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Beköszöntô

A 33 évvel ezelôtt „Dunai Kôolaj” néven indult, 
1991 óta „MOL Szakmai Tudományos Közlemé-
nyek” címen megjelenô kiadvány 2008-ban tar-
talmilag és formailag is megújult, a munkát újjáa-
lakult szerkesztôbizottság segíti. A múlt értékeit 
megôrizve a lapot, mely korábban el sôsorban a 
kôolajfeldolgozás területén megvalósított tech-
nológiai- és termékfejlesztések eredményeit, 
illetve a fejlesztések hajtóerejéül szolgáló nem-
zetközi mûszaki, gazdasági és környezetvédelmi 
trendeket mutatta be, a MOL-csoport valameny-
nyi tevékenységére kiterjedô kiadvánnyá alakí-
tottuk át. A kiadvány a korábbi félévenkénti gya-
korisággal szemben a jövôben negyedévenként 
jelenik meg.

Lapunk fô témája a fenntartható fejlôdés; az, 
hogy e folyamatban milyen szerepet tölt be az 
olajipar, illetve a MOL-csoport. 

A fenntartható fejlôdés gazdasági pillére alapvetô 
fontosságú a piacgazdaságban mûködô vállala-
tok számára. A gazdasági és pénzügyi pozíciók 
erôsítése, az ügyfelek és a befektetôk bizalmának 
megtartása rendkívül fontos tényezôk. E szilárd 
alapokon álló élenjáró vállalatok képesek arra, 
hogy a fenntartható fejlôdés másik két területén, 
a környezetvédelemben és  társadalmi kapcsola-
taikban is kiváló teljesítményt nyújtsanak.

Az ilyen vállalatok – melyek körébe a MOL is 
tartozik – rendszeresen és céltudatosan elemzik 
üzleteik hosszú távú fenntarthatóságát, kiindul-
va abból, hogy jövôbeli tevékenységükre nagy 
hatással vannak globális gazdasági és mûszaki 
trendek, a szabályozási- és verseny-környezet. 
Mindezek alapján meghatározzák a piacon, a 
versenytársak között elfoglalt helyüket, és hosz-
szú távú célokat állítanak fel. Világos jövôképpel 
rendelkeznek. Ugyanakkor megközelítésük kel-

lôképpen rugalmas: a külsô üzleti környezet lé-
nyeges változása esetén megfelelôen korrigálják 
céljaikat és akcióikat.

A fenntartható fejlôdés követelményrendszere 
egyre növekvô fontosságú az üzleti élet számá-
ra. Ez a szemléletmód az élenjáró vállalatok stra-
tégiájának, fejlesztéseinek és napi mûködésének 
integráns részévé vált.

A MOL-csoport legfontosabb célja a hosszútá-
von fenntartható növekedés, jövôképe az ipar-
ág vállalatainak felsô negyedébe való tartozás a 
realizált nyereségesség (ROACE) alapján. Az el-
múlt évtized során nemzetközi összehasonlítás-
ban a MOL mindig kiváló eredményeket ért el. 
A vállalat  vezetô pozíciója számos tényezônek 
köszönhetô: évtizedek során célirányos és jól 
idôzített fejlesztései eredményeképpen kiala-
kított korszerû eszközállományának, hatékony 
mûködésének, menedzsmentjének és magasan 
képzett, elkötelezett munkatársainak. 

A MOL-nak szilárd és kedvezô pozíciója van 
a további növekedésre, mely számos pilléren 
nyugszik. A fô üzleti területeken történô akvizí-
ciók általi növekedés a MOL stratégiájának na-
gyon fontos eleme. E lehetôségek kutatásakor a 
MOL a hosszú távú értékteremtésre helyezi a fô 
hangsúlyt. Emellett a meglévô eszközökbôl, piaci 
pozíciókból és ismeretekbôl kiindulva a vállalat 
feltárja és elemzi a diverzifi kációs lehetôségeket.  
A stratégia megvalósítása során a MOL vizs-
gálja a szakmai és pénzügyi szempontból erôs 
partnerek bevonásának lehetôségét is, akik 
közremûködésével bôvítheti szakmai ismereteit 
és megoszthatja az üzleti kockázatot. 

A „MOL Szakmai Tudományos Közlemé-
nyek”-ben egyrészt társaságunk fenntartható 

Tisztelt Olvasó!
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fejlôdésének globális feltételrendszerét kíván-
juk bemutatni, másrészt pedig a MOL-csoport 
hosszú távon sikeres mûködése elôsegítésének 
fontosabb tevékenységeit és azok eredményeit.

A kiadványban megjelenô szakmai közlemények 
az alábbi témakörökhöz tartoznak:

-  A világgazdaság globális kérdései, hosszú távú 
mûszaki-gazdasági trendek

-  Nemzetközi olaj- és földgázgazdaság
-  EU-szintû témák (energiapolitika, CO2-sza-bá-

lyozás, üzemanyag termékminôség, egyéb kör-
nyezetvédelmi kérdések, adózás stb.)

-  A MOL-csoport fejlesztési tevékenysége 
-  Best practice („a legjobb gyakorlat”-ot képvi-

selô) tevékenységek, módszerek az olajiparban 
és a MOL-csoporton belül 

Munkánk során számítok munkatársaim kez-
deményezôkészségére, elmélyült, igényes kuta-
tó és elemzô munkájára. Számítok vezetôtársaim 
szakmai támogatására, munkatársaik szakírói te-
vékenységének ösztönzésére és elismerésére. 
Számítok partnereink érdeklôdésére, jobbító ja-
vaslataira, a kölcsönösen fontos témákban való 
együtt-gondolkodásra.

                            

                              Mosonyi György
a Szerkesztôbizottság elnöke
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Oil market turbulences

Abstract

Oil price and pricing are mystifi ed sev-
eral times. However on longer term the 
physical market situation determines the 
price, but short term both physical and 
derivative (fi nancial) markets should be 
monitored parallel. Long term price of 
crude is set by physical supply/demand 
picture, but on short term fi nancial as-
sets could cause signifi cant deviation in 
prices from actual and forecasted phys-
ical market characteristic. 
This situation is extremely valid in case 
of tight market (imbalanced cases, 
oversupply or seller’s market). Similar 
profi tability increase in Upstream and 
Downstream is much more a coinci-
dence of many independent events than 
a result of cointegration. Financial in-
vestors can invest into oil via various 
ways and they have already invested 
more than $150bn into commodities. 
This additional liquidity fl ow strength-
ens the market effi ciency but can divert 
the market price from physical funda-
mentals short run. In the last section we 
highlight some potential edifi cation for 
MOL Group, such as conscious portfo-
lio building based on risk/return optimi-
sation.

Összefoglalás

Az olajpiac fô mozgatóelemeit vizsgáljuk 
meg a tanulmányban. Rámutatunk arra, 
hogy a fi zikai kereslet/kínálat alapján 
határozódik meg hosszú távon az olaj-
ár. Azonban párhuzamosan érdemes 
nem csak a fi zikai, hanem a pénzügyi 
piacokat is fi gyelembe venni. Hosszabb 
távon ugyan az árat a fi zikai kereslet/kí-
nálat alakítja, de rövid távon a pénzügyi 
eszközök is jelentôs hatással lehetnek 
az olajár szintjére. Ez a befolyás külö-

nösen erôs lehet olyan piaci környezet-
ben, amikor a piaci egyensúly megbillen 
(túlkereslet vagy túlkínálat alakul ki). Az 
upstream és downsteam eredményes-
ségének együtt-változása sokkal inkább 
független események együttes hatása, 
mintsem kointegrációs kapcsolat a két 
szektor között. A pénzügyi befektetôk 
különbözô módokon tudnak olajpiaci be-
fektetéseket végrehajtani, és már több 
mint 150mrd USD-t fektettek be tömeg-
árukba. Ez a többlet likviditás elôsegíti 
a hatékonyabb piacot, de rövidtávon el-
térítheti a piaci árakat a fi zikai piac által 
meghatározottól. A záró szakaszban ki-
emelünk néhány potenciális tanulságot 
ezek alapján a MOL számára, mint pél-
dául a tudatos portfólió-építés a hozam/
kockázat összefüggések alapján.

Introduction

In this article we are going to analyse the main 
driving facts of oil pricing. We pinpoint that 
physical market situation determines the price 
on the longer term. The two assets should still 
be monitored continuously, the physical and 
derivative (fi nancial) markets. Long term price of 
crude is set by physical supply/demand picture, 
but on the short term fi nancial assets could have 
signifi cant effect on outright crude oil priceas 
well. In the last section we highlight some 
potential edifi cation for MOL Group.
The oil market and oil price is mystifi ed by many 
analysts. Sometimes the doom-sayers dominate 
the news, sometimes the more optimistic 
approach gains ground. Last year both groups 
had their time. During fi rst month of the year 
abundant inventories in tanks, relative warm 
weather and fears about slowing Chinese 
economy knocked the oil price from mid $60s 
to low $50s, but these optimistic voices disap-
peared during rest of the year as oil rallied 100% 
to $100/barrel. There are many approaches to 
describe this market price movement. What kind 
of theories were developing during last year? And 
how fundamental were these theories? Analysts 
formulise theories which are a rounded whole 
reading them but one should follow the justifi -
cation process point by point, fi nding the crucial 
points where other outcome is possible. And go-
ing on another path the fi nal statement could be 
even the opposite of the original analysis.

Tóth Gergely (35) 
okl. közgazdász, 
MOL Nyrt. Kockázatkezelés

Sáling Péter (33) 
okl. közgazdász, 
MOL Nyrt. Kockázatkezelés

Kihívások
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Premiums and economic theories in the 
oil market

Let’s see an example of a theory about price pre-
miums in oil price: 
“There is a tendency to mystify driving forces 
of oil market. In news, papers daily language we 
can notice the common use of sentences say-
ing that the market “thinks”, “fears”, “senses”, 
“believes” and even “loves”. This kind of sourc-
es tends to imply that market is more a robotic 
creature than a human. The market seems often 
to be treated as if it were, at its best, some high-
er intelligence and greater than sum of its part. 
Prices are regularly sliced into their supposed 
constituent parts as if there were a layer cake, 
with concept such as “geopolitical premium”, or 
best of all “speculative premium”. 
The reason behind this concept is that a “correct” 
price is existing given by well behaved funda-
mental relationships. And on the top of “correct 
price” actions of traders (geopolitical premium) 
add an additional slice of the price cake. These 
rational and irrational parts of the analysis seem 
not to be allowed to interact, e.g: speculative ac-
tivity is not thought of as being driven any part 
by fundamental factors. The premium can then 
become self-fulfi lling as an analytical tool. After 
all if you believe that prices should be lower, be 
that as result of your own view of the determi-
nants of the prices or even your “instinct”, but 
you see that actually rising, then the concept of 
the premia can be very useful indeed. In other 
words, stating over long period that there is a 
price premium due to some extraneous factors 
can represent an attractive alternative to simply 
being wrong”1. 
If an economist reads these paragraphs, he tends 
to believe that the market is always the best in-
dicator of fundamentals always and his model 
should be adjusted accordingly to justify the ac-
tual market price. But one can read another type 
of analysis about premiums which backs the exis-
tence of premium along similar logical steps. 
E.g.: Lower stocks at refi ners and end-users in-
crease the fear of any supply chain failure. On 
the other hand building large inventory and in-
creasing working capital at high price environ-
ment cost signifi cant amount of money and de-
teriorate the profi tability. For refi ners it is more 
profi table to have a base secured crude sup-
ply without signifi cant delivery risk (covered by 
term contracts) and bargain for rest at the mar-
ket (20%). The market price will be determined 
based on the latter however the product price 
follows the crude as customers need product, 
not crude. Without signifi cant inventory the refi n-
ers can reduce their exposure to refi nery margin 

excluding crude price from the complex picture. 
And the tightness in spot market (which at low 
inventory level can occur more frequently) can 
lead to price increase and building in “specula-
tive” or security premium. 
In an obscure market such as oil, correct mar-
ket data and trends are available with only 2-3 
months lag. Current price refl ects the conviction 
of market players that physical market should 
drift in a given/imagined way. 
But where is the Truth? Is one group of analysts 
right vs. another or everybody has a piece of right 
information, some more, some less? I would say 
the latter. A market price is always characterised 
by two factors, the fundamentals and psychol-
ogy. So the market can overshoot into every 
direction (too high or low prices) but on longer 
term (3-5 years) the underlying physical market 
determines the market price. The reason behind 
it is the fl exibility (or better say infl exibility) in 
supply and demand. 

Flexibility of the market

Since the supply reaction time in commodities 
longer than in other fi nancial markets (from 1 
years in crops to even 5-8 years in mining and oil 
industry), the robustness of demand determines 
the long-term market clearing price. On the oth-
er hand in the short term multiple equilibriums 
are possible. If the demand adjustment takes 
only couple of months, the “peak” market price 
would be lower than in case of long horizon ad-
justment process. Oil market is a classic slowly 
adjusted market, its inelasticity is high on short 
term, so it takes even years to contract demand 
in a high price environment. 

Does this situation differ from previous 
cases?

Many analysts explained that this time the mar-
ket is different from any previous period. Same 
story was expressed at the dawn of internet 
boom, as well (Everybody used to talk about 
New Economy, which analysis required another 
approach to valuate assets and market growth, 
size). They explain that today’s crisis is demand 
driven versus previous which were supply driven. 
They have partially right; however oil crisis in ‘70s 
could have been demand driven as well, waiting 
2-3 years more without having strengthened the 
role of OPEC. OPEC could show its muscles in 
a market situation when demand was robust and 
supply crunch (or near) existed in the market. 
Oil industry such as heavy, capital intense in-

1  Barclays study: 
Focus: Forward curves (Dec. 2007)
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dustries (mining, steel, power and plastics) is 
characterised by boom and bust cycles. With a 
natural oligopoly of OPEC (which is the lowest 
cost producers) the cycles can be smooth but  
in case of imperfect policy adjustment cycles 
can be even more shocked for some market par-
ticipants. At boom time there is nothing to do 
for OPEC members. They are discussing with 
(relative) small increase or decrease of produc-
tion. But in case of signifi cant contracting in the 
demand remarkable measures should be taken 
to tighten the supply and the member countries 
have higher temptation to violate the production 
agreement (overproduction) in order to achieve 
higher revenues. In the last 5 years we could 
not observe the real cohesion in OPEC as the 
member countries have been dumping the oil 
into market without signifi cant control and the 
demand can always be met. 
Exploration and development costs have soared 
as a natural consequence of shortage in materi-
als and labour. The question is whether this cost 
infl ation is cyclical or structural. New infrastruc-
ture is needed in many areas (Africa, Caspian) 
which requires huge amount of money and in-
crease project costs, new technologies are ap-
plied (deep water exploration, heavy oil extrac-
tion, oil shale and oil sand mining, advanced 
EOR) to squeeze more oil from the Earth. All this 
elements lead to cost increase in the short term 
but tend to decrease the costs as the technol-
ogy is maturing, and investment market is eas-
ing. (Graph 1.)
In oil pricing a shift has been portraying in last 
couple of years. Earlier (until 2003-04) the front-
end of the market was driven by the actual and 
expected inventory levels. The back-end of the 
market seemed to tend to a “long term fair” 
price (mean reversion). But as the spot price 
started to rise, the end of forward curve rose as 
well. Currently the spot price refl ects not only 
the inventory level (today and expected in next 
months) but perception about long term supply/
demand balance and expected behaviour of ma-
jor oil market participants. Because of additional 
liquidity (from new participants) coming into com-
modities (oil markets), the forward curve has be-
came more cointegrated and the back-end of the 
curve refl ects more the current supply/demand 
than a mean reversion.
To understand current market behaviour we have 
to do the homework and analyse the supply and 
demand and look after the physical fundamen-
tals. But we also need to consider the role of 
fi nancial investors acting in the commodity mar-
kets particularly in the oil sector.

Supply

O P E C
The backbone of OPEC is Saudi Arabia. On one 
hand this country is the biggest supplier, and real 
swing producer with spare capacities and fl exibil-
ity, on another hand Saudis have biggest spare 
capacities in the market. 
Many analysts underestimate the production 
potential of Saudi Arabia and other Middle East 
countries in the future. From the exploration’s 
point of view solely in Saudi Arabia only 300 new 
wildcat wells were drilled2 between 1937-2004.  
In Hungary cca. 1000 wild cat wells were drilled 
during the same period 3. From 1995-2004 less 
than 30 wildcat wells were carried out, less than 
20 appraisal wells (made for testing the produc-
tion capacity of an oil fi eld) and less than 1,500 
development wells (drilled to bring an oil fi eld 
into full operation). This is a small number vs. US 
and even North Sea activity. In US during the 
same period 15,700 wild cat, 12,300 appraisal 
and more than 250,000 development wells were 
carried out. In Iraq the acreage is even less de-
veloped, so the size of underestimation in re-
serve is bigger.4

If we analyse the potential future developments 
in OPEC countries, we see 3 countries (excl. 
Saudis) that can easy add a major development 
in oil producing capacity in the coming 3-5 years: 
Iraq, Angola and Libya. With little more effort and 
realising the current projects these countries can 
lift their production easily by 2-3.5m bpd. (An-
gola: 0.5; Iraq 1-2, Libya 0.5-1). Although uncer-
tainty of this estimation is high (related to politi-
cal development in Iraq), bringing these projects 
on stream can redraw the oil supply/demand in 
coming years. 

Graph 1: Available oil resources 

2  L. Maugeri: Age of Oil; 
Praeger, 2006, p 223

3 MOL US estimate
4 L. Maugeri: p 222
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Non-OPEC

Because of shortage in skilled workforce, appro-
priate tools, parts of units, several projects have 
been suffering signifi cant delays deteriorating 
the supply outlook and overheating the market. 
This phenomenon hinders the fl exibility in supply 
side, helps overheating the market. We all know 
that those developments under construction now 
will come on stream sooner or later. Evident that 
such several delays of 1-2 years and cost over-
runs are bullish factors from a short term pricing 
standpoint. However as those reserves are in 
place and the shortage of assets will ease, the 
question is much more WHEN will prices adjust 
and not the adjustment itself. There is a scenario 
that with easing supply constrains in production 
tools and workforce can lead even to an overtak-
ing in projects, several new developments com-
ing on stream at the same time. 
Depletion rate of some non-OPEC fi elds are 
higher than expected (in North Sea, Alaska, US 
Gulf) which has raised the question whether the 
reserve estimations are conservative enough 
and whether production technology fi ts into the 
geological reality. 
Growth in the coming years will come from Brasil 
with new offshore fi elds coming on stream, FSU 
(mainly Russia Far East and Kazakhstan, if giant 
Kashagan fi nally produces oil) and US Gulf (as 
Atlantis, Thunder Horse and another, extremely 
deep-water fi elds are being developed). 

D E M A N D
In the coming years the majority of additional 
demand comes from emerging countries. China, 
the Pacifi c-Rim and Middle East have been re-
sponsible for most of increase in crude demand 
for the past few years. Many analysts expect 
that oil intensity at these Pacifi c countries will 
increase sharply (per capita consumption will 
soar). But the state control in China’s economy 
can alter this scenario into a more moderate oil 
consumption case by limiting the number of cars, 
high taxes on private cars, congestion charges 
etc.. And Chinese authorities have the experi-
ence to take measures if necessary.
The other emerging Asian giant is India. But the 
engine of growth in India is the service sector 
(outsourcings, R&D activities, IT services) which 
implies lower energy intensity than in the case 
of China. However India’s energy need is enor-
mous. 80% of population does not have access 
to the national electricity grid but if this additional 
energy hunger can be met by coal or gas fi red 
power plants, or nuclear energy, oil market will 
not be affected signifi cantly. Recently the Indian 
oil import has grown remarkably, but the main 
driver behind this trend was the new capacity ad-

dition to Indian refi ning industry and a notable po-
sition of the additional import went back to world 
market as refi ned product (mainly naphtha and 
diesel).
In Middle East the increased demand is fuelled 
by capital infl ow from petro-dollars even if the 
majority of wealth is invested in OECD coun-
tries, not at home. This region has enough re-
serves in money and oil to sustain current level 
of petroleum demand on the longer term and 
any slowdown in world economy affects less the 
demand here. These countries are also focusing 
on growth in downstream besides upstream as 
without investments they will be net importer of 
light products in next 4-6 years (not to mention 
Iran, which is 2nd largest net importer of motor 
gasoline currently in the world). 
OECD countries’ demand do not expect to 
growth signifi cantly in the coming years, as the 
trend of shifting from fuel oil toward light products 
will continue but at much smaller scale. In motor 
fuel market, the population is aging and stricter 
regulations have to be met by the car industry 
(lower CO2 emission → lower fuel consumption) 
and introduction CO2 quota system into boom-
ing airline industry will challenge further growth 
in kerosene demand. Two tendencies can gain 
signifi cant momentum in policy making in the 
coming years. Oil’s gradual loss of its virtual mo-
nopoly in transportation sector can be one break 
point, the second point can be the way that high 
oil prices (and environmental worries) help bring 
economics, technology and policy together to 
systematically reduce the carbon and oil inten-
sity of economic growth.
We have analysed en gros the oil supply and 
demand in the world, but the customers do not 
burn directly oil in their engines (except some 
power plant in Japan) but motor gasoline, diesel 
or heating oil. The conversion takes place in re-
fi ning industry. So even if the quantity of oil sup-
ply is in theory enough for meeting the demand, 
capacity constrains at refi ning industry (physical 
capacity of distillation units or lack of conversion 
capacity) can create shortages at the petroleum 
product markets. 
But is there any correlation between oil prices 
and refi nery profi tability?

Profi tability, refi nery margin and oil 
price

R E F I N I N G
In the last 5 years the increased demand for oil 
products coincided with stricter environmental 
regulation. Fuel oil usage dropped from favoured 
into tolerable if necessary category, the urban 
motorisation has been accused for acidic rains 
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and SOx pollutions. The bottom-of-the-barrel be-
came less valuable and premium categories of 
motor gasoline and diesel have been developed. 
But the easiest way to increase motor fuel pro-
duction in a refi nery is to process more oil and 
produce even more fuel oil. 
It takes several years just to adopt new environ-
mental standard for the current motor fuel pro-
duction volumes without mentioning additional 
capacity increase in residue upgrade. Coping 
with both criteria (environment and capacity in-
crease) in short time was beyond the capacity 
of suppliers of projects. It takes several years 
to shorten the period of project implementations 
into previous (7-8 years ago) level. During the 
shortage extra profi t can be achieved above nor-
mal profi t. But on the long term the industry’s 
return should tend to return to long term normal 
profi t rate, as extra profi t can generate excess 
investments to reap market opportunities. Be-
cause of rigidity in investments this adjustment 
period can last for 3-5 years.

E X P L O R A T I O N
The situation in Upstream is a little bit more 
complex. Shortage of drilling rigs, tubes, pipes, 
workforce leads huge cost overrun and delay in 
projects which lead increasing cost of fi nding-
crude. But this kind of resources are “renew-
able”, so if time is passing, constrains will ease 
(more steel capacity, educated workforce, etc.). 
As oil and gas is an ultimate resource, in case 
of bad reserve estimation no additional oil can 
be squeezed out from the Earth. So there is no 
natural cap of oil prices on the longer term, as 
neither a better technology, nor a substitute for 
oil is currently available. Its price can go through 
the roof if reserve estimations fail. 

C O I N T E G R A T I O N  A M O N G 
R E F I N I N G  A N D  E & P
Cointegration is a new statistical tool to series 
where stochastic relationship exists between 
two time series, where the classical statistical 
correlation fails to measure dependence. 
The graph 2 underlines our approach that mean-
while there is more fl exibility in production slate 
which acts as a natural cap for margins in refi n-
ing, in oil price there is no such a ceiling. For the 
last 1½ years expected refi nery margin based on 
cointegration model surpassed real profi tability 
of the sector.
Until now we have drawn up the physical supply/
demand but as it was mentioned earlier fi nancial 
market aspects are almost as important as the 
physical market. 
Let’s analyse the behaviour of fi nancial investors 
and their expectation toward commodities.

Why investments into commodities have 
come into fashion?

Analysts believing in perfect markets are guessing 
why investment to commodities has any meaning 
at all, because one can easily pick up a good port-
folio from appropriate equities. But several stud-
ies6 has shown that investing into a commodity 
is a pure raw material price exposure meanwhile 
purchasing a company’s stock is much more, be-
lieving in management, asset’s quality, strategy, 
HR, internal systems, country risks, etc. As a 
consequence the volatility of commodity stocks 
is 3 times bigger than the commodity has itself 
and pure commodities have bigger returns with 
lower volatility than companies active in the com-
modity businesses. If somebody does not want 
to be exposed to a company’s fi nancial structure, 
changes in accounting practice, management tal-
ents of that company, he or she should rather 
invest into gold, aluminium or soybean.
However the downside risks for many dollar de-
nominated assets (housing, US mortgage secu-
rities, fi nancial sector stocks etc.) have jumped 
in recent months. Some portfolio managers 
are likely to reallocate investment capital away 
from these assets in favour of others that are 
expected to appreciate in value, including many 
commodities.
In the last 5 years billions of dollars have been 
poured into commodity markets. Getting out of 
dotcom bubble in 2000, an interesting phenom-
enon was observed in fi nancial markets by port-
folio managers. Correlation between commodity 
prices and stock prices is zero or even nega-
tive and the volatility of the portfolio can be de-
creased by buying commodity exposure without 
signifi cant drop in return. A study was prepared 
by Yale School of Management’s Center for In-

5  Graph 2: Oil price and refi nery margins from cointegration point

5   Group Risk Management presentation about risk/return methodology, data source: Reuters and MOL refi nery yields
6    Jeffrey M. Christian: Commodities Rising, 2006
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ternational Finance about commodities’ perfor-
mance in last 40 years.7 Since 1959, commodi-
ties futures have produced better annual returns 
than stocks and outperformed bonds even more. 
The return in commodity futures were “positively 
correlated” with infl ation. Volatility of returns of 
commodity futures they examined for 43 years 
was slightly below the volatility of S&P 500 for 
the same period. So commodities is not just a 
good way to diversify the portfolio of stocks and 
bonds, they offer better returns. And contrary to 
the perception investing into them can be less 
risky than investing into stocks. (For individual 
market player’s motives and activities, see At-
tachment 1)

Role of fi nancial investors

After bursting the dotcom bubble in early 2000s, 
fi nancial community searched for lower volatility 
higher return assets. They have found it in com-
modities. In early stage the big investment funds 
turned to commodities, investing a certain per-
centage of their total portfolio into commodities 
futures. In theory, fl owing additional money to 
these markets – as there is no direct infl uence 
to physical supply/demand – does not change 
the market prices. But it takes time to change 
the underlying physical supply and demand in the 
short term (and meaning of short term depends 
on commodities, 1 year in crop till 5-7 years in 
metals and oil), more equilibrium market prices 
can be possible if the physical side in balance. 
The price can increase sharply or slowly depend-
ing on the strength of money infl ow. On the oil 
market the ‘additional demand’ by fi nancial inves-
tors was equivalent of an additional 150,000 bpd 
demand during 2003-2005.8 But crude oil market 
is far the biggest commodity market and relative 
small amount of money found its way into for-
wards, swap and futures versus the market size. 
Based on Goldman Sachs estimations $130bn 
investments took place during last 5 years, ma-
jority of this into oil and gas as the commodity 
indices heavyweight oil and oil derivative (in case 
of GSCI more than 50%). And this picture draws 
just the top of the iceberg as investments do not 
necessary fl ow just into indices but straight to 
various commodities themselves. (Graph 3.)
The US regulator CFTC10 (which is similar in 
commodities to SEC in securities) reports the 
non-commercial positions in futures exchange 
on a weekly basis, which shows the investors 
activity in regulated markets. Strong correlation 

exists between non-commercial net positions 
and the short term development of oil price. If 
the non-commercial positions increase, oil price 
climbs, if positions contract, oil price decreases. 
But this report picks just a smaller slide of the 
cake, the US regulated market, as Brent market 
and OTC deals represents the majority of oil de-
rivative turnover. Based on exchange data it is 
evident that the activity of oil commodities has 
signifi cantly increased. More and more invest-
ment money is fi nding its way to these markets 
and end-user activity (airlines companies, trans-
portation sector, power plants) has gained mo-
mentum in last couple of years. 
The participation of fi nancial investors links the 
oil market more directly into fi nancial markets’ 
net, where the stock market get caught cold and 
commodity market sneezes. 

More volatile prices have been 
enhancing the liquidity all along the 
forward market curve

Because of instability in prices and additional 
money infl ow into oil market the liquidity has in-
creased along the full market curve. The traded 
volumes, which characterised the market 5 years 
ago for 3-5 years, now valid for 7-9 years expiry. 
The front end liquidity increased fourfold during 
last 3 years11. This liquidity has signifi cant effect 
on the shape of forward curve as well.

F O R W A R D  C U R V E
In oil market the commodity exchanges offer op-
portunity to trade even for 10 years now. Based 
on the price of future prices a forward curve 
can be drawn. The point of this forward curve 
represents the current market view for that cer-
tain time indicating with a price. This price can 
be higher vs. current spot price (contango) or 
lower (backwardation). Backwardation gener-
ally means that there is a shortage in the near-
end of forward curve so customers tend to pay 
more for a spot product than a future delivery. 
If somebody is aware of these concepts, the 
next question is whether these price indications 
prove good enough for predicting the market 
price. As the Graph 5 shows, they are unfortu-
nately not. These points represent current mar-
ket sentiment with fundamentals and psychology 
together. If now the psychology is dominant (in 
the form of whatever premium or discount), long 
term market price based on physical supply/de-
mand will sure differ from current future price. 
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7  G. Gorton, K. G. Rouwenhorst: Facts and Fantasies about Commodities Futures; 2005 
8  Buff Brown: Dissecting Crude Oil Price: A Layered approach in PIW; 2006 Feb.
9  PIRA, 2008 Jan; World Oil Marketscan slides, orig estimation: Goldman Sachs
10  US Commodity Futures Trading Commission
11  Only NYMEX and ICE data, not talking about OTC volumes
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There are trends in long term market prices and 
spread between spot and future prices. Let’s 
see the spread of front month (quasi spot) and 5 
years crude price during the last 2 years. (Graph 
5., Graph 6.) 

Based on Graph 6 three periods can be separat-
ed. The curve was characterised by backwarda-
tion in early 2006 and from mid 2007 and contan-
go for rest of the time. If we compare the shape 
of forward curve with actual inventory levels at 
OECD markets, the reason behind the changes 
comes into the light. When the inventory level 
was at comfortable level in late 2006 and early 
2007 because of milder than usual winter and 
delayed OPEC cut, the market turned contango. 
Since mid 2007 after OPEC cut and declining 
world inventories, spot crude oil has been worth 
more again than 5 year deferred price. 

Implied volatility as indicator of price 
stability

Implied volatility is an indicator of the uncertain-
ties in the future prices. It gives an estimation 
based on actual market option prices, using 
option pricing (mainly Black Scholes) formula. 
There are option quotations for different ma-
turities. Implied volatilities are sensitive to any 
change or events that might affect fundamentals. 
The following chart shows that how the implied 
volatilities were shifted after various events had 
occurred. (Graph 7.)
In last year more and more sources underpin 
that not only the current and expected inventory 
level, supply demand balance but other factors 
such as EURO/$ rate has effect on outright 
crude price.

F X  R A T E S
In theory FX rate should not affect the price 
of oil. However last year interesting associa-
tion can be observed in the market. In a market 
where the physical supply and demand is the 
main driver of price setting on mid to long term, 
short term juncture by chance can occur. What 
kind of theory can exist behind this logic? The 
dollar movements raise the issue of managing 
oil revenues and reserves, but their impact on 
the fundamentals of the oil markets is limited.15   

From this perspective the implication of weaken-
ing dollar can be better addressed in the context 
of the FX market – through the invoicing of oil 
in non-USD currencies and the diversifi cation 
of reserves away from USD assets- rather than 

Kihívások

Graph 3. Commodities indices investment in last 15 years 12

Graph 4. NYMEX open interest and position of non-commercial 
players in last 2 years 13

12 Totsa presentation at Energy Risk Mgmt conference, Geneva 2007
13 Reuters, ICE
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through measures impacting the functioning of 
the oil market itself. A widespread misconcep-
tion is that the value of the dollar and the price of 
oil are linked by a clear indirect relationship. This 
belief has grown last year (see correlation graph 
below). (Graph 8.)
Firstly, there is no evidence that periods of dollar 
weakness are associated with higher oil prices 
and historically, a wide range of behaviour has 
been displayed. Arguably a weaker dollar makes 
oil cheaper for non-dollar consumers whereas it 
squeezes profi ts for non-US producers, which 
should prove supportive for prices over time. 
While the magnitude of the effect is far from 
clear, its transmission would involve substantial 
time lags. Refi neries are often insulated from 
fl uctuations in the value of dollar as both the in-
put and output is priced in dollar, the main spare 
part market (for investments and maintenances) 
is dollar denominated, so energy and labour re-
lated costs change in strong correlation with dol-
lar FX rate. But also this effect does not reshape 
refi ning profi tability and demand from one quar-
ter to another. (Graph 9.)
After analysing the physical fundamentals, for-
ward curves and exchange rates, in the next 
section I will clear the role of fi nancial investors 
in the oil market. Many market participants (e.g.: 
OPEC, Governments) blame fi nancial investors 
with speculation and infl ating prices according 
to their needs. So let’s see the reasons behind 
commodity investments.

Effect on MOL Group

MOL is a downstream heavy, integrated com-
pany, which has been profi ting from favourable 
refi nery environment and because investment 
that were carried out at the right time. The 
Group could generate record profi ts in the pe-
riod of skilled workforce and investment material 
shortage. But in the coming years MOL should 
prepare for losing some advantage of this posi-
tion as other refi ners’ investments will come into 
operation and it should resist the pull market in 
human workforce to hold competitiveness and to 
fuel growth further. 
For an integrated oil company, a broader portfo-
lio helps balancing the risks in a volatile price en-
vironment. Degree of integration is determined 
by the achieved added value of the projects cor-
relation among individual business lines and pos-
sible synergies. . 
A sophisticated risk/return evaluation can 
strengthen the conscious portfolio building and 
reduce the individual project risks. This approach 
has been applied more and more in Upstream 

Graph 5. Spot crude price and shape of forward curve

Graph 6. Differential between spot and 5 yr deferred price

14  Graph 7
Event 1: 9/11 terrorist attack against US
Event 2: Iraqi war launched and signifi cant economic recovery in the 
US
Event 3: Growth in China’s oil demand, recovery in production achiev-
ing comfortable stock levels.
Event 4: Comfortable stock levels but increasing uncertainties on long 
term prices due to China’s increasing demand, turmoil in Nigeria, Hur-
ricane Ivan
Event 5: Hurricanes Rita & Katrina
Event 6: Lower increase rate in global oil demand at substantial world-
wide stock level. 
Implied volatilities and the forward curve for different maturities should 
be used together when the expected future tendencies are analysed.

14  based on Morgan Stanley implied volatilities
15  Barclays: Commodity Daily Briefi ng, Nov. 21 2007
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“in pipeline” project’s evaluations. But extended 
application of this model to Group level would 
add an appropriate tool into project evaluations 
in order to achieve our strategic targets.
The real difference between the oil companies 
will be how systematically their portfolio is se-
lected; managed and if necessary, streamlined. 

Summary

The physical supply and demand determines 
the prices of oil market, but because of inelas-
tic demand and rigid supply, shocks can angle 
the market prices, overreacting the changes in 
fundamentals. Because oil is a capital intensive 
heavy industry, it takes 3-7 years to realise in-
vestments in the market for easing supply crunch 
or adjusting demand. 

Financial investors’ role is ambiguous. From one 
side they provide liquidity in the market and more 
effi cient market refl ects better all pieces of in-
formation. Investors soften the price movements 
acting as buyer at lower end of a price range and 
seller at higher end. But in case of any fi nancial 
crackdown their exit from the market can result 
big drop in prices, so the interdependency be-
tween fi nancial markets is growing. 

In this volatile price environment a good portfo-
lio approach can help diminish individual projects 
risks exposed to oil price (among others such as 
costs, constructions etc.).

 
Additional Source of Information:

[1.]   BP Statistical Yearbook, 2007
[2.]   CERA: $100 oil: Moving Deeper Into Un-

charted Territory CERA alert; 2008 Jan.
[3.]   Drs. Michael S. Haigh, Jeffrey H. Harris, 

James A. Overdahl and Michel A. Robe :: 
Market Growth, Trader Participation and 
Pricing in Energy Futures Markets; CFTC’s 
Offi ce of the Chief Economist Releases 
Study, 2007 Feb.

[4.]   PIRA sources
[5.]   Argus publications (Global Markets and FSU 

Energy)
[6.]   Reuters sources, articles
[7.]   IEA Oil Market Reports

Szaklektor: Papp Tibor

 
   

16 Graph 8. Correlation between $/EURO and oil price in 2007

17 Graph 9. $/EURO and oil price in last 12 years

 16 Societe Generale: The oil market and subprime crisis (Dec 2007)
 17 Market data from Reuters
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Participant  Active or passive  Activity versus 3 years ago? Recent Trends
  Buyers or sellers  

  New or old 

Energy Producers 
(E&P companies)

Energy 
Consumers 
(Utilities, airlines, 
railroads, industrials)
"

Financial 
Institutions
(Banks)"

Trend Players 
(Commodity Trading
Advisors)

Macro Hedge 
Funds

Institutional 
Investors 
(real money pension 
funds, mutual funds, 
retail investors)

Sellers: The natural sellers in the energy 
markets. 
Producers typically hedge 2-3 years out 
but can now fi nd suffi cient liquidity to 
hedge as much as 7 years out 
Old: Active hedgers since early 1990s 
Active: May trade anywhere from daily to 
annually depending on hedging program

Buyers:The natural buyers in the energy 
markets. Consumers typically hedge 1-3 
years out, but increasingly may go out as 
far as 5-7 years in products with suffi cient 
liquidity 
Active: May trade anywhere from daily to 
annually depending on hedging program
Old: Active hedgers since early 1990s 

Buyers or sellers: Depending on 
customer business and view of the market. 
Banks may make markets as far as 10+ 
years forward
Active: Trade daily making markets (forw. 
and structured business) and/or trading 
risks (proprietary trading). May have long 
or short term prop. view 
Old: Altough the mix of banks in energy 
changes, banks have been market-makers 
and risk taking in energy industry since the 
inception of these markets.

