeolittudomány megalapítója. Gyuszi mindig 

értékes hozzászólásaival gazdagította a vitákat. 
Olyan rendkívüli udvarias ember volt, hogy 

amikor nem értett egyet az ellenvéleménnyel, 

azt úgy fejezte ki, hogy sohasem volt sértő senki 
számára sem. Közvetve együttműködtünk a 

Labofina belga cégen keresztül, ahol a szilikalit 

Union Carbide alumínium nélküli zeolitjának a 

savasságát mutattuk ki, mely az SiOH 
csoportok tulajdonsága. Edith Flanigennel, 

Rabó munkatársával is sokszor találkoztam. Ő 

mindig tárgyilagosan szólt a vitába, még akkor 
is, amikor a Mobil cég tudós társasága kézzel-

lábbal akarta bizonyítani, hogy a szilikalit 

savassága csak az alumínium jelenlététől, mint 

nyomelemtől függ. 

      
Emlékszem, hogy az 1990-es évek elején 

majdnem minden nagy kőolaj-feldolgozó 

kutatólabor igazgatója / vezető kutatója magyar 

volt: Rabó Gyula a Union Carbide-é, Csicsery 
Zsiga a Chevron-é, Németh László a UOP-é, 

Hegedüs Lajos a Grace-é, Paul B. Weisz a 

Mobilé, és a Shell igazgatójának holland neve 
volt Andreas (Bandi) Kortbeek, de édesanyja 

magyar volt és tudott magyarul is.  

 

A Varga-Rabó felfedezésen alapuló zeolitok 
(Y-zeolit) alkalmazása a modern kőolajiparban 

jelentős, hasznát trillió dollárra lehet becsülni, 

ami a mai napig is az ipari katalízis egyik 

legnagyobb eredménye.  

Egyszer autóval mentünk egy kongresszusra, 

mely a svájci határ mentén volt 

Németországban. Gyuszi vezetett, én mellette 
ültem, kedves felesége a hátsó ülésen. Egy 

útelágazáshoz érkeztünk. Pár szóval elintéztük, 

merre kell fordulni. Gyuszi asked: Right? I said: 

Left. Gyuszi said: Right and he turned Left. 

Zárjuk szívünkbe ezt a nagy tudóst és e nagy 
udvariasság mintaképét! 

 

Prof.  B. Nagy János, 
a Namuri Egyetem (Belgium) kémia 

professzora,  

az MTA külső tagja  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 
Varga József, a Varga-hidrokrakk 

szabadalmának és eljárásának kidolgozója 

kiváló szakemberekből álló magyar kémiai 

tudományos iskolát hozott létre. Őt tekintjük 

a katalízis magyarországi atyjának és 

megalapítójának. 

 

Egyik tanítványa és későbbi munkatársa, 

Rabó Gyula az USA-ban fedezte fel, hogy 

erősen savas Y-zeolitok alkalmazása a 

krakkolás és hidrokrakkolás során 

előnyösen befolyásolja az eljárások hozamát 

és a termékösszetételt. A Varga-eljárás, 

valamint Rabó felismerése mérföldkövek 

voltak a katalízistudomány és a modern 

kőolajipar fejlődésében. Az Y-zeolitokat 

használó krakkolás és hidrokrakkolás ma a 

kőolaj-feldolgozás legfontosabb eljárásai 

közé tartoznak. A Rabó-eljárás a 

teammunka eredményességének kiváló 

példája: az anyagtudomány kiválóságai 

(Robert Milton, Donald Breck, Edith 

Flanigen és munkatársaik), a katalitikus 

eljárások specialistái, és az ipari 

alkalmazásban jártas szakemberek szoros 

együttműködése átütő erejű sikerekhez 

vezetett. A kidolgozott és alkalmazott 

katalitikus eljárások hasznát trillió dollárra 

lehet becsülni, ami a mai napig is az ipari 

katalízis egyik legnagyobb eredménye. 

 

Büszkék lehetünk magyar tudósainkra, 

Varga Józsefre és Rabó Gyulára, akik 

felfedezéseikkel hozzájárultak a modern 

kőolaj-feldolgozó ipar megteremtéséhez és a 

zeolit katalizátorok alkalmazásához. Ezen 

szellemi és tudományos értékek megőrzését 

fontos feladatunknak tekintjük, és ezen 

összeállítással is emlékeztetni kívánunk 

kiválóságaink ma is példaértékű szellemi 

hagyatékaira. 

 

ABSTRACT 

 

József Varga was the inventor of the Varga-

hydrocracking process, and established a 

Hungarian chemical school with renowned 

scientists. He is the father and founder of 

Hungarian catalysis science.  

 

One of his students, Gyula Rabó (Jule A. 

Rabo), discovered while working in the 

United States that the use of strongly acidic 

Y-zeolites during cracking and 

hydrocracking has a beneficial effect on the 

yield and product composition (the Rabo 

process). The Varga-hydrocracking process, 

as well as the recognition of Rabo’s 

discovery, were milestones in the 

development of catalytic science and the 

modern petroleum industry. Cracking and 

hydrocracking using Y-zeolites are today 

among the most important processes in 

petroleum refining. The Rabo process is an 

excellent example of the success of 

teamwork: the breakthroughs that have 

been achieved through the close 

collaboration of excellences in materials 

science (Robert Milton, Donald Breck, Edith 

Flanigen and coworkers), specialists in 

catalytic processes, and professionals in 

industrial applications. The estimated 

economic benefit of Rabo’s invention is 

trillions of dollars, and it is still one of the 

greatest achievements of industrial 

catalysis.  

 

We should be proud of our Hungarian 

scientists, József Varga and Jule Rabo, who 

contributed to the creation of the modern oil 

refining industry and the use of zeolite 

catalysts. Preserving the memory of these 

intellectuals and their scientific 

contributions is an important task, and 

therefore with this presentation the intent is 

to remind us of the intellectual legacies of 

Varga and Rabo, which are still unique and 

exemplary today. 

 

A közlemény rövidített változata a Magyar 
Tudomány 2022. áprilisi számában jelent meg 

(https://mersz.hu/dokumentum/matud202204_

_3/). 
 

 

Kulcsszavak: tudománytörténet, magyar 

akadémikusok, zeolit, modern olajipar 

  

Keywords: history of science, members of 

the Hungarian Academy of Sciences, zeolite, 

modern refinery 
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BEVEZETÉS 

 
Két magyar akadémikus, Varga József a mester 

(1. ábra), és Rabó Gyula a tanítvány (2. ábra) 

felfedezéseikkel járultak hozzá a katalízis ipari 

alkalmazásához és a modern olajipar 
megalapozásához és fejlődéséhez. 

 
Varga József tudósként és ipari miniszterként 

jelentősen hozzájárult az ország műszaki 
fejlődéséhez. Alkotói korszakában (1932–

1956) már több katalitikus eljárást ismertek és 

alkalmaztak az iparban, mint például a Haber-
Bosch ammóniaszintézist (100 atm, 1913), a 

Fischer-Tropsch szintézist (Sasol, 21 atm, 

1925), és az Ipatieff féle olefin oligomerizációt 

nagy oktánszámú motorhajtóanyagok 
előállítására (100 atm, 1935) (Armor, J.N. 

(2011); Smith, J.K. (2010); Moulijn, J.A. et al. 

(1993)), de Magyarországon senki sem 
foglalkozott ezekkel tudományos szinten. 

  

 
Magyarországon már az 1930-as évek óta 

működött a Péti Nitrogénművek 

műtrágyagyára, nyomás alatti ammónia 

szintézissel, de nem volt szénhidrogénipari 
katalitikus kutatás. Ezért Varga Józsefet (1. 

ábra) munkássága és különösen a Varga-

hidrokrakk eljárás kifejlesztése alapján joggal 

nevezhetjük a katalízis 

magyarországi alkalmazása atyjának és 

megalapítójának. 
 

Varga korai kutatási eredményei alapján rájött 

arra, hogy a hozzáadott kénvegyületek a 

hidrogénnyomás alatt végrehajtott hőbontás 
(hidrokrakkolás) során segítik a hidrogénezést 

(ezt Varga-effektusnak nevezték el). Ezután 

nagyszámú kísérletet végeztek a kőolajok 

katalitikus hidrokrakkolására és 1953-ban 

először magyar szabadalmi bejelentést is tettek 
(142.997. sz.), mely mérföldkő a hazai kőolaj-

feldolgozási katalitikus irodalomban. 

Tudományos munkássága elismeréseként 1950-
ben és 1952-ben Kossuth díjjal tüntették ki.  

 

Varga József műegyetemi tanársegédje, és 

helyettese a Nagynyomású Kísérleti Intézetnél 
(NAKI), az öt éve elhunyt Rabó Gyula 1953-

ban kapott Kossuth-díjat. 1956 után Észak-

Amerikában a zeolit-katalizátorok 
fejlesztésében ért el világraszóló eredményeket: 

a Union Carbide-nál fedezte fel a zeolit-

katalízisen alapuló krakkolást és 
hidrokrakkolást, melyek döntően 

megváltoztatták a modern kőolaj-feldolgozás 

technológiáját.   

 
VARGA JÓZSEF MUNKÁSSÁGA (Móra 

László (1969); Károlyi József (2001)) 

 
Élete fő műve a középnyomású hidrokrakkolás, 

a nagy aszfalttartalmú kőolajakból és 

kátrányokból, benzin és gázolaj előállítására. 
Sikeres életpályáját az alábbi tudományos és 

állami beosztások jellemzik. A Budapesti 

Műszaki Egyetemen elvégzése után 1913 

januárjától tanársegédnek, 1923 decemberében, 
32 éves korában a Kémiai Technológia Tanszék 

vezetőjének és nyilvános rendes tanárnak 

nevezték ki. 1951-től a Nagynyomású Kísérleti 
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Intézet igazgatója, 1952-től a Veszprémi 

Vegyipari Egyetem Ásványolaj- és 
Szénfeldolgozó Tanszékének vezetője. 

Munkásságát a több mint száz – önálló, vagy 

társszerzőkkel írt – közlemény, 25 feletti 

egyetemi jegyzet és tankönyv, valamint 9 
szabadalom jelzi (Móra László (1969)). 1932-

től az MTA levelező, míg 1946-tól rendes tagja. 

Munkásságát 1942-ben Corvin-koszorúval, 
1950-ben és 1952-ben Kossuth-díjjal 

jutalmazták. 1939-tól az Iparügyi Minisztérium 

államtitkára lett, majd iparügyi miniszter, és 

egészen 1943-ig betöltötte e tisztséget a Teleki-
, Bárdossy- és Kállay-kormányokban, de 

politikai okokból ekkor lemondott miniszteri 

megbízatásáról, s visszatért a műegyetemre 
oktatni, majd részt vett a tanszék 1945 utáni 

újjászervezésében. 

 
VARGA PROFESSZOR KÖVETŐI 

 

Varga professzor 1956 decemberében 

bekövetkezett halála után a műegyetem 
’Kémiai Technológia’ Tanszékét Lányi Béla, 

Korach Mór, Vajta László, Szebényi Imre, 

Széchy Gábor, és Tungler Antal vezették. A 
Kémiai Technológia Tanszék 2007 elején a 

Vegyipari Műveletek Tanszékkel összeolvadt, 

és a Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki 
Tanszék nevet vette fel. Ezt a tanszéket Tungler 

Antal, Fonyó Zsolt, majd Mizsey Péter vezette. 

2016 közepétől jelenlegi vezetője Mika László 

Tamás professzor. 
  

Varga veszprémi tanszékvezető utódja 

korábbi műegyetemi munkatársa, Retezár 
Árpád  lett, akit Péchy László, Deák Gyula, és 

Bartha László követett. Veszprémben 2009 

szeptemberétől a MOL Nyrt. a korábbi tanszék 

bázisán létrehozta a mai MOL Ásványolaj- és 
Széntechnológiai Intézeti Tanszéket, amit 

Hancsók Jenő, majd Holló András vezetett. A 

2020-tól a Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki 
Kutató-Fejlesztő Központ részeként működő 

Intézeti Tanszék jelenlegi vezetője Miskolczi 

Norbert.  
  

A NAKI igazgatója a korábbi helyettes Rabó 

Gyula külföldre távozása után Károlyi József 

(1959–1978-ig) lett. A Varga-iskola tovább élt 
a NAKI-ban. A böhleni együttműködés mellett 

néhány további eredményük: szorbitgyártási 

technológia kidolgozása és üzemesítése a Péti 

Nitrogénműveknél 1962-ben (1 kt/év 

kapacitással), zsíralkohol gyártási eljárás 
trigliceridek hidrogénezésével (1961), 

furfurilalkohol előállítása furánból (1965), a 

módosított reformáló platinakatalizátort 

alkalmazó N-izopropilanilin (NIPA) gyártás. A 
NIPA nagy haszonnal gyártott termék lett, 

gyártási kapacitása folyamatosan bővült. 

Számos szabadalmaztatott NAKI-SzKFI eljárás 
(ditiokarbamát olajadalék, EPTC 

növényvédőszer stb.) más vegyipari 

vállalatoknál valósult meg Magyarországon; az 

EPTC és fontos vegyipari exporttermék lett. 
  

A NAKI 1980-ban az Országos Kőolaj és 

Gázipari Tröszt Szénhidrogénipari Kutató-
Fejlesztő Intézetébe olvadt be (SZKFI) 

Doleschall Sándor vezetésével. Az SZKFI-ben 

a Varga tudományos örökség folytatásaként, 
Gáti Gyula és Pap Géza igazgatóhelyettesek 

vezetésével több feldolgozóipari és vegyipari 

technológiát fejlesztettek ki a katalízis 

alapkutatás magas szintű alkalmazásával. Az 
SZKFI az 1990-ben megalakult MOL-ba olvadt 

be. A pétfürdői telephelyen 1983-ban 

megalakult a Nitroil Rt., amelyet 1997-ben a 
Huntsman (Huntsman Corporation Hungary 

Vegyipari Termelő-Fejlesztő Rt., Hunstman 

Rt.) szerzett meg és ott jelenleg főleg szerves 
vegyi alapanyagokat gyárt.  

 

  

A VARGA-HIDROKRAKK ELJÁRÁS 

SZABADALMAI (Varga, József R.G., Zalai, 

András, és Steingaszner, Pál (1953); Varga, 

J.R.G., Zalai, A., and Steingaszner, P. (1954); 
Varga, József R.G., Zalai, 

András, Steingaszner, Pál, és Székely, András 

(1955); Varga, J., Karolyi J., Rabo, Gy., 

Steingaszner, P., Szekely, A., and Zalai, A. 
(1957)) 

 

A Varga-eljárást szabadalmát ’Eljárás 
aszfalttartalmú nyersolajok és egyéb, 

aszfalttartalmú, hidrogénben szegény anyagok 

feldolgozására motorhajtóanyagokká’ címmel 
1953. december 31-én jelentették be és 1956. 

június hó 1-én 142997. szám alatt kapott 

szabadalmi védelmet (Károlyi József (2001)). 

