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1. ELŐZMÉNYEK

A "Green Plus égéskatalizátor" elnevezésű tüzelőanyag adalék hatását a gyártó három alapvető tényezőre
határozta meg:

tüzelőanyag-fogyasztás csökkentése,
károsanyag-kibocsátás csökkentése,
motor-nyomaték növelése.

A hatás megjelenésének üzemidő vonatkozásaira nem voltak ismeretek, mértékét az előzetes vizsgálatok -

felhasználási tapasztalatokra épülően - mintegy 10%-ban határozták meg. Alkalmazhatóságára külön
kitételek nem szerepeltek, tehát benzin- és dízelüzemű gépkocsikra egyaránt javasoltnak nyilvánították.

A vizsgálat célja nemzetközileg elfogadott módon végrehajtott, elsődlegesen emisszió mérésre épülő
laboratóriumi mérésekkel alátámasztani az adalék hatását és a hatás esetleges változását az üzemi idő
függvényében.

2. VIZSGÁLAT

A Green Plus adalékot a gyártó 1 literes műanyag flakonokban, lezártan hozza forgalomba. Célszerű
keverési arányt a gyártó egy ezrelékben határozta meg, azaz egy flakon tartalmát 1000 liter tüzelő
anyaghoz kell keverni. A magán jellegű felhasználáshoz javasolt a flakon tetejéből képzett csésze
mennyiségét 35 liter, tehát egy átlagos üzemanyagtartály térfogatához keverni. A színtelen folyadék
intenzíven keveredik, eloszlik a tüzelőanyagban, így keverésére vonatkozóan speciális elvárások nem
jelennek meg.

Vizsgálatainkhoz 2 db 1 literes kiszerelésű adalékmennyiség állt rendelkezésünkre - zárt flakonokban -
melyek közül egy flakon már elégségesnek bizonyult a vizsgálatokhoz szükséges tüzelőanyag
bekeveréséhez, így utóbb a második flakont zárt, eredeti állapotban visszaszolgáltattuk.



2.1. Vizsgálat menete

A gépkocsi adatai

Benzinüzemű gépkocsi:
Típus: Suzuki Swift 1.3 GLX
Forgalmi rendszám: HPE-042
Alvázszám:TSMMAB35S00807002
Motor hengertérfogata: 1298 cm3
Motor teljesítménye: 50 kW
Önsúly: 827 kg
Első forgalomba helyezés: 2001. 05. 15.
Futásteljesítmény a vizsgálat kezdetekor: 65658 km

A vizsgálati gépkocsi előzetes átvizsgálásra, szervizre került, így biztosítva a motorállapot

változatlanságát a mérési időszakra.

A benzinüzemű gépkocsi a KTI tulajdonában és üzemeltetésében, a vizsgálat megkezdése előtt, főleg

városi forgalomban vett részt.

A vizsgálathoz egy tételben került beszerzésre a szükséges tüzelőanyag mennyiség. A beszerzett benzin

fajsúlya: 0,7425 kg/liter (17°C-on)

A vizsgálati gépkocsi közúti menetellenállását síkúti szabadlassulás mérésekkel határoztuk meg, majd ezt
a görgős próbapadi mérésekhez a szabályozott terheléssel pontosan rekonstruáltuk. Ennek alapján a
próbapadi mérések beszabályozási adatai:

Benzinüzemű gépkocsi:
tömeg: 1020 kg (AB 23 súlyvariáció)
légellenállás: 3,0 kW/90 km/óra
gördülési ellenállás: 0,02 kW/90 km/óra
gumiabroncsnyomás: 3,0 bar



A járműtömeg szimuláció pontosságát a közúti gyorsító-készségre épülő gyorsulásmérésekkel

ellenőriztük, melyeket a kísérleti üzem során lefolytatott emisszió-méréseket követően minden

alkalommal megismételtünk.

A görgős próbapadi menetciklus-mérések előtt, a jármű és próbapad üzemállapotának következetes

betartásához egy melegítő menetciklus futást hajtottunk végre 20oC-os környezeti hőfokot tartva a
laboratórium belső terében.