Buyers or sellers: Depending on market 
trend
Active: Fast moving, directional, tend to 
enter and exit positions quickly
Old: CTAs have traded energy for years"

Buyers or sellers: Depending on view 
of the market. On average in recent years, 
hedge funds more long than short given 
the price trend. Funds may participate in 
any part of the curve and have chosen 
particular interest in ??? deferred price and 
volatility, adding liquidity and price clarity to 
that part of the curve
Active: Take proprietary risk daily. May 
have long or short term views and  and 
take directional or relative value positions 
in the full range of energy products. 
Old and new: Not new to the energy per 
se but more professional and putting more 
money toward this space in the last ~3 
years.

Buyers: Institutionals enter the market 
almost exclusively from the long sidevia 
products like Commodities indices and 
other linked notes
Passive: Take long-term, generally 
directional views. Tend not to enter or exit 
positions on short term fl uctuations.
New: Institutional investors have really 
only started to participate in the energy 
space in the past ~3 years

Down: Signifi cantly less day-
to-day tactical hedging at high 
prices. Remaining deals are 
large, occational, one-off M&A 
related strategic hedges. Options 
strategies generally preferred 
over swaps, for downside 
protection with upside exposure

Up: If anything, consumers have 
hedged more actively as prices 
have risen. The percentage of 
hedges done with options rather 
than swaps has increased to 
guarantee upside protection with 
dowside participation

Up: Interest has arguably 
increased with price. A larger 
number of banks are committing 
more resources to the energy 
space.

No signifi cant change

Up: Generally more dollars 
in energy, but also more 
sophisticated and varied 
involvement in full range of energy 
products

Up signifi cantly: Major infl ow 
of money and interest in 
commodities as an asset class 
that really did not exist in a 
meaningful way 3 years ago

× Some hightened interest 
in forward selling from high 
cost producers as prices 
have dipped
× Section 29 hedging has 
also featured prominently 
in recent period

× Increased fl exibility in 
timing of hedge execution. 
Signifi cant interest on 
price dips.
× More involvement 
from small consumers as 
energy takes bigger share 
of business risk and cost 
structure
× Shift towards hedging 
specifi c risk exposure as 
traditional 'policy hedge' 
correlations break down

× No signifi cant change
× Increased focus on 
investor business at many 
institution"

× No signifi cant change

× End-year profi t-taking 
came early this year, and 
was characterised by 
selling in the front of the 
curve to hedge deferred 
lengths. Little liquidations 
of long-dated positions 
was observed.
× Exiting of one large risk 
taker had some notable 
impact on curve structure 
and volatility in natural gas 
but was reasonably well 
absorbed in the market.

× Negative performance 
relative to other asset 
classes in Q3 meant 
signifi cant infl ows for 
rebalancing at the end of 
the quarter
× Ongoing interest seen in 
commodities as an asset 
class; fresh allocations 
expected in the new year.
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Abstract

MOL started to survey its employees’ 
attitudes towards their job and work-
place conditions in 1996. As the fi rst 
survey was quickly followed by other 
surveys with similar purpose but part-
ly different approach, more and more 
learning points have been collected by 
concerned HR professionals of MOL.    
The biggest challenge of corporate 
studies that requires solution are two-
fold: to ensure that survey provides 
an actionable basis to derive precise 
improvement actions and to maintain 
the ‘momentum’ needed to launch and 
implement improvement those actions 
that are ultimately the reason of the 
survey.    
In 2006 new employee survey was deliv-
ered. Survey methodology was revised 
by internal experts and was standard-
ized at group level. Present article in-
troduces the background of this survey 
reviewing the main issues that shaped 
survey design and describes major pro-
cess steps. As we see it, this revised 
survey proved to be successful in prac-
tice, which offers a good opportunity to 
avoid that MOL Group employee survey 
remains a one-shot event and, instead, 
to introduce a regular tool that can 
shape our corporate culture to a better 
workplace.            

Összefoglalás

A MOL elsôként 1996-ban vizsgálta 
munkavállalói attitûdjeit munkájuk és 
munkahelyük iránt. Az elsô vizsgálatot 
hamarosan hasonló célú, de részben 
eltérô módszertanú felmérések követ-
ték. E felmérések sora számos módszer-
tani tanulságot is szolgáltott az ezzel 
foglalkozó belsô szakemberek számára. 
Minden vállalati felmérés központi prob-
lémája annak megoldása, hogy a felmé-
rés minél használhatóbb alapot adjon 
konkrét fejlesztési akciók beazonosítá-
sára, továbbá ne fogyjon el a lendület a 
felmérés után sem, hanem beinduljanak 
azok a fejlesztések, amelyek a folyamat 
valódi célját és értelmét adják.  
A MOL-ban legutóbb 2006-ban zajlott le 
kérdôíves munkavállalói felmérés egy 
vállalaton belül kidolgozott, immár cso-
portszinten egységes módszertannal. 
Jelen cikk e felmérés  hátterét mutatja 
be, áttekintve mind a fôbb szemponto-
kat, amelyek a felmérés átdolgozását 
vezérelték, mind a teljes folyamat fôbb 
lépéseit. Úgy értékeljük, a megújult fel-
mérés a gyakorlatban eredményesnek 
bizonyult, s ez alapot ad arra, hogy a 
MOL-csoport munkavállalói felmérése 
ne csak egyszeri alkalom legyen, hanem 
vállalati kultúránk formálásának fontos 
eszköze, közös célunk a jobb munka-
hely megteremtése érdekében.

Fókuszban

Ami a Kerekasztal mögött van, 
avagy a legutóbbi munkavállalói 
elkötelezettség felmérés 
módszertani háttere

Buláth Zsolt  (34) 
Igazgatásszervezô, szociológus;
MOL Nyrt, Humán Erôforrás

Tóth Anna Regina (24) 
Egyetemi hallgató, 
ELTE Társadalomtudományi Kar, szociológia szak  
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A munkavállalói elégedettség vizsgálata több évti-
zedes múltra tekinthet vissza és napjaink vállalati 
gyakorlatában bevett eszköznek számít1. A MOL 
1996 óta vizsgálja a munkavállalók attitûdjeit 
munkájuk és annak körülményei (pl. vezetés, 
szervezet, kompenzáció, munkakörnyezet, stb.) 
iránt. Az elsô kérdôíves felmérést hamarosan ha-
sonló vizsgálatok követték (1997, 2001, 2004), 
ezzel hagyományt teremtve vállalatunknál a mun-
kavállalói légkör és elégedettség felmérésében. 
2006-ban immár csoportszinten egységes mód-
szertant alkalmazva végeztük el az eddigi legki-
terjedtebb és legrészletesebb munkavállalói fel-
mérést, hat ország tizennyolc vállalatának, több 
mint 13 500 munkavállalójára kiterjedôen2. Az 
eredmények alapján 2006 ôszétôl megkezdôdött 
a fejlesztési akciók kialakítása és végrehajtása. 
Az felmérés idei, 2008-as ismétlésével pedig 
lehetôség nyílik arra, hogy megmérjük sikeresek 
voltak-e a beindított akciók, illetve hol és milyen 
területen történt elôrelépés. 
Jelen cikk a legutóbb felmérés módszerét és hát-
terét kívánja bemutatni a fejlesztô szemszögébôl. 
Noha a cikk elsôsorban a felmérés módszereirôl 
szól, fontosnak tartjuk már a bevezetôben hang-
súlyozni: a felmérés önmagában véve csak egy 
eszköz, az abból eredô fejlesztések kiindulópont-
jaként szolgál. Ezért nem elegendô pusztán a 
felmérésre, a kérdôív kialakítására koncentrálni, 
hanem a felmérés kialakításának folyamatában a 
felmérést követô lépéseket, a teljes fejlesztési 
folyamatot is meg kell tervezni elôre és töreked-
ni kell következetes végigvitelére, mert e nélkül 
– s ez gyakori jelenség sajnos – a legjobban ki-
alakított felmérés eredménye is csak egy elfekvô 
adat marad az irodai számítógépeken. A konkrét 
fejlesztések megtételén túl a munkavállalói fel-
mérések közvetett célja egyúttal az, hogy a mun-
kavállalói megkérdezés a vállalati mûködés és 
kultúra integráns része legyen, így a munkavál-
lalók véleménye és visszajelzései is minél inkább 
beépüljenek az arról való közös gondolkodásba: 
mi az, amit jól csinálunk a vállalatnál és mi az, 
amin változtatni szükséges. 

Visszatekintve a munkavállalói felmérések tör-
ténetére a MOL-ban, úgy látjuk, az elmúlt évek 
során túljutottunk a kezdeti lelkesedésen és azt 
követô „kiábrándulási” szakaszon is. Az alábbi-
akban foglaljuk össze azokat a felmerült, tipikus-
nak mondható problémákat és vezetôi kérdése-
ket, amelyekkel szembesültünk:  
•  Túl „puha” elméleti háttér és eszköz. Sok vezetô 

fejezte ki azt az érzést, hogy számukra az ilyen 
típusú felmérés túl „puha” és absztrakt (azaz 

túlságosan az érzésekrôl, véleményekrôl, így 
megfoghatatlan dolgokról szól), és alapvetôen 
nem vezetôi, hanem HR felmérésnek tartják, 
amelynek eredményeit nem igazán tudják saját 
akciókká formálni. Erôsítette ezt az ellenérzést, 
hogy gyakran már a kérdôívek kérdései sem 
tûntek relevánsnak, azaz nem láttak átfedést a 
kérdések és a számukra „élô” mûködési prob-
lémák és kérdések között. 

•  „Elégedettség”, mint vitatott fókusz. Nem tel-
jesen világos sokak számára az üzleti eredmé-
nyesség és a munkavállalói elégedettség kap-
csolata. Noha bizonyos pozitív összefüggést 
mindenki érzékel, a rendszerint bemutatott ér-
vek sokkal inkább hétköznapi, túlzottan általá-
nos okoskodáson alapulnak, mintsem világos 
és empirikusan igazolt ok-okozati összefüggé-
sek bemutatásán. 

•  Szkeptikus kitöltôk. Nem csak a vezetôk visel-
tetnek távolságtartással a munkavállalói felmé-
rések iránt. Ilyen kérdôívekkel találkozva sokan 
a munkavállalók közül úgy gondolják, a kérdé-
sek számukra sem relevánsak, továbbá nem is 
érdemes idôt fordítaniuk a válaszadásra, mert 
„úgysem nem változik semmi”, és „a vezetôk 
sem olvassák el”. Ezek az érzések gyakran 
annyiban megalapozottak, hogy igen könnyû 
belekerülni egy ördögi körbe: a vezetôk nem 
érzik magukénak a kérdôívet, ezért kevésbé 
buzdítják kollégáikat a kitöltésre, így alacsony 
lesz a kitöltési arány, ami tovább rontja a fel-
mérés használhatóságát és az akciótervezés 
színvonalát, ezért a munkavállalói visszajelzés 
is elmaradozik, s végül változás alig lesz ta-
pasztalható, ami hatással bír a következô fel-
mérés eredményére és növeli a munkavállalók 
szkepszisét az ilyen típusú megkeresésekkel 
kapcsolatban. 

A 2006-os felmérés megtervezésekor úgy lát-
tuk, a fenti problémák megválaszolása elenged-
hetetlen a továbblépéshez. A megfelelô válaszo-
kat keresve végül több ponton változtattunk a 
korábbi módszereken. Az elsô lépés a felmérés 
fókuszának újradefi niálása volt. 

Elégedettség helyett elkötelezettség 

A munkavállalói felmérések használhatóságának 
és lehetséges vizsgálódási irányainak megérté-
séhez érdemes röviden áttekintetnünk az ezzel 
kapcsolatos elméleti és történeti hátteret. 
A XX. század elején a taylorizmus3 tagadása-
ként, Mayo4 kísérletei nyomán jött létre az Em-

Fókuszban

1   Egy 2005-ös regionális HR felmérés eredményei szerint Magyarországon a megkérdezett vállalatok 45%-a méri alkalmazottai elégedett-
ségét. Ez az arány Csehországban 60 százalék, Lengyelországban és Szlovákiában 70 százalék, míg Ausztriában 77 százalék. Forrás: HR 
Portál cikke http://hrportal.hu/index.tml?page=article&id=45617

2   A 2006-os felmérésbe bevont vállalatok: MOL, Slovnaft, TVK, MOL Földgázszállító, MOL-LUB, MOL Romania, Explant, Petrolszolg, 
SMaO, MOL Austria, Roth-Heizöle, Slovnaft Ceska, Slovnaft Polska, MOL-Trans, Slovnaft Trans, GES, Geoinform, Slovnaft VURUP



Kihívások2008/1

17

beri Kapcsolatok irányzata (Human Relations). 
Míg Taylor az embert olyan gazdasági lényként 
írta le, aki pusztán az elôírt feladatokat hajtja 
végre, így a „gép meghosszabbított karjává” 
válik, az új kísérletek eredményei5 a szervezési 
kérdésekrôl az emberi tényezôk felé irányították 
a fi gyelmet. Mayo kutatásai nyomán mozgalom 
indult el, hogy a teljesítményt különféle szociális 
és vezetési tényezôk befolyásolásával növeljék. 
Számos pszichológus csatlakozott a Mayo által 
megkezdett kutatási irányhoz, s megkezdôdött a 
XX. század 50-es éveitôl a szervezetpszichológia 
és a szervezeti magatartástudomány kialakulása.
A szervezeti magatartás tudományterülete azt 
feltételezi, hogy az egyén teljesítménye nagyban 
meghatározza a szervezeti teljesítményt. A mun-
ka iránti pozitív attitûdök elôsegítik a jobb egyéni 
munkateljesítményt, míg a hiányuk megbetege-
déshez, hiányzáshoz, magas fl uktuációhoz ve-
zetnek, mely a szervezet számára veszteséget 
jelentenek. Munkavállalói szempontból a munka 
és munkahely iránti pozitív attitûdök azért fonto-
sak, mert a munkával való elégedettség az ál-
talános (élet)elégedettség része, így hozzájárul 
az egyén mentális és fi zikai egészségéhez és ki-
teljesedéséhez. Tehát a munkavállaló munkában 
való öröme és kiteljesedése mind az egyén mind 
a szervezet célját képezi. E látszólag könnyen 
belátható tézisek ellenére azonban tény, hogy 
a pozitív szervezet és munka iránti attitûdök és 
a szervezeti teljesítmény közötti kapcsolatot 
eddig empirikusan nem sikerült minden kétsé-
get kielégítôen modellezni és bizonyítani, azaz 
valószínûsíthetô, hogy sokkal bonyolultabb és 
összetettebb összefüggésekrôl van szó 6. 

Amit biztosan állíthatunk: a szervezetekben te-
vékenykedve az egyén kialakítja saját vélemé-
nyét arról a dologról, amit tennie kell. Ezek alap-
ján mutat kisebb vagy nagyobb hajlandóságot 
elvégezni egy bizonyos feladatot. Tehát nagyon 
fontos szerepet töltenek be a munkavégzés so-
rán az arra irányuló értékek és a attitûdök. Az 
attitûd olyan értékelô beállítódás, melyek érzelmi 
irányultságunkat is tükrözik. Szervezeti keretek 
között megkülönböztethetô két attitûd:

1.  Munkával való elégedettség. Ez az attitûd jel-
lemzôen visszavezethetô olyan tényezôkre, 
mint pl. mennyire jelent kihívást a munka, 
mennyire találjuk az érte kapott javadalmazást 
méltányosnak, mennyire szimpatikus a munka-
környezet és a légkör, mennyire támogatók a 
vezetôk és a kollégák. Ha ez az attitûd fennáll 
a munkavállaló vélhetôen kisebb hajlandósá-
got mutat a szervezetbôl való kilépésre.

2.  Szervezet iránti elkötelezettség, amely „a 
szer vezet céljainak meggyôzôdés alapján 
tör ténô elfogadását, a szervezet és vezetôi 
iránti lojalitást és a szervezethez tartozásnak 
tulajdonított fontosságot foglalja magába7”. A 
nagyobb elkötelezettség, a nagyobb fokú azo-
nosulás és elfogadás miatt az egyén a szerve-
zet problémáit a nagyobb mértékben tekinti a 
maga problémáinak, és az átlagoshoz képest 
többet ad bele a munkájába, többet teljesít a 
minimálisan elvártnál. 

A két attitûd szorosan összefügg: nem valószínû, 
hogy valaki nagyon elkötelezett de nagyon elé-
gedetlen (legalábbis hosszabb idôszakon át nem 
lehetséges), az már inkább elképzelhetô, hogy 
valaki nagyon elégedett de nem különösebben 
elkötelezett. Gyakori ezért a két attitûd viszonyát 
szintenként megközelíteni, tehát az elégedettség 
az alap, amelyre az elkötelezettség épül, azaz ez 
utóbbi mindenképpen magasabb elvárásnak szá-
mít8. Ennek megfelelôen az utóbbi idôben látható 
egyfajta elmozdulás a vállalati gyakorlatban az 
elégedettség mérésétôl az elkötelezettség mé-
résének irányába. 
A két attitûd közötti további fontos különbség, 
hogy az elkötelezettség sokkal inkább a szer-
vezet és az ember közötti kapcsolatra fi gyel, a 
kettô illeszkedését helyezi a középpontba. Ennek 
megfelelôen a szokásos elégedettségi tényezôk 
mellett (pl. munkakörnyezet, javadalmazás, stb.) 
szükséges a szervezeti tényezôk tágabb körét 
bevonni a vizsgálódásba (pl. az egyén és a szer-
vezet céljainak illeszkedése, a munkahelyi szere-
pek, feladatok, szabályok tisztasága, a szereplôk 
közötti bizalom és elfogadás szintje, stb.). A 
vizsgálódás fókuszának e szükséges kitágítá-

Fókuszban

3   Frederic Taylor (1856-1915) mérnök, aki a gyakorlatban megfi gyelt hiányosságokra, pazarló és célszerûtlen megoldások kiküszöbölésére 
kiépíti rendszerét az ún. „scientifi c management”-et. Célja a munkafolyamat mérésével, optimalizálásával és szabályozásával elérni, hogy a 
gépek együttmûködô ember képességei is maximálisan kihasználtassanak.  

4   Elton Mayo (1880-1949) eredetileg harvardi pszichopatológus professzor, akit az ún. “Hawthorne Studies”, az 1920-as években az AT&T 
Western Electric Company vállalat ciceroi (Illinois, USA) ipartelepén végzett kísérletsorozat tett híressé és irányzatalapítóvá. A 20 éven 
keresztül zajló kísérlet-sorozat lett a szimbolikus mérföldköve annak a történeti folyamatnak, amelynek során átalakult a menedzsment-
tudományok emberi igényekrôl alkotott feltevése. 

5  Mayo kutatásai eredetileg a különbözô munkakörülmények hatását vizsgálták a teljesítményre, és meglepô eredményt hoztak: az er-
gonómiai és munkaszervezési tényezôkhöz képest a termelékenységre jobban hatottak a szociális tényezôk. Az eredményeket a kutatók 
által folytatott munkavállalói interjúk is megerôsítették. 

6  Felmerült például az is, hogy az ok-oksági összefüggés iránya lehet fordított: nem az elégedettség vezet jobb teljesítményhez, hanem a jó 
teljesítmény okoz nagyobb elégedettséget. 

7 Csepeli György: A szervezkedô ember – A szervezeti élet szociálpszichológiája. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 121.o. 
8  pl. Hewitt Associates „Legjobb Munkahely” felmérés alapjául szolgáló elméleti keret
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sa egybeesett fejlesztési szándékunkkal. Az új 
tényezôk beemelésétôl azt vártuk, hogy olyan új, 
fontos összefüggéseket tárnak fel, amelyek ko-
rábban esetleg rejtve maradtak.

A kérdôív 

A kérdôív fókuszának megváltoztatása a kérdôív 
struktúrájában két alapvetô változást indukált: 
egy új elsô blokk beemelését és a második (ko-
rábbi felmérésbôl átvett) blokk átalakítását. 
Az új elemként létrehozott elsô kérdôív blokkba 
9 kérdés került, amely mind válaszadóra vonat-
kozott, és azt vizsgálta, hogy a munkavállaló 
mennyire érzi magát elkötelezettnek. Olyan kér-
déseket tettünk fel, mint pl. „Mennyire esik egy-
be, amit elvár egy munkahelytôl, és amit a mun-
kahelye kínál?”, „Mennyire ösztönzi munkahelye 
jobb teljesítményre?”, „Ajánlaná-e másoknak is 
a munkahelyét?”. A feldolgozás során ezekre 
a kérdésekre adott válaszok belsô összefüggé-
seinek elemzése alapján megkülönböztettük és 
három csoportba soroltuk a válaszadókat elköte-
lezettségük mértéke szerint. 
A második kérdésblokk a munkahelyre vonat-
kozó állításokat tartalmazott. Itt modellünkben 
a korábbi elégedettségre vonatkozó, azonban 
részben most átdolgozott kérdések mellé be-
emeltünk egy teljesen új, mûködésrôl szóló di-
menziót, kiszélesítve ezzel a vizsgálódás körét. 
(Lásd ábra 1.)
A kérdéscsoportokat elméleti alapon alakítottuk 
ki, és 2-4 kérdéssel bontottuk ki, így a kérdôív 
e blokkja körülbelül 50 kérdést foglalt magába. 
Válaszadásra attitûdskálákat ajánlottunk fel a 
kitöltôknek, tehát pozitív állításokat tettünk (pl. 
jó a munkakapcsolatom a kollégákkal; ismerem 
szûkebb szervezeti egységünk stratégiai céljait, 
stb.) és a válaszadónak 5 fokú skálán kellett je-
leznie, hogy mennyire ért egyet az állítással. 
A két blokkból képezett összevont, de egymástól 
független változók megléte lehetôvé tette, hogy 
vizsgáljuk az egyéni és egyedi elkötelezettség 

és a szervezeti tényezôk közötti összefüggést, 
a kölcsönös hatások erôsségét. 

A kutatási dizájn 

A felmérés fókuszának a megváltoztatása mel-
lett további pontokon kellett változtatnunk a fel-
mérés „dizájnjában” is, annak érdekében, hogy 
a felmérés minél használhatóbb legyen akció-
tervezésre. Ahogy a korábbiakban is hangsú-
lyoztuk, a kérdôívben vizsgált kérdések kitöltôk 
számára való relevanciája és a megfogalmazás 
közérthetôsége kulcsfontosságú volt. A meg-
oldás különös nehézségét az adta, hogy az 
eredmények összehasonlíthatósága érdekében 
minden területre ugyanazt a kérdôívet kívántuk 
eljuttatni, tehát olyan „közös nyelvet” kellett 
használni, amely elég általános volt ahhoz, hogy 
mindenhol ugyanazt értsék alatta, de elég konk-
rét ahhoz, hogy adott, egyedi szervezet munka-
vállalói számára értelmezhetô legyen. (Ráadásul 
a „közös nyelv” olyan értelemben sem létezett, 
hogy különféle nyelveken beszélnek a MOL-
csoport munkavállalói, azaz ügyelni kell arra, 
hogy a fordítások ne okozzanak értelemváltozta-
tást.) A kérdôív kialakítására ennek megfelelôen 
igen hosszú idôt, két hónapot szántunk. 
A folyamat a felsôvezetéssel való egyezteté-
sekkel, az igényeik, elvárásaik megismerésével 
kezdôdött. Az ô elvárásaik és a mi módszerta-
ni megközelítésünk alapján összeállított kérdôív 
korai verzióit elsôként tágabb vezetôi körben 
véleményeztettük, majd csoportos munkavál-
lalói próbakitöltéseket szerveztünk, mind US, 
DS, PetChem és funkcionális területen, mind 
a MOL-ban, a Slovnaftban és a TVK-ban is. A 
próbakitöltéseket csoportonként 10-12 fô mun-
kavállaló bevonásával végeztük, amely során a 
kitöltést csoportmegbeszélés követte. A meg-
beszélések eredményei alapján a kérdéseket 
tovább fi nomítottuk. A fi nomított tervezetet az 
üzemi tanács is megkapta és véleményezte. 
A legvégsô szakaszban felsôvezetôkbôl álló 
„szerkesztôbizottsággal”, majd az Ügyvezetés-
sel (EB) fogadtattuk el a kérdôívet. 
A korábbi felméréseknél azt tapasztaltuk, hogy 
az eredmények felhasználhatóságának másik 
akadálya a nem releváns kérdések mellett az, 
hogy magasabb szervezeti szintekre készülnek 
riportok, ahol az eredmények szükségképpen 
elmosódottakká válnak, azaz az egyes, alsóbb 
szervezeti egységek közötti fontosabb különb-
ségek feloldódnak az átlagban. Ezért arra töre-
kedtünk, hogy a korábbi felméréssekkel ellentét-
ben ne csak a divíziók és a nagyobb funkcionális 
egységek szintjén, hanem ennél kisebb egysé-
gekre is álljanak rendelkezésre eredmények, így 
lehetôvé váljon a helyi szinten egyedi problémák 

Fókuszban

Ábra 1. A kérdôív két blokkjának kérdéscsoportjai  

 Elégedettségi dimenzió    Szervezeti mûködés dimenzió
 kérdéscsoportjai    kérdéscsoportjai
 Jövedelem    Világos célok 
 Munkakör tartalma  Korrekt humán politikák és gyakorlatok 
 Munkafeltételek   Bizalom a felsôbb vezetésben 
 Fejlôdési   Következetes teljesítmény 
 és karrier lehetôségek    Menedzsment 
 A munkáltató imidzse    Jól szervezett, 
    fegyelmezett folyamatok 
 Visszajelzés és elismerés   Folyamatos fejlesztés
 Munkatársi kapcsolatok   Támogató szervezeti kultúra
 Közvetlen felettes(ek)   Egységek közötti jó együttmûködés



Kihívások2008/1

19

felismerése és kezelése. A kérdôív legelején 
ezért a kitöltô szervezeti egységét alacsonyabb 
szinten kértük megnevezni. Az eredmények 
alacsony szintre való lebontásának gátja, hogy 
minél lejjebb megyünk a szervezetben, annál 
nagyobb mértékben érezhetik a kitöltôk fenye-
getve az anonimitásukat, amely megôrzésének 
a lehetôségét nem kívántuk elvenni, hiszen 
az alapvetô hatással van a válaszadásra. Ezért 
kérdôív elején a választásra felkínált alacso-
nyabb szintû szervezeti egységeket rendkívül 
körültekintôen kellett meghatározni (tehát ne le-
gyenek se túl kicsik, se túl nagyok). E mellett fel 
kellett áldoznunk a szokásos demográfi ai válto-
zókra való rákérdezést is (pl. nem, életkor, mun-
kaviszony hossza, stb.). Noha e változók fontos 
magyarázó erôvel bírnak az egyének attitûdjeire 
vonatkozólag, úgy véltük, az akciótervezés ér-
dekeit jobban szolgálja a szervezeti, mintsem a 
demográfi ai változók elônyben részesítése. A 
kérdôív-szerkesztési feladat bonyolultságát jól 
jellemzi, hogy a sok szervezeti és nyelvi válto-
zat miatt az egységes kérdôív a gyakorlatban azt 
jelentette, hogy 32, kisebb-nagyobb mértékben 
különbözô verziót készítettünk el és juttattunk el 
az egyes területek munkavállalóihoz. 
A felmérésnek a „Kerekasztal” elnevezést adtuk, 
mely szándékunk szerint annak céljára utal: véle-
ménycserét kezdeményez a munkahelyünkrôl, 
tehát az alulról felfelé irányuló kommuniká-
ciónak kíván teret engedni. A cél érdekében 
minden munkavállalót meg kívántunk szólítani 
kérdôívünkkel.  (A korábbi felmérés mintavételes 
eljárást használt, a mintába bekerültekhez jutta-
tott el kérdôívet.) 
A válaszadási hajlandóság növelése érdekében 
a kérdôívek kitöltésére kétféle lehetôséget kí-
náltunk fel: on-line elektronikus és papír-alapú 
kérdôívet. Mindkét lehetôség mindenki számá-
ra adott volt, így ki-ki szabadon dönthette el, 
melyik lehetôség a szimpatikusabb számára. 
A papír kérdôívet megcímzett válaszboríték kí-
sérte, melyet postára adva, vagy a kihelyezett 
gyûjtôládába dobva juttathatott vissza a válasz-
adó. Az elektronikus kérdôívet Internetes webol-
dalon helyeztük el, tehát munkahelyen kívülrôl is 
bármikor elérhetô volt. A külsô hálózaton lévô 
oldalt azonban hívatlan látogatók elôl védeni kel-
lett, ezért csak felhasználónév és jelszó haszná-
latával lehetett belépni. Mivel ez azonosításra is 
szolgálhat, ezért ezt úgy kellett megoldani, hogy 
a válaszadókat meg tudjuk gyôzni arról, a kód 
nem azonosítást, csupán a weboldal biztosítá-
sát szolgálja. Ezért nem a saját vállalati belépési 
kódokat, hanem a rendszer által véletlenszerûen 
generált kódokat osztottuk ki a munkavállalók 
között, és arra bíztattuk a kitöltôket, hogy akár 
cseréljék is ki egymással a kódokat. Elektronikus 
kitöltés megoldásakor egyúttal ügyeltünk arra is, 

hogy a kérdôív egy esetleges félbeszakítás ese-
tén is folytatható legyen. 

A munkavállalók tájékoztatása a felmérés indítá-
sa elôtt két hónappal kezdôdött el. A felmérésrôl 
több módon is tájékoztattuk a dolgozókat: a 
Panoráma egymást követô lapszámaiban, kör 
e-mailben, de felhasználtunk új eszközöket is 
így, használtuk az on-line reklám kampányoknál 
szokásos ún „pop-up” ablakokat is a CIP oldala-
in, valamint a folyosókra kihelyezett nagyméretû 
plakátokkal is igyekeztünk a fi gyelmet felkelteni. 
Az elôkészítés során kiválasztottunk és bevon-
tunk egy külsô partnert is. A cég feladata az ered-
mények feldolgozása volt, ezáltal is biztosítva az 
objektivitást, és a válaszadók anonimitását. 
Módszertani szempontból fontos kritérium volt, 
hogy a felmérést mindenhol ugyanabban az 
idôben, azonos módszerekkel végezzük, ezért 
a szervezés igen bonyolult feladat volt. További 
megoldandó nehézséget jelentett, hogy a kitöl-
tési idôszak során a visszaküldési arányokat fo-
lyamatosan monitorozni tudjuk, így lehetôségünk 
legyen beavatkozni azokon a területeken, ahol a 
kitöltési arányok valamilyen okból alacsonyak 
maradtak. Ahol ez szükséges volt, a kitöltési 
idôszakot meghosszabbítottuk. 

Az eredmények

A kérdôívek feldolgozása és az eredményeket 
bemutató riportok megírása két hónapot vett 
igénybe, amely a nyári idôszakra esett. Össze-
sen 13 500 dolgozóhoz jutott el a kérdôív, en-
nek 34%-a töltötte és küldte vissza azt (4557 
fô). Ez a visszaküldési arány a meghaladta a ko-
rábbi évek felméréseinek eredményeit, ezzel az 
eddigi legnagyobb szabású humán felmérésnek 
bizonyult. 

Módszertani szempontból a kérdôív megfelelt az 
elvárásoknak: 
•  A válaszadók által adott értékelések megosz-

lása kérdésenként is, illetve az ebbôl képzett 
mutatók (pl. elkötelezettség szintje) is közelí-
tenek a normál eloszláshoz.

•  A kérdôív egyes kérdéseivel az elkötelezett-
ség egyéni változásának 60%-a magyarázha-
tó, amely jó eredménynek számít.  

•  Az adatredukciós módszerek használata so-
rán (pl. klaszter elemzés) a létrejött csoportok 
(klaszterek) magas belsô és alacsony külsô 
összefüggés erôsséget mutattak. 

Felmérésünkkel arra kerestük a választ, hogy mi-
lyen a munkavállalók elkötelezettsége, és milyen 
tényezôk javítják, illetve rontják a munkavállalók 
elkötelezettségét. Az elkötelezettség mértékét 

Fókuszban
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a fent bemutatott elsô blokk kérdéseire adott 
válaszok alapján számítottuk. Az ott szereplô ki-
lenc kérdésre adott válaszok belsô összefüggé-
seinek elemzése alapján, ún. klaszter-elemzés 
módszerrel három csoportba soroltuk a válasz-
adókat elkötelezettségük mértéke szerint. 
A második blokk kérdéseire adott válaszok ösz-
szefüggései alapján kialakult empirikus kérdés-
csoportok (tehát az, ahogy a válaszadók fejében 
végül is összekapcsolódtak a kérdések na-
gyobb témakörökké) kis mértékben eltértek az 
általunk kialakított elméleti, 2 ábrán bemutatott 
kérdéscsoportoktól. A kérdôív elsô és második 
blokkjára adott válaszok alapján vizsgáltuk az 
elkötelezettség és a szervezeti tényezôk meg-
léte közötti összefüggést, a hatások erôsségét. 
Hatáselemzés során (ún. korreláció számítással) 
azt vizsgáltuk, mely szervezeti jellemzôknek van 
legnagyobb hatásuk a munkavállalói elkötelezett-
ségre. (Lásd ábra 2.). Itt azt találtuk, hogy az el-
kötelezettségre legnagyobb mértékben két kér-
déscsoport hatott, körülbelül egyforma súllyal: 
az egyik a vezetés színvonala (minden vezetôi 
szintet ideértve), a másik a javadalmazás, az 
elismerés. Ez az eredmény úgy interpretálható, 
hogy vélhetôen e kettô tényezô fejlesztésével 
lehet leginkább javítani a munkavállalók elkötele-
zettségén. E számok egyúttal azt is jelzik, hogy 
– ellentétben a gyakori közvélekedéssel – nem 
és kizárólag a javadalmazás számít, jelentôsen 
emelni a munkavállalók elkötelezettségén várha-
tóan nem lehetséges a vezetés színvonalának 
fejlesztése nélkül. 

Az általános összefüggések feltárása után, elem-
zésünk következô lépéseként minden szerveze-
ti szint és egység számára beazonosítottunk a 
javasolt beavatkozási pontokat. A lehetséges 
akcióterületeket két szempont kombinálásával 
jelöltük ki: egyfelôl fi gyelembe vettük (a fent 
megadott módon) mely szervezeti jellemzôk 
hatása bizonyult a legnagyobbnak az elköte-
lezettségre, másfelôl megnéztük e szervezeti 
tényezôk aktuális állapotát, meglétét vagy hiá-
nyát (azaz ahogy a kitöltôk értékelték azokat) az 
adott szervezeti egységben. A szervezeti szintû 
riportokban azokat szervezeti tényezôket jelöl-
tük meg elsôdleges beavatkozási területeknek, 
amelyeknek nagy volt a hatása az elkötelezett-
ségre és a kitöltôk szerint hiányoztak (azaz szint-
jük alacsonyra értékelt). Beazonosítottuk egyút-
tal azok a szervezeti tényezôket is, melyeknek 
nagy hatása volt a munkavállalói elkötelezett-
ségre és egyidejûleg magasra értékeltek a mun-
kavállalók szerint. Ezek tényezôk nevezhetôek 
meg az adott mértékû elkötelezettség pozitív 
okainak, tehát ezek azok a dolgok, amelyek a 
munkavállalók napi szintû elkötelezettségét biz-
tosítják. Az akciók kialakításakor tehát ezeket a 
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Ábra 2. Az egyes kérdéscsoportok hatása az elkötelezettségre. 
Az összefüggés erôsségét és irányát a számok mutatják (-1 és +1 
közötti intervallumon).    

Ábra 3. Az akcióterületek beazonosításának logikája és az akciók 
két területe   
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tényezôket szinten kell tartani, vagy kerülni kell, 
ami ezekre negatív hatással lehet. (Lásd ábra 3.) 
Ezek a javasolt fejlesztendô és „szinten tartan-
dó” tényezôk szervezetenként kisebb-nagyobb 
mértékben eltértek egymástól, s lehetôvé tették 
a szervezetek számára „testre szabott” akciók 
kialakítását. 
 Az itt röviden bemutatott gondolatmenet alapján 
összesen 80 szervezeti riportot készítettünk el. 

Az akciótervezés folyamata 

A felmérést a MOL-csoport vezetése részérôl 
nagy érdeklôdés kísérte. Az eredményeket be-
mutató riportok kiosztását követôen a MOL-
csoport felsôvezetése megkezdte az akcióter-
vezési folyamat irányítását. Az akciótervezésben 
mind a „fentrôl-lefelé”, mind a „lentrôl-felfelé” 
megközelítés érvényesült. 
Elsôként a felsôvezetés egynapos mûhelymunka 
keretében feldolgozta a csoportszintû eredmé-
nyeket, és megjelölte a fejlesztés irányait. A 
következô lépésben a MOL-csoport kétszáz 
vezetôje az ôszi felsôvezetôi összejövetelen 
nagycsoportos mûhelymunkán alakította és fo-
gadta el azokat az általános elvárásokat, ame-
lyeket minden vezetôi szintnek fi gyelembe kel-
lett vennie a helyi szintû akciók kialakítása során. 
Ezt követôen tervezték meg az egyes területek 
az általános elvárások fi gyelembevételével akci-
óikat. A divizionális és funkcionális egység szintû 
akcióterveket az Ügyvezetés (EB) áttekintette 
és a megvalósítás elôrehaladásáról negyedéves 
gyakoriságú jelentést kért. A felmérés fôbb, 
csoportszintû eredményeirôl és a kialakított ak-
ciókról a munkavállalók a Panoráma hasábjain 
keresztül, rendszeres cikkekbôl értesülhettek. 
Végsô értékelést a fejlesztési folyamat ered-
ményérôl ismét a munkavállalók mondhatnak 
majd, a felmérés tervezett idei, 2008-as megis-
métlése során. 