A szabadalom tulajdonosa a magyar állam, és 
feltalálói Dr. Varga József műszaki egyetemi 

tanár budapesti (45%), Dr. Rabó Gyula 

budapesti (30%), Zalai András várpalotai 
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(12,5%), és Steingaszner Pál budapesti (12,5%) 

lakosok és vegyészmérnökök voltak.  
 

Az eredeti szabadalmi igénypontok a 

következők voltak (szó szerint idézve) (Varga, 

József R.G., Zalai, András, és Steingaszner, 
Pál (1953)): 

„1. A 142.997 sz. törzsszámú szabadalom 

szerinti eljárás továbbfejlesztése, melyre 
jellemző, hogy adalékanyagként olyan 

könnyű és/vagy középolajpárlatokat vagy 

ilyeneket tartalmazó szénhidrogén-
keverékeket alkalmazunk, melyek 

túlnyomóan vagy kizárólag 

nyíltszénláncú szénhidrogén 

vegyületekből állnak. 

2. Az 1. igénypont szerinti eljárás 

foganatosítási módja, melyre jellemző, 
hogy az aszfaltdús kiindulási anyagot 

200–300°C forráspont határú 

polimerpetróleum mint adalékanyag 
jelenlétében reagáltatjuk.” 

 

A szó szerint idézett eredeti igénypontok 

olvasása közel 70 évvel a felfedezés után a mai 
olvasó számára meglepetés, hiszen az nem 

terjed ki a technológiai paraméterek leírására és 

korlátozására, valamint a katalizátor pontos 
készítésének ismertetésére. 1955. június 6-án 

144385 számon pótszabadalmat nyújtottak be. 

A kiegészítésben a feltalálók listája Székely 

András vegyészmérnökkel egészült ki, 
megváltoztatott tulajdonarányok mellett 

(Károlyi József (2001); Varga, József R.G., 

Zalai, András, Steingaszner, Pál, és Székely, 
András (1955)). 

  

A végleges szabadalmi igénypontok (szó 

szerint idézve): 

„1. Eljárás aszfalttartalmú nyersolajok 

lepárlási maradékainak és egyéb 
aszfalttartalmú hidrogénben szegény 

anyagok, pl. barnaszén- és 

kőszénkátrány feldolgozására 
motorhajtóanyagokká, katalizátorok 

jelenlétében és 400°C-on. 

2. Az 1. igénypont szerinti eljárás 
foganatosítási módja, melyre jellemző, 

hogy áramló katalizátort alkalmazunk. 

3. Az 1. igénypont szerinti eljárás 

foganatosítási módja, melyre jellemző, 

hogy lebegtetett katalizátort 

alkalmazunk. 
4. Az 1–3. igénypontok szerinti eljárás 

foganatosítási módja, melyre jellemző, 

hogy katalizátor gyanánt hidrogénező 

katalizátorokat, a periódusos rendszer 5., 
6., 7., és 8 csoportba tartozó fémeket, 

ezek vegyületeit egymagukban vagy 

egymással keverve, hordozókon elosztva 
vagy anélkül alkalmaztuk.   

5. Az 1–3. igénypontok szerinti eljárás 

foganatosítási módja, melyre jellemző, 

hogy a katalizátor gyanánt természetes 
vagy mesterséges szilikátokat, 

alumíniumoxidot, vagy ezek keverékeit 

egymással, vagy a 4. igénypont szerinti 
hidrogénező katalizátorokkal keverve 

használjuk.    

6. Az 1–3 igénypont szerinti eljárás 
foganatosítási módja, melyre jellemző, 

hogy a katalizátor aktív koksz vagy 

szénpor, illetve a kokszon vagy 

szénporon eloszlatott vasoxid.  
7. Az előző igénypontok bármelyike szerinti 

eljárás foganatosítási módja, melyre 

jellemző, hogy a reakciót 400–550°C-on, 
előnyösen 430–480°C hőmérsékleten 

foganatosítjuk. 

8. Az előző igénypontok bármelyike szerinti 
eljárás foganatosítási módja, melyre 

jellemző, hogy azt célszerűen függőleges 

csőrendszerrel ellátott kemencében 

foganatosítjuk, amelyhez adott esetben 
egy vagy tőbb sorba kapcsolt reaktor 

csatlakozhat. 

9. Az előző igénypontok bármelyike szerinti 
eljárás foganatosítási módja, melyre 

jellemző, hogy hidrogénforrásnak 40 

térf.%-nál nagyobb 

hidrogéntartalmú gázokat, pl. 
kokszkemence gázt, szintézisgázokat 

használunk.” 

 
 

AZ EREDETI (142.997 SZ.) (Varga, József 

R.G., Zalai, András, és Steingaszner, Pál 
(1953)) VARGA-SZABADALOM 

DISZKUSSZIÓJA 

 
A technológiai paramétereket az általános 

részben ismertették, de a katalizátor-készítés 

pontos receptje nincs megadva. A szabadalom 
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pontos megértéséhez azonban az irodalmi 

ismertetés (state-of-the-art) és a nagyméretű 
kísérleteken alapuló példák elemzése is igen 

fontos. Az 1950-es években kizárólag 

(súlyméréses) anyagmérleget, desztillációt és 

kénelemzést használtak, a manapság elterjedt 
gázkromatográfiás vizsgálatok és katalizátor-

minősítés nélkül. Az adott korszakban azonban 

ezek nagy műszaki teljesítménynek 
számítottak.  

 

A szabadalmi leírás irodalmi részében 

közölték, hogy kis aszfalttartalmú 
ásványolajok, barnaszénkátrányok 200–300 

atmoszféra hidrogén-nyomáson, de a nagy 

aszfalt- és kis hidrogéntartalmú ásványolajok 
csak 500–700 atmoszféra nyomáson bonthatók 

le jó hatásfokkal motorhajtóanyagokká. Kis 

nyomáson a jelentős kokszképződés miatt a 
folyamatos eljárás nem megvalósítható. 

 

A hivatkozott irodalom (Károlyi, József (2001)) 

szerint csak 700 atm nyomáson lehet 
üzembiztosan és gazdaságosan termelni. Ilyen 

körülmények között pl. mintegy 7% 

keményaszfalt tartalmú ásványolaj lepárlási 
maradékból 5,5 súly% hidrogén 

felhasználásával csak 17 súly% benzin és kb. 63 

súly% 325°C-ig forró középpárlat képződik. 
Bár 700 atm nyomáson a nagy aszfalttartalmú 

nyersanyagok jó hatásfokkal dolgozhatók fel 

motorhajtóanyagokká, az eljárás 

foganatosításához rendkívül költséges 
berendezés szükséges, ezért ez az eljárás csak 

különleges esetekben gazdaságos. 

Megkísérelték korábban a már említett nagy 
aszfalttartalmú nyersanyagokat a 

folyadékfázisú hidrogénezésnél szokásos 

nyomásnál kisebb nyomáson, 70 atm-án 

feldolgozni, azonban a reakciót nem sikerült 
végrehajtani. Ezek az irodalmi megjegyzések 

az adott időszak technológiai korlátaira utalnak, 

nevezetesen a nagynyomású berendezések 
megépítésének és üzemeltetésének 

nehézségeire.  

 
A találmány szerinti eljárás a későbbiekben 

ismertetett példák szerint leírja a felfedezést. 

„A jelentős  mennyiségű  aszfaltot tartalmazó 

nyersolajok, lepárlási maradékaik és egyéb, 
aszfalttartalmú, vagy hidrogénben 

szegény  kőolajok 90%-os, sőt azt meghaladó 

hatásfokkal is motorhajtóanyagokra bonthatók, 

ha az aszfalt nyersanyaghoz annyi könnyű 

és/vagy középolajpárlatot, adalékanyagokat 
keverünk, hogy a 350°C alatt forró alkotórész 

mennyisége a keverékben 20–95%, célszerűen 

30–80% legyen és ezt az elegyet 400°C feletti 

hőmérsékleten katalizátorok jelenlétében 1–
100 atm, célszerűen 10–70 atm nyomáson 

hidrogénnel vagy hidrogénben dús gázeleggyel 

kezeljük.” 
 

Meglepő módon azt találták, hogy a folyamat 

során az aszfaltdús olajból, illetve egyéb 

aszfalttartalmú nyersanyagból az aszfaltok 
lebomlása közben jelentős mennyiségű, pl. 70 

súly% 350°C-ig forró motorhajtóanyag párlat is 

képződik és ilyen körülmények között koksz 
csak gyakorlatilag elhanyagolható 

mennyiségben keletkezik. A viszonylag kis 

nyomás következtében az eljárás 
megvalósításához szükséges 

berendezés egyszerűbb és kevésbé költséges. 

 

A találmány szerinti eljárást 400–500°C-on, 
célszerűen 430–480°C közötti hőmérsékleten 

foganatosítják. A nyersanyagban jelen lévő 

oxigén-, kén- és nitrogénvegyületek 
jelentékeny része az eljárás folyamán eltávozik, 

pl. a kén mintegy 40–70%-os hatásfokkal. 

Katalizátor gyanánt alkalmasak a szokásos 
hidrogénező katalizátorok, pl. a periódusos 

rendszer 5., 6., 7. és 8. csoportjába tartozó 

fémek, ezek vegyületei, egymagukban vagy 

egymással keverten és hordozókon eloszlatva, 
vagy anélkül. Hatásosak továbbá a természetes 

és mesterséges szilikátok, az alumíníum-oxid és 

ezek keverékei egymással vagy a felsorolt 
hidrogénező katalizátorokkal. Különösen 

hatásosnak bizonyult az aktív koksz, vagy 

szénpor, és ezeken a katalizátorokon a 

hidrokrakkoló eljárás jó hatásfokkal 
motorhajtó-anyagokká alakította az 

alapanyagokat. A találmány szerinti eljárás 

hidrogén-fogyasztása kisebb, mint a 
nagynyomású hidrogénezésé. További előnye 

az eljárásnak, hogy hidrogénforrásként kisebb 

hidrogéntartalmú gázelegyek is 
felhasználhatók, pl. 40–70 térf% H2-tartalmú 

ipari gázelegyek. Ilyen volt a kísérletek 

helyszínén, Pétfürdőn hozzáférhető ammónia 

szintézisgáz.  
 

Az 1. számú szabadalmi példa rövidített 

ismertetése:  
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100 kg aszfalt- és kéntartalmú 

ásványolajat, melynek fajsúlya 60°C-
on 0,924 g/ml 

325°C-ig forró párlata        20,5 

súly% 

kéntartalma                      3,6 súly% 
keményaszfalt tartalma        14,4 

súly% 

100 kg petróleumpárlattal keverjük 

össze, melynek fajsúlya 25°C-on 
0,815 és forráspont-határai 167–

295°C. 

A keletkező elegy jellemző adatai a 
következők: 

fajsúly 25°C-on 0,880 g/ml 

235°C-ig forró párlat 61 súly% 

kéntartalom            1,8 súly% 

keményaszfalt-tartalom 7,2 súly%. 

A 200 kg elegyet 4 kg vasoxid tartalmú 

aktív szénpor katalizátorral 70 atm. 

nyomáson, az elegy kg-jára 

számított 2 m3, 70% H2-tartalmú 
gázzal függőleges csőrendszerrel 

ellátott kemencébe tápláljuk, a 

kemence után kapcsolt reaktor 
térfogatára számított 0,6 kg/óra 

térsebességgel. 

A terméket folyamatosan elvezetjük, 

lehűtjük és a lehűtött terméket az 

ásványolaj technológiáknál 

szokásos módon részeire bontjuk. 

100 kg nyersanyagból a hozzáadott 
100 kg adalékanyag visszanyerése 

után 90,0 kg szénhidrogénolaj 

keletkezett, a keményaszfalt 
lebontása 98%-os, a kéntelenítés 

hatásfoka 69%, kokszlerakódás a 

berendezésben nincsen.  

A 2–8. szabadalmi példákban részletesen 

megadták a különböző alapanyagok 
alkalmazása esetén kapott kihozatalokat 

és összetételeket. 

 

A véglegesített magyar szabadalom huszonhat 
országban lett bejelentve, és célul tűzték ki 

nemzetközi hasznosítását (Kassai, Lajos 

(1990)). A HU 142997 szabadalom alapján a 
következő külföldi szabadalmi bejelentések 

születtek: BE533923A, DE977520C, 

FR1120530A, GB778421A, NL98723C, 

CA571971DA, AT198400DA és US2939835A 
(Varga, J., Rabó, G., Zalai, A., and 

Steingaszner, P. (1954)). 

 

Érdekesség, hogy a US2939835A (Kovács Gy. 
István, Tóth János (1991)) szabadalom 5. 

aligénypontja kizárólag az aktív szénre felvitt 

vasoxid-katalizátort védi. A magyar 
szabadalomban leírt alumínium-szilikát 

hordozót valószínűleg nem engedélyezte az 

amerikai szabadalom-vizsgáló példák nélkül. A 

US2939835 szabadalomra, amely a HU142997 
USA bejelentése a következő szabadalmak 

hivatkoznak: US4214977A, EP0330757A2, 

US4370221A, US4376695A, 
WO2010009077A2, US2010025291A1, 

US2009139902A1, US2010018904A1, 

US2010025293A1, és US2011083996A1.  
 

A szabadalom és kiegészítése az adott kor 

kiváló minőségű kutató munkáját mutatják be. 

Nem olvasható, de rendkívüli szervezést és 
kísérlettervezést igényelt, hogy a 

kísérleteket 400 literes nagynyomású fluid 

ágyas reaktorban hajtsák végre, és 
anyagmérleget tudjanak készíteni. Ez a 

szabadalom fontos mérföldköve a 

magyarországi katalitikus kutatásoknak. 
 

A NAKI péti kísérleti telepén a nagy aszfaltén- 

és kéntartartalmú nagylengyeli kőolajból 60–70 

atm nyomás melletti hidrogénezéssel közel 
70%-os motorhajtóanyag kihozatalt értek el. A 

böhleni e célra átalakított, 12 tonna per óra 

kapacitású középnyomáson működő DHD 
(Druck Hidrierung Dehidrierung) egységben 

1956 végén nagylengyeli kőolajjal és böhleni 

svél-kátránnyal lefolytatott nagyüzemi 

kísérletek megerősítették a NAKI-s kísérleti 
eredményeket, itt még nagyobb hozamokat 

mértek 2 5 (Móra László (1969); Kassai Lajos 

(1990)). A 3. ábrán bal oldalán a NAKI kísérleti 
üzem (Móra László (1969); Kassai Lajos 

(1990)), jobb oldalán a használt Borsig 

gyártmányú 400 literes hidrogénező 
reaktor  (Kovács Gy. István, Tóth János (1991)) 

látható (súlya 13 tonna, hossza 10,6 m, átmérője 

400 mm, falvastagsága 70 mm, próbanyomása 

375 atm). 
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Varga József és munkatársai a Petroleum 
Refiner kiadványban (Varga, J. et al. (1957)) az 

USA szabadalmi bejelentés után, 1957-ben 

részletesen ismertették a Varga-eljárás 
technikai részleteit és eredményeit. A 

közlemény bemutatta a kísérleti üzem 
technológiai folyamatábráját (l. 4. ábra). Külön 

érdekessége a közleménynek, hogy a szerzők 

fényképeit is közli (l. 5. ábra). 
 