Az előkészítő mérések és anyagbeszerzések után a gépkocsi üresnek nyilvánítható üzemanyagtartályát az
egy tételben beszerzett tüzelőanyagokkal feltöltöttük, feljegyezve a kilométer-számláló állását, majd
megkezdődött az alap állapotot létrehozó 1000 km közúti futás.

Kilométer-számlálók állása: /km

Induláskor Alapállapot mérésnél Valós Futás

65658 66898 1240 km

Az alap állapotot jellemző emisszió és gyorsító-készség vizsgálatok után (1. mérés) a gépkocsi üresnek
nyilvánítható tüzelőanyag-tartályát Green Plus adalékkal kezelt tüzelőanyaggal töltöttük fel és
megkezdődött a kétszer 1500 km-es futtatás. Az első 1500 km után (2. mérés), majd pedig a kezelt
tüzelőanyagos futás végén megismételtük az emisszió-méréseket és gyorsító-készség vizsgálatot (3.
mérés), majd a tüzelőanyag-tartályt adalék nélküli tüzelőanyaggal töltöttük fel az alap állapotot
visszaállító 1000 km-es közúti futáshoz (4. mérés).

A kilométerórák állása a 2., 3., és 4., méréskor

2. méréskor 3. méréskor 4. méréskor Össz. futás

Benzinüzemű gépkocsi 68350 69699 70865 5200 km



2. MÉRÉSEREDMÉNYEK

Benzinüzemű gépkocsi emisszió-adatai (g/km)

1 . m é r é s
Alapállapot

2. méréskor 3. méréskor 4. méréskor

HC 0,043 0,036 0,027 0,023

NOx 0,051 0,023 0,025 0,026

CO 1,63 0,42 1,14 1,0

CO2 146,7 137,1 143,5 135,3

Tüzelőanyag fogyasztás az emissziómérés adataiból számoltan:

Benzinüzemű gépkocsi adatai (liter/100 km)

1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés

Városi ciklusban 7,88 7,30 7,85 7,05

Országúti ciklusban 5,46 5,01 5,20 5,10

Vegyes ciklusban 6,35 5,85 6,17 5,82

Gyorsító készség vizsgálatának eredményei (gyorsulási idő perc, három mérés átlaga)

Benzinüzemű gépkocsi

1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés

III. sebességfokozat

40 km/óráról 80
km/órára

0,162 0,134 0,134 0,144

IV. sebességfokozat

60 km/óráról 120
km/órára

0,420 0,333 0,333 0,368



Az eredeti tématerv szerinti méréssorozat eredményei jelentős nyitott kérdéseket vetettek fel. A nyitott
kérdések további vizsgálatára egy-egy kis költséggel megvalósítható további vizsgálatot hajtottunk végre.

Benzinüzem:

Kiépített, új Suzuki 1.3-as motorral, fékpadon összehasonlító mérést hajtottunk végre 30-30 perc Green
Plus-os és normál tüzelőanyaggal. A mért értékeket a fék-jegyzőkönyvben rögzítettük.

Méréseredmények:

Fékpadi jegyzőkönyv:

Teljesgáz mérések 3000 f/p és 4200 f/p fordulatszámokon

Fordulatszám Nyomaték
Nm

Tüzelőanyag-
fogyasztás

l/óra

Füstgáz-hő
mérséklet

Co

Légköri
nyomás

mbar

Hőmérséklet
Co

1. 3000 14,60 22,1 671 986 23,9
4200 16,35 34,9 744 986 24,4

2. 3000 14,70 22,1 674 986 24,1
4200 16,45 34,8 746 986 24,6

3. 3000 14,70 22,0 675 986 25,4
4200 16,45 34,9 746 986 25,7

4. 3000 14,70 22,1 675 986 28,7
4200 16,45 34,8 745 986 29,0

Emisszió értékek g/Kwh

CO % HC CO2

1. 3000 3,7 78,0 12,1
4200 4,4 67,0 11,8

2. 3000 3,7 66,8 11,8
4200 4,54 56,9 11,7

3. 3000 3,57 44,4 11,6
4200 4,47 47,5 11,9

4. 3000 3,55 68,8 11,8
4200 4,61 61,5 12,2

Green Plus kezelés: 1. és 4. mérés adalék nélkül
 2. és 3. mérés adalékkal

Minden mérés előtt így két adalékos mérés között is 30 perc járatás 3000 f/p-n 8,0 Nm nyomatékkal.



4. MÉRÉSEREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

4.1. Benzin üzemű gépkocsi

4.1.1 Emissziómérés eredményei görgős próbapadon
A vizsgált négy komponens közül a szénhidrogén emisszió folyamatos javulást mutatott, ami az
eleve alacsony g/km kibocsátás értékét mintegy felére csökkentette.
A nitrogén-oxidok mennyisége szintén közel felére csökkent, de itt a változás nem folyamatos, a
visszamérés kis növekedést jelzett. Az értékek itt is alacsony kibocsátást bizonyítottak.
A szén-monoxid értéke az első Green Plus adalékkal történt méréskor közel l/3-ára csökkent, amit a
további mérések eredményei ilyen mértékben nem igazoltak, azonban a mintegy 40%-os
csökkenés igazolható.
A szén-dioxid kibocsátás értékei tekintetében mintegy 10%-os javulás volt megállapítható.
A szénegyenértékre épülő tüzelőanyag-fogyasztás értékei jól követik a CO2-csökkenés jellegét és

mértékét így itt is közel 10%-os javulás jelentkezett elsődlegesen a városi üzemmódban.

4.1.2 Gyorsulásmérések eredményei
40 km/óra sebességről 80 km/órára gyorsulás III. sebességfokozatban egyértelmű
változást mutatott, az alapállapotra visszatérési jelleg is jelentkezett. A gyorsulási idő
csökkenése 17 %.
60 km/óra sebességről 120 km/órára gyorsulás IV. sebességfokozatban 20%-os gyorsulási
idő csökkenést mutatott, ami a kezeletlen tüzelő anyagra visszatéréskor 8%-os mértékkel
megnövekedett, azaz már csak 12%-os javulás volt mérhető a visszaméréskor.

4.1.3 Emissziómérés és teljesítménymérés fékpadon
A táblázatban közölt méréseredmények bizonyítják, hogy rövid üzem alatt (30 perc) közel új
állapotú motor esetében, benzin üzemben sem a leadott nyomaték, sem az üzemanyag-fogyasztás,
sem a füstgázhőmérséklet értékelhető változása nem áll elő. Változik viszont a
szénhidrogén-kibocsátás mind a max.nyomaték, mind a max. teljesítmény fordulatszámán. A
változás 30 perc alatt mintegy 15 % csökkenést mutat, 60 perc alatt 30%, majd az adalék nélküli 30
perc után 20% visszanövekedés állt elő, ami igazolja az adalék és hatás egyértelmű kapcsolatát. A
szénhidrogén csökkenéssel együtt a motor teljesítményben nem jelentkezett értékelhető változás.



5. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÉS VÉLEMÉNY

A vizsgálatokat értékelve megállapítható, hogy a Green Plus tüzelőanyag adalék elsősorban hosszabb
üzemelési használat után fejt ki pozitív hatást. Hogy mennyi adalékolt tüzelőanyag elhasználása után
jelentkezik szignifikáns javulás a károsanyag-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás területén, a
vizsgálatok korlátozott száma és időtartama miatt nem volt meghatározható.

Egyértelmű pozitív hatást a 70.000 km futásteljesítményű benzinmotoros gépkocsinál tudtunk
megállapítani, mind károsanyag-emisszió, mind tüzelőanyag-fogyasztás vonatkozásában. Itt még az
adalékolás megszűnése után is észlelhető az adalékos üzem utóhatása.

A vizsgálat tárgyát képező "Green Plus égéskatalizátor" összetételét nem ismerjük, így olyan elemzésre
sem került sor, hogy alkotórésze a motorban esetlegesen milyen vegyületeket képezhetnek, amelyek a
kipufogógázzal a környezetbe juthatnak. Mi a vizsgálatok során káros hatást nem észleltünk.

A vizsgálatokhoz használt "Green Plus adalékanyagból" mintegy 0,15 liter mennyiséget utólagos
azonosításhoz megőriztük.