Összegzés, tanulságok

A felmérés elvégzése számos tanulsággal szol-
gált a számunkra. Úgy láttuk, nagyon hasznos volt 
a vezetôk és munkavállaló bevonása a kérdôív ki-
alakításába, hiszen lehetôvé tette, hogy a lehetô 
legvilágosabb és leginkább releváns kérdéseket 

tegyük fel. A bevonás idôigényes, de a minôség 
javulása bôven ellensúlyozta a kérdôív kialakítá-
sához szükséges hosszabb idôt. 
Óriási értéknek bizonyult a vezetôknek adott 
„kép” részletezettsége, azaz törekvésünk, hogy 
a lehetô legalacsonyabb szervezeti szinteken ösz-
szegezzük az eredményeket. Noha az alacsony 
szervezeti szintek megjelölése a kérdôívben el-
tántoríthatott potenciális válaszadókat, mégis, 
az alacsony szintekre lebontott eredmények se-
gítettek az összefüggések jobb megértésében, 
lehetôvé tették az eredmények szervezeti egy-
ségek közötti összehasonlítását és javították az 
akciótervezés színvonalát. 
Összességében úgy látjuk, sikerült olyan esz-
közt kifejleszteni, amely a gyakorlatban bevált, 
és csupán kisebb mértékû fejlesztések szüksé-
gesek a felmérés 2008-as megismétléséhez. 
Célkitûzésünk, hogy a 2006-os eredményeket 
felhasználva rövidítsünk a kérdôíven, csökkent-
sük a kérdéscsoportok számát és kiszûrjük az 
empirikusan szorosan átfedônek bizonyult kérdé-
seket. Ettôl a változtatástól kitöltési arányok nö-
vekedését várjuk. Másodsorban egyszerûsíteni 
kívánunk a vezetôk számára készített szerve-
zeti egység szintû riportokon, hogy minél köny-
nyebben tudják értelmezni és felhasználni az 
eredményeket. Végezetül nagyobb fi gyelmet 
szeretnénk fordítani az eredményekrôl és akci-
ókról való munkavállalói tájékoztatásra, és minél 
inkább támogatni akarjuk a vezetôket ebben a 
törekvésükben (pl. elôre elkészített munkaválla-
lói kommunikációs anyagokkal). A munkavállalók 
minél jobb tájékoztatása és ezzel bevonása a 
fejlesztések megvalósulásába lehetôvé teszi a 
fejlesztések menet közbeni értékelését is, amely 
várhatóan javítja az akciótervezés színvonalát, 
és jobban megfelel a „Kerekasztal” megközelí-
tés „szellemének”. 
Legfontosabb eredménynek azt tartjuk, hogy a 
módszerünk bevált, s ez lehetôvé teszi az alapok 
változatlanul hagyását, s ezzel az elôzô felmérést 
követô lépések hatásai, az esetleges elmozdulá-
sa az elkötelezettségben pontosan mérhetôvé 
válik. A felmérés rendszeres, összemérhetô is-
métlése és a folyamatosan fi nomodó módszerek 
jó alapot adnak arra, hogy a MOL-csoport mun-
kavállalói felmérése ne csupán egyszeri program 
legyen, hanem vállalati kultúránk formálásának 
fontos eszköze közös célunk, a jobb munkahely 
megteremtése érdekében.  

Fókuszban
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Abstract

The goal of this article is to introduce 
the MOL Group business optimization 
process and its supporter tool  PIMS 
(Process Industry Modeling System) 
modeling and optimizing program pack-
age. PIMS is an effi cient aid in the group 
level planning and business optimiza-
tion of the supply chain for MOL Group 
Downstream. This software is the most 
widely used one in the oil industry. 
We have presented how the supplies 
to the markets can be optimized, how 
PIMS can be of assistance to us in proj-
ect economics studies, how production 
plan, inter-refi nery transfer plan and in-
ventory plan can be prepared, and how 
we can used it for price sensitivity stud-
ies and in many other applications.
It is essential that Downstream has been 
integrated into one single model, and 
now we are able to defi ne the complete 
business optimum for Downstream. 
This means that the optimum feedstock 
purchases, the transfers between pro-
duction units, details of the processing, 
production, blending structures and var-
ious materials, the stockpiling or distri-
bution quantities, the marketing quanti-
ties, and the associated variable costs 
and prices can all be obtained from one 
single PIMS result. All this information 
is available by refi neries.
We are convinced that optimization is an 
effi cient tool to support in achieving our 
strategic and business targets. We im-
prove our optimization and planning meth-
ods continuously to exploit better and bet-
ter our opportunities in the future.

Összefoglalás

A cikk célja megismertetni az olvasót a 
MOL Csoport üzleti optimalizálásának 
folyamatával és az azt támogató szoft-
ver eszközzel, a PIMS (Process Industry 
Modeling System) modellezô és optima-
lizáló programcsomaggal. A PIMS ha-
tékony segédeszköze a MOL Csoport 
Downstream ellátási lánc csoportszintû  
tervezésének és üzleti optimalizálásá-
nak. Ez a szoftver a legelterjedtebb az 
olajiparban. 
Bemutattuk, hogyan optimalizálható a 
piacok ellátása, hogy lehet a PIMS be-
ruházás gazdaságossági vizsgálatokban 
a segítségünkre, miként készíthetô ter-
melési terv, fi nomítók közötti transzfer 
terv és készletterv, végezhetünk vele 
árérzékenység vizsgálatokat és még 
számos más területen alkalmazható. 
Lényeges, hogy a Downstream-et egyet-
len modellbe integráltuk és így képesek 
vagyunk a tejes Downstream üzleti opti-
mumát meghatározni. Ez azt jelenti, hogy 
egyetlen PIMS eredménybôl kinyerhetôk 
az optimális alapanyag beszerzések, a 
termelô egységek közötti transzferek, a 
feldolgozási, termelési, keverési struk-
túrák és a különféle anyagok minôségi 
adatai, a készletezési, szállítási mennyi-
ségek, az értékesítési mennyiségek és 
ezekhez kapcsolódó változó költségek 
és árak. Ezek az információk fi nomítón-
ként rendelkezésre állnak. 
Meggyôzôdésünk, hogy az optimalizálás 
hatékony eszköz stratégiai és üzleti cél-
jaink megvalósításának támogatására. 
Tervezés – optimalizálási módszereinket 
folyamatosan fejlesztjük, hogy jövôbeni 
lehetôségeinket egyre hatékonyabban 
tudjuk kiaknázni.

PIMS – A Tool for Optimizing 
Downstream

Mészöly Csaba (44)
Long Term Planning SCM DS
okl. szervezô vegyészmérnök, mérnök-közgazdász
MOL Csop./Termékelôállítás és Kereskedelem Divízió
/SCM/Hosszú távú Tervezés
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Introduction

The goal of the shareholders is to increase the 
shareholder value, which can be achieved by 
implementing the strategic objectives, and by 
improving and rationalizing the profi t generating 
ability of the business activity. Crude oil industry 
and petrochemical industry are complex business 
and technoloical processes, the optimization of 
which along the complete value chain represents 
a great challenge. The aim of MOL Group level 
optimization is equals to maximise the profi t in 
our case. Starting from the market demands we 
are looking for the common optimum of the ele-
ments in the entire value chain that is we are 
defi ning the quantities of both the crude oil and 
other feedstock to be purchased, the structures 
of processing and production, the inventory opti-
mum and the quantities for sale. Defi ning an op-
timum represents the simultaneous and global 
optimization of the activities as follows:

• Supply
• Procurement
•  Production (refi ning, petrochemical 

production)
• Logistics
• Sales

A global optimization covering the companies in 
MOL Group cannot be performed without effi -
cient tool. MOL Group choice was the program 
package PIMS (Process Industry Modeling Sys-
tem). 

The aim of this article is to show business opti-
mization areas in practice and the abilities of this 
powerful system and its major application areas 
through examples.

1. Importance of business optimization

Companies marketing optimizing software com-
plain about their customers having not the slight-
est idea what optimization actually means and 
how they can use result of optimization in decision 
making support; as a result these companies have 
to start their introduction with training very often. 
This is not the case for MOL Group. The PIMS 
software has been in use for planning optimization 
within MOL Downstream since 1992. Of course 
the readers are not expected to have a full knowl-
edge of this subject therefore we are giving a defi -
nition of the essential basic terms in this article.

Terms:
a)  Model: is a description of reality us-

ing equations. Constraints can be set for 
the variables and the equations. Every equa-
tion is describing a condition: for example 

the capacity of a process unit, a material bal-
ance, a supply capacity, or a minimum mar-
ket demand.  The coeffi cients may represent 
e.g. a process unit yield.

b)  Optimization: Optimization defi nes 
the values of the variables in a math-
ematical model where the value of 
the target function is at minimum, 
or maximum, with all other limiting 
conditions met. The objective may be 
a cost optimization, or profi t maximization. 
The objective is not necessarily money, for 
example when optimizing a diet we may be 
looking for the minimum quantity of the calo-
rie taken while satisfying the minimum vita-
min demands. 

c)  Optimum: is the best solution. (This is 
why there is no a most optimum solution.)

d)  Suboptimum: is the optimum for a 
sub-system.

e)  Alternative optimum: is when there 
are several optimum solutions of an 
identical target function value, but 
different from each other. (Then one 
can be selected to be implemented by judg-
ing other aspects.)

For the better understanding of optimization 
problem let us assume that at each and every 
management level excellent managers are work-
ing who know their respective area perfectly and 
make decisions of an at least 90% effi ciency
(Figure 1). These small decision making mistakes 
may accumulate and the losses, or unrealized 
profi t may amount to 35% at corporate level.   
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Using optimization a more effi cient op-
eration may be established.
The local optimum of the various sub-systems 
are called sub-optimum. For a corporate as large 
as MOL Group there are several sub-optimum 
therefore the signifi cance of optimization is even 
greater than for a small company. The sum of 
sub-optimum is almost never equal to the opti-
mum of the total system we look for. It means 
that a suboptimum based decision making sys-
tem makes profi t loss surely. For example a 
salesman thinks he would sell a certain quantity 
of product at a high price and agrees to do so 
with the production plant. Could it be that anoth-
er totally different plant can produce of this same 
feedstock a product of a higher value? The an-
swer is yes. A good example can be the compe-
tition between the prices of the plastic products 
by PetChem and the motor gasoline grades. The 
naphtha derived from crude oil distillation can 
equally be used for producing chemical naphtha, 
which is a feedstock for petrochemical industry, 
and motor gasoline.

2. Supply chain

“In modern logistics Supply Chain Manage-
ment – SCM is a new trend built on the basis 
of logistics. The procedure of supply chain is 
from raw material production to the delivery of 
the fi nished products to the end users, and in-
cludes the various services associated with the 
product.”  (2)
 - http://hu.wikipedia.org/wiki/Ell%C3%A1t% 
C3% A1si_l%C3%A1nc_management
In our own practice the production processes 
are also included in the supply chain (Figure 2). 
During planning – optimization the complete sup-
ply chain is optimized. In addition to the external 
market constraints the developed PIMS model 
also includes out process structure and major 
logistical limitations. (Figure 2.)

3. PIMS, an effi cient tool of the busi-
ness modeling and optimizing

PIMS (Figure 3) is a linear optimizing program 
package developed by Bechtel Company and 
acquired and further developed by Aspen Tech 
Company. The PIMS (Process Industry Model-
ing System) package has been developed spe-
cifi cally for modeling and solving the business 
optimization problems in the process industry 
(crude oil and chemical industries).
PIMS helps in thinking largely and supporting 
economic decision making, but it is only a tool. 
PIMS just calculates instead of us, but the users 

Figure 2.

Figure 3. Screen picture of PIMS program
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have to stand up alternatives and understand the 
results and evaluate the decision making support 
materials and then the managers have to make 
decisions.
PIMS is user friendly, which in our case means 
for the user that the coeffi cients are to be en-
tered not into a matrix with a thousand lines and 
columns, but we are working with Excel tables 
adjusted to the specifi cs of crude oil processing 
industry. The Excel tables may represent individ-
ual process units, a mixer, or other units. From 
these tables the matrix generator of PIMS gen-
erates automatically the matrices to be solved. 
The result of the computer run is also obtained in 
the form of reports with contents and details var-
ied to the needs of the user. (Figure 3: Screen 
picture of PIMS program)

•  PIMS uses Linear Programming procedure 
for establishing the optimum operation and 
planning of the refi nery, petrochemical and 
other units. It is a matter of curiosity that 
PIMS can be applied not related areas of 
process industry also. For example I have 
built PIMS model both for solving the 
SUDOKU game, and for optimizing stocks 
portfolio.

• I t can be widely used for preparing both 
short term and long term (strategic) plans. 
It is suitable for optimizing feed stock 
selection, for product slate, for planning 
green fi eld projects and for many other 
fi elds.

•  Although PIMS is called a linear 
programming system it contains several 
non linear elements. These are handled 
by the SLP (Sequential LP) technique: 
generalized non linear recursion, blending 
interactions, additive blending properties, 
and mixed integer programming (MIP).

3 . 1  M A J O R  A R E A S  O F  P I M S 
A P P L I C A T I O N
The areas listed below do not mean that each 
area is established individually but the contrary, 
the results from the global business optimization 
of the company model and the constraint system 
yield the optimal

• feedstock purchases
• transfers between production units
•  processing, production and blending 

structure, and quality data
• stock piling and distribution quantities
• marketing quantities and
• the associated variable costs and prices.

Each PIMS result calculates the optimum so-
lutions for the specifi c constraint system and 

model structure. If one or more constraints are 
changed (constraints in purchasing, marketing, 
capacities), or the model is modifi ed (e.g. a new 
process unit is integrated) and then the model 
obtained is re-optimized, versions (scenarios) 
are obtained. The differences between the spe-
cifi c results show what is the effect of a given 
change on the results. The difference in the re-
sults shows not only the economic impact (ob-
jective function change), but all the areas listed 
earlier are included.

• Optimizing sales to markets
The commercial demands are included in the 
PIMS model as minimum-maximum ranges. This 
is the strip the optimization can move within. 
Since a specifi c market can be supplied from 
several delivery points, we have to defi ne not 
only what the amount to be delivered is, but 
also where the delivery should from, and which 
refi nery should produce the product. To do so 
we have to know the market price and the dif-
ference between the access costs of the spe-
cifi c delivery points and markets by the various 
delivery means.  Our major markets, terminals, 
production units, crude oil and product pipeline 
system are illustrated in Figure 4.

 

Figure 4

• “Green fi eld” project studies: sizing, supplier 
(process technology) selection, intensifi cation
One great advantage of PIMS (modeling and op-
timizing) is that we can recon with hypothetical 
process units, or technologies, as well. That is 
the plants of various manufacturers may be in-
tegrated into the PIMS model (with achievable 
yields and specifi c details). The optimization es-
tablishes, which supplier’s technology improves 



Kihívások  2008/1

26
1MOL GROUP

Fókuszban

the objective function the most. Comparing this 
to the project and other associated costs it can 
be defi ned, which is the most benefi cial process 
technology to purchase. Optimization also helps 
in defi ning the size of the process unit to be con-
structed.

Term:
a)  Crack spread: In the oil industry and fu-

tures trading, the crack spread is the differ-
ential between the price of crude oil and pe-
troleum products extracted from it; in other 
words, it is the profi t margin that an oil refi n-
ery can expect to make by extracting other 
products from oil. Cracking refers to the 
breaking up of a hydrocarbon chain - http://
en.wikipedia.org/wiki/Crack_spread

In Figure 5 the crack spread values of products 
3.5% sulphur fuel oil (lower blue line); CIF MED 
Premium Unleaded (brown line) and Diesel with 
50ppm sulphur (green line) can be seen. We 
have indicated the commissioning date of our 
delayed Coker Unit. The DCU converts vacuum 
residue to mainly gasoline and gas oil, with 20 to 
25% coke yield.
Now let us imagine that it is only 1998, and we 
do not know any data from these curves. Let us 

have a look what market expectation we had for 
the future in 1998:

•   It is expected that heavy sulphuric fuel oil 
becomes unsellable in Hungary due the 
changes in the air quality specifi cations, 
and it can marketed at a great defi cit only.

•   The fuel oil crack spread will fall down prob-
ably.

So we had to decide about what we can do with 
the annual 1 million tons of vacuum residue. Ac-
cording to the investment study based on PIMS 
calculations in 1998 a delayed coker unit is an 
economic investment in case the fuel oil spread 
is lower than -40 USD/ton.
Now we can come back to the present. Accord-
ing to the last details of the diagram the fuel oil 
spread is -200 USD/ton – today when I am writ-
ing this article it is lower than -270 USD/ton.
As a post evaluation we can state that a correct 
decision was made. Through the construction 
of the Delayed Coker Unit a signifi cant profi t is 
generated, without this unit the Százhalombatta 
refi nery could not operate due to the accumula-
tion of fuel oil unsellable both physically and from 
market aspects alike.

This example is a good illustration for the appli-
cability of PIMS in strategic planning.

Figure 5. Project and economics of the Delayed Coker Unit



Kihívások2008/1

27

Fókuszban

• Planning refi nery transfers
In addition to the market synergies it may also be 
benefi cial in production if the semi fi nished prod-
ucts generated superfl uously at specifi c produc-
tion locations are transported to another refi n-
ery where they can be processed economically. 
This may be continuous under operating condi-
tions when the transfer is economic normally or 
as an ad hoc transfer when the excess can be 
processed, or stored in a co-refi nery during turn-
arounds. Optimization helps in identifying and 
counting the quantities of  potential transfers.

• Inventory planning
For inventory planning PIMS is suitable to a lim-
ited degree. Optimization tries to make money 
also of the inventories, so it sells the products 
rather than keeps them on stock. For a multi 
period model, however it can calculate very ef-
fi ciently the stockpiling possibilities between the 
periods, preparing this way for a turnaround or 
a seasonal peek, but a future higher price may 
also cause an increase in inventory and addi-
tional sales during the period of the higher price. 
Due to the properties mentioned the minimum 
inventory levels required for a safe operation 
must be specifi ed in the model product by prod-
uct, and we have to set also the maximum inven-
tories.  From planning point of view the opening 
inventories of the planning period represent the 
past, and the closing inventory of the optimized 
result represents the connection to the future. 
However, PIMS cannot “see” further than the 
end of the last period. If we want a rolling plan to 
connect to the operative plan in monthly break-
down, the major signifi cant minimum closing in-
ventories in the last month of the rolling plan are 
to be set to the same month of the operating 
plan, or current annual expected plan. If we fail 
to do that PIMS may sell the “future”.
Let us see an example for this. Let us assume 
that Gasoil Hydrotreater Unit-3 in Danube Refi n-
ery shuts down for scheduled turnaround in May. 
The closing inventory of the annual business plan 
with monthly breakdown can be increased at the 
end of April easily according to the PIMS run. If 
the current rolling plan runs to the end of April 
only, our model will not see the reduction in the 
production potential in course of May. We have 
to specify the end of April closing inventory of 
the business plan as a minimum inventory level 
in the rolling plan model in order not to leave our 
customers without goods in May. 

• Production optimization
Optimization of the production means defi ning 
the following:

• For process units
 - operating modes and yield structures

 - capacity utilization
•  Quantities and qualities of product blending 

and blending components
•  Utility and power consumption by process 

units and in total
• Carbon-dioxide emissions

It is important, that PIMS is not a simulator. 
PIMS does not know the reaction kinetics and 
the chemistry of oil industry. The connection 
between the PIMS model and a simulator is re-
verse. The structure of a specifi c process unit 
can be built correctly in the PIMS model on the 
basis of the calculations from the process unit 
simulator.

• Optimizing product slate at a given feedstock 
structure
With a fi xed feedstock structure PIMS calcu-
lates the most benefi cial production / marketing 
structure. In an inverse case when the product 
structure is fi xed the optimum feedstock needs 
are established. In practice we can expect mini-
mum – maximum ranges generally for both pur-
chases and sales.

• Price sensitivity studies
During the price sensitivity studies we examine 
what effects the price changes have on the op-
timum of business processes, and which prod-
uct price change or feedstock cost change is 
needed as minimum to make the structure start 
changing.

3 . 2  P I M S  E V O L U T I O N
The creation of the PIMS system types below 
is a result of improvement. MOL made a start 
in 1992 with PPIMS, and we have been using 
XPIMS from 2004 after MOL Group was cre-
ated. We licensed MIP (Mixed Integer Program-
ming) features also.
In line with the business policy of AspenTech 
company the license fee for the various PIMS 
types varies. 

•  PIMS – The number of matrix rows can be 
higher than 16,000 lines

 -  It can handle a single period model (e.g. 1 
day, 1 month, 1 year)

• PPIMS – Multi period
 -  Can handle a multi period model (e.g. 1 

year in monthly breakdown = 12 periods)
 -  Can handle inventories, and inventory 

level different in every period is possible, 
along with min-max quantities and prices, 
operating details, product blending

• MPIMS – Multi plant
 -  Single period model but able to handle 
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more refi neries and terminals. Transfers 
are possible between the refi neries, and 
transfer delivery costs can be specifi ed. 
Market points can be defi ned, prices dif-
ferent at every market point can be calcu-
lated with, and market access costs can 
be specifi ed.

•  XPIMS – Multi period / multi plant
(+ depots, + markets)

 -  PPIMS + MPIMS together (We are us-
ing this to be able to make group level 
optimums. This can handle our refi neries 
and markets in one integrated model for 
several periods.

•  PIMS – EE Enterprise Edition (based on a 
database)

•  PIMSMIP Mixed Integer Program – able to 
optimize batches 

•  PIMS-AO Advanced Optimization (Non 
liner Solvers)

  (XNLP – Extended Nonlinear Programming 
– GO – Global Optimization)

 -  New directions of PIMS upgrade are goal 
programming, non linear equations...

PIMS is very widely used optimization software. 
Its market share can be assumed to be 90% 
within its own segment.

3 . 3  A D V A N T A G E S  A N D  D I S A D V A N -
T A G E S  O F  P I M S

Advantages
•  As a complex modeling and optimizing tool 

PIMS is able to manage the entire sup-
ply chain process as one single unit. One 
model includes all units of every produc-
tion plant, and their connections, our mar-
kets and major logistical systems.

•  Many scenarios can be made in a short 
time. It makes decision making easy.

•  Its multi layer reporting system, together 
with reports of our own development add-
ed to it, can satisfy the various user selec-
tive levels of information demands.

Disadvantages and their solution:
•  By its nature the linear programming han-

dles one period (in practice 1 month, 1 
quarter or 1 year) as if it was one moment. 
This may cause scheduling problems in 
a short term planning, therefore the fea-
sibility of the fi rst month in a rolling plan 
is checked by the experts engaged in the 
scheduling as early as before the plan is 
accepted. This retroacts against supply, 
production and logistics since the process 
interactions and relation are very strong in 
our industry.

•  PIMS calculates the economic optimum, 
but it is not a salesman. Even one cent is 

Figure 6. PIMS users
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enough for it to introduce a strange solu-
tion, hectic at fi rst sight in the evaluation, 
try to sell everything during the period 
when the conditions are the best. It is 
connected to the whole supply chain. The 
result is changed at supply, production 
and logistics also because of having hard 
bounded interactions and connections in 
our industry.

•  It is declared linear, but the reality is not. 
(There are methods, which the real opera-
tion can be approximated to a high accu-
racy with).

•  Only experts (PIMS users) – properly 
trained – are able to use it. Handling and 
solving the disadvantages listed above de-
pend mainly on their training level.

4. Planning and optimization

Terms:
a) Planning

•  “Planning is both the organizational pro-
cess of creating and maintaining a plan; 
and the psychological process of thinking 
about the activities required to create a de-
sired future on some scale.” – (3) - http://
en.wikipedia.org/wiki/Planning

•  The defi nitions above are fully acceptable, 
however they are too overall and too gen-
eral for an oil industry company. In our 
case the maximization of profi t that is the 
optimization is a priority tool of importance 
for achieving the desired future goals. 
Profi t is one of the pledges for a long term 
survival. 

• Plan: the fi nal product of planning
The dimensions of planning:

•  By time horizon and task type (Fig-
ures 7 and 8):  planning may be short, me-
dium or long term 

The focus points of the various time span plans 
vary signifi cantly. 

•  We defi ne in the long term plans what up-
grades, investments, acquisitions, divest-
ments are to be implemented, with con-
sideration given to both the external and 
internal changes, and how we can remove 
the bottlenecks, which we are expecting in 
the demand and supply conditions.

  Placing a new process unit into service 
may take several years from the decision 
making. The preparations for decision mak-
ing must be made very carefully due to the 
signifi cant capital needs.

•  In medium term plans (This is called TOP 
DOWN at MOL Group) the product and 
purchase market goals to be implemented 
in the near future are defi ned, along with 
the semi product transfers (synergies) 
amongst the various production units, and 
the feedstock structures.

  The operating plan prepared for next year 
forms a basis for concluding the commercial 
and delivery contracts for next year, this is 
the basis for setting the annual performance 
indicators, and their fulfi llment is monitored 
throughout the year.

•  The rolling plans harmonize the possibili-
ties and constraints of Commerce, Refi n-
ing, Petchem and Logistics in the short 
term in order to realize profi t. They take 
into consideration essential indices from 
the annual operating plan.

The longer the period our plan is made for the 
freer way can think, the least constraints we 

Figure 7 

Figure 8
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have, but the greater the uncertainty of the data 
and our plan is. 
The reverse is true for short term: the degree of 
freedom is low but we can work with more reli-
able details.

The long term plan “considers nothing to be 
unchanged either within the enterprise, or in its 
vicinity. It renders a favored role to very prob-
able future events because the impacts of the 
events can be reduced if the preparations are 
made in time” (4). (Business strategy – business 
planning by J. Varsányi, published by Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.)

In the short term rolling plans the feedstock pur-
chases, the production, the inventories and the 
marketing are defi ned. To put is in a simple way, 
the proportional costs and revenues are planned, 

and the costs fi xed on the short term do not infl u-
ence the profi t.
The process of rolling planning is illustrated in 
Figure 9. The input to the plan is the market fore-
casts, which include the short term price fore-
casts and the quantity constraints by markets. 
Refi ning and Logistics provide the expected 
physical constraints, and other changes con-
nected with operations. SCM team sets the 
PIMS model with this data and then makes the 
planning calculations. SCM team evaluates vari-
ous business scenarios to the fi nal proposal for 
decision making.
Finally, the Executive SCM Team approves the 
plan for implementation.

Revised by:
Dr. János Györfi 
Head of SCM DS optimization 

Figure 9
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MOL Márkafejlesztés 

Formabontó megoldások 
a kiskereskedelemben

Abstract

Current paper is looking for an answer 
on how MOL’s retail brand can evolve 
in an ever-changing business and com-
munication landscape driven by the di-
mensions of a: external environment, 
b: direct competitive position c: MOL’s 
international growth and development. 
How should we harmonise brand devel-
opment with the visual elements linked 
to the brand, specifi cally focusing on 
fi lling station colour, shape and appear-
ance, including logo usage as well.
Brand development usually plays a more 
signifi cant role for independent oil com-
panies than for classical national oil 
companies. MOL Management has been 
focusing on studying and analysing po-
tential options and ways for developing 
its brands strategically for the past few 
years. The company currently does not 
plan any major re-branding program, 
but the changes of our corporate envi-
ronment and the needs of our corporate 
strategy force us to implement certain 
changes.
There is no one-and-only brand struc-
ture in the oil sector, there are sev-
eral well-functioning models in place 
all over the world. The retail and the 
corporate brands form two easy-to-
distinguish systems for MOL as well, 
and although there are signifi cant over-
laps between the two brands (including 
that they share the same name), they 
are developing, along different dimen-

sions. Accordingly, both brands have 
received new positioning, where new 
and existing, still relevant elements 
have appeared, so that at the same time 
continuity and consistency are secured. 
While MOL, as a corporate brand would 
wish to become the “Choice of a New 
Europe”, the retail will rather follow the 
principle of a consumer brand, where it 
is: “Worth to stop by (for me, my wallet 
and my car)”, being a “Value for Mon-
ey” brand. 
Under the market pressure exerted by 
the „coloured” and „white” fuel stations, 
design is going to become a message-
carrier element of increasing distin-
guishing power for the retail segment. 
Leaving the box-type rectangular only 
forms behind, a new, arch-based world 
of forms keeps on emerging, with clear 
references to dynamism, friendliness, 
following the principle of „change while 
preserve”. It can support the develop-
ment of the MOL retail brand and backs 
the values offered to the consumers. It 
is somewhat similar to the former design 
but offers a refreshed set of colours, 
a renewed retail logo and retains the 
dominance of the green colour but sup-
plements it with white and orange/red 
colours and a simplifi ed visual commu-
nication system. The total system of sta-
tion shapes, and colours are able to bet-
ter refl ect the friendly, but still modern 
and innovative, as well as „good value 
for money” character of the brand. 
The joint application of the new station 
shapes and the LED illumination method 
enable us to make signifi cant savings in 
operating costs, and help us in securing 
continuous illumination. Shops will also 
operate under the MOL brand, equipped 
with 3-dimension signage, just like the 
totem poles. 
If a design change is properly imple-
mented it can hypothetically in itself 
generate 20% growth in revenue in cer-
tain locations. The scope of the current 
retail brand upgrade will express more 
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than that, innovation and differentiation 
will become such intrinsic values of the 
retail business, that can ensure, that in 
addition to short term benefi ts, a signifi -
cant long term business drive is estab-
lished and maintained. 

Összefoglalás

Tanulmányunkban arra keresünk vá-
laszt, hogy mi módon tud megújulni a 
MOL kiskereskedelmi márkája a külsô 
környezet, a közvetlen versenyhelyzet 
és a MOL nemzetközi fejlôdése által be-
határolt, folyamatosan változó üzleti és 
kommunikációs erôtérben, s hogy mi-
képp harmonizáljuk a márkafejlesztést 
a márkához kapcsolódó vizuális elemek-
kel, különös tekintettel a MOL szín- és 
formavilágára, logo használatára. 
A független olajvállalatok életében fon-
tosabb szerep jut a márkaépítésnek, mint 
a klasszikus, nemzeti olajvállalatok ese-
tében. A MOL vezetése az elmúlt évek-
ben növekvô hangsúlyt fektetett arra, 
hogy átlássa a stratégiai márkafejlesz-
tés lehetséges alternatíváit, útvonalait. 
A társaság jelenleg nem tervez jelentôs 
re-branding programot, de a kör nyezeti 
erôtér és a vállalat stratégiája kikény-
szerít bizonyos változtatásokat. 
Ismeretes, hogy az olajiparban nincs 
kizárólagos márkastruktúra, a világban 
számos, jól mûködô modell létezik. A 
MOL esetében egymástól jól elválaszt-
ható rendszereket képez a kiskeres-
kedelmi és a „vállalati márka”, s noha 
jócskán van átfedés a két brand között, 
építésük – a névazonosság mellett – kü-
lön utakat is követ. Ennek megfelelôen 
mindkét márka új pozícionálást kapott, 
amelyben megjelentek új, releváns ele-
mek, de egyúttal a folytonosság és a 
konzisztencia is biztosított. Míg a MOL, 
mint vállalati márka „Új Európa válasz-
tása” koncepció köré szervezôdik, ad-
dig a kiskereskedelemben egy a „fi zet-
ségért megfelelô értéket” (Value for 
Money) elvet követô fogyasztói márkát 
építünk, ahova „érdemes betérni" (a ma-
gam, a zsebem és az autóm miatt). 
A „színesek” és „fehérek” nyomása 
kö zepette a kiskereskedelem számá-
ra a dizájn kiemelkedô fontosságú 
megkülönböztetô üzenethordozó elem-
mé válik. A dobozos, szögletes for-
mákból kilépve a dinamizmusra és ba-
rátságos megjelenésre utal az új, íves 

formavilág, amely a „megôrizve változ-
tatunk” jegyében a korábbihoz hason-
ló, de frissített, színvilággal, s meg-
újult kiskereskedelmi logóval, a zöld 
szín dominanciája mellett a fehér és a 
narancssárga kiegészítô színekkel és 
leegyszerûsített vizuális kommunikáci-
ós rendszerrel támogatja a MOL kiske-
reskedelmi márkájának fejlôdését és a 
mögötte lévô fogyasztói értékajánlatot. 
A töltôállomások összképe, forma- és 
színvilága így jobban kifejezi a márka 
barátságos, mégis modern, innovatív, 
ugyanakkor a „fi zetségért megfelelô ér-
téket” karakterét. 
Az új formavilág és a LED világítási 
módszer együttes alkalmazása jelentôs 
mûködési költség megtakarítást is ered-
ményez, illetve segít a világítás folya-
matosságának biztosításában. A shop-
ok is MOL márkanév alatt futnak majd, 
a totemoszlophoz hasonlóan három di-
menzióban értelmezhetô felirattal. 
Önmagában egy jól végrehajtott ar-
culatváltás helyenként akár 20%-os 
forgalomnövekedést is generálhat a 
kiske reskedelmi hálózatban. A mostani 
kis  k e reskedelmi márka frissítés azon-
ban ennél többrôl szól, az innováció és 
a megkülönböztetés a kiskereskedelmi 
üzlet olyan értékeként jelennek meg, 
amelyek a rövid távú elônyök mellett 
komoly, hosszú távú felhajtóerôt is ké-
pesek biztosítani az üzletnek. 

Quo vadis, MOL brand? 

Az integrált, független, nemzetközi olajvállalatok 
mûködése számos dologban eltér a nemzeti olaj-
vállalatokétól. Ez utóbbi kör egyfajta védettséget 
élvez, hiszen vagy forrásaik vagy piacaik vagy gya-
korta mindkettô jelentôs mértékben biztosított. 
Tevékenységük során politikai támogatottságot 
élveznek, így kevésbé van szükségük folyama-
tos és tudatos arculat építésre, bár nyilván teljes 
mértékben nem tartják magukat távol a szervezett 
kommunikációtól. A BP vezérigazgatója, Tony 
Hayward1, hívta fel a fi gyelmet nemrég arra, hogy 
mivel a nemzeti olajvállalatok dominálják a világ 
olaj- és gázkészleteinek háromnegyedét, s politi-
kai hátszéllel könnyebb kedvezô megállapodáso-
kat kötni a világpiacon, ezért a nagy transznaci-
onális olajcégeknek is rendelkezniük kell néhány 
kompetitív elônnyel a talpon maradás érdekében, 
úgymint: geokémiai szaktudás, változatos portfo-
liók kezelésének a képessége, világméretû ügy-
félmenedzsment képesség, és erôs nemzetközi 
márkák. Erôs nemzetközi márkák…

1 State Energy Firms Tie Up, Thrive , The Wall Street Journal, January 28, 2008
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Vállalati márka versus termék vagy 
szolgáltatás márka

Egy vállalati márka építése sok mindenben külön-
bözik egy fogyasztói márkáétól. Ez utóbbi eseté-
ben a végcél a fi zikai vásárlás. A márkamenedzs-
ment racionális, esetenként érzelmi kötôdést 
kíván elérni – ez ugyanis eszköz a vásárláshoz. 
A corporate márkák esetében nem létezik ez 
az ad hoc, vásárlási tranzakcióra kifutó motivá-
ciós modell, hanem sokkal inkább egyfajta per-
manens mentális és emocionális „vásárlásról” 
beszélhetünk, azaz egy kapcsolati helyzetrôl, 
amelyet a vállalat annak érdekében tart fenn és 
épít, hogy adott környezetébe illeszkedve fenn-
tartható módon tudja biztosítani fejlôdését, illet-
ve stakeholder-ei között minimum célként fenn-
tartsa az ún. „license to operate” státuszt. 
A vállalatok identitását számos tényezô határoz-
za meg. Az identitás, a szervezettel összefüggô 
ismérvek, attribútumok, a szervezet által kínált 
elônyök, s egy elérni kívánt szervezeti személyi-
ség folyamatos evolúcióban van, amelynek vál-
tozásai a folyamat lassúsága folytán sokáig nem 
észrevehetôek, amikor igen, akkor viszont nagy 
erôkkel kerülnek a felszínre a változásra felszó-
lító tényezôk.

A MOL a vállalati márka evolúciója 
tükrében

A MOL nem is olyan régen vált állami tulajdonú 
vállalatból független piaci résztvevôvé, s eköz-
ben identitása is drámaian átalakult, így érdekes 
tanulságokra tehetett szert márkastruktúrája ala-
kítása, márkái építése során, mind nemzetközi, 
mind saját tapasztalatokból építkezve. 
A MOL a fent ábrázolt nemzeti olajvállalati moz-
gástérnek megfelelôen alapvetôen fogyasz-
tói imázsáról volt ismert, kevesebbet kellett 
törôdnie a „vállalati imázs” tudatos építésével, 
sôt a kettô nem is igen vált külön. A vállalat 
idôközben független, integrált magáncéggé vált, 
régiónkban 11 országban mûködik, a világ to-
vábbi 8 országában kutat vagy termel, s továb-
bi több tucat országban értékesíti petrolkémiai 
termékeit. Mindemellett jelentôs kultúraváltáson 
is keresztülment, hiszen a tulajdonosi szerkezet 
változásán kívül rendszerváltás is történt, ami a 
vállalati kultúrákat is radikálisan megváltoztatta. 
Mindeközben a kiskereskedelmi márka is kinôtte 
Magyarországot, ma már Romániában, Szerbiá-
ban, Szlovéniában és Ausztriában is találhatunk 
MOL-kutakat, s a terjeszkedés nem állt meg…
Felismervén a változások szükségességét 
2005-ben a társaság elindított egy márkafej-
lesztési projektet, amely 2006-ben felgyorsult, 
majd 2007 januárjában felfüggesztésre került. 

E program számos alternatívát gondolt végig a 
teljes corporate és kiskereskedelmi újramárká-
zástól kezdve a részleges re-brandingen át a 
MOL márka folyamatos megújításáig. Jelenleg 
ez utóbbi irányzat került elôtérbe, mivel a vállalat 
vezetése úgy látta, hogy miközben a társaság 
meglehetôsen turbulens, gyorsan változó iparági 
környezetben tevékenykedik, és azt a méretet 
és kiterjedtséget még nem érte el, hogy látvá-
nyos nemzetközi re-branding programot indítson 
el, viszont a MOL márka megújítására minden-
képpen szükség van. 
Cikkünk azt elemzi, hogy miként indult el ez a 
folyamat, hogyan újulnak meg a nemzetközi olaj-
vállalatok, miként tükrözôdik ez arculatukban, 
kiskereskedelmi megjelenésükben, miképp vált 
szét a MOL vállalati és kiskereskedelmi márká-
ja, miképp kezdôdött ezek megújulása, ezúttal 
elsôsorban a kiskereskedelmi márka megújulá-
sán keresztül bemutatva a folyamatot. Ennek ke-
retében az új MOL kutak koncepciója és forma-
világa mögötti gondolatokkal is megismertetjük 
az olvasókat. 