 

4. ábra. A Varga-eljárás félüzemi folyamatábrája              5. ábra. A közlemény szerzői 

(Varga, J. et al.: Treatment of mineral oils to produce light and middle oils. Petroleum Refiner, 36(9), 
p. 198.) 

A Varga-féle hidrokrakk eljárás hasznosítására 

1959-ben a budapesti Országos Kőolaj- és 
Gázipari Tröszt (OKGT) és a keletnémet VVB 

Mineralöle Halle / Saale Magyar-Német Varga 

Tanulmányi Társaságot alapított, amely 
Böhlenben, 1960-ban egy második nagyüzemi 

kísérletben is igazolta az eljárás 

eredményességét (42 ezer tonna szovjet 

benzinmentes kőolaj feldolgozásával). 
Ullmann W. professzor (Móra László (1969)), 

a Böhleni Kombinát vezérigazgatójának 

javaslata alapján – hálás megemlékezéssel a 
feltalálóra – nevezték el az eljárást Varga-

eljárás”-nak (Varga-Verfahren). A Varga-féle 

                             A NAKI kísérleti üzeme,                                      A Borsig-gyártmányú nagynyomású 

                                     Pétfürdő, 1953                                                            hidrogénező reaktor 

                              1‒nagynyomású reaktor; 

                              2‒desztillációs oszlopok 

 

3. ábra. A NAKI kísérleti üzeme (Pétfürdő, 1953) (Móra László (1969); Kassai Lajos 

(1990)) és az ott használt 400 literes térfogatú nagynyomású hidrogénező reaktor 

(Kovács Gy. István, Tóth János (1991)) 
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hidrokrakk eljárás tényleges eredményei más 

ismert eljárások (H-Oil, HDS) irodalomban 
közölt mutatóinál is kedvezőbbnek 

mutatkoztak. Ezután kidolgozták egy évi 2x500 

ezer tonna kapacitású üzem típustervét és 

elkészítették modelljét. Tényleges megépítése 
sajnos elmaradt, amiben közrejátszhatott a 

hazai alapanyagot szállító nagylengyeli 

olajmező elvizesedése és csökkenő termelése, 
valamint az ’olcsóbb’ üzemanyag gyártását 

lehetővé tevő szovjet romaskinói olaj 

behozatala a térségbe (Kassai Lajos (1990)), de 

talán politikai döntés is. A Magyar-Német 
Varga Tanulmányi Társaság 1975. május végén 

szűnt meg. A szabadalmi példák a szén-

hordozós katalizátort ismertetik, melyek 
általában nem regenerálhatók. Ez is 

hozzájárulhatott a döntéshez.   

   
A Varga-eljárás sajnos soha, sehol nem 

valósult meg folyamatosan működő, ipari 

termelőegységenként. Úgy látszik, hogy egy új 

technológia bevezetéséhez nem elegendő annak 
kidolgozása és kísérleti üzemi kipróbálása, a 

tervek és a makett elkészítése; valami más is 

kell hozzá. Magyarországon abban az időben 
nem voltak a méretnöveléshez értő gyakorlott 

vegyészmérnökök. Hiányozhatott a marketing 

és a fejlett gépészeti háttér és a megvalósításban 
érdekeltek sora. Talán a politikai környezet sem 

támogatta. Valami hiányzott akkor, mert a 

kőolajmaradékok feldolgozása a világban 

gyorsan elterjedt – csak sajnos nem a Varga-
eljárás alapján (Kassai Lajos (1990)). Fontos 

kiemelni, hogy Varga József egy fiatal 

tudósokból álló iskolát alapított, melynek 

tagjai később jelentős eredményeket értek el.  

 

RABÓ GYULA, A VARGA-TANÍTVÁNY 

FELFEDEZÉSEI AZ USA-BAN   
 

E sorok egyik írója, Németh László abban a 

szerencsés helyzetben volt, hogy a UOP-ban 23 
éven keresztül dolgozhatott a fenti Varga-

szabadalom másik feltalálójával, Rabó 

Gyulával, aki UOP-konzultánsként havonta egy 

hetet a szomszéd irodában tartózkodott. 
Családjuk barátja, gyermekei pót-nagypapája 

volt.  

Alkalmam volt a Varga-szabadalomról, az Ő 
(Rabó Gyula) zeolit felfedezéséről beszélgetni, 

és gyakran voltunk együtt Riverside-on, ahol a 

UOP-nak több folyamatos hidrokrakkoló 

kísérleti üzeme (pilot plant-je) működött az új 
katalizátorok és eljárások fejlesztésére. A 6. 

ábra egy közös fényképen Berty Józseffel 

együtt mutat bennünket néhai Ipatieff UOP-és 
íróasztala mellett. Rabó elmesélte, hogy ő 

irányította a Varga-eljárás fejlesztését, 

méretnövelését és a németországi (böhleni) 
kísérleteket. A NAKI igazgatóhelyettese volt, 

minden héten a NAKI motorkerékpárjával a 

Kamaraerdőn át, vagy vonattal járt Pétfürdőre a 

kísérleteket megbeszélni, irányítani és 
értékelni. A szabadalommal kapcsolatban 

elmondta, hogy azt folyamatosan 

kiegészítettek. A felfedezés után főleg a német 
ipari kapcsolatok révén rengeteget tanultak a 

katalizátorok, és a nagynyomású eljárások 

technológiájának fejlesztéséről, melyeknek 
tanulságait beépítettek saját munkájukba. 

 

Rabó 1956-ban nem tért vissza 

Böhlenből Budapestre. Ennek, és a forradalom 
leverése következtében lezárult egy fontos 

tudománytörténeti szakasz. Varga József halála 

és Rabó Gyula emigrálása után a NAKI-ban és 
Magyarországon nem folytatódtak a 

hidrokrakk-eljárás fejlesztési munkái. 
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6. ábra. Rabó Gyula, Berty József és Németh László Vladimir Ipatieff íróasztalánál 

Rabó Gyula zeolit felfedezése (Rabo, J. and 

Schonover, M. (2001); Flanigen, E. (2017)) 

 
Robert Milton (Flanigen, E.M. and Rabo J.A. 

(2001)) és kutatócsoportja a Union Carbide 

Linde divíziójában évek óta foglalkozott zeolit 
szintézissel. Felfedezték az A- és X-zeolitokat, 

amelyeket gázok szétválasztásához sikeresen 

alkalmaztak az alacsony hőmérsékletű 
desztillációs szétválasztás helyett. A 

szintézishez oldható szilícium- és alumínum-

vegyületeket használtak és a képződött gélből 

alacsony hőmérsékleten sikeresen szintetizálták 
a zeolitokat. Donald Breck (Rabo, J. and 

Schonover, M. (2001)) 1951-ben csatlakozott a 

Linde divízió Buffalo, NY-i laboratóriumához, 
ahol több tucat új zeolitot fedeztek fel, így 

1954-ben az Y-zeolitot. A felfedezett új 

anyagokat adszorpcióhoz és gázok 

szétválasztásához, ipari körülmények között 
alkalmazták. 

 

A sikeres alkalmazás után több kutatócsoport 
alakult, amelyek specializálódtak a 

méretnövelés optimalizálására, 

spektroszkópiára és új alkalmazásokra. 1956-
ban Edith Marie Flanigen csatlakozott a 

csoporthoz és spektroszkópiai (IR és RAMAN) 

vizsgálatokat kezdett, valamint sikeresen 

alkalmazta az analitikai vizsgálatokat a 

szintézishez, a méretnöveléshez és új zeolit 
termékek bevezetéséhez. Ma Flanigen 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Edith_M._Flani

gen) több egyetem díszdoktora, az Amerikai 
Akadémia tagja, az US Inventors Hall of Fame 

(a Feltaláló Hírességek Csarnoka) első női tagja 

(2004) és a legrangosabb amerikai műszaki 
alkotásért járó kitüntetés, a National Medal of 

Technology tulajdonosa, melyet Obama elnök 

adott át neki 2014-ben (l. 7. ábra). 

 
A katalitikus alkalmazásokat a Linde divízió 

berendezések és szakemberek hiányában nem 

vizsgálta.  
 

1957-ben Robert Milton, a Union Carbide 

kutatási igazgatójának meghívására Rabó 

Gyula Bécsből az USA-ba ment (Rabo, J. and 
Schonover, M. (2001)), hogy a zeolitok 

katalitikus ipari felhasználásával foglalkozzon. 

A katalízis csoportban Dr. Boyle és Dr. Pickert 
néhány technikussal katalitikus labort épített és 

új XRD (röntgendiffrakciós) fajlagos 

felületmérést, valamint pórusméret-
meghatározást is bevezettek az adszorpciós és 

kémiai összetétel vizsgálatokon kívül. 
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7. ábra. Edith Marie Flanigen, a Union Carbide, majd a UOP kutatási igazgatója, a zeolitok elismert 

kutatójának fényképei. Ő állította elő az anyagokat Rabó Gyula katalitikus felfedezéseihez    
 

Breck és Flanigen kis mennyiségben új 

anyagokat biztosítottak a katalitikus 

kísérletekhez (Y-zeolit szerkezetűt, space 
csoportja Fd3̅m és az egységcella 576 atomot és 

192 T-atomot tartalmazott). A sikeres 

katalitikus kísérletek alapján, 1957 
szeptemberében Dr. Richard Cuddiback és 

csoportja 1,5 kg NaY-zeolitot szintetizált 

reprodukálható módon. Mivel a katalitikus 

alkalmazáshoz savas karakterű anyag 
szükséges, kísérleti program kezdődött a savas 

stabil Y-zeolit előállítására. Rabó csoportja az 

ioncserére koncentrált és az ez úton kapott, 
többvegyértékű kationokkal (mint Ca2+ vagy 

Mg2+) módosított anyagok krakkoló aktivitása 

meghaladta a savas X-zeolit aktivitását. 
Flanigen (Flanigen, E.M. (2001)) a NaY NH4

+ 

cseréjét vizsgálta és a hőkezelés utáni anyag 

kiváló krakkoló aktivitást mutatott. Az anyag 

XRD kristályossága megmaradt. A további 
ammóniacserével, hőkezeléssel és a nem vázas 

alumínium extrakciójával tovább növelték a 

zeolitok Si/Al arányát, miközben a 
kristályosság megmaradt és nagy mezopórusok 

alakultak ki. Mindezek fokozták a katalitikus  

hatást. Felfedezték a másodlagos szintézist is: 
fluorid vegyületekkel kezelve a vázas 

alumíniumot szilíciumra cseréltek ki. Az így 

növelt Si/Al arányú módosított Y-zeolitok, mint 

az Y-54, Y-64, Y-74, Y-84, LZ-15 és LZ- 
 

 

 

 

210 nagy aktivitást mutattak krakkolási és 

hidrokrakkolási reakciókban. Az ilyen 

zeolitokból készült katalizátorokat szerte a 
világon a mai napig használják kőolajpárlatok 

krakkolásában és hidrokrakkolásában. 

 
A 8a. ábrán az Y-zeolit modellje, a 8b ábrán 

Rabó Gyula látható az Y-zeolit modellel.  

 

Rabó és munkatársai felfedezése alapján három 
mérföldkő jellegű szabadalmat jelentettek be 

(Flanigen, E.M. (2017); Rabo, J.A., Pickert, 

P.E. and Boyle, J.E. (1959A,B,C)) 
szénhidrogének átalakítására az USA 

Szabadalmi Hivatalába.  

 
Az US 3236762 szabadalom első igénypontja 

40% tetraéderes alumínium Y-zeolit 

többvegyértékű kationokkal való ioncseréjet 

védi háromnál nagyobb Si/Al arányú Y-
zeolitok katalitikus alkalmazásához, beleértve a 

krakkolást és hidrokrakkolást is.  A szabadalom 

40 aligénypontot tartalmaz, részletesen leírva 
az új katalizátort, készítését és alkalmazását. 

  

Az US 3103006 számú szabadalom első 
igénypontja a kationok eltávolítását védi 

kristályos Y-zeolitokból, amelyekben a Si/Al 

arány nagyobb 3-nál, a kation szilícium arány 

kisebb, mint 0,9 és az anyag pórusmérete 
lehetővé teszi a benzol adszorpcióját. Ezt új 

igénypontok követik.  
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Az US 3236761 számú szabadalom első 

igénypontja olyan kationmentesített Y-zeolit 
alkalmazását védi szénhidrogének 

átalakítására, amelyben az alumíniumnak 

kevesebb, mint 90%-a van kapcsolatban a 

kationokkal, és a Si/Al arány nagyobb 3-nál. A 

katalitikus alkalmazásokra az 
aligénypontokban sok speciális reakciót írnak 

le a hidrokrakkolási eredményekkel együtt. 

 

  
8a. ábra. Az Y-zeolit modellje                  8b. ábra. Rabó Gyula az Y-zeolit (FAU) modellel 

                                                                          (Rabó Bence családi fényképalbumából)  

 
Rabó és a Union Carbide több alkalmazásra 

benyújtott szabadalmai és a fenti szabadalmak 

az alábbi fontos tulajdonságokat írják le, mint 
igénypontokat: 

• Eljárás szénhidrogének átalakítására Y-

zeolit jelenlétében, az Si/Al arány 

nagyobb, mint 3  

• Y-zeolit módosított formáinak 

előállítása (Y-54, Y-64, Y-74, Y-84, 

LZ-15, LZ-210)  

• A katalizátor savasságának 

optimalizálása az alkalmazásokhoz 

• A katalizátor hidrofób tulajdonságainak 

módosítása 

• 0,05–2% aktív hidrogénező 

komponensek és többvegyértékű 
kationok beépítése 

• Katalizátor fémfunkció kialakítása 

(impregnálás, ioncsere, adalékok stb.) 

• A zeolitok kationmentesek és a savasság 

optimalizált 

• Katalizátorok készítése (extrudálás, 

formázás, FCC – fluid katalitikus 

krakkoló katalizátor stb.)  

• A katalizátor készítéséhez használt 

adalékok és módosító komponensek.  
 

A három Union Carbide szabadalmat a 

bíróságon több konkurens olajipari vállalat 
támadta meg és próbálta érvényteleníteni, de a 

fellebbviteli bíróság 1960-ban minden Union 

Carbide szabadalmat engedélyezett az eredeti 
igénypontokkal. Rabó Gyulának és a perelő 

vállalatoknak az eredeti hitelesített 

laboratóriumi jegyzőkönyveket kellett 

bemutatniuk a bíróság nyilvános ülésén, 
melyek alapján a bíróság döntött és kártérítésre 

kötelezte a licenc nélküli alkalmazókat és 

elutasította a megsemmisítési kérelmeket.  
 