  
A márkaépítés néhány alapvetô 
szabálya

A márkaépítés szakirodalma rendkívül kiterjedt, 
a branding-gel kapcsolatos terminológia is rend-
kívül változatos és számos különbözô modell 
próbál meg nagyon hasonló szakmai kérdéseket 
rendszerezni, magyarázni. 

A márkaépítés egyik elismert nemzet-
közi szaktekintélye, Jim Blythe2 szerint 
a márkaépítés hat alapvetô szabályon 
nyugszik:

1.  Márka kontextus (brand context). Ez megha-
tározza a márka pozíciót, koordinátáit és ha-
tárait.

2.  Márka építmény (brand construction). Ez a 
versenytársakhoz képest történô relatív pozí-
cionálás keretrendszere.

3.  Márka megerôsítés (brand confi rmation). Ez 
a márka elônyeinek és jellemzôinek a kom-
munikációja a célcsoportok felé, amely során 
„megerôsítésre kerül” a márka..

4.  Márka konzisztencia (brand consistency). Ez 
a vállalat kommunikációjának egységességét 
jelenti, az egységes márka imázs maximalizá-
lását a célcsoportok felé.

5.  Márka folytonosság (brand continuity). Ez azt 
biztosítja, hogy a márka értékeit a szerve-
zet körében is egységesen és rendszeresen 
kommunikálják.

2   Blythe, Jim; „The essentials of Marketing Communications” (Financial Times/ Prentice Hall) 2003, 2005, 2006, 354 pages, ISBN-10: 
027370205X, ISBN-13: 978-0273702054 
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6.  Márka kondicionálás (brand conditioning). 
Ez azt jelenti, hogy a márka relevanciáját és 
megkülönböztetô jegyeit állandóan fi gyeli a 
márka menedzsment.

Az erôs márkák nagyon fi gyelmek arra, hogy a 
fenti hat tényezôt szigorú kontroll alatt tartsák. 
Egyrészt folyamatosan érzékelik a márka abszo-
lút és relatív környezetének változásait, másrészt 
a márkán belül végbemenô változásokat is, s a 
kettô folyamatot összehangolják, majd követke-
zetesen kommunikálják, s nem csak marketing 
kommunikációval. Mindez fontos szerephez jut 
a MOL corporate és kiskereskedelmi márkáinak 
kommunikációja során is.

A corporate identity folyamatos 
megújulása

A vállalati identitás (corporate identity) a meg-
célzott közönségek számára a szervezet belsô 
DNA-jénak külsô megnyilvánulásaként jelenik 
meg. Vizuális értelemben az identitást fémjelzi a 
vállalati logo minden nyilvános érintkezési pon-
ton, de a vállalat épületei, jármûvei, az egyenru-
hái, a levélpapír dizájn-ja és anyaga, mindezek 
formája, színvilága is az identitást jelképezik. 
Mindemellett a brand része az azt alkotó em-
berek megjelenése, kommunikációs stílusa is, s 
mindezen elemeket leginkább a vállalati logo köti 
össze vizuálisan. 
A logo az az eszköz, amely a vállalati identitás 
és persze a vállalat környezetének változásait 
szép lassan követi. A SHELL például átlagosan 
12 évente hajt végre valamilyen kisebb változást 
1897-ben született logo-jában. Mégis, amióta a 

logo 1904-ben felvette a kagyló formát, azóta 
nem történt változás az alap formában, annak 
megjelenítése, formavilága, a színek aránya vi-
szont folyamatosan változott, modernizálódott.

Márkastruktúrák és a MOL márka

Nincs kizárólagos vagy nyertes márkastruktúra a 
világban, sok mûködôképes koncepció létezik. A 
MOL speciális helyet foglal el ebben a rendszer-
ben, mivel bár egyes országokban megegyezik 
a kiskereskedelmi márka a vállalati márkával és 
a fi nomítói márkával, addig más országokban a 
csoportszintû (MOL Group) brand elválik a helyi 
corporate és/vagy az ehhez tartozó kiskereskedel-
mi márkától (ROTH, IES, Energopetrol, Slovnaft). 
Magyarországon mindhárom szint azonos. A 
„single brand” stratégia jelentôs elônyökkel bír, 
ugyanakkor kockázatokat is rejt magában.  Egy 
jól felépített erôs márka minden üzletnek, amely a 
nevet viseli, értéket ad, ugyanakkor, ha bármelyik 
tevékenységben látványos problémák adódnak 
(ld. BP kanadai környezetszennyezése) akkor 
az negatív hatással van az összes többi üzletre 
is. Kutatások szerint egy márka reputációját pil-
lanatok alatt le lehet rombolni, de visszaállítani 
átlagosan 3.5 évig tart. Az erôsebb márkák itt is 
elônyben vannak, náluk gyorsabban mehet végbe 
a helyreállítás folyamata. 

1. Ábra
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A márkastratégia tervezése során szétválasz-
tottuk a kiskereskedelmi és a vállalati márkát 
és a rájuk egyenként jellemzô jegyeket ösz-
szefoglaltuk. Ez két ún. márkakerékben (Brand 
wheel) teljesedett ki, külön a vállalatra és külön 
a kiskereskedelemre nézve. Természetesen a 
két márka nem különül el teljesen egymástól, hi-
szen az átlagember számára leginkább a MOL 
üzemanyagtöltô állomások az ismertek és ezen 
keresztül látják a vállalatot, azaz a kiskereskedel-
mi márka a corporate brand elôszobája vagy kira-
kata. A kiskereskedelmi márka ugyancsak nem 
függetlenítheti magát a MOL más üzletágaitól, a 
fi nomítóval vagy a gázszállítással, kitermeléssel 
összefüggô információk is formálják a vállalat 
imázsát a befogadókban, vásárlókban.

Egy corporate és egy retail márka esetében egy-
aránt releváns ez a modell, hiszen végsô soron 
a márkaépítés modellje nem sokban különbözik 
a corporate és a kiskereskedelmi márkák ese-
tében, ugyanakkor a márkakereket megtöltô 
tartalmak, az ezekbôl fakadó üzenetek jellege, 
a kommunikációs csatornák és eszközök, a cél-
csoportok és a velük érintkezô pontok viszont - 
igen. A két ábra alul jól mutatja ezen különbsége-
ket a corporate és a kiskereskedelmi márkákra 
lebontva. 
A MOL corporate márka lényegét (brand 
essence) a „The Choice of New Europe” vagy 
magyarul „Új Európa választása” fogalom teste-
síti meg más-más domináns jelentéssel az egyes 
stakeholder-ek számára. Az üzleti partnerek kö-
rében például az a cél, hogy a MOL legyen az 
elsô számú választás, a potenciális terjeszkedési 
célpontjaink sorsáról döntôk a MOL-t tartsák a 
legoptimálisabb stratégiai partnernek, a részvé-
nyesek fenntartható és kiemelkedô növekedést 
mutató, kiemelkedô részvényesi értéket teremtô 
vállalatként, a potenciális munkavállalók kiváló 
munkáltatóként tekintsenek a MOL-ra. Ennek 
megfelelôen a MOL a vállalati márka építése 
során más célcsoportokra „lô”, máshol és más-

hogy, más léptékben és módszerekkel. Míg egy 
átlagos törzsvásárló számára a MOL alapvetôen 
kiskereskedelmi márkaként jelenik meg, a pasz-
szív tudatban azért ott van a „corporate” kép 
is, s az illetô nagy valószínûséggel tudja, hogy 
a MOL nemzetközi cég lett, amely több, mint 
egy benzinkút hálózat Egy hazai befektetési ban-
ki elemzô a MOL-ról egy sokkal összetettebb 
szervezeti képpel rendelkezik, fogyasztóként 
él benne a kiskereskedelmi márka képe, de ezt 
adott esetben elnyomhatja a „corporate brand”, 
hiszen az elemzô sokkal több információval ren-
delkezik a MOL-ról és sokkal komplexebb a vál-
lalatról alkotott képe. Tovább bonyolítja a képet, 
ha kitekintünk a nagyvilágba, míg Romániában a 
MOL corporate szinten is egy kiskereskedelmi 
vállalat, addig egy pakisztáni hivatalnok számára 
a MOL alapvetôen nem kiskereskedelmi cég, ha-
nem elsôsorban egy magyarországi székhelyû, 
kutatásban, kitermelésben érdekelt vállalat.
A 4. ábra jól jelzi a két márka építése közötti 
különbségeket. Más a közvetíteni kívánt már-
kakép, mások a stratégiai üzenetek és ennek 
megfelelôen egy konkrét kampány üzenetei is 

3. Ábra

4. Ábra

2. Ábra
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mások, más csatornákon juttatja el ezeket az 
információkat a társaság, más intenzitással. 
A corporate brand-et stakeholder központúan 
(politikusok, szabályozó hatóságok, potenciális 
munkavállalók, véleményvezérek, és persze – 
újabban egyre intenzívebben – a fogyasztók felé 
is) építjük (ha a nagyközönség felé közvetített 
éves egy-két – a tömegmédiát is felhasználó 
[ATL] – kampányt leszámítjuk, akkor sokkal fóku-
száltabb a márkaépítés hatósugara). A retail már-
kát viszont elsôsorban a „fogyasztók” számára, 
akik persze ugyanazon stakeholder szegmensek 
közül kerülnek ki, amelyekre a corporate brand is 
lô. A corporate márkakép része és kiemelt része 
a retail márka, míg a retail márka holdudvarában 
is valahol megtalálható a corporate. Noha az 
egyes célcsoportok ezt így soha nem gondolják 
végig, azoknak, akik a márkaépítéssel foglalkoz-
nak viszont nagyon is tisztában kell lenniük ezek-
kel a distinkciókkal. 
Jelen tanulmány azonban most a kiskereskedel-
mi márkával kíván részletesebben foglalkozni.

A kiskereskedelmi márka építménye

A korábban alapvetôen nem igazán markáns üze-
netekkel rendelkezô benzinkút világból a MOL 
nem tûnt ki különösebben, de ez is elegendô volt 
a talpon maradáshoz. Manapság azonban a hiper-
marketek és „fehér” kutak alulról szorongatják a 
márkákat, és erôs árversenyt támasztanak, míg 
a vevôkért folytatott küzdelemben a nemzetközi 
hálózatokkal imázsban és fogyasztói értéktöbb-
let ajánlatban is versenyezni kell, ami egy felülrôl 
történô nyomást jelent. Miután az ismertetett 
márkakereket megtöltjük tartalommal, onnan 
már könnyebb kialakítani a márka pozícionálását. 
A teljesség igénye nélkül, ebben a helyzetben a 
MOL kiskereskedelmi márkája számára egy olyan 
pozíció elfoglalása jelenti a megoldást, amely a 
legjobb ár/érték arány percepciójára épít, amely 
mögött egy barátságos, mégis dinamikus, 
innovatív, a korral haladó modern és a 
fi zetségért megfelelô ellenértéket nyújtó 
szolgáltató képe rajzolódik ki. Ez a kép ráadásul 
árnyalódik a hazai pálya és a legnagyobb szereplô 
adta örökölt elônyökkel, amelyet a MOL eddig 
korántsem használt ki a kommunikációjában. 
Felvetôdött tehát a kérdés, hogyan lehet ezt a 
megváltozott pozícionálást közvetíteni a kiskeres-

kedelmi arculatépítés teljes vertikumában. Ennek 
érdekében különbözô neveket, logo-kat, színvilá-
gokat és állomás dizájnokat vizsgáltunk.
Név: A márka megújítás érdekében, a fontolva ha-
ladás jegyében a társaság a jól megszokott MOL 
márkanévvel társította a kiválasztott NEO almárka 
nevet, s kettôt összevonva, az üzemanyag család-
ra alkalmazva jött létre a MOL NEO gyûjtômárka 
név, amelynek tagjai az EVO NEO, illetve az EVO 
NEO DIESEL üzemanyag márkák is. 
A MOL és a NEO nevek párosítása szerencsés-
nek tûnik, hiszen a MOL az állandóságot, a nyu-
galmat, a barátságosságot sugározza, míg a NEO 
a frissességet, a dinamizmust, újszerûséget.
Amint az 1.sz. táblázatból kiderül, a NEO jelenleg 
a MOL NEO gyûjtômárkán belül az elsô, ún. „le-
író” kategóriába tartozik, azaz leginkább jelzés 
értékkel bír a megújult üzemanyagokra utalva (az 
üzemanyagok valóban megújultak, hiszen 4.4% 
biokomponenseket is tartalmaznak). A NEO név 
evolúciós pályája azonban nyitott, szerepköre 
mó dosulhat, erôsödhet a jövôben.
Mind a töltôállomások, mind a logok, mind a 
dizájn esetében érdekes eredményeket hoztak 
a kutatások.
Színek: Nem könnyû egyszerre megfelelni an-
nak, hogy „értéket a pénzért” (Value for Money) 
életérzést fejezzünk ki, mégis modern, minôségi, 
és dinamikus, ugyanakkor a 40-es, 50-es kor-
osztálytól sem idegen formákat és színeket talál-
junk, amelyek ráadásul a konkurenciától is meg-
különböztetik a márkát, s amelyek egyáltalán 
technikailag megvalósíthatók olyan anyagokkal 
és specifi kációkkal, amelyeket töltôállomásoknál 
célszerû használni.
A kék-sárga színkombináció (elsôsorban a kék 
szín miatt) például ugyanolyan márkanév logo és 
dizájn esetében sikeresebben szerepelt a teszte-
ken, de nem teljesen illeszkedett a márka pozí-
cionálásához, mivel túlságosan prémium imázst 
sugárzott. A piros-kék színkombináció pedig 
hûvös, és kissé erôszakos volt együttesen.
A folytonosság és a megújulás együttes szán-
dékától vezérelve, noha módosultak a formák, 
a színek, a hangulatok, a MOL továbbra is egy 
„zöld kiskereskedelmi márka” maradt, amely 
azonban ergonómiai, világítástechnikai és látha-
tósági megfontolások miatt kicsit világosabb ár-
nyalatot kapott. Megkönnyítette e döntést az is, 
hogy a fenntartható fejlôdés kiemelkedô szere-
pet játszik a vállalat stratégiájának formálásában, 
s a zöld a téma kört leginkább szimbolizáló szín. A 
kutatások u gyanakkor túl nyugodtnak mutatták a 
zöldet, így kellett találni egy olyan színt is, amely 
kicsit felfrissíti és némi dinamizmust visz bele. 
Erre a célra a kutatások alapján a narancssárga 
szín tûnt alkalmasnak, így egyelôre kísérleti jel-
leggel ezt használjuk a zöld és a piros mellett.

3   Aaker, David A., Joachimsthaler, Eric; „Brand Leadership”, (THE FREE PRESS), 2000 364 Pages, ISBN-10: 0684839245, ISBN-13: 978-
0684839240 

Az almárka szerepe3

 Kizárólag leíró szerep Jelentôs súly Egyenlô súly

Kapcsolat A vezérmárka A vezérmárka Vezérmárka
 domináns  elsôdleges -almárkák 

Példa GE Jet Engines Compaq Presario Sony Walkman

1. Táblázat
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Dizájn: Milyen formavilág felel meg leginkább a 
pozícionálásnak? Hogy különböztethetjük meg 
magunkat másoktól? Milyen technikai újdonsá-
gok párosulnak a megújulással? 
Ezekre a kérdésekre cikkünk második felében 
válaszolunk részletesen, de annyit elöljáróban 
elárulhatunk, hogy egy barátságos, mégis hatá-
rozott vezetô márkát tükrözô formát, amely nem 
túl prémium, de nem is másodlagos státuszú, 
amely színvilágában és formájában is különbö-
zik a konkurenciától, nem könnyû kitalálni. .A 
tervezôk azonban olyan egyedülálló íves formá-
val rukkoltak elô, amely mindezen feltételeknek 
maximálisan megfelel. 
A formának azért is lesz kiemelkedô jelentôsége 
– amit majd a kommunikációban is érdemes fi -
gyelni –, mivel a logo is új módon jelenik meg, 
ezért fontos, hogy önmagában a forma alapján 
is be tudja azonosítani a MOL kiskereskedelmi 
márkáját a fogyasztó. Hogy miért?
Logo: Az új formák és színek megjelenésével fel-
merült a kérdés, hogy a logo-t harmonizáljuk -e a 
megújult kiskereskedelmi márka összképével, el 
kellett dönteni, hogy a corporate és a kiskeres-
kedelmi márka elkülönítése jelenjen-e meg vizu-
álisan is. Ennek érdekében az eddig domináns 
grafi kai kísérôelemmel, a piros háromszöggel 
használt logo ma már egyértelmûen a corporate 
márkát fémjelzi, míg a kiskereskedelemben új 
megjelenést vezettünk be. A MOL név úgyne-
vezett szóvédjegyként (wordmark) funkcionál az 
új töltôállomásokon (a totemoszlop lekerekített 
formája nem is viselne el egy merev, piros há-
romszöget). A piros háromszöges MOL vállalati 
logo tehát természetesen nem tûnik el, hiszen 
a shop-okban, a kasszánál, marketing kommu-
nikációs megjelenések során továbbra is hasz-
nálatos lesz, s a corporate logo-ként ezután is a 
piros háromszöges verziót használjuk. 
Amint az alábbi kutatási adatokból kiderül, egy 
új megjelenésû kútdizájn és felirat, statisztikailag 
szignifi káns mértékben bizonyult jobbnak a ko-
rábbi háromszöges verziónál, illetve még jobb-
nak a hagyományos szögletes állomásformáknál 
és sokkal jobban megfelelnek a márka pozício-
nálásának. 

Most pedig tekintsünk a kulisszák mögé…
Miért „egyforma” minden benzinkút?    

Kis dizájn visszatekintés 1960-20084:

Bárkit megkérdezünk az utcán egy benzinkút 
meg jelenésérôl, szinte minden válaszban a kö-
vetkezô leírás köszön vissza: „egy nagy asztal-
formájú elôtetô szerkezet, mely alatt kútszigetek 
vannak, egy doboz formájú üzlettel…” 

Az összegzés, egyben a kritika is teljesen helyt-
álló, ha fi gyelembe vesszük, hogy a márkák 
ugyanazt az asztalt és dobozt álcázzák és de-
korálják színes felületekkel ezzel különböztetve 
meg saját töltôállomásukat.
Mi az egyformaság oka? 
Az okok legfontosabb eleme a gazdaságosság 
igénye, a beruházási költségek csökkentése. 
A 60-as évektôl sok ezer benzinkutat kellett ki-
építeni olyan helyszínektôl teljesen független, 
standard igények alapján, mint pl. az autó fordu-
lósugara, tehát a tömeggyártásban elôállítható, 
modul elemekbôl helyszínen összerakható 
„Lego”megoldás terjedt el a leggyorsabban, az 
ilyen sztenderd kialakítás biztosítja a leghatéko-
nyabb beszerzési lehetôségeket 

Forrás: Hoffmann Research

4   Forrás: Minale, Marcello; „How to design a successful petrol station” (Booth-Clibborn Editions) 2000, ,224p, 
ISBN-10: 186154135X, ISBN-13: 978-1861541352 

5. Ábra

6. Ábra
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Mit hozhat egy arculatváltás?

A felmérések szerint a vásárlót a jó elhelyezke-
dés, a tiszta WC és az üzemanyag ára érdekli leg-
inkább, ennek fényében viszont meglepô, hogy a 
90-es években a Shell arculatváltását követôen 
mintegy 20%-os tartós forgalomnövekedésrôl 
számoltak be egyes piacokon.
Meghatározott piacokon tehát egy arculatváltás 
akár 20%-os forgalom emelkedést is eredmé-
nyezhet a felmérések szerint, tehát a vásárlókat 
igenis érdekli, hogy milyen egy benzinkút meg-
jelenése és ha ôket érdekli, akkor a kiskeres-
kedelmi hálózatfejlesztôket és a olajtársaságok 
vezetôit is kell, hogy érdekelje. 
Az utóbbi 20 év tervezési trendje a meglévô mo-
duláris elemek továbbfejlesztése és a könnyû-
szerkezetes elemekre felszerelhetô színes, von-
zó dekorációs és arculati elemek újragondolása 
volt. 
A folyamat úttörôje a BP által 1987-ben beveze-
tett, az elôtetôre utólag felszerelhetô íves zöld 
színû alumínium attika eleme volt, éjszakai végig-
futó világító zöld neon csíkkal kombinálva. 
Ennek bevezetése hatalmas sikerrel zárult, s 
mérföldkônek bizonyult. Nemcsak hogy jobban 
nézett ki, de kevesebbe is került és a hagyomá-
nyos, foghíjasan világító fénycsövek helyett egy 
korszerûbb, jobban üzemeltethetô megoldás 
született. 

A BP receptje egyszerû volt, íme a 3 szabály:
1. Válassz egyedi színvilágot.
2.  Alkoss egy modern, autós formavilágú arcu-

latot
3.  Találj ki egy új éjszakai világítási megoldást a 

megjelenéshez.

A BP késôbbi szlogenje: „Beyond Petroleum” 
a cég új pozicionálásán túl e szabályok ismételt 
valóra váltását jelentették. A zöld szín a zöld gon-
dolkodás és fi lozófi a jelképévé lett a BP számára 
(vagy inspiráció ebbe az irányba) és ettôl kezdve 
a vállalat értékeinek megjelenítése a világ felé 
sokkal erôteljesebb és fontosabb lett. 
A BP úttörô kezdeményezése mintául szolgált a 
piac többi szereplôjének az arculatváltásához, így 
1990-ben a Shell, majd késôbb a Total követte a 
példát, igaz jóval megfontoltabban haladva. 

A gyakorlatiasság uralkodása

Ha az elmúlt 20 év lényege a markáns márkák 
és ezek közötti megkülönböztetések kifejleszté-
se volt, akkor mit keresnek körülöttünk ezek a 
szögletes asztalszerû tetôk és dobozépületek?
Az elsô kivétel a „kockavilágból” a Mobil Oil 
gombaszerû elôtetôje volt, amely Olaszország-
ban meg is maradt egy-két helyen.
Az állandó mozgásban lévô iparágat a folyama-
tos felvásárlások, egyesülések, eladások és raci-
onalizálások jellemzik, ami tovább erôsíti a kissé 
unalmas, szögletes, dobozmegoldások terjedé-
sét, amelyek azonban élettartamuk alatt számta-
lan arculatváltást kénytelenek elviselni.
Norman Foster ismert angol építész (Repsol) és 
Santiago Calatrava (Eko) rendhagyó próbál-
kozásai sem jelentettek áttörést a formavilág 
megújításában és az elkészült mintakutakat 
követôen a teljes hálózat átalakításával meg-
bízott, de kis költségvetéssel magukra hagyott 
hálózatfejlesztôk a meglévô hálózat átalakítását 
a futurisztikus megoldás helyett valami „gyakor-
latiasabbra” cserélték. Az elôtetô kettôs héjá-
nak szabadabb formálású egyhéjú szerkezetre 
történô cseréje sem tudott tartósan gyökeret 
ereszteni és a megszokott egyszerûbb megoldá-
sok ismét teret nyertek.
Úgy tûnik, még egy kis ideig tovább él a meglévô, 
örökölt dobozépítészet, ahol a dizájner feladata 
ezen szerkezetek felöltöztetésének és külsô for-
mavilágának újragondolása, továbbfejlesztése, 
valamint az új anyagok, világítási megoldások és 
környezetbarát technológiák bevezetése lesz, oly 
módon, hogy a képviselt márka meghatározott 
üzenetet közvetítsen a vásárlók, a világ felé.

A MOL kutak arculati megújulása

Magyarországon – a kiskereskedelemben – a 
MOL márka megújítására mindenképpen szükség 
volt.
A MOL 2000 – a 80-as években kifejlesztett ar-
culat, amely akkoriban újszerûnek hatott – mára 
elavulttá vált, üzemeltetése költséges és kevés-
bé alkalmas az idôközben megváltozott üzenetek 
továbbítására.
A Magyarországról kinôtt, immáron nemzetközi-
vé vált vállalat olyan arculatot kívánt kialakítani, 
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amely másoktól jól megkülönbözteti, felhasználja 
az elérhetô és alkalmazható technikai újdonsá-
gokat, és olyan üzeneteket hordoz mint barátsá-
gos, környezetbarát, „értéket a pénzért”, lendü-
let, innováció és dinamizmus.
A tervezés izgalmas idôszaka 2005-ben 
kezdôdött. Fontos szempontként jelent meg a 
gazdaságos megvalósíthatóság és az üzemel-
tetési költségek jelentôs lefaragásának igénye. 
Az ide vonatkozó külföldi szakirodalom szinte 
alig létezik, így a tanulási folyamat az elkészült 
hálózatok hibáinak megismerésén és a friss fej-
lesztések jól sikerült ötleteinek megtanulásán 
keresztül vezetett el valami újhoz. 

Totemoszlop

A totemoszlopok szerepe hármas, ez az út-
hoz legközelebb esô elem, ami a magát a 
töltôállomást és a hozzátartozó márka felisme-
rését segíti, valamint információt közöl az ott 
meglévô szolgáltatási skáláról.
Kialakításuknál megfi gyelhetô, hogy a téglalap-
szerû szögletes formavilágból szinte még senki 
sem mert látványosan elrugaszkodni, pedig az 
(elsô pillantás) elsô vásárló-vevô kapcsolat itt 
alakul ki. Az autópályán robogó autó megállítása 
ezzel a jellel, információval kezdôdik, ezért annak 
éjjel és nappal fi gyelemfelhívónak, azonosítható-
nak és informatívnak kell lennie. 
A Q8 és a Repsol már feszegette a szögletes for-
mák kereteit, míg a többiek legfeljebb a sarkok 
lekerekítéséig jutottak el, ugyanakkor fi gyelemre 
méltó, hogy a meglévô szerkezeti kötöttségektôl 
legszabadabban függetlenedve itt lehetne valami 
meglepôen újat alkotni, azonban eddig mégsem 
élt ezzel a lehetôséggel senki.
A sok lehetôség közül a tervezôk a dinamizmus-
ra utaló íves formavilágot választották, ez egy 
háromdimenziós vitorlához hasonlít leginkább. 
A meglepô és szokatlan forma kiválasztása meg-
erôsítette azt a bátor szándékot, hogy a MOL 
piacvezetô pozícióját újításokkal is fémjelezze. 
Ez a totemoszlop az elsô valóban olyan háromdi-
menziós térgörbébôl álló elem, mely a szörf és ha-
jógyártásban alkalmazott könnyû héjszerkezetû 
poliészter modulokból állítható össze „lego”-
szerûen és szerelhetô rá a függôleges acélszer-
kezetre, ugyanakkor funkciói is újraértelmezésre 
kerültek, és a kaotikus információhalmazt elke-

rülve leszûkült 3 alapinformációra, üzenetre: 
1. márkanév megjelenítése
2. üzemanyag ár kijelzése
3. információk, szolgáltatás(ok) bemutatása

Harc az összetéveszthetetlenségért

Fontos tudni, hogy valójában az 50-es sebes-
séggel közlekedô autós két-három információnál 
nem képes többet befogadni a totemoszlopok 
„adatbázisából” ezért célszerû fókuszálni a leg-
fontosabb üzenetekre.
Az elsô – a márkanév – a legmagasabb ponton 
találhazó, vákuumszívott polikarbonát térbeli 
betûtestekkel készült, a ma létezô legkorszerûbb 
LED világítással. Ez a legfontosabb elem a márka 
azonosításához az autópálya állomásoknál.
A második – az árkijelzô – a legnagyobb méretû, 
távolról is tisztán elolvasható 35-40 cm-es sárga 
fényû szintén LED kijelzôkkel került beépítésre. 
Ebbôl az információból döntés elôtt maximum 
kettô jut el a vásárlókhoz, ezért fontos, hogy 
milyen üzemanyagfajtákat és milyen sorrendben 
tüntetünk fel a totemoszlopon 
A harmadik információs kategória a nyitva tartás, 
kávézó, mosó – fényvisszaverô betûkkel került 
kijelzésre, ezeket a fogyasztó már csak döntés 
után észleli, döntésében majdnem irrelevánsak, 
ezért kevésbé kiemeltek.
Az éjszakai megjelenés lényege a „vitorla” íves 
élén végigfutó világoszöld LED csík, amely sö-
tétben is kiemeli a MOL megújult kiskereskedel-
mi márkájához kötôdô, össze nem téveszthetô 
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formavilágot. A totem szerepe méretének meg-
határozásakor is hangsúlyt kapott, mivel 10m-
es, 7,5m-es és 6m-es változatokat gyártat majd 
a vállalat. A leggazdaságosabb energiafogyasz-
tású LED világítás nagyobb fényerôt és ritkább 
karbantartást igényel, ráadásul egyes izzók 
meghibásodása esetén is egyenletes világítást 
biztosít. A LED világítási módszer alkalmazása 
az élettartam során mintegy 30%-os mûködési 
költség megtakarítást eredményez a megújított 
formavilág egészében.

Az elôtetô és a totemoszlop

Az elôtetô, annak pereme és az alatta lévô te-
vékenység láthatósága, különösen ennek éj-
szakai megvilágítottsága miatt a legfontosabb 
vevôcsalogató tényezô a töltôállomások fi gye-
lemfelhívó képessége szempontjából.
A totemoszlop, mint a márka elsôdleges felis-
me résének letéteményese azt követôen jut sze-
rephez, hogy – különösen autópályákon – a fo-
gyasztó észleli azt a fénytömeget, ami az elôtetô 
alól sugárzik. Az úton lévô már sejti, hogy itt egy 
minôségi töltôállomás következik, hiszen a ma-
gas fényerô büszkén és erôteljesen sugallja a 
tisztaságot, biztonságot („mindenki láthatja, en-
gem is látnak, tehát be is megyek”) – vagyis „itt 
engem várnak!” hangulatot áraszt.
Ez a lélektani folyamat játszódik le a potenciá-
lis fogyasztóban 130 km/h-ás sebességnél, ezt 
kell kihasználni amíg 400-500 m-re közelíti meg 
a töltôállomást, ahol már a márkát is fel kell tudni 
ismernie. Városi, illetve ingázó környezetben ez 
a távolság 200 m-re tehetô.
Egy meglévô töltôállomás hálózatnál az elô-
tetô – esetlegesen szükséges – alapvetô for-
mai átalakítása nem áll arányban a ráfordított 
költségekkel, mint ahogy egy alapvetôen új 
formai megoldás sem teljesen adaptálható a 
hálózat egészére. 

A világítás jelentôsége, technológiai 
nehézségei

A jelenleg elterjedt elôtetô megoldások igazi 
hátránya a neoncsövek egyenetlen élettartamá-
nak következtében elôálló „foghíjas” éjszakai 
peremvilágítás, ami sokszor a karbantartás hiá-
nyára-, ennél fogva a márkával való szükséges 
„törôdés” tudatának vállalati hiányára utal. 
A fénycsöves és neonvilágítás szinte soha-
sem folyamatos – jellemzôen a versenytársak-
nál sem –, ráadásul az üzemeltetési költség is 
jelentôsen meghaladja az elfogadható mértéket 
ezért olyan folyamatos megvilágítottság-hatású, 
költséghatékony megoldást kellett kidolgoz-
nunk, amely formavilágában továbbviszi a totem 

frissességét, a meglévô elôtetôkre is könnyen 
alkalmazható, minimális karbantartást igényel és 
megvalósítja az elôtetôkkel szemben támasztott 
marketing és funkcionális igényeket.
A legjobban látható oldalakon 5-6m hosszú vá-
kuumszívott polikarbonát elôregyártható modul 
elemek kerültek elhelyezésre, amelyek a vásár-
lók által legjobban látható sarkokra helyezik a 
hangsúlyt. Fehér és világoszöld színei a frisses-
séget, hagyományokkal szakító formája az inno-
vációs képességet, a dinamizmust szimbolizálja. 
A logo és a térbeli íves elem több száz kicsi led 
izzója meghibásodás esetén is egyenletes vi-
lágítást biztosít, fogyasztása pedig nagyon ala-
csony. A 90 cm magas, szögletes, zöld elôtetô  
elé is a már említett megfontolásból jelenleg a 
kutatások során jól szereplô narancssárga csík 
került a tömeg „kikönnyítése” és a színharmónia 
megtartása céljából.
Az elôtetô alatti kútszigetek legfontosabb funkci-
ója a vásárlók kényelmes kiszolgálása és közvet-
len információkkal való ellátása.
Az információnak tisztának és könnyen „célba 
érônek” kell lennie és a biztonságos üzemelé-
sen túlmenôen marketing elemeket is kell, hogy 
tartalmazzon. 
A szemetes fedelének emelgetése nélkül is 
kidobható mûanyag fl akontól és a szelektív 
hulladékgyûjtéstôl kezdve, a kéztörlô, ablakmo-
só, reklámanyagok és tûzoltó készülékek prakti-
kus elhelyezésén át az új kútoszlopig mind-mind 
olyan formavilágban kell megjelenniük, amely to-
vábbviszi a vállalat „lendületét”, s ezért a totem 
oszlop ívei gyakorta visszaköszönnek. 
Az épület semleges színével bizonyos mértékig 
elkülönül az üzemanyag eladásától, de nem akar-
tuk a versenytársak – azóta már megdôlni látszó 
– fi lozófi áját követni, hogy t.i. a shop egy önálló 
élelmiszerhálózat része. 
A shop felirat is térbelivé alakult, a szögletes 
dobozt vákuumszívott barátságosabb forma vál-
totta fel a bejárat felett, nevében pedig nem egy 
élelmiszerkereskedô al-márkára, hanem a MOL-
ra utal.
A MOL egyedi formavilágú teljesen új megoldá-
sa nappal is és éjszaka is az olajtársaság vezetô 
szerepét hangsúlyozza az innovációs képessé-
gek terén.
  

Zárszó

Térjünk vissza egy pillanat erejéig a márkaépí-
tés Blythe féle modelljére. A MOL kiskereske-
delmi márkája tehát megváltozott kontextussal 
bír elsôsorban a nemzetközi terjeszkedés révén 
(márka kontextus). A márkaépítmény is változott, 
mivel új típusú versenytársak jelentek meg, így 
hozzájuk is kellett igazítani a márkaképet, így ma 
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már új pozícionálással bír a brand. Ezt stratégiai 
és taktikai üzenetekkel meg kell erôsíteni (már-
ka megerôsítés) folyamatosan és konzisztensen 
kommunikálva (márka folytonosság, márka kon-
zisztencia). A márkaépítés modelljének hatodik 
pontja, azaz a márka kondicionálás az elmúlt 
idôszakban kiemelt fi gyelmet kapott, hiszen a 
társaságnak éberen kellett és kell fi gyelnie, hogy 
releváns-e még a korábban elhatározott és épí-
tett márkakép. A MOL e ponton úgy érezte, hogy 
szükséges lépni, hiszen mind a piaci környezet, 
mind a MOL önképe más lett. Az új dizájn beve-
zetése több évet fog igénybevenni, s a tervek 
szerint a nemzetközi terjeszkedésünk során is 
alkalmazzuk majd.

Tapasztaljuk meg a „tapasztalati 
marketinget”

A kiskereskedelmi marketingre kiválóan alkal-
mazhatóak az ún. experience marketing (ta-
pasztalati marketing) elvei. Ma már nem elég 
jó termékkel vagy szolgáltatással rendelkezni 
és azt jól kommunikálni vagy legalább egyet e 
kettô szempontból teljesíteni. A fogyasztó teljes 
érzékelési folyamatában kell jobbat létrehozni, 
mint a versenytársak. Az üdvözlés, a munkaru-
ha dizájnja és tisztasága, a SHOP választéka, a 
kiszolgálás minôsége, a marketing kommuniká-
ció eszköztárának használata és minôségének 
fogyasztói megítélése, a brand értékeinek el-
fogadása, a totemoszlop formavilága, a márká-
hoz kapcsolható színek, a lojalitás programban 
résztvevô más cégek imázsa, szolgáltatásaik 
megítélése, a márka innovációs képessége és 
persze mindezen tényezôk összhangja mind-

mind e totális tapasztalat része. A versenytár-
sakkal vívott harcot csak úgy lehet megnyerni, 
ha a sok-sok részelembôl és sikertényezôbôl ki-
alakított összkép jobb, és más mint a bármely pi-
aci résztvevôé. A MOL most továbblépett ezen 
az úton, s bár a koncepción még eszközölhetünk 
kisebb kiigazításokat, ha a kutatások indokolják, 
szándékunk egyértelmû: formavilágban, mûszaki 
megoldásokban is versenytársaink elôtt járni.

A marketing „háború” tehát sok fronton zajlik, a 
mûszaki és gondolati innováció azonban kiemelt 
szerephez jut. Ki kell tudni lépni a problémák 
hagyományos módon történô kezelésének bék-
lyójából. Ennek szellemében már a régi mondás 
sem állja meg a helyét, miszerint „nem elég egy 
területen 100%-al jobbnak lenni, hanem 100 te-
rületen kell 1%-al jobbnak lenni” a versenytár-
saknál. Ezen felül ugyanis arra is szükség van, 
hogy más módon, esetenként gyökeresen más-
képp közelítsünk és oldjunk meg problémákat. 
A XXI. században már ez lesz az egyik legfonto-
sabb sikerkritérium az üzleti életben.

Szaklektor: Ferencz I. Szabolcs



Kihívások  2008/1

42
1MOL GROUP

Fókuszban

Abstract

The ultimate goal of business organisa-
tions is to make money for the owners. 
The author outlines the responsibilities 
of managers in relation to that, and their 
options to control the organisation and 
ensure money making. The conclusion is 
that process management is a must for 
managers and has several benefi ts for 
employees too. The article gives a high 
level overview of implementing process 
management in practice, techniques to 
be used, and its interrelation with strat-
egy and benchmarking. Business excel-
lence and specifi cally the EFQM Excel-
lence Model is discussed as a method 
to achieve long term business success.

Összefoglalás

Az üzleti szervezetek végsô célja, hogy 
pénzt termeljenek a tulajdonosaik szá-
mára. A szerzô áttekinti a menedzserek 
felelôsségét ezzel kapcsolatban, továb-
bá lehetôségeiket a szervezet irányítá-
sára és a pénztermelés biztosítására. 
Arra a következtetésre jut, hogy a folya-
mat menedzsment szükségszerûség a 
menedzserek részére, és számos elônye 
van az alkalmazottak számára is. A 
cikk a folyamatmenedzsment gyakorla-
ti bevezetésérôl, a használatos techni-
kákról, valamint annak stratégiával és 
benchmarkinggal való kapcsolatáról ad 
átfogó képet. Tárgyalja továbbá az üzle-
ti kiválóságot, azon belül az EFQM Kivá-
lóság Modellt, mint a hosszú távú üzleti 
siker elérésének eszközét.

Introduction

If we tear off the fashionable wrapping of every-
day business, the remaining skeleton is stupid 
simple: the purpose of business organisations is 
to make money. People (owners) invest money 
into business organisations (e.g. companies) to 
get more money back at the end [2, 10]. All the 
rest is just bells and whistles for them.

Managers are those poor fellows who are hired 
to direct and control a business organisation and 
make sure that it really generates the expected 
money1. They can do it only if they

•  Use the resources available for the or-
ganisation (cash, equipment, employees 
and their knowledge, etc.) to make money

•  Prevent that these resources are spent 
on things that are not generating money 
(directly or indirectly), or spent ineffi cient-
ly, i.e. more than necessary resources are 
sacrifi ced to generate the money

In this context directing and controlling the or-
ganisation2 means telling everybody in it what 
and how to do to make money, ensuring that 
there is no wasting of resources, and that use of 
resources brings the expected results.
This seems easy, but – despite the simple prin-
ciple – in practice it is very diffi cult. For example 
these chaps cannot afford concentrating solely 
on money making. Things that are just bells and 
whistles for the owners are limiting conditions 
for managers. While ensuring that the business 
is making money they also have to take care of 
legal requirements, employees, environment, 
ethics, and a lot of other things.

Options of managing

How can a manager direct and control an organi-
sation? In several ways. Think of a small fam-
ily business: only the husband and the wife are 
working in it (they are owners, managers and 
employees in the same time). How can it be con-

Business excellence: 
the LEGO game of money making

Tompos Gábor (42) 
orvos, informatikus 
MOL Nyrt., Társasági Támogatás, 
Törzskar, Kiválóság Szervezet

1   Typically people investing money in business organisations do not only expect that they get back more money at the end. They tend to 
require that the organisation maintains its capability to produce money throughout a longer period, and that the „more” money generated 
by the organisation is indeed more that what is achievable by investing the same money into a different form (e.g. other industry, bank 
deposit, etc.). This fact does not invalidate but rather reinforces the simple basic principle.

2   This is an intentionally oversimplifi ed view of management control theory, but this is enough for the purpose of this article.
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trolled? Very easily: every evening at the dinner 
table the family members can discuss all busi-
ness related issues.

If you were managing a small enterprise of 20-
25 employees, it would not be practical to in-
vite them all to your dinner table every evening. 
But still, it is quite likely that you meet all your 
employees every day when walking around the 
company, and know each of them personally. 
If you want to tell them what and how to do to 
make the money, you can easily do it every day, 
during face-to-face discussions.
But what if the company has 1500 employees, 
or even more? How would you manage it? Via 
direct personal contact with all employees? Let’s 
be honest: it is hopeless. You have to appoint 
middle level manages between you and the em-
ployees. This is the starting point of unmanage-
ably high and complicated organisational pyra-
mids that cost a lot (several middle managers 
on different levels with nice salaries). It is also 
well known that such an organisational pyramid 
distorts or even blocks the fl ow of information 
across its levels [11]. In practice: your manage-
rial expectations on what and how to do to make 
money will not get to the employees, and the 
information you need to control the business 
organisation is not arriving to you. While the 
pyramid seems necessary, you can do a lot to 
fl atten it: if you properly regulate the activities of 
employees, and support them with information 
technology, you need much fewer middle man-
agers to tell them what and how to do.
But still there is a problem. To illustrate it, think 
about a family (father, mother, child) who invit-
ed guests for a Saturday lunch. They distribute 
the necessary activities of Saturday morning 
between themselves: the child goes to do the 
shopping, mother cooks the lunch, father cleans 
the fl at. This all has to be ready before the guests 
arrive. All activities are adequately regulated: the 
child has the shopping list, the mother has a 
cookbook, and the father knows how to wash up 
the fl oor. Now, the child did not fi nd one of the 
items on the shopping list in the fi rst shop, so he 
went on to 3 other shops to fi nd all ingredients, 
and arrived home 1 hour later. The mother has 
started cooking in time, but had to stop because 
of the lack of ingredients. The meal cooled down, 
and it had to be heated up once more after the 
child arrived. Every practicing housewife knows 
its impact on the food quality. The father washed 
up the kitchen according to the original schedule 
– to make sure that he is ready by the time the 
guests arrive. But mother fi nished cooking much 
later, so the freshly washed-up kitchen fl oor be-
came dirty again because of the food splashing 
out of the pot.

What is this dummy story about?
• For some, it is just about a silly family.
•  For others, it might be an example of any 

group of people, e.g. companies, where 
the „right hand does not know what the 
left hand is doing”

•  Again others would call it an example of 
partial or „local” optimum

Might be surprising, but all participants of the 
story did what was optimal – partially, i.e. consi-
d er ing their own activity only.

•  The child did his best to buy all ingredi-
ents, although it caused a huge delay for 
him and his mother

•  Mother started cooking in time, assuming 
the timely availability of ingredients, which 
turned out to be a false assumption

•  Father completed the washing-up of the 
kitchen in the planned time, but it was all 
in vain

From a manager’s point of view this story – with 
a series of partial optimums in activities but lack 
of „global” optimum for the family – is a pure 
wasting of resources that hinders money mak-
ing. Fortunately there is a simple way to avoid 
such unpleasant situations: thinking in process-
es. You know, this is when you do not focus on 
individual tasks or activities, and do not try to 
optimise each of them individually („locally”), but 
consider the interrelations of them as well, and 
try to optimise the whole process. If the family 
had a little sense of process thinking all would 
have been made differently:

•  The child either knows the options how to 
substitute missing ingredients and buys 
something else equally suitable3, or calls 
his mother by mobile phone to ask wether 
the delay is critical in this situation

•  Mother would test her assumptions 
regarding the availability of ingredients 
(calling her son to check whether he 
could buy everything and would be at 
home in time) and give signals to father 
not to clean the kitchen because a delay 
is expected

•  Father would re-schedule the activities 
and make other necessary changes to 
avoid wasted work

Regulating activities is a useful way for managers 
to make directing and controlling an organisation 
cheaper and to produce the small money by 
achieving local optimum. But managers need to 
go beyond that and apply process thinking to 
effectively manage the organisation and make 
the much bigger money by achieving global opti-
mum. This „global” can mean anything from an 

3 For advanced readers only: process knowledge of the child, and empowerment of him to make the change.
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4  If you inform me about a serious management theory that ignores processes I will pay you a beer in the neighbouring pub!

Figure 1. General scheme of a process

organisational unit through a whole company to 
a full supply chain. Reaching the „global” opti-
mum of one unit is already much better than the 
sum of partial optimums of activities within that; 
optimising on a higher level (e.g. on company 
level instead of organisational unit level) has 
more potential to create benefi ts. 
Without thinking in processes and managing an 
organisation via processes managers cannot get 
control over the optimal business performance. 
In other words: a manager who is not applying 
process management is loosing control, and 
the business is managing him, rather than he 
managing the business. That situation represents 
a high risk that the manager cannot perform 
properly the job he is hired for by the owners 
and will be fi red. Good news: there are several 
different, fashionable, glossy theories on how 
to manage a company that can help these poor 
fellows, the managers, meet the expectations 
of owners. Hundreds of colourful books are 
written on this topic. Please go and pick one! 
Bad news: each of these theories is built on 
the process concept4 – so all managers and 
would-be-managers should establish an intimate 
relationship with process management.

Why mere mortals need processes?

Okay, but this whole thing of process management 
is the trouble of managers. Why should we, 
mere mortals, the rest of the company, bother 
ourselves with processes? You might have 
already suffered from ignoring one or the other 
of the following good reasons of why spending 
your valuable time on processes:

•  There are several ways to defi ne what 
you are expected to do. Clearer way is 
the better. A good description of the 
processes you are involved in is not only 

a clear defi nition of what you are required 
to do, but also describes your expected 
cooperation and communication with 
others, your decision rights, etc

•  You might be very good in what you are 
doing (reaching a local optimum) within 
a process. But still, you can hardly avoid 
responsibility when the whole process 
goes wrong

•  Processes help you effectively cooperate 
and communicate with colleagues, using a 
mutually understandable language

•  Good process knowledge saves you and 
your colleagues a lot of unnecessary ef-
fort: do not make work they don’t need, 
and do not request them things you don’t 
need

•  Employees’ performance is frequently 
measured in organisations; many times 
you are hold responsible for numbers that 
your performance cannot infl uence. Apply-
ing process thinking helps avoiding such 
situations

Process management demystifi ed

W H A T  I S  A  P R O C E S S ?
In order to apply process management in practice 
we need to understand what a process is. There 
are several different defi nitions, but the simplest 
[5] will be enough for us: a process is a series 
of interrelated activities that transforms the in-
puts coming from the suppliers into outputs that 
are going to the customers while adding value to 
them (see Figure 1.).

•  An organisation normally has several pro-
cesses

•  Processes are typically hierarchical: a high 
level process usually consists of lower 
level processes that can be further broken 
down into activities

•  Processes use resources (physical as 
well as human resources) to make the 
value adding transformation

•  Processes are operated according to 
rules that defi ne how the transformation 
has to be made

•  Processes and activities within them are 
typically interrelated: a process is the 
customer of the previous process and the 
supplier of the next process

•  Suppliers and customers of processes 
can be internal or external to the organisa-
tion
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What to do with processes?

Gravitation is something you cannot change; 
whether you want it or not, whether you like it or 
not, it is there and nails your feet to the ground. 
Processes are just like gravitation: whether you 
like it or not, processes are there. So not hav-
ing processes is not an option. The only thing 
you can decide (either as a manager or as an 
ordinary employee) is whether you try to manage 
processes or you let processes manage you. 
Please make your decision carefully, because 
it has tremendous impact on your professional 
achievements as well as on your private life (e.g. 
via an unsuccessful career or loosing your job).
If you feel brave enough to try managing pro-
cesses rather than let them rule and spoil your 
life, please fasten your seat belts, and start with 
the core question: is this process I am working 
in (or I am responsible for) good enough to help 
the organisation make money?
To answer that question the fi rst thing is to agree 
on what we are talking about. This means defi n-
ing a specifi c process, e.g. the „warehousing” 
process, the „payrolling” process, the „custom-
er order taking” process, etc. Processes can be 
defi ned by any type of clear description: a text, 
a table5 or a fl owchart that depicts the process 
with graphical symbols. The method is irrelevant; 
the important thing is that everyone involved 
shares the same, common understanding about 
the process.
Now we know what we are talking about, so 
there is no excuse to further delay asking those 
nasty and unpleasant questions: Does our se-
lected process work well? Is it managed well? 
Does it promote the business organisation’s op-
eration as much as it should?

The only way to give factual answer to these 
questions is to measure the process.

•  By defi ning indicators to a process we 
can measure it from different perspec-
tives, examining several aspects of it

•  Indicators have actual and target (expect-
ed, planned) values

•  It is possible to measure the process it-
self, its inputs or its outputs by indicators

If we compare the actual values of indicators with 
the respective targets we might fi nd that there is 
a difference between them: the process is not 
working as expected. In that case we need to 
initiate process improvement6, which is always 
a change in the operation of the process: a new 
optimisation that aims to get better results from 
the perspective of one or more indicators, but 
ultimately to align the process better to the goals 
and needs of the company. Processes can be 
optimised for different purposes:

• Sometimes the process is optimised for 
time or speed, like a fast-food restaurant, 
where limited quality and poor range of of-
fering is accepted by customers in return 

• Other times the process is optimised for  
highest technical quality, like in case of a 
Formula-1 racing car that is optimised for 
speed and fast wheel change, but not for 
comfort or cheap operation

• Yet other times the process is price or 
cost optimised: how to make the prod-
uct or provide the service for the lowest 
possible price, like in case of cheapest 
clothes or disposable electronic gadgets

Whatever a process is optimised for, it should 
be a conscious decision – otherwise it can eas-
ily make losses instead of gains. The totality of 
processes of an organisation, on the other hand, 
should be well balanced: all processes should 
perform on a level that does not block or hinder, 
but synergistically supports other processes, in 
order to get maximum optimisation (and maxi-
mum money possible) out of the system as a 
whole7.

T H E R E  I S  N O  M A G I C  W A N D
If you want to make process management (and 
you defi nitely should, unless you like to play Rus-
sian roulette with your business), you are in a 
lucky situation:

•  There are many tools8 you can use, and 
although none of them is a magic wand, 
there is at least one suitable for each 
case

•  Making process management is far less 
complicated than it seems to be

•  With a little bit of interest and common 
sense, and with some knowledge of the 

5   A typical tabular defi nition of a process is the “SIPOC” table: Suppliers – Inputs – Processes – Outputs – Customers are contained in it.
6   In the culture of some organisations only top managers are allowed to initiate process improvement. Other companies intentionally create 

such a culture that managers encourage all employees to come up with improvement ideas, and test and implement them continuously. 
This is the original meaning of the Japan word “Kaizen”. Implementing it in practice has preconditions: results are objectively measured, 
employees are empowered to make certain decisions, and are systematically trained on the necessary knowledge and different methods to 
effectively participate in it.

7   Process management is about optimisation; it is defi nitely not identical with unnecessary paperwork which in turn is about wasting re-
sources. Always be aware of the difference!

8   “Tools” is a major but reasonable simplifi cation here. For reasons why these are considered tools from a specifi c point of view see the rest 
of this chapter. Many of the tools being mentioned here have much wider scope than just process management, but it is not the aim of this 
paper to discuss that.
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tools anyone can have surprising results 
in process management and money mak-
ing – and this surprise is pleasant in most 
of the cases.

A very much simplifi ed representation9 of some 
(but far not all) tools is shown in Figure 2, with 
an indication of the use of each tool in relation to 
process defi nition, measurement, improvement 
and balance: widest part of the rectangle shows 
what it is primarily used for. Unfortunately ghosts 
of myths, misbelieves and misunderstanding 
are surrounding these tools. It's time to call the 
ghost-busters!

Myth No. 1: These tools can be used for pro-
duction processes only. Ghost-busting No. 1: 
This is completely wrong. Although they have 
been developed for production processes, they 
are generally applicable to every type of process 
(production, service, administration, etc.) in ev-
ery area of life: business, education, healthcare, 
government, etc. Don’t search for excuses: they 
can also be used for the processes you are in or 
you are responsible for!
Myth No. 2: These tools are very complex and 
complicated, ordinary people cannot learn and 
use them. Ghost-busting No. 2: This is not true. 
Some of the tools (like Pareto chart, fi shbone 
diagram or brainstorming) are very simple and 
understandable, and can easily become the part 
of daily routine. And even Statistical Process 

Control (SPC), with this ugly and horrifying name 
that would slow down the cartoon road-runner, 
can be made simple and usable by anyone in 
daily practice [15]. Just go and fi nd the suitable 
trainer or consultant for you! Good software sup-
port can also help a lot!
Myth No. 3: Application of these tools is extreme-
ly expensive. Ghost-busting No. 3: This is not 
the case. Simple tools are cheap to learn, cheap 
to use, and yet they can bring a lot of benefi ts. 
The heavy-weights of process improvement, like 
Business Process Reengineering (BPR, for com-
pletely redesigning a process, [4]), Six Sigma (to 
decrease variation in a process and set it to the 
target value) or Lean (to eliminate waste from 
processes) normally deserve specialists, other 
resources, and some initial investment. But these 
complex methodologies, when applied properly, 
are extremely powerful: they can achieve break-
through results, improve processes in orders of 
magnitudes, and normally generate much more 
money than the cost of implementing and using 
them.
Myth No. 4: These are „quality” tools for „qual-
ity” people only. Ghost-busting No. 4: No, no, 
no, and please no! Avoid the „quality trap”! Al-
though some of the tools have „quality” in their 
name, that is misleading: they are not for quality 
people only, and not for quality problems only. 
These are general process management tools. 
Total Quality Management (TQM [14]), for ex-
ample, is a management philosophy, and a com-
plete, practical system for managing all opera-
tions of a whole company.
Myth No. 5: Some of these tools can make 
continuous improvement work, others not. 
Ghost-busting No. 5: This is wrong. The core 
of continuous improvement is – as the name 
suggests – that it is continuous. Continuously 
solving problems and making developments on 
processes with whatever tool is suitable in a 
specifi c situation, and measuring that the imple-
mented changes are real improvements – this is 
the essence of continuous improvement. Typi-
cally PDCA and Kaizen are mentioned as primary 
tools of it, but all the others can be applied within 
the framework of that.

A P P L Y I N G  T H E  T O O L S
We have a lot of tools to achieve optimisation 
and make money. But none of them is a magic 
wand to be used in all cases. So which tool to 
use in which situation? First rule: start with using 
your own brain. Do you have a clear high level 
understanding of what you want to achieve? If 
yes, you might already know by your own which 
tool to use, or might ask an experienced person 
to help select the most suitable one to the spe-
cifi c case. A rule of thumb: the simpler is better.

Figure 2. Process defi nition, measurement, improvement and bal-
ance, with the symbolic representation of process related tools.
BSC = Balanced Scorecard, Excellence Model = EFQM Excellence 
Model, Mapping = Process mapping, PDCA = Plan-Do-Check-Act, 
Reengineering = Business Process Reengineering (BPR), SBMS = 
Standards-based Management Systems, SPC = Statistical Process 
Control, TQM = Total Quality Management)

9   Taken from MOL Group’s Improvement Concept, in a simplifi ed form
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Each of these tools (and all similar others not 
mentioned here) have strengths and relative 
weaknesses, and all can be very useful if applied 
as they should: as tools to defi ne, measure, im-
prove and balance processes. Don’t mix up the 
tools with the objectives! Although these tools 
span across a wide range from the simple tech-
nique of fl owcharting via the sophisticated meth-
odology of Six Sigma to management systems 
and TQM as a management philosophy, they are 
just tools for a company to achieve its business 
objectives. It is a brain-dead idea to use any of 
these tools for their own sake: making fl owcharts 
for the pleasure or drawing, or using the Balanced 
Scorecard (BSC) for just to have one10. As a tool 
itself is never an objective, it is justifi able to use 
any of these tools only as much as they contrib-
ute to achieving the company’s objectives.

How much value can these tools bring to the 
company? It depends basically on the commit-
ment and approach of management.

•  With true management commitment and 
a good understanding of processes even 
simple tools can make a lot of benefi t

•  But when managers do not use these 
tools to manage processes in order to 
achieve business goals, execute strategy, 
and ultimately – you might have guessed 
it already – make money, than using them 
is a simple wasting of resources that a 
manager should not allow to happen

And what is the value we are talking about? 
There are some famous worldwide known cases 
[1, 9, 16, 17]

•  Alcoa Warrick Power Plant decreased 
production interruptions form 90 to 7 
incidents per year and saved 1,35 million 
USD by improving maintenance process-
es and overall reliability of the plant

•  Boeing’s Spokane plant implemented 
Lean production resulting in reductions in 
cycle time of 80 percent, in labour costs 
of 40 percent and in fl oor space of 50 
percent

•  Harley-Davidson could reduce the time of 
product delivery from 360 days to 3 days

•  Citibank decreased the time of process-
ing mortgage applications form 30-60 
days to 15 minutes

•  Toyota increased annual asset turnover 
from 16 to 215 times

•  Hallmark Cards used Business Process 
Reengineering to reduced the new prod-
uct development time from 2-3 years to a 
few months

•  Bell Atlantic reduced the time to install 
new business telecommunication lines 
from 15 days to 3 days while decreased 
the cost of these installation operations 
from 88 million USD to 6 million USD

•  Ford cut warranty cost per car from 1100 
USD to 100 USD

•  Dow Chemical Company’s implementa-
tion of Six Sigma delivered 1,5 billion 
USD EBIT improvement between 1999 
and 2002

But who can tell what process to measure or im-
prove, what to optimise a specifi c process for, 
or where the right balance between the organi-
sation’s processes is? Yes, you are right, this is 
another task for the managers. But these lucky 
fellows own the tools for that as well: strategy 
formation and benchmarking.

Strategy as an applied tool

Almost all companies nowadays have „visions” 
or „mission statements”. Putting aside the nice-
ly worded romanticism in them they tell us one 
simple fact: in which branch of economy does 
an organisation want to make money (e.g. car 
manufacturing, oil industry, banking an insur-
ance, food industry, etc.).
But within any branch of business you can oper-
ate in hundreds of different ways. As a car manu-
facturer you can become the producer of sports 
cars, family cars, luxury limousines, trucks and 
lorries, etc. It is typically the strategy of the or-
ganisation that tells us how exactly the company 
wants to make the money: what are the long 
term goals, the priorities and other specifi cs of 
that company’s making business. And this is the 
point where process optimisation comes into the 
play.
Let’s say you run the only bakery shop of a vil-
lage where most people go to work to the near-
by town. A suitable strategy for you might be to 
offer fresh bread and other bakery products to 
these people when they arrive back to the village 
after work, and get off the bus. It means that 
most of the volume you produce is sold within 
a short section of your opening time, and in that 
case your processes have to be time optimised: 
mixing the ingredients as well as heating up the 
oven must be precisely timed to the arrival of 
the bus, and your actual selling process (hand-
ing over products to customers) must be robust 
enough to serve a lot of customers within a short 
period of time.

10  The only exception might be standards-based management systems (SBMS) that result in a certifi cate. The certifi cate itself represents 
business value in some situations (e.g. during tendering). But even in that case it is just a very little fraction of all the benefi ts an SBMS can 
provide for the organisation – if used and maintained properly: as a tool for managing the organisation.
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If you run a similar bakery in the crowded centre 
of a city you might have more or less the same 
amount of customers in every hour of your open-
ing time, and there can be a few other bakery 
shops in your close proximity. That situation re-
quires a different strategy, and consequently a 
different process optimisation. For example the 
robustness of your actual selling process is rela-
tively less important, but you have to optimise 
your processes to maintain the high variety of 
fresh products throughout the whole day. Your 
bakery might also want to become different from 
the competitors because of its wide offering 
of exotic products. In that case your purchas-
ing and warehousing processes become more 
important, specifi cally with regard to ensuring 
constant availability of the exotic ingredients.
Strategy of a company is, unfortunately too often, 
just theoretical bla-bla and nobody considers 
using it for anything. However, it can be much 
more than that: if the management of a business 
organisation takes strategy seriously, devotes 
the necessary time to develop a meaningful 
one, and deploys it into the measurement and 
performance management systems of the 
organisation (e.g. via a Balanced Scorecard or 
any similar methodology [7, 8, 12]) it will become 
the sound basis for operations and business 
decisions. It can be effectively applied in process 
management too, as strategy has a strong 
impact on the expectations to processes, and 
enforces requirements towards the performance 
of processes. In fact strategy contributes a lot to 
a company’s success:

•  It supports the decision between the 
several different opportunities to make 
money (strategic direction)

•  It helps managers align all people and 
resources of the company with money 
making, and not waste resources for any-
thing else (strategy deployment, strategic 
alignment)

•  It focuses process improvement efforts 
and resources to those processes where 
it is the most important (process manage-
ment aligned to strategy)

But is the performance of our processes well ad-
justed to our strategy? Are our processes per-
forming better than processes of the competitors 
with similar strategies? Do our processes really 
help us make money? The only safe way to get a 
true answer is again – as usual – measurement, a 
special type of measurement: benchmarking.

Benchmarking

Some people use the term „benchmarking” as 
the simple equivalent of comparing numbers. 
But it is not the case. For example, are 39 and 
40 close enough to give a good benchmarking 
result? Well, yes,...it seems so. But if you know 
that 39 is my brother’s age and 40 is the size 
of my shoes – the whole comparison sinks into 
stupidity. The most important thing to remember 
about benchmarking is that it must be a meaning-
ful comparison of comparable things.
How do you know what is behind a number? 
How can you make sure that a comparison 
makes sense? In business life you can ensure 
that if the numbers you want to compare are re-
lated to processes, and you compare these pro-
cesses themselves fi rst [3]. Anyone who worked 
for different companies will be able to tell you 
examples when the names of two processes 
were the same in two companies, but their con-
tent was signifi cantly different. So fi rst you have 
to make sure that the selected process encom-
passes the same activities at your organisation 
and at your benchmarking partner. In that case 
the comparison of their indicators can be mean-
ingful, and may represent enormous help to un-
derstand what is the performance of the process 
you are in (or you are responsible for): whether it 
really helps the organisation generate profi t, or it 
is rather producing losses and problems. 

One reason why benchmarking is so often mis-
used or ignored might be that people are afraid 
of the diffi culties of getting data about the com-
petitors. Hey guys, come on, this is a weak 
argument:

•  Making benchmarking is a good business 
in its own right: there are consultancy 
fi rms established to collect process relat-
ed data from companies in a well defi ned 
and structured way, making sure that the 
content of these processes is compa-
rable, and then present the results – at a 
high price11. You can use the services of 
such a company

•  But there is a very cheap way to do 
something useful in benchmarking: this is 
the internal process benchmarking within 
one company, comparing the performance 
of its own units – of course only where 
this comparison makes sense. Please 
think about your company! Are there 
organisational units that are doing similar 
things to yours? And do you know what 
are their results and indicators? If your 
honest answer to yourself is „no”, than 
it is time to think about establishing a 

11  There are organisations that do that free of charge. Think about professional associations, or see APQC’s Open Standards Benchmarking 
Collaborative at www.apqc.org as an example.
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mutually benefi cial relationship with them 
for benchmarking and for the exchange of 
good business practices

•  And we have one more opportunity not 
loaded with the inconveniences of indus-
trial espionage: comparable processes of 
companies in different businesses. Maybe 
your products are completely different, 
but the characteristics of the warehousing 
process (turnover, diversity, etc.) is similar 
to a company working in X industry, while 
sales and customer management process 
in your industry is comparable to the same 
process in Y industry, and so on

Benchmarking should not stop at collecting the 
numbers; it must be accompanied by implement-
ing process improvements as necessary. If our 
benchmarking partner has better results, than it 
is worth having a look at what are they doing dif-
ferently and how are they doing that. Many times 
their good practices can simply be implemented 
in our organisation with little modifi cations, sav-
ing us a lot of valuable time and resource. In oth-
er cases it is necessary to carefully consider the 
learning points and elaborate our own solution to 
harvest all the benefi ts of benchmarking.
By using benchmarking we might learn that we 
operate our processes effi ciently, and the pro-
cess indicators are on world class level. In this 
case benchmarking is a pure saving: we don’t 
spend on improving something that is already 
good enough. Alternatively, we might learn 
where we need process improvement, and by 
implementing other organisations’ good prac-
tices can fast achieve higher performance. But 
is that all? Does that automatically mean that we 
are excellent in doing business, and can expect 
an excellent bonus at the end of the year? Not 
necessarily. Benchmarking and good practice 
sharing is just one necessary element of busi-
ness excellence.

What is business excellence?

T H E  D E F I N I T I O N  P R O B L E M
The problem with business excellence is that 
there is no one single, universal defi nition of it.

•  One may say that „our organisation has 
produced a lot of money last year, so we 
are excellent” (E.g. cocaine dealer organi-
sations can make such a statement year 
after year)

•  Others may argue that „we produced a 
lot of money plus did not violate the law, 
so we are excellent”

•  Again others might state that „we pro-
duced a lot of money, did not violate the 

law, plus obtained the ISO 9001 certifi ca-
tion, and did not harm the environment, 
so we are excellent”

Are any of these sentences true? Or if someone 
lists achievements related to customers, suppli-
ers, employees or other persons and organisa-
tions as essential constituents of business ex-
cellence, would that be closer to truth?
With a little bit of thinking anyone can come to an 
answer. Although business organisations are es-
tablished in order to make money, owners (e.g. 
shareholders) are not the only stakeholders of 
a company. Every business organisation has a 
number of other stakeholders: customers, sup-
pliers, employees, authorities, etc. These stake-
holders typically have very different – some-
times contradicting – interests and in practice 
it is impossible to fully satisfy all interests of all 
stakeholders simultaneously. (E.g. if the applied 
technology has adverse environmental impact it 
is not possible to satisfy the interest of owners 
by making business and satisfying the interest 
of environment protection activists in the same 
time by not making business at all.)

Owners’ interest used to be the dominant one 
for companies – the fastest way for a company 
to get out of business and for a manager to be 
fi red is not making money. So a nice profi t is the 
key to short term business success. But:

•  Do you think that a company that ignores 
the needs and expectations of its custom-
ers can stay long in business?

•  How long do you think a company with 
poorly managed business processes can 
operate effi ciently?

•  What about a company that does not treat 
its employees properly, and therefore its 
most talented people leave it and go to 
the competitors? Will it be able to make 
business long enough for its owners?

Not paying enough attention to the interest of 
other stakeholders than owners endangers 
staying in business for longer periods12. Therefore 
achieving a sustainable balance between different 
interests of different stakeholders is essential to 
long term business success. 
However, business excellence is even more than 
that. Balancing the interests is „what to do”. 
Becoming really excellent also requires knowing 
„how to do that”. It includes the systematic de-
ployment and practical implementation of those 
concepts (like process management, continuous 
improvement or customer focus) that are proven 
contributors to excellence, and that are consid-
ered necessary for achieving excellent results 
throughout a longer period.12 This is the typical 
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modern meaning of business excellence.
Although there is no one global defi nition of busi-
ness excellence, there are a few widely accepted 
ones, like the Deming Prize (that plays a key 
role in Japan’s quality revolution since 1951), 
the Malcolm Baldrige National Quality Award 
(USA, since 1988) or the worldwide recognised 
European Excellence Award (since 1992). They 
are very similar in content. We can look at them 
from different angles:

•  All three primarily appear as quality 
awards13 

•  Each represents the defi nition of an excel-
lent organisation in the form of a require-
ment set

•  Each is built up on a number of basic con-
cepts

•  Each can be used as an extensive „check-
list” for managers on how to achieve 
excellence of an organisation

•  Each emphasizes the importance of pro-
cesses and benchmarking

T H E  E F Q M  E X C E L L E N C E  M O D E L
The European Foundation for Quality Manage-
ment (EFQM), the organiser of the European 
Excellence Award, was founded in 1988 by lead-
ing European companies in order to promote 
business excellence of European organisations. 
The founders have reviewed their concepts 
and methods they applied (based on TQM) to 
conduct business, and crystallised the most im-
portant components of long term success. The 
result was the following set of 8 Fundamental 
Concepts, the conscious application of which 
helps an organisation achieve business excel-
lence [18]:

• Result orientation
• Customer focus
• Leadership and constancy of purpose
• Management by processes and facts
• People development and involvement
•  Continuous learning, innovation and im-

provement
• Partnership development
• Corporate social responsibility

Implementing these high level concepts in 
practice might be diffi cult for practicing managers 
as well as employees. Therefore EFQM created 
the „Excellence Model”, which is a tool to help 
the deployment of these concepts into the daily 
operation of organisations, and represents a 
more practical view of excellence. Participants 
of the European Excellence Award compare 
themselves to this Excellence Model during 
a self-assessment, and get scores on their 
performance. The Model is typically depicted as 
a set of 9 rectangles representing the 9 criteria 
of it (See Figure 3.).
The rectangles form two groups. The „enablers” 
side contains what an organisation should do to 
achieve business excellence. The „results” side 
contains what the organisation has achieved 
measurably with all that. This is a pure effi ciency 
story: if you do a lot of things on the „enablers” 
side, progress should be achieved on the „re-
sults” side. If not, you have wasted resources 
and you should consider changing something.
In the centre of the Model are processes: these 
are the vehicles that generate the results. In or-
der to operate its processes and serve its cus-
tomers properly an organisation has to have 
suitable strategy, has to manage people (employ-
ees), partners and resources. All of this has its 
roots in leadership. If an organisation does that 
adequately, than results should come in terms of 
customers, people and the environment (social 
and natural), and, last but not least, in terms of 
business results – basically the money making 
we have been talking about. These results should 
always be evaluated with regard to the complete 
picture: trends over time and benchmarks.
The 8 Fundamental Concepts of excellence are 
like building blocks of the LEGO game: they all 
fi t to each other nicely, and have several contact 
points. You can combine them in different ways, 
and it is part of the game that you have to be 
creative and fi nd the best ways of assembling them 
to get the result you specifi cally want. The same 
applies to the 9 criteria of the Excellence Model 
too: although there are a lot of interrelationships 
in between them, you have full freedom and a 

Figure 3. The EFQM Excellence Model
(Copyright 1999-2003 EFQM, printed with the permission of EFQM)

12  The relevance of this statement is limited if a company monopolises the market, or by corruption at authorities, or if illegal or immoral busi-
ness behaviour has no disadvantageous consequences. Unfortunately we have alarming evidence of such cases [2].

13  Many people consider them the “top” quality awards worldwide. There are several other quality awards [13] as well (e.g. the national qual-
ity awards of many countries on many continents, including Hungary and Slovakia, or the Chairman Excellence Award of MOL Group, an 
EFQM member organisation) that are built on a similar understanding of business excellence.
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lot of options14 to decide how it is practical and 
benefi cial for your organisation to implement it – 
how can you be the most productive in money 
making with the help of them.

OK, we made the exercise, completed a self-
assessment against the Excellence Model, and 
achieved a high score. Bingo! Will we remain 
excellent for eternity! Or not? Oh my dear, life is 
not so simple!

•  Organisations always change, or at least 
people always change within organisa-
tions. So maintaining the same level 
already requires constant attention.

•  But anyone can tell that the world around 
us, including business life, is also chang-
ing day by day. What was excellent 
yesterday, what was suitable for long 
term business success a few days ago 
might be outdated and ineffi cient today. 
So changes in the environment have to 
be refl ected constantly to maintain excel-
lence.

•  And, by the way, there is no such an 
excellent performance that is not possible 
to improve further.

This is why continuous monitoring and making 
the necessary adjustments (in other words: 
continuous improvement) is such an essential 
precondition of business excellence.

H O W  T O  A C H I E V E  B U S I N E S S 
E X C E L L E N C E  I N  T H E  D A I L Y 
O P E R A T I O N ?
Many people ask the question „How should we 
implement business excellence in practice?” Or 
there is a somewhat more honest form of it: „I 
am so busy with my daily duties. How should I 
squeeze excellence into my already overbooked 
work time?” Unfortunately this question cannot 
be answered – because the question itself is 
wrong. Asking „how should I squeeze in excel-
lence” means that the person perceives excel-
lence as an additional activity: something extra 
(and maybe not really necessary) to do, above 
all the things he or she is already doing. And 
this is exactly the problem. Let’s just invert the 
question: „Am I allowed to do my daily job with-
out taking care of excellently performing it?” 
No mentally sane owner, manager or co-worker 
would give a „yes” answer to that question. 
The solution is simple: excellence is not some-
thing extra to do, not an additional activity. It is 
an approach, a mentality, the „how” of doing 
things. Nowadays, when all companies are ratio-
nalising human resource (which means mass lay-
offs in practice) to decrease their costs, most 

employees indeed have stretched work time, 
so they are unable to do additional, especially 
„nice to have” things. But in order to imple-
ment excellence in practice they normally do not 
have to do anything extra. They just have to do 
things differently. In some cases, when the way 
of doing things until now was far from excellent, 
it might happen that an excellent way of work-
ing contains more duties than people had in the 
past. However, even in that case one does not 
do these things as a separate „excellence” part 
of his job. He does it in order to improve those 
activities that he anyway has to perform during 
his working hours: his business related tasks.

The easiest way to implement excellence in 
practice is that an organisation makes a self-
assessment against the criteria of the EFQM 
Excellence Model. 

•  It will result in a deeper understanding of 
how the organisation works

•  It will help identify processes where 
improvements are necessary in order to 
achieve a good balance of stakeholder 
interests and contribute to long term busi-
ness success

•  It will highlight to what extent can the 
organisation’s efforts produce the 
desired results in terms of the different 
stakeholders

Based on the outcome of the self-assessment 
the organisation can start the money making 
LEGO: improving its operations, in line with 
the Excellence Model and the underlying 
Fundamental Concepts.
The Excellence Model is designed for all sizes 
and all types of organisations – small and 
large, business and charity, public service and 
governmental. So it is meaningful to apply the 
Model in your organisation even if it is a unit of 
a company only. If done properly it is anyway 
likely to irradiate to the suppliers, customers 
and other partners of that unit, and later to the 
whole company. But think of the „global” opti-
mum: applying the Model to whole companies or 
networks of companies rather than just to certain 
units has higher potential for benefi ts.
The most important aspect of using the Model is 
that the journey to excellence is not a one time 
exercise; it is something organisations and all 
employees in them have to continuously work 
on, day by day seeking the opportunities to do 
things better, more effi ciently. We don’t play 
LEGO only once in our life either, do we?
But does it really work? Does this understand-
ing of business excellence contribute to busi-
ness results – and ultimately money making? 

14  Professionals therefore like to mention the EFQM Excellence Model as a “non-prescriptive” 
framework: it does not give you fi sh, but it can teach you fi shing.
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Based on research fi ndings [6, 13] we can 
confi dently say that the answer is a big „yes”: 
excellent organisations exhibit better business 
performance in several aspects than their non-
excellent counterparts.

Conclusion

If you work for a business organisation your job 
and the money you earn is dependent on the 
performance of the company in general (the 
money it makes for the owners), and typically 
also on your personal performance. Unless you 
are a masochist you might be interested in how 
to improve it. Well, process management is 
about optimising performance of the company, 
the managers and the employees alike. And bu-
siness excellence is doing this optimisation while 
balancing the interests of different stakeholders, 
and using those concepts and practices that help 
achieve excellent business results over a longer 
period of time. 
This is not always simple to do. But the number 
of organisations that are successfully doing it is 
constantly growing, so it can represent a must 
for remaining in business sooner that you think. 
And don’t forget owners, who tend to become 
more demanding over time, and do not like to 
miss the benefi ts that excellence can provide for 
them. The decision is yours whether to join these 
excellent organisations. Do you have really good 
reasons why not to be among them? Let’s come 
and play a little LEGO!
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Abstract

After a widespread consultation proc-
ess with the management of the Explo-
ration and Production of MOL Plc. the 
authors summarised the professional 
activity of the Division.
The scope of activities covers the whole 
upstream process from generating ex-
ploration project ideas to supply the 
produced and prepared hydrocarbon 
into pipelines. From geographical point 
of view the presence of the Division 
spreads from Western Africa to Siberia.
In the latest fi fteen years the hydrocar-
bon exploration and production of MOL 
have become more and more interna-
tional. MOL has 11 exploration sites in 
8 countries and produces hydrocarbons 
in 3 countries. The growth is signifi cant 
both in traditional and new core areas. 
During this growing process the harmo-
nizing of cultures is a key challenge.
The authors review the main compo-
nents of the hydrocarbon exploration 
and production processes. The most 
up-to-date geological evaluation, drill-
ing and production methods ensure 
the continuous presence in traditional 
regions and generate opportunities in 
new countries. The research and devel-
opment of the Division focuses all tech-
nological challenges both hydrocarbon 
exploration and production as well as 
carbon capture and geothermal energy. 
Not only personal knowledge exists but 
also organisational competences are 
dominant in the Division.
The willingness to make sacrifi ces of 
predecessors as well as utilization of 
the technical and scientifi c results of the 
world hydrocarbon industry provides 
the opportunity to achieve all strategic 

objectives of the Division at present, in 
the fi rst decade of the 21st century.