A 3236762 számú szabadalomra 124 másik 

nem Union Carbide másodlagos szabadalom 
hivatkozik; ezek zömmel a nagy amerikai 

olajipari vállalatok szabadalmai, melyeket 

azonban az elsőbbségi szabadalom 

(US3236762) licenc szerződése nélkül nem 
tudtak használni. Más szabadalmukban is 

levédték, hogyan kell több vegyértékű 

kationokat tartalmazó anyagból savas formájú, 
nagy pórusú zeolitot előállítani katalitikus 
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reakciókhoz. Szabadalmak sora védi a gőzzel 

való kezelést, az ioncserét, a savas extrakciót és 
a szilárd katalizátorok formázását is. Több ezer 

szabadalom hivatkozik ezekre is (Corma, A. 

and Martínez, A. (2005)). A Union Carbide 

katalitikus részlegét később átvevő UOP-nak is 
több száz szabadalma van a Rabó-eljárás 

továbbfejlesztésére, ami a téma jelentőségét 

mutatja.  
 

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a 

katalitikus felfedezések támogatására nagy 

anyagtudományi csoport állt rendelkezésre 

a Union Carbide-nál. Új anyagokat fedeztek 

fel, azok gyártási méretét növelték, 

gyártottak, katalizátort készítettek belőlük. 

Ezek nem álltak rendelkezésre a Varga-

eljárás fejlesztése során. Ez kiváló példája 

annak, hogy a sikeres felfedezéshez 

teammunkára, az anyagtudományi és 

katalitikus kutatók együttműködésére van 

szükség. Kísérleti üzem sem állt rendelkezésre, 

ezért partnereket kerestek.  
 

Ezen szabadalmak több évtizedre 

meghatározták a szénhidrogének átalakításának 
folyamatait a kőolajiparban. Amikor a Union 

Carbide engedélyezte a teljesen levédett 

szabadalmak publikálását, 1960-ban Rabó és 
munkatársai nagy érdeklődést kiváltva 

ismertették a Második Nemzetközi Katalízis 

konferencián a többvegyértékű kationokkal 

módosított és savas Y-zeolittal mért krakkolási 
és hidrokrakkolási katalitikus 

eredményeiket (Rabo, J.A. et al. (1960)). 

 
Dr. Rabó titoktartási szerződés keretében a 

világ legnagyobb olajvállalatainak is előadta 

eredményeit, de azokat először senki sem hitte 

el. Elbeszéléséből tudjuk, hogy a Mobil Oil 
vezetői például lehetetlennek nevezték 

felfedezését, és a szabadalmak megvásárlását 

visszautasították. Zárt ajtók mögött állást és jó 
fizetést ajánlottak Rabó doktornak. Más 

olajipari vállalatok alkalmazási szerződés és 

engedélyezés nélkül kezdték használni a 
szabadalmat, ami miatt nagy szabadalmi és 

kártérítési perek indultak. A Union Carbide-nak 

jó ügyvédei voltak és megnyerték a pereket. 

Később egy kis palládium-tartalmú, majd több 
fémtartalmú ((NH4

+)Y, (HC-11)) katalizátort 

felajánlottak kipróbálásra a Unocal cégnek, 

amelyeknél szintén hatalmas aktivitást 

észleltek.  

B. Nagy János, a belgiumi Namuri Egyetem 

kémia professzora az alábbi történettel 
emlékszik egy későbbi szabadalmi perre, ami a 

Mobil Oil  és Union Carbide  között zajlott a 

Union Carbide szilikalit szabadalom (US 
4073855) bírósági perében. 

 

“A főnököm, Eric Derouane Namurból a Mobil 
Oilhoz ment, hogy átvegye az irányítást. Én 

vezettem a Namuri katalízis labort és Labofina 

SA-val kezdtünk együttműködést. A Labofina-

nál Guy De Cippeleir és Guy Debras volt 
posztdoktorunk szilikátokat zintetizáltak Rabó 

Gyuszival karöltve. Úgy találták, hogy ezek a 

szintetikus anyagok gyengén savasak – ugyanis 
csak az SiOH csoportok adták a savasságot – és 

a Union Carbide szabadalmat adott be. Amikor 

Mobil ezt megtudta, a szabadalmat 
megtámadták és minden áron azt akarták 

bizonyítani, hogy a savasság az alumínium 

jelenlététől függ és ezért ez Mobil-katalizátor. 

Nemzetközi konferenciákon már nevetségessé 
fajult, ahogy a Mobil küzdött kézzel-lábbal: 

csak az alumínium jelenlétére csökkentették a 

savasságot. A Mobil azt akarta elérni, hogy a 
szilikátokat ne lehessen katalizátornak nevezni 

és használni. Szó volt az évszázad bírósági 

tárgyalásáról Chicago-ban, én jártam 

Terrytown-ban is megbeszélés végett, ahol 
Gyuszival és Edith Flanigennel is találkoztam. 

Úgy nézett ki, hogy én védem a Union Carbide 

álláspontját, a volt főnököm (Eric Derouane) 
pedig a Mobilét. Közbeszólt azonban Bopal, az 

Indiában történt katasztrófa a Union Carbide 

cég gyárában. Olyan sok sebesültet kellett 
kárpótolni, hogy a Union Carbide nem bírta 

anyagilag. Az év tárgyalására már nem jutott 

pénz. Így megegyeztek Mobillal, hogy a 

szilikalit csak adszorbens és nem katalizátor. 
Azóta természetesen a tudós 

társadalom elfogadta az SiOH csoportok 

savasságát, én tartottam is egy előadást erről 
Tokióban egy nemzetközi konferencián.” 

 

A Union Carbide szabadalmait több évtizedig 
senki sem tudta jelentősen továbbfejleszteni. A 

Union Carbide licencszerződések keretében 

alkalmazási jogot adott több olajipari 

vállalatnak, így a UOP-nak is. A savas Y-zeolit 
ipari alkalmazása a UOP-nál 1960-ban valósult 
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meg, azóta a világ nagyszámú 

olajfinomítójában a hidrokrakkolás és 
katalitikus krakkolás katalizátorainak ez a fő 

savas komponense. Kijelenthetjük, hogy a 

felfedezéshez a Varga-iskolában szerzett 

tapasztalatok jelentősen hozzájárultak. Ma a 

nagypórusú szilíciumdús Y-zeolitot széles 

körben, több eljárásban használják. 

 
A Union Carbide bopáli (India, 1984. 

december) katasztrófája után, 1988-ban a 

Union Carbide zeolit és katalízis részlege és a 

UOP-t tulajdonló Allied Signal közös 
vállalkozást indított UOP néven, majd 1995-

ben a UOP megszerezte a Unocal folyamat-

technológia licencek üzletét is, 
ami felgyorsította a krakkolási és 

hidrokrakkolási eljárások elterjesztését az 

olajiparban.  
 

A UOP-hidrokrakk jelentős licenceljárás 

(Corma, A. and Martínez, A. (2005)) lett Rabó 

Gyula eredményei nyomán, amelyek a Varga-
eljárás kidolgozása során szerzett 

tapasztalatokon alapultak. A UOP-nál Vladimir 

Ipatieff és Val Hanzel, az ipari katalízis másik 
két zsenije szintén részese volt a zeolitok 

adszorpcióban, elválasztás-technikában (pl. 

SMB – Simulated Moving Bed, Sorbex, Molex) 
és katalízisben való alkalmazása 

kidolgozásának, és nagy segítséget nyújtottak 

az új hidrokrakk eljárás ipari megvalósításának 

megkezdéséhez és a továbbfejlesztéshez. A 
UOP C.P. Dubbs termikus krakk technológiáját 

ekkor már széles körben licencelte és 

alkalmazta az USA olajfinomítóiban. 
Érdekességként megemlítjük, hogy szinte senki 

nem tudja, hogy mi volt a Dubbs családtagok 

keresztneve: C.P. Dubbs teljes neve Carbon 

Petroleum Dubbs, lányait Methyl Dubbsnak és 
Ethyl Dubbsnak hívta.  

 

A ZEOLITOK SAVASSÁGA, 

JELENTŐSÉGE ÉS A MAI K+F+I 

IRÁNYOK  

 
Az utóbbi évtizedekben a katalízis tudomány és 

technológia hajtóereje (Corma, A. (1994)) a 

kőolajfinomítás (Čejka, J., Corma, A. and 

Stacey, A.C. Eds. (2010); Corma, A. and 
Martínez, A. (2005)) volt, amelynek fontos 

célja, hogy a motor-hajtóanyagokat jobb 

minőségben és javuló gazdaságossággal állítsák 

elő új, katalitikus eljárásokkal. Az 50-es évek 

közepére az átlagos kőolajfinomítók 
gazdaságilag fontosabb részei már katalitikus 

eljárásokon alapultak Ipatieff és munkatársai 

kutatási eredményei alapján.  

 
A katalitikus eljárások két alapvető folyamaton 

alapulnak: az egyik a hidrogénezés-

dehidrogénezés, a másik a karbokationos 
izomerizáció. Ez a két kémiai lépés az 50-es 

évek óta nem változott, persze az eljárások 

hatásfoka, gazdaságossága és 

energiafelhasználása folyamatosan javult. A 
60-as évek óta szinte valamennyi új katalitikus 

eljárás a zeolitok alkalmazásának köszönhető 

(Corma, A. (1994); Guisnet, M. and Gilson, J.-
P.  Eds. (2002)). 

 

A zeolitok felfedezése egy nemzetközi 
tudományos műhelyt, az International Zeolite 

Association-t (IZA, http://www.iza-

online.org/) hozott létre 1973-ban. Csoportjai a 

következő kiemelt területekre specializálódtak: 
Katalízis, Mezoporózus anyagok, Természetes 

zeolitok, és Szerkezet és szintézis. Nagy vita 

után a MOFs (Metal Organic Framework – Fém 
szerves váz) is új csoport lett. A csoportokban 

tudományos megbeszélések folynak és a 

legújabb eredményeket / újonnan felfedezett 
anyagokat publikálják. A legjelentősebb 

felfedezéseket a Donald W. Breck Award-al 

ismerik el.  Az IZA háromévenként rendezi 

meg a nemzetközi zeolit konferenciákat 
(International Zeolite Conference), amelyek 

hagyományosan sok érdeklődőt vonzanak és 

amelyeknek Rabó Gyula is rendszeres előadója 
volt.  

 

 

A hidrokrakkolás mechanizmusa 

 

Rabó munkatársaival (Rabo, J. and Schonover, 

M. (2001)) évtizedeken keresztül 
tanulmányozta a hidrogénezéses reakciókat és 

előadásaiban részletesen beszámolt a típusairól, 

mint a nitrogén-eltávolítás, kéneltávolítás, 
aromások telítése, gyűrűfelnyitás, paraffinok 

krakkolása és paraffinok izomerizációja. A 

tudományos iskolákkal egyetértésben a főbb 

folyamatok az alábbi reakciókkal írhatók le 
reakciótípusonként (O = aromás; R, R* = alkil; 

M = Fe, Ni, or V; A = fémeket megkötő anyag). 
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C-C kötés jelentős megbontása nélkül (Minimal C-C Bond Breaking) 
Kéneltávolítás (HDS)                                 R-S-R* + 2 H2 →  RH +R*H + H2S 

Nitrogén-eltávolítás (HDN)                       R=N-R* + 3 H2 → RH +R*H + NH3 

Oxigén-eltávolítás (HDO)                         R-O-R* + 2 H2 → RH +R*H + H2O 

Hidro-demetilezés (HDM)                         R-M + ½ H2 + A → RH + MA 
Aromások telítése                                       C10H8 + 2 H2 → C10H12 

Olefinek telítése                                          R=R* + H2 → HR-R*H 

Izomerizácó                                                 n-RH → i-RH 
 

C-C kötés jelentős megbontásával (Significant C-C Bond Breaking) 

Aromás gyűrű dealkilezése                         O-CH2R + H2 → O-CH3 + HR 

Naftén gyűrű felnyitása                               Ciklikus-C6H12 → C6H14 
Paraffinok hidrokrakkolása                         R-R* + H2 → RH + R*H 

 

Más reakciók  (Other Reactions) 
Szén koksz képződése          2 O-H → O-O + 2H2 

Merkaptán képződés                                    R=R* + H2S→ HSR-R*H 

A hidrokrakkolási reakciók kétfunkciós 

katalizátorokon mennek végbe, a savas 
centrumokon, és a fém centrumokon (l. 9. ábra). 

Az olefinek képződése (A) után az olefinek 

dehidrogénezése és hidrogénezése (E) a fém 

centrumokon, a karbénium ion képződése (B), 
az izomerizáció és krakkolás (C) a savas 

centrumokon megy végbe.     

 

               
9. ábra. A hidrokrakkolási reakciók bifunkciós mechanizmusa 

 
1961-ben a Union Carbide Tarrytown-ban, 

New Yorkban nyitotta meg a Technológia 

Központját és Rabót meghívták katalitikus 
igazgatónak. Új laboratóriumokat, 

berendezéseket építettek a zeolit 

katalizátorokkal kapcsolatos alapkutatásra és az 

alkalmazások tudományos megértésére. NMR, 
ESR, kísérleti atomreaktor stb. és nagyszámú 

katalitikus reaktor állt rendelkezésre. Felvették 

a Caltech és MIT legjobb fiatal PhD-s kutatóit. 
Külön csoport jött létre a zeolitok savasságának 

tanulmányozására. A zeolitok savassága (a 

savas részek természete, erősség, sűrűség stb.) 

és annak módosítása nagyon fontos. A savasság 
mérésére több analitikai módszert vezettek be, 

mint IR mérése, bázikus modellvegyületek 

adszorpciója (ammónia, piridin, piperidin, 

aminok, CO, H2 stb.), MAS-NMR 
(27Al, 29Si, 1H, 13C, 31P stb.) és modellreakciók. 

Ezeket rendszeresen használták és 

alkalmazták a zeolitok jellemzéséhez és 
összehasonlításához. 
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Tanulmányozták az amorf alumíniumszilikát és 

kristályos zeolitok közötti nagy savasság 
különbségeket és az O-H kötés erősségét a 

különböző atompozíciókban. A 

kötéstávolságok hatását is vizsgálták. Dr. Rabó, 

Schomaker professzorral (Rabo, J.A. et al. 
(1966)) együtt évtizedekig foglalkozott a 

zeolitok atomi szintű kémiájával, elméletével és 

reakció-mechanizmusuk kutatásával; 
eredményeiket csak részben publikáltak az ipari 

titkok megőrzése érdekében. A megjelent 

közleményekben (Pellet, R.J., Blackwell, C.S. 

and Rabo, J.A.; Rabo, J.A., and Gajda., G.J. 
(1988); Gajda, G.J. and Rabo, J.A. (1990)) 

részletesen beszámoltak az eredményekről. A 

javasolt savasság-elméletük szerint a növekvő 
T–O–T (T – tetraéderes ionok a 

zeolitkristályban) atomtávolság és a pozíció a 

felelősek a zeolitkristályban a H+-formájú 
zeolitok savasságáért.  

 

Az anyagtudomány fejlődése és nagyszámú új 

anyag felfedezése jelentősen hozzájárult a 
szilárd katalizátorok minőségének javításához. 

A megfelelően megválasztott hidrokrakk 

katalizátorok katalitikus hatása kedvezően 
befolyásolja a termékösszetételt, aktivitást és 

szelektivitást. A szintézis-optimalizáláshoz 

jelentősen hozzájárult az évek során az új 
analitikai módszerek alkalmazása (Jacoby, M. 