Összefoglalás

A Kutatás-Termelés Divízió (a továb-
biakban KTD vagy Divízió) szakmai 
tevékenysége olyan széleskörû, hogy 
teljes mélységû értékelése jóval túl-
haladja e cikk terjedelmi lehetôségeit.
A szerzôk a lényegi dolgok kiemelése 
céljából konzultáció sorozatot tartottak 
a Divízió vezetôivel, melyen áttekintették
a kö zelmúlt jelentôsebb eredményeit és 
a közeljövô teendôit.
A Divízió tevékenysége a kutatási pro-
jektötletek generálásától az elôkészített 
szénhidrogének távvezetékbe való be-
táp lálásáig, földrajzilag pedig Nyugat-
Afrikától Szibériáig terjed. Az ered mé -
nyes tevékenységhez tucatnyi szak te-
rület és féltucatnyi különbözô kul túra 
szo ros együttmûködése szükséges. A 
je len leg tevékenykedô nemzedékek és 
elô deik 70 éves hazai gyakorlata stabil 
szakmai hátteret biztosít ehhez. 

Leglátványosabb sikerek –
külföldi terjeszkedés

N Ö V E K E D É S  A  H A G Y O M Á N Y O S
É S  Ú J  R É G I Ó K B A N
A MOL Nyrt. dinamikus szénhidrogén kutatás-
termelési tevékenységének terjeszkedésre jel-
lemzô, hogy 8 országban 11 kutatási területen 
helyezkedik el és 3 országban rendelkezik ter-
melési kapacitással. Oroszországban és Pakisz-
tánban már hosszabb ideje ismerik a MOL-t, 
mivel bizonyította, hogy vállalatokat, projekteket 
tud mûködtetni.
A Nyugat-afrikai Kamerunhoz tartozó tengeri 
Ngosso blokknak az ad különlegességet, hogy 
az elsô nem szárazföldi kutatás, amiben a MOL 
szakemberei részt vesznek. Két kutatási blokk-
ba Kurdisztánban is partnerként lépett be a 
KTD, míg Líbiában, Katarban és Indiában egyre 
erôsödô jelenléttel alapozzák a jövôbeli szénhid-
rogén kutatási, termelési üzleteket.

Kutatás-Termelés Divízió
szakmai tevékenysége

Kujbus Attila (47) 
okl. bányamérnök, MBA
MOL Nyrt./Kutatás-Termelés Divízió/Eurázsiai Kutatás-Termelés

Molnár Zsolt (33)
okl. olajmérnök 
MOL Nyrt. KTD IMA Új technológiák és K+F
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K U L T Ú R Á K  H A R M O N I Z Á L Á S A
A szénhidrogén kutatási és termelési projek-
tek külföldi partnerekkel való együttmûködések 
bonyolult hálózatán alapulnak. Ezek az együtt-
mûködések más és más kompetenciát igényel-
nek Nyugat vagy Észak Afrikában, Közel vagy 
Közép Keleten illetve Oroszországban vagy 
Kazahsztánban. Másként kell egy upstream üz-
lethez közelíteni ott, ahol még nem alakult ki a 
szénhidrogén ipar. Azokon a helyeken szakmai 
kultúrát is közvetíteni kell. Olyan országokban 
azonban, ahol a szénhidrogén kutatás-terme-
lésnek évszázados hagyományai vannak vagy a 
hazainál két nagyságrenddel nagyobb termelési 
potenciállal rendelkeznek, a különbözô kultúrák 
integrációjára kell törekedni.
A Divízió szakmai munkacsoportjai büszkék arra, 
hogy manapság már összehasonlíthatatlanul 
szélesebb látókörrel rendelkeznek, mint 10-15 
évvel ezelôtt. A szakembereknek már természe-
tes, hogy munkacsoportokban koordináltan dol-
goznak, munkájuk integráltan jelenik meg. Ez az 
integráció jellemzi egyaránt a kutatási projektek 
geológiai értelmezéseit és a termelési technoló-
giák mûszaki terveit.

A klasszikus értékteremtés – Kutatás

A kutatás feladata gazdaságosan kitermelhetô 
szénhidrogén készletek felfedezése, valamint a 
hazai készletháttér szinten tartása, csökkenési 
ütemének lassítása. Az 1. számú ábra szemléle-
tesen mutatja, hogy sikeres kutatás után egy-egy 
mezô termelésbe állítása milyen jelentôsen befo-
lyásolta a hazai kôolaj-, és földgáztermelést.
 
A kutatási tevékenységhez tartozó feladatok két 
fô feladatkörre oszthatók:

1. Kutatástervezés-projektirányítás.
Ebben a tevékenységben alapvetôen a kutatási 
programok kidolgozása és végrehajtásának irá-
nyítása történik. A fô feladatok mentén haladva: 
ki kell alakítani a kutatási munkaprogramokat, 
Mûszaki Üzemi terveket kell készíteni, be kell 
szerezni a kutatási engedélyeket, végrehajtani a 
kutatási programot, majd elkészíteni a kutatási 
zárójelentéseket. 
A földtani- és szeizmikus értelmezések kiindu-
ló modelljeinek (pl: sztratigráfi ai-, tektonikai-, 
fejlôdéstörténeti-, szénhidrogén-földtani, stb.), 
geokémiai-, és medencemodelljeinek kidolgozá-
sa a kutatási tevékenység szerves része. A mun-
kaprogramok, komplex földtani értelmezések 
eredményeképpen meghatározott lehetséges 
kutatási objektumokat és felszíni geofi zikai mé-
rési programokat kezelni kell, valamint generálni 
a kutatási portfolió elemeit.
A kutatási portfolió kezelésében fejleszteni kell 
objektumok ismertségi szintjét. A különbözô 
szinteket úgy nevezik hogy: lead, proszpekt, 
célportfolió elem, tervportfolió elem. Amikor az 
íróasztal mellett már nem lehet továbbhaladni, 
szükségessé válik a geofi zikai mérési programok 
összeállítása, majd a kutatófúrások helyszínének 
kijelölése.
Az ásványvagyon meghatározásában kulcsfe-
ladat a lehetséges kutatási objektumok prog-
nosztikus, valamint az új kôolaj- és földgázmezôk 
vagyonának meghatározása.
A szénhidrogén kutatása projektekben történik. 
Ezek lehetnek felszíni geofi zikai mérések vagy 
kutatófúrások melyek végrehajtását felügyelni 
és értékelni is kell. Ez tervdokumentumok készí-
tésével (geomûszaki-, rétegvizsgálati tervek), fú-
rások és rétegvizsgálatok operatív irányításában 
történô részvétellel, fúrási értékelô jelentések, 
felszíni geofi zikai mérési tervek készítésével tör-
ténik. A partneri együttmûködéseket elô kell ké-
szíteni, irányítani vagy követni kell, majd értéke-
lést kell összeállítani

2. Értelmezés (földtani, geofi zikai, szénhid-
rogén-földtani)
Ez a szénhidrogén kutatási és termelési projek-
tek generálásának, tervezésének, irányításának 
és értékelésének alapjául szolgáló komplex ér-
telmezési feladatok elvégzését jelenti. Szakmai-
lag értelmezni kell a felszíni geofi zikai méréseket, 
valamint fejleszteni kell a feldolgozási és értel-
mezési eljárásokat.
A kutatási tevékenységen belül nagyon lényeges 
technológiai és módszertani váltásokra került sor 
folyamatosan az elmúlt 15 évben.
Technológiai szempontból elmondható, hogy 
a felszíni geofi zika területén jelentôsen nôtt a 
szeizmikus 3 dimenziós mérések szerepe a ku-1. ábra
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tatásban, ami lehetôvé tette a sokkal pontosabb 
szerkezeti modellek létrehozását, valamint a ter-
vezett kutatási objektumok jellemzôinek megbíz-
hatóbb elôrejelzését. Ennek alkalmazásával az 
aljzati belsô szerkezetek kutatása, szekvencia 
sztratigráfi ai modellezés, sztratigráfi ai- és rejtett 
csapdák kutatása, termelô mezôk környezeté-
ben szatellit-telepek kutatása minôségi változá-
son ment át.
Lyukgeofi zikai mérések területén az ún. VSP-
mérések a korábbinál jóval nagyobb számban, 
hosszban és sokkal jobb minôségben készülnek. 
Kialakultak a lyukfal IMAGE leképezési módsze-
rek, XMAC és LITHO-DENSITY-szelvényezések, 
elterjedtek a speciális high-tech kábelteszteres 
eljárások alkalmazásai. Új szakértôi rendszerek 
kerültek bevezetésre a geológiai-geofi zikai ér-
telmezésben, pl. LandMark és Hampson-Russel 
szoftverek
Számottevô módszertani váltások is történtek. 
A regionális földtani modellek újraértékelésében 
szakítva a hagyományos konvenciókkal új eljárá-
sok kerültek bevezetésre:
- fejlôdéstörténeti modell újraértékelése,
-  tektonikai események átértékelése és a modell 

változtatása,
- pontosabb szinttérképek készítése,
- medence modellezés,
-  szemléletmód váltás az üledékföldtani modell-

alkotásban,
-  ok-okozati összefüggések sokkal mélyebb 

e lem zése,

-  szekvenciasztratigráfi a módszertanának beve-
zetése az üledékföldtani értelmezések során, 

-  dinamikus modellek létrehozása, ami az üle dék-
képzôdést folyamatában vizsgálja, így sokkal 
pon tosabb üledékföldtani modell készül.

A fentiek eredményeként számos kiemelkedô 
sikert hozott a kutatás, mint például a hazai 
Hosszúpályi-dél, Létavértes-Álmosd-Észak, a pa-
kisztáni Manzalai földgázmezôk, vagy Nagykáta, 
Gomba, Tóalmás-dél és a pakisztáni Makori 
kôolajmezôk felfedezése.

Méltón a hagyományokhoz – magyaror-
szági mezôfejlesztés és termelés

A hazai mezôfejlesztési és termelési tevékeny-
ség hatékonyabbá tételére több, sokszor nem 
könnyû döntést hoztak meg a szakmai és területi 
vezetôk egyaránt. Az elmúlt évek lényegesebb 
változásai:

•  A technológiák idôszakos felügyeletûvé 
tétele 2001/2002 évben kezdôdött el, 
amely gyümölcse most érik be: a haté-
konyság fokozása a technológiákon dol-
gozó csökkentett kezelôi létszámmal ki-
mutatott tény. Mindezt úgy sikerült elérni, 
hogy komoly munkabaleset a technológiai 
felügyelet váltása miatt nem következett 
be a KTD egész területén.

•  Felújításra, újra méretezésre kerültek az 
elavult energetikai rendszerek. Mára a 

2. ábra
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technológiák fûtése melegvizes kazánok-
kal történik a költséges, nagyobb bizton-
sági felügyeletet igénylô gôzfûtés helyett. 
Ezzel nem csak energiafelhasználást lehet 
megtakarítani, hanem humán erôforrást is. 
A kialakított energetikai rendszerek vízta-
karékosak, fûtôgáz igényük lényegesen 
kevesebb, így a füstgáz emisszió, ezáltal a 
környezet terhelése nagyságrenddel csök-
kent.

•  A karbantartási tevékenység vissza-
integrálása az üzemeltetôi állomány-
ba jó döntésnek bizonyult. A gyûjtési 
rendszerkezelôknek lehetôségük van 
karbantartói kompetenciák elsajátítására, 
míg a karbantartók kezelôi tevékenységek 
elsajátításával ismerkednek. A cél olyan 
szakmai kompetencia kialakítása, amely 
egy személyben biztosítja az üzemeltetôi 
és a karbantartói szakértelmet.

•  A hazai termelési szervezet arra a leg-
büszkébb, hogy az elmúlt évtizedben 
mezôbezárásra nem került sor. A MOL 
Nyrt. legjelentôsebb magyarországi 
termelô mezôit a 2. számú ábra térképe 
mutatja. Kihasználva a magas olajárakat, 
olyan beruházások történtek, amelyek to-
vábbi hatékonyság növelést eredményez-
tek. A kutak mûszaki állapotának javításá-
val lehetett ezt elérni, hiszen a termelés 
lényege a jól mûködô kutakban van.

A folyamatok mentén végrehajtott változások 
a Divízión belül indukálódtak, de külsô impulzu-
sok is felhasználásra kerültek. Az INDECO an-
gol tanácsadó cég módszertanait alkalmazták az 
operációs tevékenység hatékonyabbá tételére. 
Mindez elindított a Divízióban egy olyan folya-
matot, amire addig nem volt gyakorlat: a szellem 
szabad vándorlását.

Rendszerben gondolkodás – operatív 
mûvelésirányítás

A szervezet feladata hazai és külföldi szénhid-
rogénkészletek operatív mûvelés irányítási és 
felügyeletei feladatainak ellátása a szénhidrogén 
termelés profi tmaximalizálásának érdekében. 
Az elôírt integráltsági fokot biztosítani képes 
mezôportfolió kialakítása, annak mûszaki-, gaz-
dasági értékelése, költséghatékonyságuk javí-
tása. A kihozatal optimalizálása érdekében új és 
hatékonyabb mûvelési eljárások bevezetése, va-
lamint földalatti beruházások generálása.

A generált földalatti beruházások sikeressége az 
elmúlt évben 90 % fölötti. 2007 folyamán a szer-
vezetben dolgozó kollégák szakmai támogatása 

mellett jelentôs többlettermelési potenciálok ke-
rültek napvilágra, amelyek egy része már 2008-
ban projektekké válnak.

Túl a századik vízszintes fúráson – kút-
munkálati felügyelet

A szénhidrogénipar kezdeteitôl fogva szükség 
volt arra, hogy a tevékenység irányítása a hely-
színen történjen, mivel csak így nyílik lehetôség 
a kézzel fogható, megbízható adatokon alapuló 
szükséges azonnali beavatkozásokra.
A MOL felismerve az operátorságból adó-
dó feladatokat és az ebben rejlô gazdasági 
lehetôségeket, az 1990-es évek közepétôl szer-
vezte és kialakította a kútmunkálati tevékenysé-
gek felügyeletével foglalkozó szervezeteit. Ezek 
a szakmai mûhelyek tették lehetôvé, hogy mára 
a fúrási és kútjavítási berendezéses mûveletek 
során 24 órás mûszaki felügyelet mellett végzik 
a kivitelezôk a munkájukat, az év 365 napján. 
Bizonyos tevékenységek – mélyszivattyú cse-
re, kisebb kockázatú kútkarbantartások – csak 
idôszakos mûszaki felügyeletet igényelnek, de 
az évi több száz ún. berendezés nélküli tevé-
kenységek – vitlás, CT-s mûveletek – is állandó 
felügyelet mellett történnek.

Ez a mûszaki és gazdasági kontroll eredmé-
nyezte azt az utóbbi években, hogy a közel 70-
100%-os díjnövekedések ellenére a kútmun-
kálatok költségei összességében alacsonyabb 
mértékben emelkedtek. A 2000-es évek elejétôl 
kezdôdôen – a nemzetközi tapasztalatokra is tá-
maszkodva – kialakításra és bevezetésre került a 
kútmunkálatok során alkalmazandó integrált EBK 
irányítási rendszer, melynek segítségével a MOL 
a kútmunkálati kivitelezés területén, nemzetközi 
szinten is helytálló EBK mutatókkal rendelkezik.
A hazai tevékenység mellett a MOL nemzetközi 
területein is ugyanaz a szakmai gárda látja el a 
kútmunkálatok felügyeletének szakmai kontroll-
ját, egyrészt a saját, jól felkészült személyzetével, 
másrészt a piacról biztosított szakemberekkel. 
Így vettek, vesznek részt a MOL jemeni, pakisz-
táni, tunéziai, kazahsztáni, ománi, oroszországi, 
kurdisztáni – kutatási, feltárási projektjeiben.
2001 óta a MOL saját kitöréselhárítási csapattal 
is rendelkezik, melynek tagjai önkéntes alapon 
látják el a kimagaslóan veszélyes – sokszor saj-
nos az életveszélyt sem nélkülözô – feladatukat. 
Ennek a csapatnak az irányítását – valamint jó 
néhány kolléga révén a részvételt is – a Kútmun-
kálati Felügyelet Kuvaitban is edzôdött szakmai 
gárdája látja el.
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Vízszintes fúrások

A magyarországi szénhidrogén kutatás- és ter-
melés céljára lefúrt kutak nyilvántartása 1908 
óta követhetô megbízhatóan. 1908 és 2007 kö-
zött 8 570 kutat mélyítettek le 1 786 500 méter 
összes hosszúságban. Ebbôl 370 kút irányított 
ferde és 104 kút irányított vízszintes fúrással 
mélyült. A kezdeti irányított ferdefúrások kizáró-
lagosan orosz technológiával és technikával mé-
lyültek. Késôbb nemzetközi – elsôsorban nyugati 
(amerikai egyesült államokbeli) – szerviz cégek 
is bekapcsolódtak az irányított ferde, majd 1990 
óta az irányított vízszintes fúrások mélyítésébe 
az egyre fejlôdô technológiával és technikával, 
miközben teljesen feledésbe merült a szovjet 
korszerûtlen módszer.
A vízszintes fúrások okai és céljai a következôk: 
a tároló réteget elérve a réteg síkjában fúrva a 
réteg nagyobb felületén történô megnyitása; a 
beáramlási felület növelésével csökkenti a ter-
melési nyomáskülönbséget és növeli a hozamot; 
a kihozatal javítása.
Az irányított vízszintes fúrás lyukprofi l szempont-
jából különleges irányított ferdefúrásnak fogható 
fel, ahol a célréteg(ek)ben történô fúrás alapján 
lehet: három részes (függôleges – ferdeségnöve-
lési – vízszintes szakasz); öt részes (függôleges 
– ferdeségnövelési – ferdeségtartó – ferdeség-
növelési – vízszintes szakasz).
Az irányított vízszintes fúrásoknál alapvetô kiin-
dulási feltétel, hogy új kút mélyítésére kerül sor, 
régi kutat tovább fúrnak vagy régi kutat megnyit-
nak és kivízszinteznek.
A vízszintes fúrások speciális eszközei: a lyuk-
talpi motor, ferdeátmenet vagy ferdítô közdarab, 
nem mágnesezhetô súlyosbító, MWD (mérés fú-
rás közben) vagy LWD (szelvényezés fúrás köz-
ben) mûszercsalád, giroszkóp, ferdítôpálya, ma-
rók, nyomatékcsökkentô, hidraulikus rásegítô.
Az 1990-2007 évek között mélyített vízszintes 
fúrások fôbb adatai:

• közepes sugarú 103 fúrás;
• kis sugarú 1 fúrás;
• legnagyobb függôleges mélység. 

3776,5 m;
• legkisebb függôleges mélység: 946 m;
• legnagyobb vízszintes kitérés: 957 m;
• legkisebb vízszintes kitérés: 249 m;
• legnagyobb vízszintes hossz: 589 m;
• legkisebb vízszintes hossz: 53,5 m.

Egyre korszerûbb termelési eljárások - 
kiemeléstechnológia

A kôolaj- és földgáztermelés gazdaságossá-
gát nagymértékben befolyásolja az egyes ku-
tak termelô kapacitása, azaz egységnyi idô alatt 
mennyi gázt vagy folyadékot lehet egy kútból a 
felszínre hozni. A kutak kapacitása döntôen a 
szénhidrogén tároló réteg földtani kifejlôdésétôl 
és kôzetfi zikai jellemzôitôl, valamint a benne ural-
kodó nyomástól függ. Ha kôolajtermelés esetén a 
folyadék nem képes a rétegnyomás és a jelenlévô 
olajkísérô gáz segítségével, azaz felszálló terme-
léssel a felszínre áramolni, kiemeléséhez a kútban 
ún. másodlagos vagy mechanikus termeltetési el-
járást kell alkalmazni. 

A kiemeléstechnikai eljárások mûködésük fi zikai 
alapelve szerint az alábbi két típusba sorolhatók:

•  A kútban a felfelé áramló folyadékba a 
saját gáz mellé kívülrôl ún. segédgázt 
adagolnak, így csökkentik a felfelé áramló 
folyadék-gáz keverék sûrûségét, amely 
az expandáló gázzal együtt növeli a 
felhajtóerôt.

•  A kútba szivattyút építenek be, amely 
növeli felfelé a folyadék nyomását.

Jelenleg a KTD hazai területén a természetes 
energiával felszállva termelô olajkutak, a se géd-
gázas kutak és a mélyszivattyús kutak, a kutak 
számát, bruttó folyadéktermelést (víz+olaj) és 
nettó olajtermelést tekintve az alábbi részará-
nyokat képviselik (2007. decemberi állapot):
Az 1. számú táblázatból látható, hogy a KTD 
hazai területén môködô olajkutak több mint fele 
segédgázzal termel és a bruttó folyadéktermelés 
közel 70%-át adják. A segédgázas kutak nagy 
többsége a legjelentôsebb hazai olajmezô, Algyô 
térségében található. Az algyôi olajtermelés sú-
lya és a segédgázas kutak magas részaránya 
indokolttá tette, hogy kutatás-fejlesztési projekt 
létesüljön a segédgázas olajtermelés hatékony-
ságának növelésére, különös tekintettel a folya-
dék kiemelés körülményeinek kedvezôtlen irá-
nyú változásaira (magas termelési víz százalék, 
csökkenô rétegnyomás). A mélyszivattyús kutak 
döntô többsége elöregedett mezôkben üzemel, 
ahol a jövedelmezôség csökkenésének fékezé-
se ösztönzi új eljárások bevezetését a mélyszi-
vattyús termelés hatékonyságának vizsgálatára.
A MOL külföldön Oroszországban vásárolt 

1. táblázat

  Kutak számának Bruttó folyadéktermelés Nettó olajtermelés 
  %-ában %-ában %-ában
Felszálló kutak 19.2 16.0 45.2
Segédgázas kutak 51.9 69.2 36.3
Mélyszivattyús kutak 28.9 14.8 18.5
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jelentôs olajtermelést adó mezôket. Ezekben a 
folyadék felszínre hozatalához mélyszivattyút, 
a nagyobb hozamú kutaknál pedig elektromos 
centrifugál szivattyút alkalmaznak. Bajtugán 
olajmezôben az új olajkutakba csavarszivattyú 
beépítését tervezik. 
Ami a kutakba épített elektromos centrifugál szi-
vattyú kiemeléstechnológiai alkalmazását illeti, 
jó hatásfokkal nagyobb hozamú kutaknál hasz-
nálható, emiatt hazai viszonylatban elsôsorban 

geotermikus kutakban nagy mennyiségô forró 
víz kiemelésére jön számításba, de a fokozott 
megcsapolásra állított olajtelepek, mint Algyô 
mezô egyes telepei esetében is vizsgálatra kerül 
alkalmazása a nagyobb hozamú kutakban, mint a 
segédgázas termelés alternatívája a szôkös se-
gédgáz kapacitás miatt.
A jövôben várható jelentôs technikai kihívások a 
hazai kiemeléstechnológia területén: a kitermelé-
si mélység növekedése az új lelôhelyeknél és az 
ezzel járó igen magas hômérséklet és nyomás, 
magas termelési kúttalpi depresszió; viszkózus 
nehézolajok elôfordulása.

Magyarországi szénhidrogénmezôk 
kihozatal növelésének vizsgálata

A magyarországi szénhidrogén termelés folya-
matos csökkenése és a kôolaj világpiaci árának 
utóbbi idôben tapasztalható tartósan magas ára 
arra ösztönözte a KTD vezetését, hogy napi-

rendre tôzze a MOL Nyrt kezelésében található 
130 hazai mezô môvelési helyzetét, számolva 
azzal, hogy lehetnek olyan mezôk, mezôrészek, 
ahol a jelenleg folyó môvelési módok mellett más 
megoldások alkalmazása többletkihozatalokat 
eredményezhet megfelelô gazdasági kondíciók 
mellett.
Az 3. számú ábra mutatja be a kôolajmezôk 
môvelésében elterjedt módszereket és hozzá-
rendelhetô termeléstechnikákat.

Az ábrát részletesen áttekintve kijelenthetjük, 
hogy a felsorolt módszerek többsége a hazai 
olajmezôk mûvelésénél már alkalmazásra került.
A mezôk mûvelésének felülvizsgálatára 2007. ja-
nuár-március hónapokban került sor. A vizsgála-
tokba olyan külsô szakértôk is bevonásra kerül-
tek, akik korábban hosszú idôn keresztül a MOL 
Nyrt-nél, illetve annak jogelôdjeinél dolgoztak. Ily 
módon jól ismerik a mezôket és megfelelô nem-
zetközi szakmai ismeretekkel rendelkeznek.
Ebben az elsô fázisban rezervoármérnöki elem-
zések, megfontolások alapján felmérésre került 
a várható kockázatok becslésével a kitermelhetô 
kôolaj és földgáz összes mennyisége külön a 
kôolaj és külön a földgáztelepekre. A felmérés 
eredményezett még egy ún. „mellékterméket”, 
nevezetesen a földalatti gáztárolásra alkalmas 
szerkezetek leltárba vételét. Ennek a munkának 
eredményeként 24 db kôolaj-kitermelést és 12 
db földgáz-kitermelést, tehát összesen 36 db 
projektelemet sikerült megjelölni a további vizs-
gálatokhoz. 

3. ábra
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A vizsgálatok második fázisában 2007. április és 
november között több szakmai szervezet – Ter-
melés, Operatív mûvelés, Bányamérés, Kút és 
felszíni technológiai tervezés, TÁSZ-Beruházás, 
Projekt kontrolling) – 50 szakemberének, vala-
mint a külsô szakértôknek a részvételével sor 
került a 36 db termelô mezô részletes vizsgála-
tára, a többlettermelés feltételeinek megterem-
téséhez szükséges földalatti és felszíni technika, 
technológia kialakítására, az ehhez szükséges 
pénzügyi források meghatározására. Néhány 
me zô esetében a szoros technológiai kapcsola-
tok miatt összevonásokra került sor, így végül 
33 objektumra szûkült a mezôlista.
Az így nyert tôkebefektetési igények, a ter vez-
hetô üzemelési költségek, valamint a me zôk 
mû velési-termelési adatai alapján került sor a 
projekt elképzelések elôzetes gazdaságossági 
vizsgálatára. A gazdaságossági vizsgálatok azt 
mutatták, hogy 27 mezô-mezôcsoport eseté-
ben reális lehetôség van megfelelô elôkészítés 
mellett gazdaságilag megtérülô projektek elô-
terjesztésére. Az elôkészítéseknek a szakmai és 
idôbeli tartalma esetenként eltérô. Vannak olyan 
mezôk, amelyeknél csupán a mûszaki feladatok 
és megoldások részletesebb kidolgozására van 
szükség, ami 3-6 hónapon belül végrehajtható, 
de vannak olyanok is, ahol sort kell keríteni ko-
molyabb elôkészületekre (3 dimenziós szeizmi-
kus mérések, laboratóriumi vizsgálatok, mûvelési 
tervek készítése). Ezeknél 3-5 év alatt lehet el-
jutni a projekt elôterjesztésig.
Az 2. számú táblázatban láthatók az egyes cso-
portok és az egész vizsgálatra vonatkozó fô mu-
tatók
A vizsgálatoknak van két lényeges hozadéka:
A MOL Nyrt tanúbizonyságát adta annak, hogy 
szakemberei jártasak a korszerû mûvelési eljárá-
sok alkalmazásában. Ez jó referenciaként is szol-
gálhat a külföldi és hazai tevékenysége során a 
partner cégekkel való kapcsolatában.
A hazai mezôk vizsgálata egyben lehetôséget 
adott annak a kérdésnek a megválaszolására, 
hogy a leürülô szénhidrogéntelepek közül me-
lyek azok, amelyek a továbbiakban szénhidrogé-
nek, vagy más gázok (pl. CO2) tárolására alkal-
massá tehetôk.

Régi-új technológia – a 
földalatti gáztároláshoz 
kapcsolódó bányászati 
uevékenység

A MOL gázüzletének 2006-os 
részleges értékesítését követôen, 
a földalatti gáztároláshoz kapcso-
lódó, Upstream jellegû szakmai 
tevékenység nem szûnt meg a di-
vízióban. Az összes korábbi MOL 

tulajdonú gáztároló esetében a tároló üzemelte-
téshez-fejlesztéshez kapcsolódó szakma-specifi -
kus tevékenységet (kútmunkálatok tervezése és 
felügyelete, tárolóértékelés, mûveléstervezés, 
geológiai modellfejlesztés, bányászati laborte-
vékenység, termeléselszámolás, bányamérés, 
EBK, stb.) egy szolgáltatási szerzôdés kereté-
ben visszabérelte az új tulajdonos. Ezen kívül a 
MOL operátorként, az értékesítés után is részt 
vett a Pusztaszôlôsi FGT, és a Maros-1 földalatti 
gáztárolók üzemeltetésében.
A 2007-es tevékenységet alapvetôen befolyá-
solta egy másik 2006 januári esemény, amely-
nek oka az orosz-ukrán gázvita volt, ami néhány 
napra azt eredményezte, hogy a Magyaror-
szágra irányuló orosz gázimport szünetelt, illet-
ve néhány igen hideg téli napon keresztül jóval 
tervezett kapacitásán alul teljesített. Ennek a 
felszínre került – bár korábban is ismert – ko-
moly kiszolgáltatottságnak elkerülése, azaz a 
gázellátás biztonságának növelése érdekében a 
magyar országgyûlés 2006 áprilisában elfogadta 
a földgáz biztonsági készletezésérôl szóló 2006. 
XXVI. számú, azaz az ún. „stratégiai gáztárolás-
ról” szóló törvényt. A törvény végrehajtásának 
szellemében a törvényben felelôssé tett szakmai 
szervezet, a Magyar Szénhidrogén Készletezô 
Szövetség 2006 novemberében kiírta a straté-
giai gáztároló létesítésére szóló tendert. A tör-
vény pontosan szabályozta a létrehozandó táro-
ló elvárt mobil és csúcskapacitásait, valamint a 
rendelkezésre állás idôpontját is, így 2010 január 
1-re egy 1,2 Mrd m3 mobilkapacitású tárolót kell 
létrehozni, úgy, hogy a tároló felszíni és földalatti 
létesítményei képesek legyenek akár 45 napon 
keresztül, napi 20 Mm3 csúcskapacitást is biz-
tosítani. A pályázat nyertese a MOL Nyrt. lett, 
az Algyô mezôben található Szôreg-1 ún. nagy 
gázsapkás olajtelepen létrehozandó tárolóra be-
adott pályázatával.
Ennek a jelentôs mobil és csúcskapacitásnak 
a biztosítására, a meglévô gázsapkás olajtelep 
kúthálózatának elemeit is felhasználva, 44 új kút 
fúrása szükséges, amelyek a nagy hozamnál 
jelentkezô homokosodási problémák elkerülé-
sére, speciális szûrôzött (Gravel-Pack) kútszer-
kezettel kerülnek kiképzésre. A tervezés során 
10 darab vízszintes kút lefúrását és kiképzését 

   Mezôcsoport  Kitermelhetô 
   készlet koet

Azonnal indítható projektek (11 db) 766,4
Földalatti gáztárolásra alkalmas mezôk (3 db) 707,5
Laboratóriumi vizsgálatokat, mûvelési tervek 
készítését igénylô mezôk (10 db)  1069,0
További vizsgálatokat igénylô mezôk (3 db) 967,2
Összesen (27 db) 3510,1

2. táblázat



Kihívások  2008/1

60
1MOL GROUP

Fejlesztés

is betervezték a MOL szakemberei, amelyek – 
amellett, hogy vízszintes szakaszaiból adódóan 
jóval nagyobb kúthozamokra képesek - problé-
mamentes szûrôzésének kiképzése külön szak-
mai és kivitelezôi kihívást fog jelenteni a megva-
lósítás során. A 2007-es évben meghatároztuk 
és benyújtottuk a hatóságok felé azt a szükséges 
kút-monitoring rendszert, amely a tároló folyama-
tos és napi felügyeletét lesz hivatott szolgálni az 
elkövetkezô idôszakban, de fontos szerepet kap 
már a tároló feltöltése idején is.
A felszíni rendszer tervezése során a koncepció-
ban elfogadott fôbb technológiai egységek a köz-
ponti felszíni létesítmény, mely magában foglalja 
a 2 db villamos és 5 db gázmotoros kompresz-
szort, amelyek névleges besajtolási kapacitása 
12.7 Mm3/nap. A fô technológiai részhez tarto-
zik az 5 db, egyenként 5 Mm3/nap kapacitású 
gázelôkészítô egység, amely expanziós (JT) tech-
nológiát alkalmaz, etilén-glikol (EG) injektálással. 
Tekintettel arra, hogy gázcsapadékban is gazdag 
gázsapka teleprôl van szó, ezért a gáz összeté-
telének folyamatos változása miatt (a zsanai föld-
gáztároló tapasztalatai alapján) egy kiegészítô, 
propános rendszerû hûtôegység is betervezésre 
került, hogy mind a víz, mind a szénhidrogén har-
matpont biztosítható legyen, azaz a tárolóból az 
országos távvezetéki hálózatra kiadásra kerülô 
földgáz megfeleljen az MSZ 1648-as magyar 
szabvány elôírásainak. További fôbb felszíni léte-
sítmények a 3 db gázgyûjtô állomás, amelyhez 
nagy nyomású kitermelô-besajtoló rendszer (be-
sajtolási ciklusban a nyomás elérheti a 200 bart 
is) kapcsolódik. A felszíni rendszer kiviteli terve-
zése a 2007-es évben befejezôdött, a 2008-as 
évtôl már a kivitelezésé a fôszerep.
A stratégiai tároló tervezési feladatai mellett 
ezen a területen a fôszerepet az országban a 
to vábbi tárolási lehetôségek feltérképezése 
és beazonosítása jelentette. Ennek a felmérés-
nek elsôdleges mozgatórugója a Nabucco, il-
let ve a Déli Áramlat vezetékrendszerhez kap-
csolódó partneri együttmûködések, leginkább 
a Gazprommal 2006-ban aláírt együttmûködési 
megállapodás voltak. Az elsôdleges mûszaki-és 
gazdasági szûrés utána 5 db lehetséges objek-
tum került azonosításra, amelyek a Szank Mio-
cén gázsapka, Üllés, Algyô/Deszk, Algyô/Alsó-
pannon-13 és Pusztaföldvár A1-A3 telepeket 
foglalja magában.
A vizsgálatok alapján, a magyarországi lemerült 
földgázmezôkben létrehozható teljes mobilgáz 
kapacitás elérheti akár 14 Mrdm3-es értéket 
is, megfelelô piaci igény és gazdaságosan biz-
tosítható megtérülés esetén. Jelenleg ezeknek 
az objektumoknak a pontosító, úgynevezett „3 
dimenziós numerikus” modellezése folyik, illetve 
2009-ben meg kell kezdeni a Szôreg-1 stratégiai 
tároló kútkiképzési eredményeinek visszacsato-

lását a megtervezett rezervoár-geológiai modell-
be, hiszen a tárolónak 2010 január 1-re teljesen 
feltöltött állapotban rendelkezésre kell állnia.

Rétegkezelési technológia fejlôdése 
Magyarországom az elmúlt néhány 
évben

A kôolaj és földgáz termelés többségét biztosító 
homokkövek alacsony, 40-60 % kvarc-, szeszé-
lyesen változó, 5-30 % karbonát-, nagy, 5-20 % 
agyag- és 10-30 % földpáttartalommal, agyagos, 
karbonátos, nemegyszer kovás kötôanyaggal 
már önmagukban is komoly kihívást jelentenek a 
rétegkezelések tervezésében és kivitelezésében. 
A 35-210 °C között változó réteghômérséklet 
miatt egyaránt hangsúlyos mind a kémiai reakci-
ók sebességének felgyorsítása, mind lefékezé-
se, miközben mindemellett a kezelôfolyadékok 
és ásványok közötti vegyi folyamatok különösen 
összetetté válnak a másodlagos és harmadlagos 
reakciók által, megnövelve a károsító hatású 
csapadékok képzôdésének lehetôségét.
A fejlesztések egyrészt erôsítették a konzervatív 
megközelítést, azaz kiemelt fi gyelmet fordítanak 
a tárolókôzet „felkészítésére” a rétegkezelô 
folyadék(ok)kal való találkozáshoz, valamint a 
potenciális csapadékok képzôdésének meg-
akadályozására specifi kus, célzott hatású és 
koncentrációjú elômosó és kondicionáló, va-
lamint ún. fô kezelôfolyadékok alkalmazásá-
val, másrészt létrehoztak újabb és részben 
egyszerûbb felépítésû eljárásokat, amelyek egy 
része megjelent a hazai rétegkezelési gyakor-
latban is. Az alkalmazott folyadékok lehetnek: 
v/o típusú emulziós savak, szerves oldószert 
tartalmazó savdiszperziók (DAD) (Algyô, Pusz-
taföldvár), gélesített savak (Ortaháza, Manzalai), 
polimerrel gélesített savak (Algyô, Battonya-
Kelet, Sávoly-Délkelet), kelátképzôk használa-
ta kezelôfolyadékként (Barcs-Nyu gat, Algyô), 
OneStep-rendszer (Algyô, Földes)
A jövôbeni feladatok kiemeltje az új rétegkezelé-
si megoldások szélesebb körû kiterjesztése és 
más mezôkben is történô alkalmazása. Ehhez 
nagyon fontos alapot biztosít a laboratóriumi 
háttér megerôsítése, új és korszerû eszközök-
kel való felszerelése. Szintén kiemelt feladatként 
tervezhetô a speciális eljárások közé tartozó víz-
kizáró rétegkezelések elindítása, amelyek mind-
eddig nem kaptak teret a nagy mennyiségû és 
nagy mértékû víztermelés ellenére sem.
Különleges és nagy hatékonyságú rétegkezelés 
a rétegrepesztés, amely régi idôszak jórészt ré-
tegtartalom megismerési céllal történô alkalma-
zásából kedvezô fordulatot véve, hozamnövelés 
érdekében kivitelezve, kutak sorozatában bizo-
nyította szükségességét. A nem-hagyományos 
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és kis áteresztôképességû tárolók arányának 
növekedésével növekszik a rétegrepesztése 
fontossága, hiszen e telepek gazdaságos ter-
melésének biztosításához elengedhetetlen. Az 
elôrelépést nehezíti ugyanakkor, hogy nincs ré-
tegrepesztés tervezésére, elemzésére, felügye-
letére kiképzett szakember.