(2017)) (a teljesség igénye nélkül: XRD, XAS, 

XANES, NMR, IR, UV Raman, TEM, és 3D 

képalkotó módszerek).  
 

Rabó tanácsára UOP-s munkatársa, Simon Bare 

(Kelly, S.D. et al. (2009)) az egyik Ni-W 
fémtartalmú hidrogénező katalizátort vizsgálta 

röntgen adszorpciós spektroszkópiával 

(EXAFS és XANES) és TEM-el; eredményeik 

a 10. ábrán láthatók. Ezekből a publikálható 
eredményekből szeretnénk itt néhányat 

ismertetni (a hidrokrakk katalizátorok 

eredményeit nem tudjuk ismertetni, szabadalmi 
okokból). A kísérleteket kristályos alumínium-

szilikát/γ-Al2O3 hordozóra felvitt Ni–W 

fémekkel (katalizátorokkal) végezték, melyet 
HCA szintézis módszerrel (nikkel nitrát 

adalékot és ammónium-metavolframát 

vegyületeket használva) és HCB szintézis 

módszerrel (adalékok nélkül) állítottak elő. 
Azonos mennyiségű fémet vittek a 

katalizátorokra, és azonos módon hőkezeltek a 

szulfidálás előtt. 

 

A TEM mikroszkopikus képek (10/A ábra – 
oxidált katalizátorok (a és b) és a teljesen 

szulfidált katalizátorok  (c és d)  HCA és HCB 

módszerrel  szintetizálva azt mutatják,  hogy kis 

W-dús részecskék vannak HCA módszer esetén 
és sokkal ritkábban láthatók ezek a HCB 

szintézis után. A sötétebb részecskék a WS2 

rétegeket (layer) reprezentáljak (c és d). Az 
oxidált mintákat az Argonne Nemzeti 

Laboratóriumban (Argonne National 

Laboratory, Argonne, IL 60439, USA 

Advanced Photon Source) in situ 
berendezésben szulfidálták 

szobahőmérsékletről kezdve és 410°C-ig a 

hőmérséklet emelésével, 10% H2S/H2 áramló 
gáz jelenlétében, majd a mintákat tovább 

szulfidálták 4 óráig 410°C-on. A szulfidálást 

EXAFS módszerrel a W L3-elektronhéjon és a 
Ni K-elektronhéjon végezték el a mintákon. A 

Ni- és W-oxidok szulfidálását %-ban 

ábrázolták (10/B ábra) a hőfok függvényében. 

A szulfidált katalizátorok katalitikus aktivitását 
modell-komponensekkel (kénmentesített 

vákuum gázolajhoz adott 700 ppm 

ciklohexilamin és 2% di-terc-butil diszulfid), 
2000 psig (136 atm) nyomáson és 1,5 m3/h 

folyadék térsebesség (LHSV) mellett vizsgálták 

300–700°F (149–371°C) között. A HCA 
minták mindig jelentősen aktívabbak és 

szelektívebbek voltak, mint az HCB módszerrel 

előállított minták. Az in situ redukálás során a 

mintákat EXAFS mintaelemzéssel Athena 
adatfeldolgozási modullal és IFEFFIT+FEFFIT 

(interaktív program az XAFS elemzésekhez 

plusz az XAFS adatok grafikus megjelenítése) 
alkalmazásával elemezték a háttér levonása 

után. A teljesen szulfidált minták részletes 

EXAFS elemzése azt mutatta, hogy a szulfidált 

W nanoklaszter WS2-ek vannak jelen, de a 
rétegek száma a HCA mintákon sokkal 

nagyobb, mint a HCB mintákon. A HCB 

mintákon jelentős mennyiségű W-oxid volt 
mérhető a teljes szulfidálás után is. A 

mintákban a nikkel három formában volt jelen: 

mint oxidált, nanoklaszter Ni3S2-fázis és 
egyatomos Ni a WS2-klaszterek mellett a 

sarkokban. Nagy különbség van a preparálás 

módjában: a HCA módszer majdnem teljes 

szulfidálást mutat, míg a HCB mintában csak 
60%-ost. Jelentős különbség mérhető a Ni3S2 

and Ni-W-S fázisok mennyiségében is. A TEM, 

EXAFS és katalitikus mérések alapján látható, 
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hogy a két szintézismódszer különböző 

szerkezetű katalizátorokat állít elő.  Jelentős 
különbség van a Ni és W kölcsönhatásában, a 

Ni diszperzitásában, mely különbséget a 10/C 

ábrán mutatták be, mint javasolt modellt.  
 

 

 
 

A fenti példával szemlélteni kívántuk, hogy 
ezek a tényezők széles körben használhatók a 

hidrokrakkoló katalizátorok szintézisének 

elemzésére és nyomonkövetésre az optimális 
katalizátor kompozíció készítésekor. Igen 

fontos a katalizátorok tudományos alapokon 

(Guisnet, M. and Gilson, J.-P.  Eds. (2002)) 

nyugvó tervezése a különböző 
alkalmazásokhoz is (Hülsey M.J., Lim, C.W. 

and Yan, N. (2020)). A 

kombinatorika (Derouane, E.G., Lemos E., 
Corma, A. and Riberio, F.R. Eds. (2000)) és a 

nanozeolitok (Mintova, S., Gilson, J.-P. and 

Valtchev, V. (2013); Upson, L. and Nemeth, L. 
(2012)) is jelentős mértékben hozzájárultak a 

fejlődéshez. 

 

Hidrokrakk katalizátor és eljárás (Bricker 
M., Thakkar, V. and Petri, J. (2015)) 

  

Rabó felfedezése nyomán az Y-zeolitot széles 
körben használják a hidrokrakkolásban (Magee, 

J.S. and Mitchell, M.M. Eds. (1993); Speight, 

J.G. (2016)). A hidrokrakkolás folyamata során 
az alkánok hosszú szénláncú molekulái nagy 

hőmérsékleten, katalizátor hatására kisebbekre 

törnek szét. E folyamat során C5‒C10 

szénatomszámú szénhidrogének keletkeznek a 
savkatalizált láncszakadás következtében.  A 

régebben használt amorf alumínium-szilikát 

katalizátorral összehasonlítva a Rabó által 

felfedezett Y-zeolit katalizátoron jelentősen 
megnövekedett az alacsony forráspontú 

termékek mennyisége.  

A hidrokrakkoló katalizátorok több 
komponensből (l. 11. ábra) állnak, melyeknek 

fontos kémiai funkciói vannak. Fontos eleme a 

katalizátor kompozíciónak az Y-zeolit, mely a 

hivatkozott szabadalmakban részletesen leírt 
módosítások (vízgőzölés, alumínium kivonása, 

ioncsere és másodlagos szintézis) után van 

beépítve a kompozícióba. Ezekkel a 
műveletekkel a zeolit savassága, hidrofób 

tulajdonsága és pórusszerkezete jobban 

szolgálja a célzott forráspontú termék 
előállítását. Zeolitként szinte mindig az Y-

zeolitot (FAU) használják, de más zeolitok is 

alkalmazhatók többnyire adalékként, mint a 

béta (BEA), a mordenit (MOR), az MCM-41 és 
még más kristályos anyagok. A krakkoló 

funkció módosításaként a savasság-

optimalizálás érdekében különböző 
mennyiségű amorf alumínium szilikát is a 

hordozó funkcionális komponense.     

 
A hidrokrakkoló katalizátor fontos 

komponensei a fémek is. Az alábbi fémek 

alkalmazhatók a teljesség igénye nélkül: 

- Nem nemes fémek VIA csoport: Mo, 
W és VIIIA csoport: Co, Ni 

- Nemesfémek: Pt, Pd és 
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- Más fémek: Cr, V, Fe, Rh, Ru, Ir, Nb, 

Mg, Mn, Zn.  
 

A fémek és savas centrumok helye és közelsége 

(proximity) kritikus a jól működő katalizátor 
előállításához. 

 

 
11. ábra. A hidrokrakkoló katalizátorok összetevői 

 
A katalizátor hordozóját általában extrudálással 

állítják elő ipari körülmények között. 

Különböző katalizátorformák (például henger 

(cylinder), három ‒ palástjaiknál egymáshoz 

illesztett ‒ henger (trilobe)), különböző 

méretekben készíthetők az adott 

alkalmazásokhoz. A katalizátor-hordozóhoz 

impregnálással és/vagy ion cserével adják 
hozzá a fémkomponenseket. Mivel a fémek 

pontos elhelyezkedése igen fontos, nagyszámú 

és részletes, tudományos alaposságú kísérlet  

 
alapján dolgozzák ki a végső gyártási 

recepteket, melyeket sokszor 

szabadalmaztatnak is. A fémtartalmú 
katalizátorokat szulfidálással alakítják át a 

hidrokrakkoláshoz használt végső formára. 

 

Nagyszámú és eltérő rendeltetésű Unicracking 
katalizátor van jelenleg is gyártásban (Abdo, 

S.F. (2011)) a speciális alkalmazásokhoz (l. 12. 

ábra). Sajnos Magyarországon nincs 
Unicraking technológiájú hidrokrakkoló. 
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A hidrokrakkoló reaktorok tervezéséhez és 

kivitelezéséhez magas szintű mérnöki tudásra 
van szükség. A reaktortervezést modellezés és 

mérnöki számítások segítik. A reaktort 

alkalmassá kell tenni a katalizátor tartására és 

könnyű cseréjére, az optimális folyadék-gáz 
áramlásra, és a flexibilis üzemmódokra. A 

reaktor tervezéséhez a Plug Flow Model (dugós 

áramlású reaktor modell) használható, amely jó 

folyadék-gáz áramlást biztosít, jól kezeli a 
flexibilis üzemmód esetén változó katalizátor 

mennyiségét és a változó hőmérsékletet a 

katalizátor ágyban. A reaktort nagy nyomásra 

és korrózióra tervezik. Tipikus méretei (l. 13. 
ábra) az átmérő (22 ft = 6,8 m), falvastagság 

(15.5” = 40 cm), és a súly (1300++ tonna).  

 

 
A hidrokrakkoló eljárásoknak több fajtája van, 

melyek különböző alapanyagokat képesek 

feldolgozni és az eljárások különböző műveleti 

egységeket tartalmaznak, így a berendezések 
száma, bonyolultsága függvényében a 

beruházási és működési költségek is 

különbözőek. 
 

A legegyszerűbb a fix ágyas folyamatos eljárás 

(Once-through configuration), ahol az 
alapanyag hidrogénnel keverve jut a reaktorba, 

majd a desztilláció során a nehéz párlatoktól 

elválasztják a hidrokrakkolt termékeket. A nem 

reagált nehéz frakció a fluid katalitikus 
krakkolóban (FCC-ben), vagy kenőolajok 

előállításához használható. A működési 

paraméterektől függően a konverzió 30‒80%.  
 

A fix ágyas, folyamatos recirkulációs eljárás 

(Single stage with recycle hydrocracking) a 
leggyakrabban használt megoldás, amelynél a 

nehéz frakciót visszaadagolják a reaktorba, 

100%-os konverziót érnek el és maximalizálják 

a dízel és jet termékek hozamát. Elkülönített, 
vagy ugyanazon reaktorokban hidrogénes 

kezelést (hydrotreating) és hidrokrakkot 

végeznek a megfelelően megválasztott 

katalizátorokkal. A hydrotreating során a 

szerves kén- és nitrogén-vegyületeket H2S-sé és 

NH3-á alakítják. Az aromások hidrogénezése is 

végbemegy. A tipikus hőmérséklet-tartomány 
570°F és 800°F (300‒425oC), és a hidrogén 

nyomása 1,250 és 2,500 psig (85‒170 bar) 

között van. 
 

A kétlépcsős recirkulációs eljárás (Two-stage 

recycle hydrocracking) nagy kapacitásigénynél 
használható a termékminőség javítása és 

stabilizálása érdekében. A hidrogénes kezelés 

(hydrotreating) az első lépésben (reaktorban) 

megy végbe, és a gáz-folyadék szétválasztás 
után a folyadékfázist frakcionálják. A nem 

reagált frakciót a második hidrokrakkoló lépcső 

után a frakcionáló egységben elválasztják. A 
recirkulációs gázokból az ammóniát és 

kénhidrogént kinyerik. Előnyösen a második 

lépcsőben már nincsenek nitrogén- és 
kéntartalmú vegyületek. A kiválasztott 

katalizátorok maximalizálják a céltermékekké 

való átalakítás szelektivitását. 

  
A hidrogénes kezelés és kétlépcsős hidrokrakk 

(Separate hydrotreating with two stage 

hydrocracking) eljárás szétválasztja a 
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hidrogénes kezelést (hydrotreating) és 

hidrokrakkot, kihasználva az előnyöket és saját 
gáz recirkulációt használnak. A hidrokrakkolás 

során közel kén- és nitrogénmentes 

alapanyagokból nagy hatásfokkal kis vagy 

nagyon kis kéntartalmú motorhajtóanyagok 
állíthatók elő. 

 

 
FCC katalizátor és eljárás (Magee, J.S. and 

Mitchell, M.M. Eds. (1993); Primo, A. and 

Garcia, H. (2014)) 

  
A katalitikus krakkolás a modern finomítók 

fontos része, melyben a nehézpárlatokat és 

desztillációs maradékokat alakítják át 
motorhajtó-anyagokká. 

  

A katalitikus krakkolás felfedezése előtt 1913-
tól a C.P. Dubbs féle termikus krakkolást 

használták az olajipari vállalatok és ólom-

tetraetillel növelték a motorbenzinek 

oktánszámát. Dr. Eugene Jules Houdry 
irányításával 1933-ban a Socony-Vacuum és 

Sun Oil átalakította a termikus krakkolóját 

katalitikus krakkra (napi 2000 barrel kapacitás, 
szakaszos, fix ágyas) és az eljárást amorf 

alumíniumszilikát katalizátorral, szakaszos 

üzemmódban használták. 1938-ban 
konzorcium jött létre az eljárás és 

katalizátorgyártás ipari megvalósítására 

(Catalytic Research Associates The Texas Co. 

and Universal Oil Products Co. (UOP), 
PECLA-1 (Powdered Experimental Catalyst, 

Louisiana)). 

 
A UOP kutatási programot (Thomas, C. (1983)) 

Dr. Hans Tropsch (a Fischer-Tropsch eljárás 

egyik felfedezője) vezette. 1935-ben Dr. 

Tropsch visszatért Németországba súlyos 
betegsége miatt és Dr. Gustav Egloff lett az új 

katalitikus igazgató, és fiatal kutatókkal a 

katalitikus krakkolással, valamint a katalizátor- 
és eljárásfejlesztéssel foglalkoztak. 1938-ban 

bejelentették az US Patent 2,285,314 

szabadalmat, melyben a ’silica-alumina’ 
stabilizált formáit, a ’silica-alumina magnesia’ 

és ’silica-alumina zirconia’ anyagokat levédték, 

mint katalizátort. Dr. Louis Schmerling 

csatlakozott a csoporthoz és a krakkolás 
mechanizmust vizsgálta. 1940-ben az első 

fluidizált katalitikus krakkolás demonstrációja 

megkezdődött. A II. világháború előtt az USA 

kormány szakmai (Petroleum) adminisztrációja 

kötelezte az olajipari vállalatokat a közös 
kutatások (PAW 41 csoport) megkezdésére és 

az eljárások gyakorlati bevezetésének 

felgyorsítására. Ebben az alábbi vállalatok 

vettek részt: Kellogg, Shell, Standard Oil Co. 
(Indiana), Standard Oil Co. of New Jersey 

(Exxon), Texaco és Universal Oil Products Co. 

A vállalatok titkosított beszámolót állítottak 
össze a katalitikus krakkolásról ("What Makes 

the Cracking Catalyst Crack") és Dr. 

Schmerling leírta a krakkolási reakció 

feltételezett karbonium ion mechanizmusát is. 
A beszámoló publikálását csak sokkal később 

engedélyezték, zárt körben. A kormány 

kötelezte a UOP-t nagy oktánszámú 
motorhajtóanyagok, így repülőgép hajtóanyag 

előállítására és a világháborúra készülő 

amerikai légierőnek (Air Force) való átadására. 
Érdekes, hogy hasonló együttműködésre azóta 

sem került sor, mivel a résztvevők egymás 

versenytársai. Később Dr. Laurance Upson is 

csatlakozott a Katalitikus Krakk csoporthoz, 
amely együtt  dolgozott a Union Carbide 

csoporttal és megkezdték a Y-zeolit bevezetését 

a katalitikus krakkolásba. 1960-tól Y-zeolit 
katalizátort használtak, majd több generációs 

berendezés- és eljárásfejlesztés történt a fluid 

katalitikus krakkolás (FCC) ipari 
megvalósítására. Az FCC-t a UOP-ban egy 

háborúból leszerelt katonatiszt, kémiai 

végzettség nélküli munkatárs javasolta. Nevét 

kérésére nem kívánjuk leírni. Senki se hitte 
először, hogy meg lehet valósítani.  Ő a 

garázsában megépítette a hideg modellt a 

laboratóriumokból ’kölcsönvett’ eszközökkel. 
A működő modell bemutatása után 

megkezdődött az eljárás- és reaktor-fejlesztés. 

A javaslat és hideg modell kidolgozója később 

a mérnöki osztályok alelnöke lett és sikeresen 
megépítették a demonstrációs eljárást. Ez a 

koncepció lett alkalmazva a CCR (folyamatos 

katalizátor-regenerálás) reformálási eljárásban 
is.  Mivel a nagy hőmérséklet miatt a kezdeti 

katalizátor élettartama nem volt megfelelő, Mg-

al stabilizált USY-zeolitot, majd 
ritkaföldfémmel stabilizált USY-t (10‒150 µm 

FCC katalizátor) kezdtek használni. 

 

Rabó felfedezése után azt találták (Louwen, 
J.N. et al. (2020)), hogy a lantán és 

ritkaföldfémekkel ioncserélt Y-zeolit 

hidrotermális stabilitása jelentősen javult. C.-Y. 
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Li (Li C-Y. and Rees L.V.C. (1986)) szintén azt 

tapasztalta, hogy a stabilitás jelentősen javult. 
Rabó, Angell és Schomaker (Rabo, J.A., 

Angell, C. and Schomaker, V. (1968)) 

kísérletekkel és elméleti számításokkal azt 

támasztották alá, hogy a ritkaföldfém-
hidroxidok a szodelit (sodelite) üreg (l. 8a. 

ábra) mellett vannak az Y-zeolit kristályban, és 

ezek felelősek az alumínium váz (framework 
alumina) stabilitásának megnövekedéséért. 

Elfogadott tény, hogy a Y-zeolit ioncsere 

helyén lévő ritkaföldfémek elektrosztatikusan 

stabilizálják az alumínium váz (framework 
alumina) atomokat a kristályrácsban. Manapság 

az ipari FCC katalizátorok ritkaföldfémekkel 

módosítottak, bár a Kínából történő 
ritkaföldfém-beszerzés jelenleg problémás.   

  

A krakkolás általánosan elfogadott 
mechanizmusa az alábbi főbb lépésekből áll. A 

Broensted savas centrumokon proteolitikus 

krakkolás megy végbe és karbénium ion 

képződik, melyben az erős Lewis savak részt 
vesznek a hidrid-képződéskor (hydride 

abstraction). Ezután a karbénium ion 

átrendeződik, béta-bomlás (β-scission) és 
olefin-képződés történik. 

    

Rabó katalizátor felfedezése után az FCC ipari 

katalizátora jelentős továbbfejlesztésen ment 
keresztül és több generációs eljárásfejlesztés 

valósult meg. A modern FCC katalizátor az 

alábbi fő komponenseket tartalmazza (l. 14. 

ábra): USY (15‒50%), adalékok, 
agyagásványok (clay), kötőanyagok, és 

stabilizációt segítő fémek. A katalizátorgyártás 

során 60‒70 mikrométeres fluidizálható 
golyókat alakítanak ki.  

  

Az utóbbi években az FCC katalizátor 

kompozícióba a ZSM-5 zeolitot is beépítik, így 
a motorbenzin forráspontú olefinekből 

szelektív krakkolással gáz formájú olefineket, 

elsődlegesen propilént állítanak elő 20%-os 
hozammal. A közepes pórusú ZSM-5 additív 

alkalmazása kedvező az egyenes láncú 

szénhidrogének diffúziójához is. A kémiai 
átalakítások során a tiofének is alkileződnek 

magasabb forráspontú kén-származékokká, és 

alkalmasan megválasztott kezeléssel a 

kéntartalom 10 ppm alá csökkenthető. Az 
alkalmazott utókezelés lehet desztilláció, 

adszorpció, hidrogénező kezelés 

(hydrotreatment), vagy oxidációs 
kénmentesítés. Az eljárást Petro FCC-nek 

hívják. 

 

 

A 15. ábra bal oldala a DKV FCC üzemének 

fényképe (Szerencsés, Z. (2019)), jobb oldala a 
mai modern FCC eljárás reaktorának és 

katalizátor-regenerálójának a folyamatábráját 

mutatja. Magyarországon Százhalombattán, a 

MOL Dunai Finomítóban (a korábbi DKV-ban) 

a UOP FCC eljárása valósult meg. Az 
üzemindításra 1984-ben került sor, amelyben 

több UOP-s mérnök (Technical Service) vett 

részt.  
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Az FCC alapanyagként a vákuumdesztilláció 

nehéz frakcióját használja és az eljárás során 
alacsonyabb forráspontú termékeket, mint 

gázokat, LPG-t, benzint és gázolajat állít elő. A 

krakkolási reakció magas hőmérsékletén (510‒

540°C), közel atmoszférikus nyomáson, Y-
zeolitot tartalmazó katalizátor jelenlétében a 

riser típusú felfelé áramló FCC reaktorban 

megy végbe; a reakció után a termékelegyet és 
forró katalizátort szétválasztják. A katalizátor 

aktivitása a rövid reakcióidő során lecsökken és 

regenerálni kell. A folyamatos katalizátor 

regenerálás a modern katalitikus eljárások 
fontos része. Ilyen extrém körülmények között 

a katalizátor kezelése komoly mérnöki 

fejlesztési lépések megoldását kívánja. A 
dezaktiválódást főleg a kokszképződés okozza; 

melyet égetéssel kell eltávolítani. A katalizátor 

az eljárás során a riser tetejéből jut a speciálisan 
kialakított regeneráló műveleti egységbe, ahol 

levegővel keverve magas hőmérsékleten 

leégetik a kokszot (soft coke), ami jelentős hő, 

CO2 és vízgőz képződésével jár. A katalizátor 
hőkapacitása fedezi az alapanyagok 

előmelegítését a riser reaktor előtt. Az energia-

optimalizálás a regenerációs körben valósul 
meg. A katalizátor hőmérséklete a regenerálás 

után 710‒740°C, majd lecsökken a reakció 

hőmérsékletére és a regenerált egyensúlyi 
katalizátorhoz friss katalizátort kevernek az 

eredeti katalitikus aktivitás biztosítása 

érdekében. A riserből távozó gáz 

halmazállapotú termékek a frakcionálóban 
értékes komponensekre lesznek szétválasztva. 

A nehézfrakciókat többnyire fűtőolajként 

hasznosítják. A propén/butén elegyet a 

szétválasztás után más termékekkel együtt 

értékesítik. A Petro FCC üzemmódban a 
propilént a modern eljárások mellett működő 

epoxidációs reaktorban propilénoxiddá 

alakítják, mely értékes petrolkémiai termék A 

FCC üzemcsoportban más egységek is 
működnek, melyek a hőenergiát használják és 

optimalizálják: a gázüzemben szétválasztják a 

gáz halmazállapotú komponenseket, és LPG 
frakcionáló is van a HF-alkilezés mellett. A 

UOP mai FCC eljárása több új energetikai és 

anyagtakarékossági célú módosítást is 

tartalmaz.  
 

Manapság a UOP, ExxonMobil / KBR, Shell, 

Total / Axens, Indian Oil Co. / ABB Lummus, 
Petrobras, Neste Oy / Fortum, Aramco / Axens, 

és más vállalatok eljárásai mellett a kínai 

olajipar is igen aktív az FCC-eljárások 
fejlesztésében. Az olcsó FCC katalizátor-

adalékok gyártásában több vállalat is érintett, 

mint például BASF SE, WR Grace & Co-Conn, 

China Petroleum & Chemical Corporation, 
Albemarle Corporation, JGC Catalysts & 

Chemicals Co., Ltd., Haldor Topsoe A/S, Rezel 

Catalysts, Clariant International Ltd., Anten 
Chemical Co., Ltd., és SINOCATA. A 

katalizátorral együtt célszerű adalékokat is 

használni, amelyek hozzájárulnak az SO2- és 
NOx-kibocsátás csökkentéséhez, a fémekkel 

szembeni ellenállást javítják és a CO 

oxidációját elősegítik. Egy gazdasági elemzés 

3,41 milliárd dollárra becsüli a katalizátor-
értékesítést 2028-ig, évi 3‒4%-os növekedéssel 

(Bloomberg (2021)). 

 

26



Németh László – Rácz László (sr): Két akadémikus három Kossuth-díjjal nagy felfedezést tett és 

megvalósították a modern hidrokrakkolást és katalitikus krakkolást 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Hidrokrakk és FCC – a katalizátorok és 

eljárások összehasonlítása 

 

A Rabó Gyula által felfedezett Y-zeolit két 

legfontosabb és legnagyobb katalitikus 

alkalmazása a fentiekben említett két eljárás (l. 
16. ábra). Mindkettő a modern finomítók fontos 

műveleti egysége (Guisnet, M. and Gilson, J.-P.  

Eds. (2002)). A katalizátor-kompozíció része 
mindig az Y-zeolit, és a hidrokrakknál fontos a 

fém funkció beépítése is a katalizátorba. Kis 

mennyiség szükséges, mivel az élettartamuk 

nagy, de nem olcsók. Az FCC katalizátor 
módosított formája fontos, a felhasználás 

viszonylag jelentős, és igen olcsó katalizátor 

manapság. Mindkét eljárás magas 
hőmérsékletet igényel.  Jelentős különbség van 

a nyomásban: míg a hidrokrakk nagy nyomást 

igényel, addig az FCC alacsony nyomású, mely 
az eljárás nagy előnye. A finomítókban igen 

fontos a flexibilitás, mely a hidrokrakkolás 

esetében rendkívül nagy: katalizátor-cserével, 

keverék katalizátorral és a katalitikus 
körülmények megválasztásával igen nagy 

flexibilitás érhető el, mely az FCC esetében 

nem jelentős. 
 

RABÓ GYULA KITÜNTETÉSEI
 
(Németh, 

L. (2016)), HATÁSA A KATALÍZIS 

TUDOMÁNYRA ÉS A KŐOLAJIPARI 

TECHNOLÓGIÁKRA  

 

Rabó Gyulát szerte a világon és 
Magyarországon is elismerték. Több mint 50 

közlemény (társ)szerzője és 60 USA 

szabadalom (társ)feltalálója volt. 1953-ban 
kapott Kossuth-díjat. Később az alábbi díjakkal 

ismerték el munkásságát: megkapta a New 

York-i Katalízis Társaság első díját (’A 

katalízis kiválósága’) (1985), az Amerikai 
Kémiai Társaság Murphee- (1988), és Eugene 

J. Houdry-kitüntetéseit (1989), a német 

Humboldt Alapítvány kitüntetését (1990), a 
Kémikusok Amerikai Intézetétől (AIC) a 

Kémia Úttörője elismerést a zeolit katalízis 

felfedezéséért (1993). Többször, több Nobel-
díjas és világhírű tudós javasolta kémiai Nobel-

díjra. 1991-ben, elsőként kapta meg a Varga 

József-érmet a MTA Kémiai Tudományok 

Osztályától. Élete utolsó éveiben mindig ezt 
nézegette a dolgozószobájában, és 

beszélgetéseink során nagy tisztelettel 

emlegette a Varga-érmet és ’Varga Józsi 
bácsit’. 

Az MTA külső tagjának választotta 1993-ban. 

A korai Kossuth-díj és a Varga-érem mellett 
2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági 

Érdemrend tiszti keresztjét, a magyar állam 

egyik legnagyobb polgári kitüntetését is (17. 

ábra), amelyet New Yorkban adtak át 
feleségének, mert ő már nem tudott részt venni 

az eseményen. A Budapesti Műszaki Egyetem, 

valamint a Pannon Egyetem díszdoktora, a 

Magyar Kémikusok Egyesületének tiszteletbeli 

tagja volt. Mindig tökéletes gentleman-ként 
viselkedett: A katalízis kutatói csak Eminence 

Rabo-nak hívták.   

 

A Youtubon megnézhető Burton H. Davis Jule 
Rabo-val készített interjúja (Davis, B. (1997)). 

Az interjút készítő Burt Davis katalitikus 

professzor volt a University of Kentucky-ban, 
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és a konferenciákon nagy számú ‒ videón 

rögzített ‒ interjút készített a híres katalitikus 

felfedezőkkel. 

 
 

A zeolit katalízis gazdasági eredményei 

 
A zeolitok alkalmazása több billió dolláros 

üzlet. A zeolit katalizátorok bevezetése az 

olajipari és finomítói technológiákba a 

huszadik század egyik legnagyobb gazdasági 
eredménnyel járó kémiai felfedezése. 

Katalitikus alkalmazásai közül a krakkolás 

(FCC) és a hidrokrakkolás (HC) (Cabell 
Standard (2021)) a legjelentősebbek. A 

UOP+Albamarle, Haldor Topsoe, ExxonMobil, 

Chevron-Lummus, Shell Global, CD Tech, 

Axens és Sinopec rendelkeznek hidrokrakkoló 
és FCC technológiával. Érdekes, hogy 2021 

elején a pandémia állapotában, és az olajipari 

politikusok által javasolt átalakulások közepette 
is virágzik a hidrokrakkoló licencek eladása, és 

a megújuló energetikai átalakulásokban is 

jelentős szerepet játszik (O’Reilly, C. (2020)). 
 