Fúrási folyadékok ultra-nagy 
hômérsékletû kutak építéséhez

A nagymélységû, nagyhômérsékletû és nagy-
nyomású (HTHP) geológiai formációk (tárolók) 
világszerte növekvô szénhidrogén termelési po-
tenciálja és perspektívája a kútépítési technoló-
gia, s ezen belül kiemelten a fúrási folyadék tech-
nológia jelentôs fejlôdését eredményezte, hogy 
meg lehessen felelni az új, esetenként extrém 
kihívásoknak.
A nemzetközi gyakorlatban HTHP kategóriá-
ba sorolt fúrások (180 °C – 2000 kg/m3) sora 
mélyült le sikeresen hazánkban az elmúlt évek-
ben a továbbfejlesztett folyadék technológiával. 
A közelmúlt mélyfúrásaiban nyilvánvalóvá vált 
azonban, hogy jól érzékelhetô technológiai sza-
kadék van a HTHP és ultra-HTHP fúrások (200-
230 °C) folyadék technológiai igényei között. A 
nagy hômérséklet nagy rétegnyomással párosul, 
s a szükséges nagy sûrûség nagy szilárdanyag 
tartalommal jár. Ezáltal kisebb a fúrási sebesség, 
hosszabbak a mûveleti idôk, nagyobb a hôhatás, 
s mindezeket gyakran tovább súlyosbítja a szén-
dioxid tartalmú gázbeáramlás.
A megelôzô HTHP kutak építésének tapasztalata-
it és az új fejlesztési eredményeket, adalékanya-
gokat és koncepciót felhasználva – természetes 
technikai nehézségekkel – sikeresen lemélyült a 
Beru-1 ultra-HTHP fúrás. Az extrém hômérsékleti 
viszonyok mellett a kút szelvényezése, bélés-
csövezése és cementezése problémamentesen 
megvalósult. A nagy hômérséklet és nyomás 
mellett problémát jelentett a folyamatos szén-
dioxid tartalmú gázbeáramlás, illetve hatásának 
ellensúlyozása. A megvalósítást széleskörû la-
boratóriumi munka támogatta az elôkészítés és 
kivitelezés szakaszában is, különös tekintettel az 
ultra nagy hômérsékleten lejátszódó folyamatok 
modellezésére.
Számos feladat áll a szakemberek elôtt a tech-
nológia, az anyagok, a specifi kációk, a vizsgálati 
módszerek illesztésére és a folyamatok mélyebb 
megismerésére ultra nagy hômérsékletû kutak-
ban fennálló extrém viszonyok között. Az ultra-
HTHP fúrások technológiájának folyamatos fej-
lesztése elengedhetetlen és kiemelt jelentôségû 
feladat a mélyszinti szénhidrogén kutatási (és ki-
termelési) célkitûzések (beleértve a nem hagyo-
mányos típusokat is) eredményes eléréséhez.

Nem hagyományos szénhidrogén-
elôfordulások kutatása

Földünkön a szénhidrogén-felhalmozódások 
vál   tozatos módon jelennek meg. Az ismert 
elôfordulás-típusokat a 4. számú ábrán látható 
úgynevezett resource piramis mutatja be. A világ 
szénhidrogénipara több mint 100 éves története 
során a „hagyományos”, vagyis jó tulajdonsá-
gokkal – porozitással, áteresztôképességgel – 
rendelkezô tároló képzôdményekben található, jó 
minôségû, valamilyen csapdához kötött telepek 
kutatását és termelését részesítette elônyben. 
A mezôk közös tulajdonsága, hogy könnyen fel-
tárhatók, magas fajlagos hozamokat adnak, kis 
gazdasági kockázatúak. Az összkép az utóbbi 
néhány évben rendkívüli mértékben változott, 
elsôsorban a szénhidrogének irányában megnôtt 
kereslet, a piacon kialakult magas árak, valamint 
a technológia fejlôdésének következtében. A 
piramis alsó részén található, „nem hagyomá-
nyos” elôfordulások kutatása és termelése gaz-
daságossá vált és egyre jelentôsebb szerepet 
játszik a világ termelésében. A szemlélet és 
mód szerek változtatásával, továbbá a technoló-
gia fejlôdésével a piramis szélsô részén található, 
egyre nagyobb potenciált jelentô felhalmozódás-
típusok mind nagyobb része válik gazdaságosan 
elérhetôvé és idôvel „hagyományossá”.
A MOL Nyrt. felismerte a magyarországi nem 
hagyományos elôfordulások kutatásában rejlô 
lehetôségeit. Az elmúlt idôszakban önállóan, 
valamint a nem hagyományos elôfordulások ku-
tatásában tapasztalt partnerekkel közösen több, 
tárgybeli felhalmozódás-típust vizsgáltunk, me-
lyekre kutatási projektek indultak. A megkezdett 
kutatási program mellett célunk további play-ek 
kidolgozása és kutatása.
A Magyarországon eddig azonosított nem hagyo-
mányos elôfordulásokat is az alapvetôen rossz 
tároló tulajdonságok, valamint a világban általá-

4. ábra
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nostól eltérôen extrém fi zikai körülmények jellem-
zik. Ezen sajátosságok között a sikeres kutatás 
kulcskérdése a megfelelô technológia alkalmazá-
sa. A jellemzôen rendkívül magas hômérséklet- 
és nyomásviszonyok közötti tevékenységhez a 
viszonyoknak megfelelô eszközökre és anyagok-
ra van szükség. A gyenge tároló-paraméterekkel 
rendelkezô képzôdményekbôl történô termelés 
biztosítására elsôsorban rétegrepesztéseket 
kell alkalmaznunk, melyek az extrém viszonyok 
között kihívást jelentenek. A tipizálások ellenére 
minden szénhidrogén-elôfordulás egyedi, mind 
egyedi kérdéseket és problémákat vetnek fel, 
melyek megválaszolására kutatás-fejlesztési 
programok indultak.

Magyarországon történô földalatti CO2 
tárolás lehetôségének vizsgálata, hazai 
és nemzetközi kapcsolatok

A MOL célul tûzte ki a CO2 kibocsátás mérséklé-
sét, ami egybeesik az Európai Uniós számdékaival 
is. A CO2 tárolás lehetôségének felmérésével 
esélyt teremtünk arra, hogy a jövôben a CO2 
gázt földfelszín alatt helyezzük el, ezzel a kvó-
taelvárásokat kielégítsük, s esetlegesen MOL-
on kívüli cégek számára üzleti meggondolásból 
bértároljunk.
Az országonként és ezen belül a kibocsátónként 
meghatározott CO2 kvóta éréke meghatározza a 
MOL kibocsátási paramétereit is, s a szigorodó 
feltételek miatt a MOL-nak is csökkentenie kell a 
kibocsátási értékeit.
Ennek egyik lehetséges módja a világ számos 
helyén manapság folyamatban lévô fejlesztési 
téma, a CCS (Carbon Capture and Storage) – 
CO2 befogás és elhelyezés – alkalmazása.
Egy 3 éves KTD-és K+F program keretében tör-
tént célkitûzésre a Magyarországon történô CO2 
tárolás lehetséges geo-mûszaki, jogi, biztonsá-
gi és gazdasági kérdéseinek megvilágítása, a 
lehetséges CO2 elhelyezési potenciál meghatá-
rozását a különbözô tárolási technológiák fi gye-
lembevételével. A végsô cél a magyarországi tá-
rolási potenciál meghatározása és a lehetséges 
magyarországi tárolási módok gazdaságossági 
vizsgálata, s ezen felül egy konkrét esettanul-
mány elkészítése.

Az Eötvös Lóránd Geofi zikai Intézet (ELGI) szak-
embereinek a bevonásával 2007-ben megtör-
tént a világban jelenleg folyamatban lévô, a CO2 
földalatti elhelyezését célzó projektek áttekinté-
se. A nemzetközi kitekintés elsôdleges célja a 
különbözô földtani szerkezetek különbözô geo-
lógiai és mûszaki kockázatainak megismerése, 
és a kockázatkezelés gyakorlati módszereinek 
felmérése volt, de a mûszaki vonatkozású in-

formációszerzésen túl az EU, valamint a magyar 
jogi-szabályozási környezet tanulmányozására is 
sor került.
A következô két év feladatai is sokrétûek. Elôször 
annak vizsgálatára kerül sor, hogy a kutatási 
módszereket illetô külföldi tapasztalatok hogyan 
alkalmazhatók a Pannon medencében. Ezt követi 
majd az alkalmas földtani objektumok azonosítása 
és ezek tárolási kapacitásának a meghatározása. 
A program utolsó fázisában – a szabályozás, a 
kvótakereskedelem és a kvótaárak alakulásának 
elemzését, és konkrét gazdaságossági számí-
tásokat követôen – lesz lehetôség arra, hogy a 
MOL a CO2 elhelyezést mint üzleti lehetôséget 
komplex módon értékelje.

A MOL kapcsolódott az országos szervezésû 
„Nemzeti szén-dioxid leválasztás és elhelyezés 
technológiai platform” szervezethez. A platform 
koordinációját az ELGI végzi. A platform elsô kö-
zelítésben a szén-dioxid elhelyezésre koncentrál, 
késôbbiekben a platform tevékenysége kiterjed 
a szén-dioxid leválasztás technológiájára, a szál-
lítás és elhelyezés teljes problémakörére bele-
értve az egész folyamatra vonatkozó jogi, gazda-
sági és kommunikációs feladatokat is.
Jelenleg folyik egy EU által elfogadott és pénzügyi-
leg is támogatott nemzetközi pályázat az ECCO 
“European value chain for CO2” elôkészítése. 
Ebben a MOL több más olajipari céggel (Statoil, 
BP, INA) kutató intézetekkel és egyetemekkel  
együtt egy 3 éves K+F munkát végez.

Alkalmazott technológiák és Fejlesztés 
(ATF)

Ez a szervezeti egység több évtizedes tapaszta-
latokkal és felhalmozott tudással rendelkezik a 
szénhidrogén kutatás és mezôfejlesztés támoga-
tása területén, szakterületei szerves részét képe-
zik a kutatási és technológiai folyamatoknak. Az 
ATF által mûvelt hat szakterület majdnem teljes 
egészében lefedi a kutatási és mezôfejlesztési 
tevékenységek laboratóriumi vizsgálati igényeit, 
sok esetben kizárólag a munkatársaink által ma-
gas színvonalon mûvelt szakterület az egyetlen, 
amely hazai viszonylatban elérhetô, és nemzet-
közi szinten is versenyképes megoldást jelent. 
Szakmai kompetenciák: geológiai komplex mo-
dell meghatározása, fúrásos folyadéktechnológia 
kidolgozása (cementezés, mûveleti folyadékok), 
kôzet- és ôslénytani analízis, szerves geokémiai 
elemzés, hozamnövelô rétegkezelési mûveletek 
elôkészítése, kôzetfi zikai mérések, PVT méré-
sek és modellezés, 
Mindezek mellett az ATF szakemberei képvise-
lik szakterületeiket az EOR/IOR és a nem-kon-
vencionális szénhidrogén források feltárását 
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célzó projektekben és támogatják a KTD egyedi 
projektjeit is. Az ATF növekvô szerepet játszik 
a KTD K+F tevékenységében, amely a jövôben 
egyre fontosabb és a fentebb felsorolt szakte-
rületekre is visszaható, az innovációs készséget 
fenntartó és a technológiafejlesztést elôsegítô 
tevékenység lesz.

Új technológiák és K+F

Az egyre élesedô piaci verseny a hatékonyság 
növelésének követelményét támasztja a gazda-
ság minden szereplôjével szemben. A változ-
tatás, a megújulás létfontosságú a vállalatunk 
versenyképességének növelésében. A kutatás 
és kísérleti fejlesztés (K+F) olyan módszeresen 
folytatott alkotómunkát jelent, amely a meglévô 
ismeretanyag bôvítésére szolgál, valamint arra, 
hogy ezt az ismeretanyagot új alkalmazások ki-
dolgozására használják fel. A K+F jellemzôi: az 
alkotás és az újdonság eleme; a tudományos 
módszerek alkalmazása; új ismeret létrehozása. 
A KTD K+F projektjeinek többsége alkalmazott 
kutatás, ami az alapkutatás eredményeinek le-
hetséges hasznosítását, vagy valamely konkrét 
és elôre kitûzött cél eléréséhez új módszerek 
vagy eljárások megvalósítását szolgálja. Az al-
kalmazott kutatás az ötletet gyakorlatban hasz-
nálható formába önti. Az Új technológiák és K+F 
szervezet 2007. évben 24 db K+F projektet me-
nedzselt, amelyek közül néhány:

TE N Z I D E S -  P O L I M E R E S  E L Á  R A S Z -
T Á  S I  K Í S É R L E T  A L G Y Ô  M E Z Ô B E N
Az új technológiai utat és anyagokat keresô K+F 
tevékenység olyan kombinált kémiai eljárások 
kifejlesztését célozta meg, amelyek lehetôvé te-
szik a kihozatali hatásfok 10-20%-os növelését. 
Reális becslések szerint ebben az esetben mini-
málisan további 10-12 Mt többletolaj termelhetô 
ki a hazai mezôkbôl. A projekt összességében 
a különbözô szerkezeti felépítésû, gemini és új 
típusú felületaktív anyagok, és azok nemionos 
tenzidekkel képzett elegyeinek olajipari alkalmaz-
hatóságát vizsgálja, különös tekintettel a földfel-
szín alatti kôolaj kihozatali módszerekre. 

P R O F I L S Z A B Á L Y O Z Á S  É S  T E R M E -
L É S  N Ö V E L É S  B I O T E C H N O L Ó G I A I 
M Ó D S Z E R E K  A L K A L M A Z Á S Á V A L
A fejlesztés célja, a kôolaj kihozatal mértékének 
növelése, a vízbesajtolás mellett alkalmazható 
MEOR (fl ooding) vagy MIOR eljárás kifejleszté-
sével. A mikrobiológiai EOR és IOR eljárásnál, al-
kalmazható biopolimerek kifejlesztése. A hagyo-
mányos módszerek hiányosságait kiküszöbölve, 
mikrobiológiai módszerek felhasználásával, elsô-
sorban a demjéni, de más hazai mezôkön is a 

kôolajtermelô kutak beáramlási problémáinak, 
komplex módon történô kezelése. Terveink sze-
rint 2008. évben telepi körülmények között is ki-
próbáljuk a kidolgozott eljárást. 

N A N O E M U L Z I Ó K  O L A J I P A R I 
A L K A L  M A Z H A T Ó S Á G Á N A K  V I Z S -
G Á L A T A
A nanoemulziók fejlesztése, kutatása területén el-
ért eredmények nem hagyják érintetlenül a kôolaj- 
és földgázipart sem. Az olajmezôkön alkalmazott, 
kémiai anyagokat tartalmazó nanoemeulziók fel-
használhatók a kút, a kúttalp, vagy a réteg ke-
zelésére is. A fejlesztés célja, a nanoemeulziók 
lehetséges felhasználási területeinek felderítése, 
az adott technológiákban történô alkalmazásba 
vétele, a hagyományos módszerek hiányosságai-
nak kiküszöbölése, olyan nanoemulziós technoló-
gia kidolgozása, amely a kôolaj- és földgázterme-
lési technológiákon használatos, hagyományos 
módon egymással együttesen nem alkalmazha-
tó, nem kompatibilis vegyületek, kémiai anyagok 
együttes alkalmazhatóságát elôsegíti, a kôolaj- 
és földgáztermelés hatékonyságának növelése 
érdekében.

O R I G I N Á L I S  H I D R Á T  K É P Z Ô D É S T 
G Á T  L Ó  K I N E T I K U S  I N H I B I T O R  K I -
F E J L E S Z T É S E
A projekt a hazai földgáztermelési, elôkészítési 
és szállítási technológiák gyakorlatában alkal-
mazott, környezetvédelmi és munka-egészség-
védelmi szempontból kockázati tényezôt jelentô 
egy és többértékû alkoholok kiváltását célozza 
saját fejlesztésû, originális kinetikai és/vagy 
antiagglomerációs hatásmechanizmusú inhibi-
tor készítményekkel. Üzemi kísérletek vannak 
elôkészítési fázisban, amelyekben az új készít-
mények ipari körülmények közötti minôsítése 
történik a közepes széndioxid tartalmú földgázok 
termelési technológiájában, valamint a nitrogént 
tartalmazó nyers termelvény szállítási technoló-
giájában és a csôvezetékben áramló folyékony 
szénhidrogénekkel együtt szállított nyers földgáz 
rendszerekben jelentkezô hidrátkiválás megaka-
dályozására.

M E M B R Á N O S  G Á Z  S Z E P A R Á C I Ó 
A L  K A L M A Z Á S T E C H N I K A I 
V I Z S G Á L A T A
A projekt célja a valós, termelési feltételeket 
közelítô laboratóriumi minôsítô modellberende-
zés fejlesztése, amelyben a gázmembránok a 
hazai és külföldi termelési mûszaki paraméterek 
melletti adaptációs, alkalmazástechnikai vizsgá-
lata történik. A fejlesztési téma elsôsorban ma-
gas nitrogén és széndioxid tartalmú földgázok-
ból az inert tartalom leválasztásával foglalkozik. 
Folyamatban van további nitrogénre szelektív 
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membrán modulok beszerzése, beépítése, ana-
litika beállítása, a membrán modulok tesztelése, 
minôsítô összehasonlító mérések végrehajtása 
az új laboratóriumi modellberendezésben.

F Ö L D G Á Z O K  K É N H I D R O G É N 
T A R T A L M Á N A K  S Z E L E K T Í V 
E L T Á V O L Í T Á S A  S C A V E N G E R 
K É S Z Í T M É N N Y E L
A projekt saját fejlesztésû kénhidrogén megkötô, 
illetve leválasztó készítmények elôállítását és 
tesztelését, majd a kereskedelmi termékekkel 
történô összehasonlítását, pozitív eredmény ese-
tén a hazai és nemzetközi mûködési területeken 
történô alkalmazás elôkészítését tûzte ki céljául. 
A nátrium hidroxid oldatot alkalmazó technológia 
a laboratóriumi vizsgálatokat követôen ipari kísér-
leti megvalósítás fázisában van. A kénhidrogén 
mentesítô képességet vizsgáló új kísérleti be-
rendezésben ebben az évben több folyékony hal-
mazállapotú és szilárd originális és kereskedelmi 
vegyszer összehasonlító vizsgálata történik.

Megújulók – Geotermikus energia 
kutatása

A 2002-ben hatályba lépett Villamosenergia tör-
vény támogatott áron kötelezôvé tette a megúju-
ló energiákból termelt villamos áram átvételét. 
Ennek hatására a megújuló energiaprojektek 
megtérülôvé válhatnak. A KTD szakemberei átte-
kintették a MOL Nyrt. használaton kívüli kútjainak 
listáját, az azokból termelhetô hévíz mennyiségi 
és minôségi paramétereit és megállapították, 
hogy a geotermikus energia kutatása és ter-
melése terén hosszú távon a MOL-nak komoly 
versenyelônye lehet. Társaságunk rendelkezik 
a földtani kutatáshoz szükséges szakembergár-
dával, információval, kutakkal és kockázatviselô 
képességgel.
Projekt Team alakult egy komplex geotermikus 
energia koncepció kialakítására, kísérleti projekt 
generálására és végrehajtására. A koncepció a 
hazai meglevô geotermikus rendszerektôl na-
gyobb mélységek kutatását célozta meg (2500 
– 3500 m.), így magasabb vízhômérséklet érhetô 
el (120 – 190 °C). A koncepció szerint a kitermelt 
hévíz mennyiségének 100%-át zárt rendszerben 
vissza kell sajtolni. Ez hosszú távon fenntartha-
tó termelést tesz lehetôvé. A viszonylag magas 
hômérséklet megfelelô hozam esetén geotermi-
kus erômû létesítését is lehetôvé teszi.
A kísérleti (pilot) projektben minden olyan 
mûszaki és kockázatkezelési technika megje-
lent, melyet hosszú távon alkalmazni szükséges. 
A kútmunkálatok során meglevô, használaton kí-
vüli szénhidrogén kutatófúrás átképzése történt 
víztermelô kúttá, majd annak továbbfúrása és ré-

5. ábra
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tegserkentés céljából a kúttalp savazása. Kútból 
kinyert magminták komputertomográfos vizsgá-
lata is történt (lásd 5. számú ábra), valamint ún. 
mikroszeizmikus mérések, melyek a mélység-
ben elhelyezkedô vízadó réteg elhelyezkedését 
segíthetik.
Kockázatkezelés szempontjából sikeresnek bizo-
nyult a Világbankkal megkötött kockázatgarancia 
szerzôdés, amely a kúttesztelések során kimért 
hozamnak az elvártnál alacsonyabb szintje estén 
jelentôs pénzügyi támogatást biztosított ennek a 
környezetvédelmet szolgáló kísérleti projektnek. 
Külföldi, a geotermikus technológiákban jártas 
partnerek bevonásával sokrétû kompetencia be-
vonására is sor került.
A projekt végrehajtása során két kút hévízter-
melési illetve visszasajtolási tesztelése történt, 
amint azt a 6. számú ábra mutatja.

Az eredmények elemzésébôl bebizonyoso-
dott, hogy a projekt helyszínén, az ortaházi 
olajmezôtôl nyugatra esô területen pénzügyileg 
megtérülô geotermikus erômû létesítéséhez 
a jelenlegi makrogazdasági feltételek mellett 
nincs mód, de hazánkban a megújuló energiák 
támogatásától függôen néhány helyszínen van 
lehetôség geotermikus erômû létesítésére és 
legalább 50 helyszínen lehetséges ún. közvetlen 
hôszolgáltatásos technológia kialakítására. Ez 
utóbbi esetén üvegházak, kommunális létesítmé-
nyek melegvízzel való fûtése történik.
Ezen a szakterületen jelenleg a geotermikus kon-
cepció kiszélesítése és nagyobb szabású geo-
termikus erômû projektek generálása folyik.

Konklúzió – szervezeti kompetencia és 
megújulási képesség

Magyarország területén 1937 óta folyik iparszerû 
szénhidrogén termelés. Az elmúlt hetven év alatt 
a jelentôsebb készletekkel rendelkezô mezôink 
a lemûvelés elôrehaladott állapotába kerültek, 
ami együtt jár a termelés folyamatos csökkené-
sével. Napjainkig kitermeltünk 92 ekt kôolajat és 
202 milliárd m3 földgázt. Ez kôolaj esetében átla-
gosan 42 %-os kihozatalt jelent ezen belül a 20-
50 %-os kihozatali tényezôk a jellemzô értékek. 
Földgázok esetében átlagosan 69 %-os kihoza-
tallal számolhatunk, de van olyan hazai gázmezô, 
ahol a jelenlegi kihozatali tényezô meghaladja a 
90 %-ot.
A MOL megalakulása után a szénhidrogén ku-
tatási és termelési tevékenység is egyre inkább 
nemzetközivé vált. Egyre nagyobb létszám-
ban dolgoznak hazai MOL-os szakemberek a 
különbözô külföldi irodákban, projektekben, le-
ányvállalatokban, ahol ugyanakkor egyre több 
külföldi szakember is a Társaság alkalmazásá-
ban áll. Így ma már a szakmai tevékenységben 
a szervezeti kompetenciák a dominánsak, nem 
csak egy-két kiváló szakember ismeretein alapul 
a siker. A terjeszkedés során kialakult a szakte-
rületek megújulási képessége is.
Elôdeinek áldozatos és szakszerû munkája, va-
lamint a bányászati-, mûszaki-tudományok szé-
les és komplex spektrumának alkalmazása tette 
lehetôvé mindazon eredmények elérését, ame-
lyekkel a KTD a XXI. század hajnalán joggal büsz-
kélkedhet.  
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Mol szénhidrogén-kutatási
siker Pakisztánban

Abstract

MOL Pakistan and Partners (OGDC, 
PPL, POL) had several major discover-
ies in the NW frontier Province of Paki-
stan, in the Kohat plateau. Previous op-
erator drilled 3 dry, relatively shallow 
wells and left with a basically strike-
slip-type interpretation. 
Innovative thinking based on several 
fi eld investigations, new interpretation 
of reprocessed and recently acquired 
seismic sections and advanced petrop-
hysical investigations put into evidence 
a new tectonic and hydrocarbon gene-
ration model as follows.  
There are two structural levels, sepa-rat-
ed by a thick detachment. In the lower 
structural level main deformation is N-S 
shortening-induced folding and thrust-
ing. Superposition of en echelon folding 
is also seen on these structures. Com-
plicated surface geometries result in off-
set seismic objects on 2D lines therefore 
several 3D blocks were measured. 
Source rocks are Mesozoic black 
shales, which yield their hydrocarbons 
to Mesozoic-Paleocene fractured carbo-
nate and clastic reservoirs. 
These are sealed by the shaly Paleogene 
detachment horizon. Peak maturity and 
structure formation are both Pliocene in 
age and synchronous. 
As a result of new interpretation, we 
drilled 9 wells of which 7 were pro-
ductive in three different pools. These 

wells are being put on gas and oil pro-
duction and thus defi ne a new produc-
tive basin of Pakistan.
In 2007 a production concession was 
estab-lished for the Manzalai fi eld for 
25 years.
Currently the fi eld development has 
been taking place. Due to the special 
security environment a very detailed 
site selection study was executed for 
central processing facility location and 
as a consequence of the non ideal gath-
ering system architecture, a sophis-
ticated multi phase fl ow examination 
was accomplished.
In order to fi nd the optimal gas treat-
ing method, for the whole production 
period, a process selection study was 
also completed.
The selected JT gas treating process 
is planned to advance by two improve-
ments in order to save the environment 
and to reduce the energy consumption.
The constructed and commissioned fa-
cility will produce sales gas in the sec-
ond quarter of 2009.

Összefoglalás

1999-tôl napjainkig a MOL Nyrt által ve-
zetett konzorcium az ÉNY pakisztáni Tal 
kutatási blokkban három szénhidrogén-
mezôt fedezett fel. Ezek közül az elsôt, 
a Manzalai gázmezôt már részlegesen 
mûvelésbe is állítottunk. A cikk az ál-
talános geológiai környezet és a csap-
dák leírása után a mûvelésbe állítás ta-
pasztalatait és azokat a mezôfejlesztési 
szempontokat taglalja, amelyek sajáto-
sak az adott régióban, illetve a tervezett 
gáztechnológiai megoldásban. 

Bevezetés

A MOL által vezetett konzorcium felfedezte 
É szak-Pakisztán legjelentôsebb földgázmezôjét. 
Ezen kívül két kisebb olaj-gáztelepet is találtunk. 
A kutatás azonban nem áll le: még legalább 
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két kutatási objektumot szeretnénk tesztelni.
A meg  talált mezôkben termelô és lehatároló fú-
rásokat mélyítünk. A fúrások sikerességi aránya 
páratlan nem csak a régióban, hanem a délke-
let-ázsiai körzetben is. Jelenleg kutatást, leha-
tárolást és mezôfejlesztést párhuzamosan foly-
tatunk Pakisztánban. Tervezzük és pontosítjuk 
újabb kutatófúrások helyét, folyamatban vannak 
egyidôben termelô- és kutató-fúrások mélyíté-
se, továbbá készítjük elô az eddigi legnagyobb 
beruházásunkat, a Manzalai mezô központi gáz-
üzemét, amely 2009-tôl napi 7 millió köbméter 
gázt és kb. 4500 hordó kondenzátumot fog ter-
melni. Ezáltal az ország északi részének 70%-t a 
mi mezônkbôl látják el gázzal, és remélhetôleg 
2013-tôl ez 100% lesz.

Kutatástörténet

Pakisztán számos medencéje közül az északi, 
a Himalája lábainál elterülô medence a legke-
vésbé megkutatott. E medencét Felsô Indus 
medencének nevezik, mert kettészeli az itt még 
csak Tisza méretû folyó. Az Indus az afgán ha-
tártól Pakisztán fôvárosáig, Islamabadig terjedô 
dombvidéket két részre: a szelídebb Potwar és 
a vadabb Kohat platókra osztja. A kohati domb-
vidék mintegy 800 m-es alapmagasságából 
1500 m-es gerincek nônek. A gyér mediterrán 
növényzetnek köszönhetôen a feltárások, az 
ûrfotók (1. ábra) kitûnôen használhatók a geo-
lógiai viszonyok meghatározásában. E platón 
található a MOL vezette konzorcium területe.
A mintegy 4000 km2 területû Tal kutatási kon-
cesszió a pakisztáni Északnyugati Tartomány-
ban, Peshawartól 90 km-re délre és Islamabadtól 
200 km-re DNY-ra található. 
A Kohat platón a Potwar medencétôl nyugatra, 
a ’80-as évekig nagyon kevés tevékenység zaj-

lott. Az átvett kutatási anyag 80-as, 90-es évek 
szeizmikájából és az Amoco által 1991-’92-ben 
mélyített három fúrásból állt. Mindhárom ta-
lált CH nyomokat, de mindhármat meddônek 
minôsítették. 1999-ben a MOL kutatási területtôl 
délre lévô, OGDCL által mélyített fúrás több in-
tervallumban olajat illetve gázkondenzátumot 
tesztelt.
A pakisztáni Tal kutatási konzorcium 1999. feb-
ruár 11-én alakult a MOL vezetésével/operá-
torságával. Kezdetben 35%-os részesedésünk 
volt a konzorciumban, késôbb ez vállalati döntés 
alapján 10%-ra csökkent. Partnereink jelenleg 
Pakisztán három legnagyobb olajipari vállalata és 
az állami képviselet.
Az elmúlt 7 évben a TAL blokkban összesen 1330 
km 2D és 1340 km2 3D szeizmikát mértünk, le-
mélyítettünk 9 fúrást (átlag 3500 m mélységben) 
amelyek közül 7 sikeresnek bizonyult. Ez az arány 
páratlan nemcsak Észak-Pakisztánban, de általá-
ban a nemzetközi szénhidrogénkutatásban is.

A Mol kutatási területének földtani 
felépítése és rétegtana

ÉNY Pakisztán geodinamikai-földtani helyzetét 
a Himalája hegységrendszer és az Indiai konti-
nens találkozási zónája szabja meg (2. ábra). 
E zóna egy széles, dél-dél-kelet felé feltolt ta-
karós öv, mely kisebb részt a Himalája tengeri 
üledékeibôl, nagyobb részt az Indiai kontinens 
levésôdô és felpikkelyezôdô burkából és elôtér-
medencéjébôl áll. Az ütközési zóna fôként K-Ny-i 
csapású szerkezeteket hozott létre, de a ferde 
ütközés és az eredeti kontinens-sarkok miatt 
jelentôs ÉÉK-DDNY-i hegyláncok is vannak Nyu-
gat-Pakisztánban. 
A terület fejlôdése három fô szakaszra bontha-
tó. A paleozóikum-mezozóikum során az Indiai 

1. ábra A Tal blokk ûrfotón
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kontinens passzív, ÉNY-i szegélyét alkotta a 
terület, így a jura riftesedés után nyugodt, parti, 
észak felé mélyülô üledékes sorozat keletkezett. 
E sorozat ciklikus: márga, mészkô, homokkô 
tagokból áll, s jelentôs üledékhézagok tagolják.
E korban képzôdött az egyik legjelentôsebb tá-
roló, a felsô kréta Lumshiwal homokkô. Ugyan-
csak ekkor keletkeztek azok a helyenként sze-
nes anyakôzet-szintek, amelyek a tároló belsô 
rétegzettségében megtalálhatók. 
Az Indiai és Eurázsiai lemezek közötti ütközés 
a legfelsô krétára-paleocénre tehetô. Ekkor, az 
ütközés hatására paleogén elôtér-medence ke-
letkezett, amely az eocénre feltöltôdött. A terü-
let másik, igen jelentôs formáció-csoportja ekkor 
jött létre. A paleocén kitöltés a helyenként sze-
nes Hangu homokkôvel kezdôdik, amely néhol jó 
tárolókôzet. Ezt követi a gumós, repedezett és 
ezért kitûnô általános tározó Lockhart mészkô. 
A zárást és az újabb anyakôzetet a felsô pale-
océn vastag Patala agyag biztosítja. Az eocén-
ben agyagok, gipsz, só és egy jellemzô, vékony 
mészkô keletkezett. Ezek azonban már nem 
vesznek részt a szénhidrogén-rendszerben, mert 
gyakran a felszínen vannak. 
Végül hosszú, kései paleogén-korai miocén 
szárazulati idôszak után a miocén-pliocénben 
ismét felerôsödött a Himalája délre nyomulása. 
Ez egyrészt hatalmas, 7 km mély szárazföldi 
elôtérmélyedést hozott létre, amelyet tarka (vál-
tozatos,) folyóvizi üledékek töltöttek ki, terhe-
lésükkel biztosítva a mélyen lévô anyakôzetek 
érését. Másrészt takarórendszerek kialakulását 
eredményezte az Indiai kontinens határterülete-
in. A jelenlegi szerkezetek is ennek köszönhetik 
létüket. Ilyen szerkezetek a szénhidrogén-mezôk 
csapdái is. 

Szerkezetek

A TAL kutatási blokk környezetére nagy általá-
nosságban a K-Ny-i csapású redôk és feltolódá-

sok dominanciája jellemzô de ettôl kismértékben 
eltérô irányú redô tengelyek is észlelhetôk. E 
szerkezeteket legjobban az eocén mészkô ki-
bukkanásai rajzolják ki mind az ûrfotón (1. ábra), 
mind a geológiai térképen. A terület déli szerke-
zeti határa egy nagyszabású feltolódás (Karak), 
mely a Tal blokk déli határa közelében (attól dél-
re) húzódik (2. ábra). 
A feltolódások a területen három fô lenye-
sési zónából (detachment) erednek: az alsó 
prekambriumi sóösszletbôl vagy ennek helyet-
tesítô fáciesébôl, a felsô paleocén agyagokból 
és az eocén evaporitokból. Mechanikai szem-
pontból a teljes rétegsort három szeletre lehet 
bontani: a paleozoós-alsó paleocén összletre 
(Pcm-Lockhart), a felsô paleocén-alsó eocén 
összletre (Patala+Panoba+evaporitok) és a felsô 
eocén-pliocén összletre (Kohat-pliocén). Mind-
három szelet mechanikailag különbözô módon 
viselkedik, s ezért a bennük lévô szerkezetek 
is eltérô helyzetûek és jellegûek. Ez azt jelenti, 
hogy a felszíni képbôl nem következtethetünk 
közvetlen módon az alsó szelet szerkezeteire. 
A célobjektumokat tartalmazó alsó tektonikai 
szelet déli vergenciájú pikkely-redôkbe van gyûr-
ve; a pikkelyek jelentôsen egymásra vannak 
halmozva. Ezek a feltolódások, frontális rám-
pák, emelik ki az antiformokat. A területen több 
olyan pászta van, amely regionális antiformokat 
alkot, s amelyeket nagyobb, paleogénnel és 
neogénnel kitöltött szinformok választanak el 
(4. ábra). A legészakibb pásztát a korábbi siker-
telen fúrásokkal feltárták. A legdélebbi pásztát 
ítélte a MOL szakember-gárdája a kutatásra 
legmegfelelôbbnek és itt is találtuk a jelentôs 
CH vagyont. 
A fent leírt általános szerkezetekre egy ÉK-
DNY-i irányú második rövidülés következett, s 
ez hozta létre a nagy szerkezetek menti nyírá-
sos szerkezeteket. E következtetésnek szintén 
van szénhidrogén-földtani jelentôsége. A nyírá-
sos komponens ugyanis olyan repedéshálóza-
tot hozhat létre a potenciális tározókban, amely 
azok permeabilitását javítja. 
A terület szerkezetei fôként a miocén-pliocén 
folyamán keletkeztek. A korábbi, takarós átto-
lódásokhoz kapcsolódó paleocén rövidülés jelei 
biztosan jelen vannak, de nem különíthetôk el 
egyértelmûen. A szerkezetalakulás az utolsó 5 
millió évre valószínûsíthetô. 

Anyakôzetek, érettség

A Manzalai-1 fúrásban megtalált gáztelep, a 
szomszédos olajtelepek valamint a blokk terüle-
tén észlelt számos felszíni szénhidrogén-szivár-
gás alapján állítható, hogy a területen aktív szén-
hidrogén-rendszer mûködik. 

2. ábra A Tal blokk szerkezeti vázlata
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A furadékokból végzett Rock-Eval elemzések 
segítségével a paleocén Patala, a kréta Chichali, 
illetve a jura Datta formációkon belül, nagyobb 
vastagságra kiterjedô anyakôzet-szakaszokat si-
került megállapítani. A felsorolt formációk közül a 
Rock-Eval analízisek során mért hidrogén indexek 
alapján a Patala anyakôzetek között fordultak elô 
olyanok, amelyek olaj-generáló típusú kerogént 
tartalmaztak (3. ábra). Az idôsebb (kréta-jura) 
anyakôzetek magas, de még az olaj-ablakon be-
lüli érettségûek. Ezek a magasabb érettség miatt 
gáz-generáló típusú kerogént valószínûsítenek. A 
fi atalabb formációk termikusan éretlenek voltak. 
Az érettségi mutatók tehát a rétegsorban felfelé 
csökkenô értékeket eredményeztek.
Az anyakôzetek jelenleg kiemelt helyzetben talál-
hatóak, azaz az egykori legmélyebb helyzetükhöz 
viszonyítva több kilométerrel feljebb emelkedtek. 
E kiemelkedést a feltolódások, redôzôdések ter-
mészetesen magyarázzák. (4. ábra). Az adatok 
alapján tehát a legmélyebb betemetôdés hatásá-
ra a helyi anyakôzet az olaj, majd gázablakba ke-
rült, s leadta szénhidrogénjét. A betemetôdéssel 
szinte egy idôben, azt némileg követve kialakult 
a tározásra alkalmas szerkezet, ahová a szén-
hidrogén átmigrált. Mivel telepeink nincsenek 
színültig töltve, az érés vagy a migráció nem le-
hetett teljes.