A Rabó dr. vezetésével kifejlesztett zeolit 

katalizátorok és az azokra épülő FCC és HC 

eljárások 2000-ig (a Nobel-díjra történő 
felterjesztéshez készült anyag szerint) 75 

milliárd barrel kőolaj megtakarítását 

eredményezték (Rabo, J. and Schonover, M. 
(2001)). A kidolgozott katalitikus eljárások 

hasznát trillió dollárra lehet becsülni, ami a mai 

napig is az ipari katalízis egyik legnagyobb 

eredménye.  
 

A UOP a Rabó felfedezés óta és szabadalmai 

alapján, 1960 óta 250 hidrokrakkoló 

(Unicracking) gyártási licencet adott el 

katalizátorral és technikai szervizzel együtt 

50 országba (O’Reilly, C. (2020)). A UOP 

hidrokrakkoló eljárásának alkalmazási 

részesedése 65% körüli, de sok olajfinomító a 

UOP-től vásárolt hidrokrakkoló katalizátort is 

saját katalizátoraként írja le.  
 

Az olajipar és a hidrokrakkolás jövője 

  

Ma az olajipar a teljes megújulás stádiumában 
van: a modern technológiáknak megújuló 

energiahordozókat kell felhasználniuk, 

flexibilisen alkalmazkodniuk kell a mai 
igényekhez, káros anyag kibocsátása nélkül kell 

működniük, és alkalmasnak kell lenniük 

hulladékok felhasználására (Guisnet, M. and 
Gilson, J.-P.  Eds. (2002)). 

 

Az olajipar a múlt évszázadban jelentősen 

növekedett a népesség növekedésével együtt. 
Vele együtt jobb minőségű motorhajtóanyagot 

adó technológiák jöttek létre a környezet 

védelme érdekében, a jogszabályi 
követelményekhez is igazodva. Az elmúlt 

években a mennyiségi igények jelentősen 

csökkentek és várhatóan ez a folyamat 

folytatódik. Ennek a folyamatnak pontosan az 
ellenkezője megy végbe a petrolkémia iparban, 
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ahol fokozatos növekedés (4Mb/d évente) 

várható a könnyű olefinek (mint C2=‒C4=), de 
különösen a propilén és az aromások, 

különösen a p-xilol iránti igény emelkedése 

miatt. Ezzel összefüggésben a pirolízis, a 

propán dehidrogénezés, az olefin metatézis, a 
metanolból kiinduló olefingyártás, a metán 

oxidáció és a Fischer-Tropsch technológiák 

iránti igények növekedésére lehet számítani. 
  

A jövőben az olajfinomításnak teljesen 

integrálódnia kell a petrolkémia ipar 

eljárásaival. Ugyanazon a helyen, megújuló 
alapanyagokból kiindulva CO2-közömbös 

működtetést kell kialakítani a teljes energetikai 

integrációval, a meglévő eljárások 
flexibilitásának növelésével és kizárólag a 

hulladékmentes technológiák alkalmazásával. 

A zöld kémia eredményeinek alkalmazása igen 
fontos (Sheldon, R.A., Arends, I. and Hanefeld, 

U. (2007); Torok, B. and Dransfield, T. Eds. 

(2017); Anastas, P.T. and Warner, J. C. (1998); 

Bailey, C.B. (2021); Ratti, R. (2020)). A modell 
követéséhez jelentős és gyors átalakításra van 

szükség. Ez a nagy kihívás új, flexibilis és nagy 

szelektivitást biztosító katalizátorok mielőbbi 
bevezetését igényli. Ebben a folyamatban 

elsősorban az olajiparnak kell átalakulnia és a 

kőolajból más iparágak, pl. a petrolkémia, 
gyógyszeripar és más vegyipari területek 

számára hasznos anyagokat (oil to-chemicals 

(OTC)) kell előállítania, a mai zömmel 

motorhajtóanyagokat előállító technológiák 
helyett. Egyik első lépés, hogy az olajipar 

fokozatosan alakul át bio-alapanyagokat 

felhasználó iparággá (bio-refinery). A 
biomassza felhasználásával fosszilis 

tüzelőanyagok válthatóak ki, és a 

hidrokrakkolás (Petri, J. and Simpson, S. UOP, 

A.H.C. (2013)) során alkalmasan megválasztott 
katalizátorral és feldolgozási körülmények 

mellett a biomassza energiaforrássá, 

motorhajtóanyaggá alakítható. Az FCC szintén 
alkalmas a biomassza feldolgozására (Corma, 

A. et al. (2007)).  Példaként említjük az 

Ecofining (Rekoske, J. (2012)) eljárást, amely a 

UOP és ENI Spa közös fejlesztése 
eredményeként emberi fogyasztásra nem 

alkalmas olajokat és állati zsiradékokat alakít 

biodízellé. Az új megújuló alapanyagokból 
kiinduló zöld biodízelt, zöld jet hajtóanyagot 

(greenJet) adó eljárások az elmúlt években 

flexibilisen fejlődtek, a helyi alapanyagokhoz 
és adottsághoz alkalmazkodtak a 

hidrokrakkolási technológia célszerű 

optimalizálásával.  

     
A 18. ábra azokat a kémia reakciókat mutatja, 

amelyekkel a zsírsavakból vagy trigliceridekből 

nyílt szénláncú szénhidrogének állíthatók elő, 
majd az alkalmasan megválasztott 

hidrokrakkoló katalizátorral hidrogén 

jelenlétében megújuló motorhajtóanyagokat 
kaphatunk. A kétlépcsős és az egyszerűsített és 

optimalizált egylépcsős eljárás megvalósult és 

beilleszkedik a hagyományos olajfinomító 

műveleteibe.     
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2021-ig húsz Ecofining eljárást vezettek be 

kilenc országban, jelenleg több finomítónál 
folyamatban van az eljárás alkalmazása. A 

gyors elterjedésnek jelenleg gátat szab, hogy 

zöld alapanyagok nem mindig állnak 

rendelkezésre megfelelő mennyiségben. A 
becslések szerint a finomítók nagy része a 

jövőben ilyen technológiákat fog alkalmazni, az 

országok környezetvédelmi céljaival 
összhangban.   

 

A polietilén (Liu, Y. (2020)) és más műanyag 

hulladékok (Liu, S. et. al (2021)) 
hidrokrakkolása is igen fontos 

környezetvédelmi szempontból.  

 
Természetesen ezen változások jelentős 

beruházásokat, fejlesztéseket követelnek. Egy 

gazdasági elemzés (Corma, A. et al. (2017)) azt 
jósolja, hogy a motorhajtó anyagok és a 

petrolkémiai termékek ára emelkedni fog 

(∼600 USD/tonna, ill.  ∼1200 USD/tonna) és 

az iparág sokkal gazdaságosabbá és 
fenntarthatóbbá válik. 

 

Közleményünk Varga-Rabó nagy 

felfedezésére és Rabó Gyula Union Carbide-

os és UOP-s munkáira koncentrált. Más 

feltalálók és más vállalatok is jelentősen 

hozzájárultak a technológiák 

megvalósításához, és a technológiai piacon 

több vállalat ajánlja saját eljárását.  

 
Varga József akadémikus a mester és Rabó 

Gyula a sikeres tanítvány felfedezéseikkel 

hozzájárultak a Y-zeolit alkalmazásán 

alapuló hidrokrakkolás és katalitikus 

krakkolás megvalósításához. 

Munkatársaikkal együtt nagyot alkottak és 

új fejezetet nyitottak a zeolit tudomány és a 

modern kőolaj-feldolgozó ipar fejlődésében 

és a zeolit katalizátorok alkalmazásában. 

Ezeknek a szellemi és tudományos 

értékeknek megőrzése fontos feladatunk, és 

ezért ezen összeállítással is emlékeztetni 

akartunk a ma is példaértékű Varga-Rabó 

szellemi hagyatékokra. Cikkünket a fiatal 

kutatók különös figyelmébe ajánljuk: a 

hasznos témaválasztás és a tudományos 

kihívások sokszor nem könnyű megoldása a 

mai laboratóriumokban is fontos, és hasznos, 

megbecsült tevékenység. Kövessék a mestert 

és tanítványt. 
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Az EU REPowerEU tervéről 

BEVEZETÉS 

 

Az Európai Bizottság 2022. május 18-án 

mutatta be már márciusban bejelentett 

REPowerEU tervét (javaslatát), amelyet 

egyfajta válasznak tekintenek Európa 

energiagondjaira. Megállapítása szerint az 

EU energiarendszerének átalakítását 

gyorsítani kell, nevezetesen sürgősen 

csökkenteni kell a fosszilis 

energiahordozók importját (az ukrajnai 

események miatt most Oroszországból) és 

sürgősen kezelni kell a klímakrízist. 

 

Az Európai Bizottság szerint szövetségként 

fellépve Európa gyorsabban csökkentheti 

fosszilis energiafüggőségét Oroszországtól 

négy eszközzel, ezek 

- az energiatakarékosság 

- az energiaellátás diverzifikálása 

- a megújulók bővülő használata 

- okos beruházások. 

Az Európai Parlament 2022. június végén 

véglegesen elfogadta az Európai Unió 

2050-re elérendő klímasemlegességi célját, 

ami így a blokk kötelezettségévé vált. 

Ennek részeként az üvegházhatású gázok 

kibocsátás-csökkentési célját 2030-ra 

minimum 55%-ban jelölték meg az 1990. 

évi szinthez viszonyítva (a korábbi 

célkitűzés 40% volt). A Tanács 2022. 

június végén egyetértett az európai zöld 

megállapodás ’Fit for 55’ csomagjának 

teljesítéséhez szükséges szigorúbb 

energiahatékonysági és nagyobb megújuló 

részesedési célokkal, amelyek azután 

irányelvekben jelenhetnek meg az Európai 

Parlamenttel folytatandó egyeztetések 

lezárása után. 

Emlékeztetünk, hogy az EU 1992 óta 

érvényes rendes jogalkotási eljárása szerint 

az Európai Bizottság javaslatát a Tanács és 

a Parlament fogadhatja el, szükség esetén 

egyeztetőbizottság közreműködésével, 

legkésőbb a harmadik olvasatban.  

A továbbiakban tervcélonként ismertetjük 

az eddigi főbb fejleményeket, a Tanács 

legutóbbi június végi javaslatait, és eltérés 

esetén a Bizottság eredeti májusi felvetéseit 

is.    

A REPOWEREU TERV CÉLJAI 

Energiatakarékosság 

A Tanács irányelv legutóbbi tervezete (a 

2012/27/EU irányelv módosítási javaslata) 

szerint „A tagállamok együttesen 

biztosítják, hogy az energiafogyasztás 

2030-ra a 2020. évi referencia-

forgatókönyv előrejelzéseihez képest 

legalább 13%-kal csökkenjen, annak 

érdekében, hogy 2030-ban az Unió 

végsőenergia-fogyasztása ne haladja meg a 

750 Mtoe-t, az Unió primerenergia-

fogyasztása pedig ne haladja meg a 

980 Mtoe-t”( https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52

022PC0222&from=EN). A végsőenergia-

felhasználás a végfelhasználók által 

elfogyasztott energia, a primerenergia-

fogyasztás pedig tartalmazza az 

energiatermelésre és szállításra használt 

energiát is. 

A célok az idő előrehaladtával szigorodtak, 

ráadásul a viszonyítási értékek is változtak. 

A ’Tiszta energiát minden európainak’ 

csomag részeként megjelent 2018. 

decemberi energiahatékonysági irányelv 

min. 32,5%-os energiahatékonyság-javítást 

irányzott elő 2030-ig, a 2007. évi, 2030-ra 

szóló tervekhez képest (mind a 

végsőenergia, mind a primerenergia 

felhasználásban). (Ez 9%-os 

energiafogyasztás-csökkenést jelentett 

2030-ra a 2020. évi referencia-
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forgatókönyv előrejelzéséhez képest.) A 

tagállamok ’nemzeti energia és klíma 

tervei’-ben megjelenő vállalások azonban 

ennél mintegy 3%-kal kisebb összesített 

energiahatékonyság-javítást 

eredményeztek volna. A mostani, legutóbbi 

célok már 39%-os primerenergia, és 36%-

os végsőenergia megtakarítást irányoznak 

elő 2030-ig, a 2007. évi, 2030-ra szóló 

tervekhez képest  

(https://www.consilium.europa.eu/en/infog

raphics/fit-for-55-how-the-eu-will-

become-more-energy-efficient/; 

https://ec.europa.eu/commission/presscorn

er/detail/en/IP_22_3131). 

 

A cél az EU szintjén kötelező, a 

tagállamoknak indikatív nemzeti 

vállalásokat és ütemezést kell adniuk a 

2023-ban és 2024-ben aktualizálandó 

nemzeti energia- és klímatervekben. A 

Bizottság ehhez egy formulát ad, amely 

egyebek között az energia intenzitást, az 

egy főre eső GDP-t, megújuló 

fejlesztéseket és az energia-megtakarítási 

potenciált veszi figyelembe. A Bizottság 

korrigálhatja az elvártnál szerényebb 

nemzeti célokat. 

A Tanács határozott az éves végsőenergia-

felhasználás energiatakarékossági célok 

fokozatos növeléséről is (2024. január 1-től 

1,1%, 2026. január 1-től 1,3%, és 2028 eleje 

és 2030 vége között 1,5%). A Tanács 

szerint a fosszilisokhoz kapcsolódó 

energiamegtakarítások csak az ipari 

szektorban, igazolt és auditált esetekben 

vehetők figyelembe.  

A Tanács az állami szektorra specifikus, évi 

1,7%-os, vagy alternatívaként a 

tömegközlekedés és a honvédelem 

figyelmen kívül hagyása mellett minimum 

1,9%-os energiafogyasztás-csökkentési 

kötelezettséget ró négy évvel a szabályozás 

hatályba lépése után, fokozatosan, a 

nagyobb önkormányzatokkal kezdve. A 

Tanács további igénye szerint az állami 

szerveknek a tulajdonukban lévő épületek 

alapterületének legalább 3%-át évente 

renoválniuk kell  

(https://www.consilium.europa.eu/en/press

/press-releases/2022/06/27/fit-for-55-

council-agrees-on-higher-targets-for-

renewables-and-energy-efficiency/). 

Napirenden van az épületek energetikai 

teljesítményére vonatkozó 2018-ban 

módosított 2012. évi EU irányelv 

felülvizsgálata, ennek része új szabványok 

kiadása, nemzeti épület-renoválási tervek 

készítése, az energetikai teljesítményre 

vonatkozó tanúsítványok 

megbízhatóságának, minőségének javítása, 

a mély renoválás definiálása, 

épületmodernizálás és jobb 

energiarendszer-integráció 

(https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-

efficiency/energy-efficient-

buildings/energy-performance-buildings-

directive_en).   

A Tanács véleménye szerint a 

tagállamokban az energiamegtakarítás 

arányos részének a sérülékeny fogyasztókra 

kell irányulnia. 

A Tanács rendelkezett a tagállami 

energiafogyasztási adatközpontok 

átláthatóságáról. Ezek 2024-től évente 

lesznek kötelesek az energiafogyasztási 

információkat közölni, amelyek bázisán a 

Bizottság nyilvános EU adatbázist készíthet 
(https://www.consilium.europa.eu/en/press

/press-releases/2022/06/27/fit-for-55-

council-agrees-on-higher-targets-for-

renewables-and-energy-efficiency/). 

A bizottság a REPowerEU bejelentésével 

egy időben publikált egy 

energiatakarékosságra felszólító 

közleményt is, amelyben olyan rövid távú 

viselkedés-változásokat részletez, amelyek 

az olaj- és gázigényt 5%-kal csökkenthetik 

és bátorította a tagországokat is a 

háztartásokat és az ipart célzó specifikus 

kommunikációs kampányok indítására. A 

tagállamokat ugyancsak bátorította az 
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energiatakarékosságot segítő pénzügyi 

intézkedések megtételére, mint az ÁFA 

csökkentése energiahatékony fűtési 

rendszerekre, épületszigetelésre, háztartási 

eszközökre és termékekre. A Bizottság 

jelezte, hogy készenléti intézkedéseket hoz 

a komoly ellátási zavarok elhárítására, 

útmutatót ad ki a fogyasztók prioritási 

kritériumairól, és koordinált EU 

igénycsökkentési tervet készít 

(https://ec.europa.eu/commission/presscor

ner/detail/en/IP_22_3131). 

Energiaimport diverzifikálás 

Az Európai Bizottság és a tagállamok 2020 

márciusában már felállítottak egy közös EU 

energiaplatformot földgáz, cseppfolyós 

földgáz és hidrogén önkéntes közös 

beszerzésére. Ez összesíteni és strukturálni 

fogja a tagállamok energiaigényét, élni tud 

a méretelőnyökkel és szolidaritási rendszert 

képez az országok között a vészhelyzetek 

elkerülésére. Optimalizált és transzparens 

gázimport, -tárolás és szállítási 

infrastruktúra menedzsmentet nyújt. 

 

A Bizottság kezdeményezi egy önkéntes 

’közös beszerzési mechanizmus’ 

kifejlesztését alapvetően a tagországok, 

valamint a nyugat Balkán, Ukrajna, 

Moldova és Georgia opcionális 

részvételével a tárgyalásokhoz és a 

kereskedelmi megállapodásokhoz. A 

platform ugyancsak foglalkozik a hidrogén 

közös beszerzésével. 

 

A beszerzés diverzifikációja ugyancsak 

segíteni fog azon tagországoknak, amelyek 

jelenleg Oroszországtól függenek a 

nukleáris üzemanyag beszerzése terén. Az 

EU képes lesz arra, hogy nemzetközi 

partnerekkel dolgozzon alternatív urán 

források biztosítására és az Európában 

meglevő nukleáris üzemanyag 

konverziójának, dúsításának és gyártási 

kapacitásának növelésére  

(https://ec.europa.eu/commission/presscor

ner/detail/en/IP_22_3131). 

A megújulók bővülő használata 

A Tanács 2022. június végén a 2030. évi 

energiamixben 40%-os kötelező EU-szintű 

megújuló részarány igényt rögzített, az 

eddigi 32%-os célhoz képest (a mostani 

tényleges részarány 18% körüli). A 

tagállamoknak a 2023-24-ben 

aktualizálandó nemzeti energia- és 

klímatervekben kell az új követelményt 

figyelembe venniük az új cél közös 

teljesítése érdekében. 

A megújulókat lassabban integráló 

szektorokra a Tanács ambiciózusabb 

szektor-specifikus célokat és 

intézkedéseket állapított meg. 

A közlekedés vonatkozásában a Tanács a 

tagállamoknak két választási lehetőséget 

mutatott be:  

- kötelező 13%-os üvegházhatású gáz 

kibocsátás csökkentés 2030-ig. A 

tagállamoknak több lehetősége van, 

mint eltérő cél kitűzése a tengeri 

közlekedésre a 13% teljesítéséhez; 

- vagy kötelező minimum 29% megújuló 

energia részarány a közlekedési 

ágazatban a végsőenergia-

felhasználáson belül.  

A Tanács kötelező alcélt jelölt meg a fejlett 

bioüzemanyagokra: a közlekedési ágazat 

számára szállított megújuló energián belül 

2022-ben 0,2%-ot, 2025-ben 1%-ot és 

2030-ban 4,4%-ot kell képviselniük, az 

eddigi kétszeres beszámítás integrálásával. 

A közlekedés nem biológiai eredetű 

megújuló üzemanyagai (leginkább a 

megújuló hidrogén és a hidrogén-alapú 

szintetikus üzemanyagok) tekintetében a 

Tanács 2,6%-os indikatív alcélt rögzített 
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(ez is kétszeres szorzóval vehető 

figyelembe a végelszámolásnál).  

A Tanács felső plafont állapított meg a 

tengerhajózás végsőenergia-

felhasználására az ágazat specifikus 

közlekedési céljainak számításához. 

A Tanács döntött a fűtésre és hűtésre 

használt megújulók részarányának 

fokozatos növeléséről, évi 0,8%-os 

kötelező nemzeti szintű emelést előírva 

2026-ig és 1,1%-ost 2026-tól 2030-ig. 

Minimális évi átlagarány érvényes minden 

tagállamra, és egyes tagállamokra 

kiegészítő indikatív növekedésigényeket 

határoznak meg. 

A Tanács az iparra vonatkozóan évi 1,1%-

os átlagos megújuló részarány növekedési 

indikatív célt fogalmazott meg. Ugyancsak 

rögzítette, hogy az iparban használt 

hidrogén 35%-át nem biológiai eredetű 

megújuló felhasználásával kell termelni 

2030-ra és 50%-át 2035-re.  

A Tanács rögzítette, hogy az épületekben 

használt energiacsomagon belül a 

megújulók részaránya minimum 49% 

legyen 2030-ban. 

A Tanács aktualizálta a biomassza 

fenntarthatósági kritériumait a nem 

fenntartható bioenergia termelés 

kockázatának csökkentésére. Ugyancsak 

intézkedéseket hozott a bioüzemanyagok 

tartósságával kapcsolatos csalások 

korlátozására. 

A Tanács gyorsított engedélyezési 

eljárásokat készített be a megújuló energia 

projektekre 

(https://www.eeuropa.org/repowereu.html?

utm_source=Website; 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/

press-releases/2022/06/27/fit-for-55-

council-agrees-on-higher-targets-for-

renewables-and-energy-efficiency/). 

A fentiek több pontban eltérnek az Európai 

Bizottság májusi javaslatában foglaltaktól; 

utóbbiakat a lentiekben ismertetünk: 

- az energiatermelésben 45%-os 

megújuló részarány 2030-ra (a ’Fit 

for 55’-ban kitűzött 40% helyett) 

- a beépített fotovoltaikus 

napenergia-kapacitás duplázása 

2025-ig (160 GW-ról 320 GW-ra) 

és növelése a következő öt évben 

2030-ig (320-ról 600 GW-ra)  

- Európai Szoláris Tetőtér 

Kezdeményezés az EU szoláris 

tetőtér kötelezettséghez 

kapcsolódóan bizonyos 

épületkategóriákra 

- gyorsabb szélenergia hasznosítás, 

az ellátási láncok erősítése és az 

engedélyezés gyorsítása 

- 10 millió hőszivattyú a következő 5 

évben 

- a szabályozási keretek fejlesztése és 

az életciklus alatti fenntarthatóság 

biztosítása; 2023 első 

negyedévében környezetbarát 

tervezés és energiacimkézési 

követelmények a szoláris 

fotovoltaikus panelekre, továbbá a 

hőszivattyúkra vonatkozó mostani 

követelmények felülvizsgálata 

- a tagországok támogatása abban, 

hogy erőforrásaikat összevonják az 

áttörést jelentő technológiák, 

valamint a napenergiát, szélenergiát 

és hőszivattyúkat érintő 

értékláncokban az innováció 

érdekében 

- 10 millió tonna hidrogén belső 

megújuló alapú termelése 2030-ra 

és infrastruktúra  

- 10 millió tonna megújuló hidrogén 

importja 2030-ra és infrastruktúra (a 

Földközi tengeren át, az Északi 

tengeri térségben, és amint a 

körülmények lehetővé teszik, 

Ukrajna bevonásával) 

- a kulcs hidrogén infrastruktúra 

kategóriák teljes fejlesztési 
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költségét 28‒38 milliárd Euró-ra 

becsülik az EU belső vezetékeire és 

6‒11 milliárdra a tárolókra 

- további 200 millió Euró a 

hidrogénkutatásra a ’hidrogén 

völgyek’ számának 

megduplázásához 

- hidrogén-szabványok, különösen a 

gyártásra, infrastruktúrára és a 

végfelhasználói eszközökre 

- 35 milliárd köbméter biometán 

termelése 2030-ban, 37 milliárd 

Euró beruházással ( 

https://www.eeuropa.org/repowereu.html?

utm_source=Website). 

 

Okos beruházások 

A Bizottság közleménye szerint a 

REPowerEU célok megvalósítása 2027-ig 

210 milliárd Euró pótberuházást igényel, 

ami előleg az Unió függetlenségéhez és 

biztonságához. Az orosz fosszilis 

energiaimportról történő leválás évi 

majdnem 100 milliárd Euró megtakarítást 

jelent. Ezeket a beruházásokat a magán és 

az állami szektornak kell vállalnia, nemzeti, 

határmenti és EU-szinteken. 

A REPowerEU támogatására 225 milliárd 

Euró már rendelkezésre áll ’helyreállítási és 

ellenállóképességi terv’ (angol 

betűrövidítéssel: RRP) alatt. A Bizottság 

egyidejűleg elfogadott egy tagállamoknak 

szóló joganyagot és útmutatót arról, hogy 

miként kell módosítani és kiegészíteni a 

tagállami RRP-ket a REPowerEU-vel 

összefüggésben. Ezen túlmenően a 

Bizottság javasolja az RRP emelését 

(támogatását) 20 milliárd Euró-val, amit a 

piac-stabilitási tartalékban lévő európai 

emisszió-kereskedelmi rendszer (angolul: 

ETS) engedély (’kvóta’) piaczavarás 

nélküli elárverezéséből bevételeznének. Így 

az ETS nem csupán az emissziót és a 

fosszilisok használatát csökkenti, hanem az 

energiafüggetlenség eléréséhez szükséges 

alapokat is növeli.  

A sokéves (2021‒2027) EU költségvetésen 

belül a kohéziós politika támogatni fogja a 

karbonmentesítési és zöldátmeneti 

projekteket legfeljebb 100 milliárd Euró 

erejéig, a megújuló energiába, hidrogénbe 

és az infrastruktúrába történő befektetések 

útján. A kohéziós alapokból további 26,9 

milliárd Euró tehető elérhetővé az RRF-be 

történő önkéntes transzferek formájában. 

Ezen felül a közös mezőgazdasági 

politikából 7,5 milliárd Euró ugyancsak 

elérhető az RRF-be történő önkéntes 

transzferek formájában. A Bizottság idén 

ősszel meg fogja duplázni (kb. 3 milliárd 

Euró-ra) a 2022. évi, nagyprojekteket 

támogató innovációs alapot. 

A transz-európai energia hálózat segített a 

rugalmas és összekapcsolt EU gáz-

infrastruktúra megteremtésében. Mintegy 

10 milliárd Euró-s beruházási összegű 

korlátozott pótlólagos gáz-infrastruktúra 

szükséges a közös érdekeltségű projektlista 

teljesítéséhez és az orosz gázimport 

jövőbeni elveszésének kompenzálására. A 

jövő évtized helyettesítési igényei 

lényegessé teszik a villamos energia hálózat 

fejlesztését; ezért a Bizottság egyidejűleg 

ajánlattételi felhívást tett közzé 800 millió 

Euró-s pénzügyi kerettel, amit 2023. elején 

egy másik fog követni 

(https://ec.europa.eu/commission/presscor

ner/detail/en/IP_22_3131).  

FEJLEMÉNYEK 

Az ukrajnai fejlemények előtt, 2021-ben az 

EU földgázigényének hozzávetőlegesen 

40%-át (155 milliárd köbmétert; 

https://www.energymonitor.ai/policy/how-

can-the-eu-end-its-dependence-on-russian-

gas) Oroszországból szerezte be. Az EU 

Bizottság elnöke, von der Leyen asszony a 

kieső orosz gáz részbeni pótlására 

gázszállítási megállapodásokat kötött az 
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USA-val (37 milliárd köbméter a tavalyi 22 

milliárddal szemben; 

https://www.bbc.com/news/business-

60871601) és Azerbajdzsánnal (2027-től 

évi minimum 20 milliárd köbméter a 

jelenlegi 8 helyett; 

https://www.reuters.com/business/energy/e

u-azerbaijan-plan-gas-deal-pivot-away-

russia-2022-07-14/). Nyilvánvalóvá vált, 

hogy a kieső orosz gázszállítások azonnal 

nem helyettesíthetőek. A földgázárak a 

korábbi sokszorosára emelkedtek. 

A tagországok erőfeszítéseket tesznek 

gáztartalékaik növelésére. Emellett, július 

végén a Tanács javaslatára a tagországok 

2022. augusztus 1. és 2023. március 31. 

közötti 15%-os téli gázfogyasztás-

csökkentésben állapodtak meg (külön 

későbbi döntés alapján, néhány kivétel és a 

derogációs lehetőség meghagyásával; 

Magyarország nem adta hozzájárulását, de 

Magyarország számára is kötelező). Von 

der Leyen a tagállamok közti szolidaritás 

szükségességét hangsúlyozta (a 2017/1938 

EU rendelet nyomán) és a nemzeti 

gáztartalékok 15%-át szükség esetén más 

tagországok gondjainak mérséklésére 

fordítanák.  

A földgázhiány miatt egyes tagországok 

korábbi klímavédelmi vállalásaikon 

túllépnek, szénerőműveket helyeznek 

üzembe, vagy tervezik azt, vagy fontolóra 

veszik a bezárásra ítélt és néhány 

közelmúltban bezárt atomerőművek 

működésének meghosszabbítását, továbbá 

a fatüzelésre történő átállást. A tagországok 

a saját termelésű fosszilis tüzelőanyagok 

exportját korlátozzák. Ezek a 

következmények késleltetik a fosszilis 

energiahordozók kivonását, nincsenek 

összhangban a REPowerEU-nak az 

energiaszerkezet átalakítás gyorsítását 

megjelölő céljával és megkérdőjelezik a 

’Fit for 55’ program megvalósíthatóságát.   

Kampány indult a lakóhelységek és 

közösségi terek energiafogyasztásának 

csökkentésére, a nyári klimatizált 

helységek, a téli maximális fűtési 

hőmérséklet, az otthoni mosások 

szabályozására, a díszkivilágítások 

csökkentésére, amit német és francia 

területen akciók is követnek. Nehéz idők 

jöhetnek. 

Rácz László (sr) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

39