Tároló kôzetek

A környékbeli felszíni vizsgálatok és fúrások alap-
ján három jelentôs tároló formációt említhetünk 
a MOL kutatási területen, ezek a következôk: 
a kréta Lumshiwal Formáció glaukonit-tartalmú 
sekélytengeri homokkövei, a paleocén Hangu 
Formáció deltasíkság üledékes összletei va-
lamint a közvetlenül felette települô biogén, 
sekélytengeri karbonátos Lockhart Formáció. 
Egyetlen fúrásban, a Manzalai-2-ben, az elôbb 
felsorolt produktívnak megismert formációk mel-
lett a jurakorú SamanaSuk Formáció nyílt tengeri 
mészkôképzôdményei is gáztárolónak bizonyul-
tak (3. ábra). Mivel a cementáció általánosan 
erôs a területen, és ez jelentôsen csökkenti a 
pórustérfogatot, a tárolók többnyire alacsony 
mátrix porozitással rendelkeznek. Nagymérték-
ben javíthatja viszont a tároló-tulajdonságokat az 
általános töredezettség és a tektonikus fellazu-
lás. Különösen igaz ez a legdélebbi, eltolódással 
is érintett antiform-sávra. 

Záró kôzetek

A mezozóos-paleocén tárolókôzetek általános 
záró kôzete a vastag paleocén Panoba-Patala 
agyagos sorozat. Annak ellenére, hogy igen 
tektonizált, regionális elterjedése és nagy vas-
tagsága általános és kitûnô zárást biztosít. Ha 
ez nem lenne elegendô, az ezt burkoló, szintén 
általános elterjedésû eocén evaporitos összlet 
(Jatta só, gipsz) is kiváló záró kôzet (3. ábra).
A fúrással megtalált szerkezetek zárását is a 
vastag, átjárhatatlan paleocén agyagok alkotják. 
A vetôk/feltolódások megítélése zárás szem-
pontjából kettôs. A paleocén agyagokon belül 
teljesen záró felületeknek tûnnek, ugyanak-
kor a mezozoós-alsó paleocén sorozaton belül 
feltehetôleg vezetik a CH-t. A Manzalai-1 fú-
rásban is bizonyos gáz-beáramlások/nyomok 
feltolódási felületekhez köthetôk. Az igen erôs 
igénybevétel következtében tehát a mezozoós 

tárolókôzet
anyakôzet



Fejlesztés 2008/1

70
1MOL GROUP

összleten belüli egyes záró szintek repedések, 
törések mentén átjárhatók, így a CH szabadon 
migrálhatott a tározókba. 

Szénhidrogén-földtani eredmények

A Manzalai szénhidrogén elôfordulás a Man-
zalai-1 fúrás lemélyítésével 2002-ben vált is-
mertté. A fúrás három rezervoárszintet sikere-
sen tesztelt, igen jelentôs vagyonnal rendelkezô, 
nagy termelési kapacitású gáz-telepet talált 
meg. A rétegvizsgálatok és a petrofi zikai értel-
mezés alapján a paleocén korú Lockhart mészkô 
és Hangu homokkô képzôdményeket valamint
a kréta korú Lumshiwal homokkô formációt tárta 
fel gáztároló szerkezeti helyzetben. A megtalált 
szerkezetre mélyített második fúrás a Manzalai 
2 volt, mint lehatároló kút, amely 2004-ben mé-
lyült a Manzalai 1 fúrástól kb. 18 km re Kelet-
re. A fúrásban a már korábban tárolónak meg-
ismert Lockhart, Hangu és Lumshiwal formáció 
képzôdményei mellett a SamanaSuk jura mész-
kövei is jelentôs gázbeáramlást bizonyítottak.
A mezôlehatárolást követôen elindult a mezô-
fejlesztési fázis, amelynek eredményeként meg-
valósult a Manzalai-3, -4, -6-os kutak lefúrása 
és kivizsgálása. A fúrások mindegyike produk-
tívnak bizonyult. A Manzalai mezôre 2007 elején 
termelési jogot szereztünk 25 évre, amelynek 
értelmében 370 km2 kiterjedésû mûvelési-
termelési koncesszióval rendelkezünk 2031 
végéig. 

Felszíni Létesítmények

A Manzalai mezô tárolóiban található készlet 
lemûvelésésére tervezett felszíni létesítmények 
három fô egységre tagolhatók.
A végleges kiépítésben 14 db termelô kutat ma-
gában foglaló kúthálóra, a termelô kút  körzeteket 
és kútvezetékeket, valamint gyûjtô vezetékeket 
és a gyûjtôpontokat tartal mazó gyûjtôrendszerre, 
valamint a temelt fl u idum ból a kereskedelmi köve-
telményeket kielégítô árugázt és kondenzátumot 
elôállító köz ponti gázelôkészítô létesítményre.

Fontosabb termelési alapadatok:
Kútáram összetétel (moltört, vízmentes):
C1-2  0,9527
C3-5  0,0173
C6+  0,0150
N2  0,0045
CO2  0,0084
aromás  0,0021

Tervezett hozamok:
Mezôfejlesztés I ütem: 

Gáztermelés: 
250 MMSCFD (7,1 millió std. m3/nap)
Kondenzátumtermelés:
4500 BPD (716 m3/nap)
Víztermelés: 
4000 BPD (636 m3/nap)

Mezôfejlesztés II ütem:
Gáztermelés: 
350 MMSCFD (9,9 millió std. m3/nap)
Kondenzátumtermelés:
6300 BPD (1002 m3/nap)
Víztermelés:
8000 BPD (1272 m3/nap)

Gyûjtési nyomás:
Gázüzem belépési nyomás:
1500 psig (102 barg)

A jelen ismertetés célja, azoknak a sajátos fel-
tételeknek, körülményeknek, megoldásoknak a 
bemutatása, amelyek a hazai körülményektôl és 
szokásos megoldásoktól eltérnek.

G Y Û J T Ô R E N D S Z E R :
A kútháló felépítésének olyan sajátossága 
van, hogy a tervezett 14 db termelô kút, jó 
közelítésésel egy Kelet Nyugat irányú egyenesen 
helyezkedik el. A legtávolabbi kutak távolsága 
mintegy 25 km. Ilyen módon az adott kúthálóval 
eleve nehéz megközelíteni az ideálisnak tekintett, 
nagyjából egyenlô hosszúságú kútvezetékekbôl 
kialalakított, sugaras gyûjtôrendszer arhitektúrát. 
Az adott lineáris elrendezés egy, a két legtávo-
labbi kút közötti felezôpont közelében kialakított 
gyûjtôközpont elhelyezést sugallna, szokványos 
viszonyok között. 
Az adott társadalomföldrajzi térség azonban je-
lenleg a Közép Kelet egyik leginstabilabb terüle-
te. A biztonság színvonala Keletrôl Nyugati irány-
ban rohamosan romlik, akár 50 km-távolságban 
is érzékelhetô mértékben. A Manzalai mezô Ny-i 
széle az afgán határ közelében van, míg a Tal 
blokk K-i pereme az infrastuktúrával jobban ellá-
tott térség határa. (5. sz. ábra)
Ezt a tényezôt a mûszaki-gazdasági tényezôk 
közé kellett felvenni a gázüzem telepítési opti-
mumának meghatározása során.
A központi gázüzem telepítési helyének kiválasz-
tásához ún. Site Selection Study-t készíttettünk. 
A tanulmány, a fenti biztonsági tényezô mellett 
elemezte az elgondolt gyûjtôrendszer statikus 
áramlási viszonyait, az érintett térség környezet-
védelmi feltételeit és infrastruktúráját, a geodézi-
ai adottságokat valamint az érintett közösségek 
szocio-kulturális viszonyait. Állandósult áramlási 
viszonyok feltételezése mellett, több lehetséges 
változat közül körvonalazódott egy optimálisnak 
látszó gázüzem helyszín.
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A helyzetet bonyolította azonban az a körül-
mény, hogy a termeléselôrejelzés a kondenzá-
tum termelés mellett, már középtávon is jelentôs 
víztermeléssel számol, amely gerincvezetékes 
gyûjtés estén komoly áramlási zavarokat okoz-
hat, a már kezdettôl több fázisú áramlással, 
változó üzemviszonyok mellett mûködô hosszú 
gyûjtôrendszerben.
A gerincvezeték domborzati viszonyai annyiban 
kedvezôek, hogy a gerincvezeték a nyomvonal 
mentén, az áramlási irányban lejt, azonban nem 
egyenletesen, a nyomvonalon számos komoly 
szurdok, folyóvíz, vádi, stb keresztezés fodul 
elô, amelyek folyadék összegyûjtô szakaszokat 
képeznek az áramlás mentén.
Az áramlástani probléma kezelhetô vagy nem 
kezelhetô voltának megítéléséhez Multiphase 
Flow Study elkészítése mellett határoztunk. A 
vizsgálat célja az volt, hogy dinamikus szimulá-
ció segítségével megállapítást nyerjen, a mezô 
teljes élettartama során a lehetséges átmeneti 
üzemállapotok, milyen áramlástani hatásokat 
váltanak ki a gyûjtôrendszer gázüzemi belépési 
pontján, illetve milyen módszerekkel és eszkö-
zökkel lehet a rendszert alkalmassá tenni a vár-
ható dinamikus hatások kezelésére.
Itt kell elmondani, hogy a többfázisú áramlások 
átmeneti viszonyainak szimulációjára csak a leg-
utóbbi években váltak ismertté jól használható 
számítógépes programok.
A tanulmány megállapította, hogy a javasolt 
gyûjtôrendszer képes a fogadótechnológia meg -
kívánt, belépési paramétereit teljesíteni állandó-
sult állapotban, a legnagyobb folyadéktermelés 
mellett is. Az átmeneti állapotok közül azonban, 
az indítás és a hozamnövelés, a vezetékrend-
szerben kivált és ott felhalmozódott folyadékból 
jelentôs többlet folyadéktömegeket mozdít el az 
állomás felé, amelyektôl egy 880 bbl (25 m3) tér-
fogatú dugófogó edénnyel (slug catcher), más-
részt az indítás és hozamnövelés ütemének kor-
látozásával lehet a gáztechnológiát megvédeni.
A gyorsütemû indítás és hozamnövelés ellen 

irányítástechnikai jelzô- és reteszrendszer 
alkamazásával is védekezünk, a kezelôk tréning-
jén és a hagyományos kezelési utasításokon 
túlmenôen.
A fenti módon lehetôvé vált a központi gáztech-
nológia a mezôn határában az infrastruktúrával 
jobban ellátott, a biztonság szempontjából lénye-
gesen kedvezôbb, Keleti területen való elhelye-
zése. A tervezett gyûjtési rendszer sémáját a 6. 
sz. ábrán mutatjuk be.

G Á Z T E C H N O L Ó G I A :
A gátechnológiai process egy, a FEED (Front 
End Engineering and Design) fázisban elkészí-
tett, Process Selection Study keretében került 
kiválasztásra. A tanulmány az adott input infor-
mációk és elvárt kimenô követelményeket tel-
jesíteni tudó folyamatokat elemezte úgy, hogy 
fejlesztési ráfordításon túl fi gyelembe vette az 
üzemeltetési költségeket, a megbízhatóságot, 
a folyamat rugalmasságát, a környezetvédelmi 
megfelelôséget, a telepítési idôt, a referenciák 
számát stb. is.
A fenti szempontok alapján az általánosan elter-
jedt Joule-Thompson technológia bizonyult opti-
málisnak. 
Ebben az eljárásban az árugáz elôírt vízgôz- har-
matpontját trietilén glikolos abszorpciós techno-
lógia, míg a szénhidrogén harmatpontját Joule-
Thompson effektus révén elôállított alacsony 
hômérsékleten való gáz/folyadék szétválasztás 
alkalmazásával érjük el. (A Joule-Thompson ef-
fektus lényege az, hogy a valóságos gázok a 

5. ábra Ûrfelvétel a mezôfejlesztés térségérôl

6. ábra  A gyûjtôrendszer sémájal

Afganisztánországhatár

Pakisztán

gázüzem

termelôkutak
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szokásos termelési és szállítási nyomásviszo-
nyok között, fojtás hatására lehûlnek, mert a 
térfogatváltozáshoz szükséges energiát a saját 
belsô energiájukból fedezik.) 
A fenti, számos hazai és külföldi mezôbeli alkal-
mazás során jól bevált technológiának, a jelen 
mezôfejlesztés során, két területen javított meg-
oldását építjük meg.
A korszerûsítések célja egyrészrôl a folyamat 
energetikai javítása, másrészrôl az elôkészítô 
technológia környezetvédelmi színvonalának 
emelése.
A technológiai korszerûsítés révén az alacsony 
szétválasztási hômérsékletet kisebb nyomás 
„áldozattal” tudjuk elérni.
Ennek lényege, hogy a hagyományos csôköteges 
gáz-gáz és folyadék-gáz hôcserélôk helyett, 
újszerû, többjáratú, integrált, alumimiumból ké-
szült (un. BAHE típusú, Brazed Aluminium Heat 
Exchanger), gázipari elnevezéssel „cold box” 
kerül beépítésre.
Ezen újszerû készülék beépítésével egy darab, 
az adott célfeladatra tervezett hôcserélô blokk 
végzi el a kaszkád módon kapcsolt belépô és 
kilépô folyamatgáz és belépô folyamatgáz és 
kilépô folyadék áramok közötti hôátvitelt.
Az adott rendszerû hôcserélôk fô elônye, hogy 
a kisméretû bordákon (plate fi n) kialakuló ma-
gas hôátbocsátási tényezô és a kis térfogatban 
megvalósított igen nagy hôátviteli felület révén, 
(1000m2/m3) kis értékû hômérséklet különbsé-
gekkel érhetô el a szükséges hômennyiségek 
átvitele.
Azaz, kisebb hômérséklet különbséget „hasz-
nál” a folyamat, amelyhez kisebb nyomás-ejtés 
szükséges.
Ez esetünkben azt eredményezi, hogy az adott 
gyûjtôrendszeri nyomásviszonyok és elôírt kiadá-
si nyomás mellett, kompresszió nélkül, vagy ki-
sebb kompressziós munka bevitelével, elérhetô 
a megkívánt HC harmatpont, vagy többlet HC 
folyadék nyerhetô ki.
A környeztvédelmi korszerûsítés révén csök-
kentjük a környezetbe jutó aromás szénhidro-
gének (ún. BTEX, benzol-toulol-ethylbenzol és 
xylol) mennyiségét.
Ezen komponensek ugyanis a környezetbe 
ke  rülve egészségkárosító hatásúak, a ben-
zol rákkeltô, de a többi komponens is káros
a légzôrendszere és az emésztôrendszerre, 
hosszabb idejû munkahelyi terhelés esetén.
A korszerûsítés lényege a következôkben fog-
lalható össze:
Hagyományosan, a trietilénglikol regenerását 
vég zô segédfolyamatban, a gázáramból az é rint-
keztetô toronyban a glikol által beoldott aro-
más komponensek a regenerálóból, a kiforralt 

vízgôzzel együtt, a levegô kerültek kibocsátásra.
Az alkalmazott módosítással, az illékony aromás 
komponenseket utóhûtéssel cseppfolyósítjuk, 
és zárt rendszerben, elkülönítve kezeljük.
A fentiekben körvonalazott fôfolyamat és em-
lített segédfolyamat mellett, további segédfo-
lyamatok és kiszolgáló üzemek, kondenzátum 
stabilizálás, tárolás, tartálykocsi töltés, mû szer-
levegô elôkészítés és ellátás, tûzoltóvíz ellátás, 
ívóvízellátás, mûszerezés, adatátvitel és adatfel-
dolgozás, villamosenergia termelés és erôátvitel, 
térvilágítás, villámvédelem, irodák, raktárak, mû-
helyek, lakótábor, stb is létesítésre kerülnek
A fentiekben körvonalazott mezôfejlesztés je-
lenleg folyamatban van, az elsô ütem termelés-
be állítása 2009 elsô negyedévben történik, a 
második ütem belépése 2013-ban várható.
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Capture Diesel Growth 
Opportunity in Danube Refi nery – 
Hydrocracking Project Package

Abstract 

The emerging challenge for the EU refi n-
ing industries is the rapidly growing die-
sel demand. While simply adding more 
distillation capacities could help to ease 
the diesel situation, such stand-alone 
solutions would, however, also result in 
higher motor gasoline output to an al-
ready long EU motor gasoline market.
Having market and technology devel-
opment scenarios analyzed, MOL con-
cluded that middle-distillate output of 
an existing refi nery could innovatively 
be increased via enlarging crude distil-
lation capacity and conversion factor at 
the same time. A three-element pack-
age including a 1.3 Mt/year crude oil 
distillation capacity increase, the con-
struction of a 1.5 Mt/year new vacuum 

gas oil hydrocracker combined with the 
incremental 300 kt/year revamp of the 
existing delayed coker proved best-fi t 
for Danube Refi nery. The innovative 
concept will deliver an additional 1.3 
Mt/year middle-distillate, will not in-
crease current motor gasoline output 
and provides for lowest possible capi-
tal investment. Such arrangement will 
also support the replacement of the de-
scending domestic crude volume, will 
enable continued lube base oil produc-
tion and signifi cantly enhance fl exibil-
ity to match seasonal middle distillate/
gasoline market volatilities.
The USD 420 million project package 
was approved by MOL Board of Direc-
tors in 24.05.2007. Project execution is 
now in progress, with basic engineer-
ing design of the new hydrocracker unit 
nearing completion. Coordinated by a 
dedicated team of experts, the new and 
revamped units are scheduled to go on 
stream by end of 2010.

Összefoglalás

Az Európai Unió fi nomítói iparágának 
aktuális, legmarkánsabb kihívása a mo-
torikus gázolaj iránti, egyre növekvô 
piaci igény kielégítése. A termelt gáz-
olaj mennyisége egyszerûen a fi nomí-
tói kapacitás növelésével is emelhetô 
lenne, viszont az ennek eredményeként 
keletkezô többlet motorbenzin az EU 
piacok telítettsége miatt jelenleg nem 
értékesíthetô gazdaságosan. 
Piaci és technológia-fejlesztési trendek 
vizsgálata alapján azt a következtetést 
vontuk le, hogy a középpárlat elôállítás 
növelése leggazdaságosabban a kôolaj 
feldolgozás mennyiségének és a fi no-
mító konverziós szintjének egyidejû nö-
velésével érhetô el. A Dunai Finomító 
adottságait fi gyelembe véve, az alábbi 
három fô elembôl álló fejlesztési cso-
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mag került kiválasztásra: a kôolaj desz-
tillációs kapacitás 1,3 Mt/évvel történô 
emelése, egy 1,5 Mt/év kapacitású vá-
kuum párlat hidrokrakkoló üzem építése 
és a meglévô késleltetett kokszoló üzem 
kapacitásának 300 kt/évvel való eme-
lése. Ez az innovatív koncepció 1,3Mt/
év többlet középpárlat elôállítását teszi 
elérhetôvé, úgy, hogy eközben a MOL 
csoport motorbenzin kibocsátása nem 
változik. Az alkalmazott technológiai 
megoldások lehetôvé teszik továbbá a 
csökkenô hazai kôolaj kiváltását a bá-
zisolaj gyártás igényeinek megfelelôen, 
valamint növelik a szezonális piaci kö-
zéppárlat/motorbenzin igények kielégí-
tésének rugalmasságát.
A MOL Igazgatói Tanácsa 2007.05.04-
én jóváhagyta a 420 millió USD beru-
házási költségû projekt indítását. A 
pro jekt fô tevékenysége jelenleg a hid-
rokrakkoló üzem basic terveztetése. A 
ki jelölt szakértôkbôl álló projekt team 
feladata a fejlesztési projekt csomag 
2010 vége elôtti lezárása.

Introduction

During the last decades the EU motor fuel sales 
have been strongly infl uenced by dieselization. 
The diesel demand has grown by approximately 
20% in the last 5 years, regularly over-performing 
the forecasts (Figure 1.). The increase has been 
driven both by economic growth (transportation) 
and by the steadily increasing number of die-
sel engine powered passenger cars. Further 
expansion of the diesel market is expected until 
2020 (Figure 2.). 
On the contrary, in the EU the motor gasoline 
demand has been on decline since the late 
90’s. Popularity of diesel passenger cars has 
increased due to higher fuel effi ciency and 

better driveability. The ratio of gasoline and 
diesel vehicles is declining steadily not only in 
Europe but at global level as well (Figure 3.). 
Due to the recent alteration of the market the 
EU motor fuel sales and production capacities 
are imbalanced. Today, Europe’s excess motor 
gasoline is diverted mainly to the US while the 
diesel supply gap is covered mainly from CIS 
refi neries (Figure 4.).
The obvious strategic industry response in the EU 
is the production of more diesel and less gasoline. 
At a given crude slate, this can be achieved 
by the conversion of heavy vacuum distillate 
fractions into middle distillates in hydrocracking 
facilities on the expense of less motor gasoline 
production in the catalytic cracking units. 
Currently 16 hydrocracking projects are under 
way in Europe with approximately 30 Mt/year 
capacity in total, most of them in the engineering 
phase. In contrast, diesel demand growth from 
2006 to 2015 is a hefty 50Mt which far outpaces 
this increase in refi nery supply of diesel. 
MOL target markets are projected to become 
undersupplied in middle distillates until 2016. 
Along with EU projections in this region the di-
esel fuel demand is expected to grow, but the 
gasoline demand is forecast to level-off. The 
expected growth rate of diesel market is annual 
3.7% for the next decade. Certainly it will vary 
to some extent country-by-country and will be 
driven – similarly to other EU markets - by the 
permanent road transport activity growth and the 
dynamic shift to diesel passenger cars. 
MOL Group production gradually developed 
to excel in processing Russian Export Blend 
(REB) type crude into high-value motor fuels 
at minimum heavy residue output. Investments 
accomplished in time into residue conversion 
technologies and launching the production of Ult-
ra Low Sulphur (10 ppm) motor fuels ahead the 
2009 due date, have  resulted in ranking MOL 
Group No#1 in Net Cash Generation amongst 
European refi neries. Based on this success, 

Figure 1. EU25 market characteristics Figure 2. Predicted changes of the EU fuel demand
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the recently conceptualized corporate strategy 
is to increase MOL’s share on the motor fuels 
market in parallel with maintaining the achieved 
quality leadership position.

Capturing the opportunity

From the investigation of feasible processing 
options to capture the diesel market opportunity 
it was deduced that the most economic way to 
increase the middle-distillate output is increas-
ing crude distillation capacity and enhancing the 
refi nery conversion factor by the erection of a 
new vacuum distillate hydrocracking unit at Dan-
ube Refi nery. Currently this refi nery has up to 
6.5Mt/y Russian Export Blend-REB processing 
capacity, of which 6.0 Mt/year has been utilized 
in 2006 resulting 3.7 MMt annual production of 
middle-distillates. 
An additional 1.3 Mt/year REB crude oil pro-
cessing capacity will assure the feedstock for 
the hydrocracking unit and balance the declining 
domestic crude oil production. The enhance-
ment of the refi nery conversion level by building 
a new hydrocracking unit with 1.5 Mt/y capacity 
and the processed surplus crude oil results ad-
ditional 1.3 Mt per year middle distillate produc-
tion in total. Due to processing more REB type 
crude oil having higher vacuum residue yield the 
upgrade of the existing Delayed Coker unit with 
an incremental 27% capacity is ineluctable. The 
implementation of these new units/revamps also 
requires a new Hydrogen Plant, a potential new 
Sulfur Recovery (Claus) unit plus signifi cant out-
side battery limit works.
Project economics have been calculated using 
premises at corporate level and sophisticated 
evaluation tools (PIMS, Group level NPV cal-
culation). Obviously the main driver for project 
economics is the higher diesel production, and 
the higher refi nery conversion level. The effect 
of following parameters on the economics of 

the project has been thoroughly investigated: 
altered crude supply and consequently shift in 
crude quality (impact of potential lighter crude 
oils to the product slate and refi nery operation, 
behavior of selected refi ning production scheme 
in different future market conditions, different 
strategic scenarios, project timing and permis-
sion issues, increase of implementation cost, 
achievable additional sales volumes and margin 
incomes, CO2 quota availability and pricing. 
Taking into consideration the pros and cons the 
project yields sound economics with a payback 
time of 5 years from commencing operation. The 
development team has requested the potential 
hydrocraking technology licensors to submit li-
cence proposals in framework of a standard 
corporate tendering process. The technology 
scheme proposed by Chevron Lummus Global 
(CLG) was selected for implementation. The 
main considerations of technology selection 
were as follows: guaranteed diesel yield, invest-
ment cost, catalyst cycle period, references.

Realization of a new vacuum distillate 
Hydrocracking Unit

B A S I C  C H E M I S T R Y  A N D  C A T A L Y S I S 
O F  H Y D R O C R A C K I N G
Hydrocracking is one of the most versatile 
modern petroleum refi ning processes. Heavy 
feedstock of various natures and origins is cracked 
in the presence of high pressure hydrogen over a 
catalyst to high value, high quality transportation 
fuels. The unconverted oil from the hydrocracking 
process can be used as base stock for base oil 
production and feed of FCC. Such diversity and 
fl exibility also make the hydrocracking process a 
complex and challenging technology. Many fac-
tors affect the performance of a hydrocracking 
unit; however the choices of the catalyst and re-
actor confi guration have the greatest impact on 
the product qualities and yields. 

2. számú ábra

 

Figure 3. Trends in ratio of gasoline to diesel Figure 4. European refi ned product balance
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The modern hydrocracking process generally 
operates below 180 barg. Before 1950, very 
high pressure hydrocracking was practiced for 
the purpose of converting coal to liquid fuels 
(Varga Hydrocracking; Varga-effect). Sulfi des 
of tungsten or molybdenum were used as 
catalysts in such high pressure (200-700 
psig), high temperature (370-550°C) process 
to carry out both cracking and hydrogenation 
functions. The fi rst commercially proven mod-
ern day, low temperature, low pressure (<180 
barg) hydrocracking process was introduced 
in 1954 and quickly gained widespread accept-
ance and grew into a major hydrocarbon conver-
sion process in the refi nery. 
The success of the low pressure hydrocrack-
ing process is built upon the utilization of the 
dual-function catalysts containing both acidity 
and metal activity. Therefore the hydrocrack-
ing reactions can be divided into two groups: 
(1) desulfurization and denitrifi cation – hydro-
genation of polyaromatics and monoaromatics 
– are favored by the hydrogenating function of 
the catalyst (metals) and (2) hydrodealkylation, 
hydrodecyclization, hydrocracking, and hydroi-
somerization reactions are promoted by the 
acidic function of the catalyst (support). 
Firstly the feedstock is desulfurized by the 
hydrogenation of the sulfur containing com-
pounds to form hydrocarbon and hydrogen 
sulfi de. The H2S is removed from the reactor 
effl uent leaving only the hydrocarbon product. 

Nitrogen is removed from feedstock by the hy-
drogenation of nitrogen containing compounds 
to form ammonia and hydrocarbons. Ammonia 
is later removed from the reactor effl uent along 
with the H2S.

The hydrogenation of olefi ns is one of the most 
rapid reaction taking place, and therefore 
almost all olefi ns are saturated. Olefi n content 
is generally small for straight-run products, but 
for stocks derived from secondary/thermal 
processes such as coking, visbreaking, or resid 
hydrocracking.

Some of the aromatics in the feed are saturated, 
forming naphthenes. Saturation of aromatics 
accounts for a signifi cant proportion of both the 
hydrogen consumption and the total heat of 
reaction. In general, higher reactor pressure and 
lower temperature result in a greater degree 
of aromatic saturation.

Hydrocracking of large hydrocarbon molecules 
into smaller molecules occurs in nearly all proc-
esses carried out in the presence of excess 
hydrogen. Cracking reactions involving heavy 
molecules contribute to lowering the specifi c 
gravity and forming light products, such as gas 
and light naphtha, in the hydrocracker products. 
One typical example of hydrocracking reactions 
exhibiting wide variety and enormous complexity 
depending on the feedstock, catalyst and 
reaction parameters (temperature, pressure) 
is the following.

To understand how catalysts perform in the hy-
drocracking process, it is important to under-
stand the reaction fundamentals. A simplifi ed 
reaction scheme depicting the functionality of a 
hydrocracking catalyst and the cracking reaction 
path taken by a reactant, in this case, a paraffi n 
molecule, is shown in Figure 5. In this dual-func-
tion hydrocracking scheme, metallic sites are 
required for hydrogenation and dehydrogenation 
reactions, while the acid sites are necessary for 
isomerization and cracking activities.
The choices of acidic materials and metals as 
well as the balance between the metal and acid 
have profound impact on the activity, product 
selectivity and stability of the catalyst. Since the 
acid function is responsible for the isomerization 
and the subsequent cracking reactions, the activ-
ity of the hydrocracking catalyst is primarily de-
termined by the total acidity of the catalyst. The 
total acidity is determined by the acid strength, 
acid site population and the accessibility of the 
acid sites. Cracking materials frequently used 
for hydrocracking are amorphous silica-alumina 
and Y type of zeolites with various Si/Al2 frame-
work ratios.
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Metal function, typically in the form of Ni(Co)/
W(Mo) pair, also affects the catalyst activity. It 
determines the rate of olefi n formation resulting 
from dehydrogenation of the paraffi nic compo-
nents of the feed. The olefi ns and other unsatu-
rates proceed to isomerize and crack over the 
acid sites. Therefore, it is important that the rate 
of olefi n formation is not the rate limiting factor 
of a catalyst with a given acidity. A more important 
function of the metal is its hydrogenation ability. 
A metal’s hydrogenation ability is the primary 
factor in determining the yield and stability of the 
catalyst. Higher hydrogenation activity saturates 
the primary cracked product and reduces the 
probability of secondary cracking that leads to 
decreased liquid yield.
In addition, a strong hydrogenation activity 
retards the coke formation rate, thus reducing 
rate of catalyst deactivation. Ideal cracking is 
achieved when suffi cient metal activity is built 
in the catalyst to ensure that all cracking events 
are considered primary cracking. Maximum yield 
of the desired product is obtained under the ideal 
cracking condition.
The feedstock of hydrocracking is typically 
heavy distillate boiling above the diesel range or 
vacuum gas oil stream originating from the crude 
and vacuum distillation unit, atmospheric resid 
desulfurizers, coker units, solvent deasphalting 
units. The hydrocracking catalyst is very sensitive 
to certain impurities, such as nitrogen and metals, 
and the feed must conform to the specifi cations 
laid down by the catalyst manufacturers to obtain 
a reasonable catalyst life. Nitrogen in the feed 
neutralizes catalyst acidity. Higher nitrogen in the 
feed requires slightly more severe operating con-
ditions, particularly the temperature, and causes 
more rapid catalyst deactivation. A higher-than-

designed feed distillation end point accelerates 
catalyst deactivation and requires higher reactor 
temperatures, thus decreasing catalyst life.
The feed properties have little direct effect on 
light product yield, but they affect the catalyst 
temperature required to achieve the desired 
conversion. The yield of light gases (C4-) and 
naphtha boiling-range materialis increased when 
the catalyst temperature is increased. In high 
cut point vacuum distillation, there is always a 
possibility that excessive high molecular weight, 
multiring aromatics (asphaltenes) can be found 
in vacuum gas oil distillates. In addition to causing 
excessive catalyst poisoning, asphaltenes may 
be chemically combined with the catalyst to 
deactivate the catalyst permanently. 
Metals, particularly arsenic, and alkalies and 
alkaline earth deposit in the catalyst pores reduce 
catalyst activity. Iron carried in with the feed is 
likely to be the most troublesome metallic catalyst 
contaminant. It may be chemically combined with 
heavy hydrocarbon molecule, or it may exist as 
suspended particulate matter. In either case, it not 
only deactivates the catalyst but also plugs the 
catalyst interstices such that excessive pressure 
drop develops. Normally, this plugging appears 
as a crust at the top of the fi rst catalyst bed. 
The feed may contain trace amounts of organic 
and inorganic chlorides, which combine with 
ammonia produced as a result of denitrifi cation 
reactions to form very corrosive deposits in the 
reactor effl uent exchanger and lines. Oxygen-
ated compounds, if present in the feed, can 
increase deactivation of the catalyst. Also, oxy-
gen can increase the fouling rate of the feed 
effl uent heat exchangers.

Figure 5. Basic hydrocracking reactions
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IN T E G R A T I O N  O F  T H E  N E W 
H Y D R O - C R A C K I N G  U N I T  I N T O  T H E 
P R O C E S S I N G  S C H E M E  O F  D A N U B E 
R E F I N E R Y
To achieve considerable increase in diesel pro-
duction requires not only alteration of  the  refi nery 
scheme and revamping existing units (HDS-MHC 
and diesel hydrotreaters) but erection of a new 
hydrocracking unit along with enhancing the crude 
oil processing capacity. Vacuum distillates, the 
common feedstock for the new Hydrocracker and 
the existing HDS-MHC and FCC units are playing 
a major role in future refi nery operation. Literally 
these two processing lines combined with the 
conventional base oil production are competing 
for the same feedstock pool. 
As a result of revamping crude distillation units 
(detailed later) the vacuum distillates will be 
enough to run the Hydrocracker at 100% and 
the HDS-MHC/FCC line at 60% of the design 
throughput or vica versa, providing great fl exibil-
ity. The low FCC  capacity utilization is counter-
balanced by the incremental naphtha originating 
from additional crude oil processing, so that the 
gasoline production is unchanged. The fl exibility 
of vacuum distillate processing enables refi ning 
to adjust operations to the volatility of gasoline/
diesel seasonal/regional market demand. 

Integration of the Hydrocracker into the processing 
scheme of Danube Refi nery required signifi cant 
effort from the development team. Starting from 
the concept of a new gas oil production strategy 
bearing future diesel specifi cations in mind, 
through defi nition of the Hydrocracker capacity 
and harmonization with downstream units, utility 
system and storage capacities, the impact on 
refi nery operation has been evaluated in detail. 
The aim of development teams was to defi ne the 
technical scope of the project package, maximizing 
diesel production while keeping the investment 
cost at a reasonable optimum.
On Figure 6. the three processing lines using 
vacuum distillates namely the Hydrocracker,  the 
HDS-MHC/FCC line and conventional base oil 
production are depicted. Processing of the  light 
Hydrocracker products (fuel gas, LPG, light and 
heavy naphtha, kerosene) has also been investi-
gated. The hydrocracker is designed to consume 
all of its produced fuel gas. LPG and light naphtha 
are used as fi nal product blending components. 
The naphthenic character of the heavy naphtha 
makes it a perfect feedstock for catalytic reform-
ing. Kerosene can be used either for JET or die-
sel production. The main product of the unit is 
premium quality gas-oil which is normally used as 
diesel blending component.
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Figure 6. The vacuum distillate processing scheme of Danube Refi nery 
after completion of hydrocracking project package
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Downstream units must be able to handle incre-
mental straight run distillates from the enhanced 
crude processing. No capacity bottleneck on the 
naphtha line has been revealed, however gas-oil 
hydrotreating capacity needs to be increased.
During the project defi nition phase, new mid-
term base oil concept has been worked out. 
Base oil market tendencies showed that the 
Group II. quality middle and heavy base oil (ISO 
VG 100 and VG150+; Bright stocks; Residual 
oils) demand is expected to increase. Due to 
the increasing number of erected hydrocracking 
units in Europe designed to squeeze out more 
fuel from the bottom of the barrel, noteworthy 
amount of base oil base stocks (vacuum distil-
lates) are cracked away to light products (mainly 
middle-distillates). The effect of these niche mar-
ket products on the economics of the whole hy-
drocracking project is infl uenced not only by the 
feedstock distribution between the fuel (Hydroc-
racking and HDS-MHC/FCC units) and base oil 
(conventional base oil line) production but also 
by the quality of vacuum distillates.
Additionally to accommodate for the future 
base oil demand of different qualities (viscosity 
grades) the conversion and operating param-
eters of the Hydrocracker are set for different 
viscosity grade base oil base stock materials 
(unconverted oil) that will be processed further 
in the conventional base oil line (solvent dewax-
ing) to manufacture Group II quality products. 
Catalytic dewaxing of unconverted oils in a sub-
sequent unit has also been investigated, but due 
to combination of higher investment cost and 
inability to produce waxes, unfavourable project 
economics were demonstrated. In Figure 7. the 
related base oil production scheme is depicted.
The above mentioned refi nery fl exibility requires 
numerous different vacuum cuts from distillation 

units. With optimized blending of light, middle, 
heavy, extra heavy vacuum distillates and vac-
uum gas oil into the feed of the Hydrocracker, 
different base oil base stocks (unconverted oils) 
can be produced, while heavy base oils are proc-
essed in the conventional base oil line. Remain-
ing vacuum cuts along with the heavy coker gas 
oil and residual oil from solvent deasphalting are 
processed in the HDS-MHC/FCC line.

T H E  N E W  H Y D R O C R A C K I N G  U N I T
The basic design is being carried out for a grass-
root Hydrocracking Unit optimized for diesel and 
base oil feedstock (Unconverted oil – UCO) 
production with 1,500,000 metric tons per year 
of fresh feed to the reaction section as nominal 
capacity. The catalyst and operating parameters 
are set for maximal diesel yield, while unconvert-
ed oil shall be used for production of different 
viscosity grade base oils in the existing solvent-
dewaxing/hydrofi nishing technology. In most of 
the operating time the Hydrocracking unit proc-
esses straight run vacuum cuts and Light Cycle 
Oil (LCO) from the FCC unit. During the shut-
down periods of the existing FCC feed pretreat-
er (HDS-MHC) a portion of the heavy coker gas 
oil (HCGO) will be processed as well. The new 
Hydrocracker has two basic modes of operation 
and two special feedstock cases:

Operation mode no. 1. – Base case: The tar-
get is optimal Diesel production and fulfi lment of 
base oil demand in the same time. The yield of 
kerosene and light products is minimized. The 
UCO is used for production of different viscos-
ity grade base oils by using the existing solvent 
dewaxing/hydrofi nishing technology according 
to the predicted demand given in Table 1. The 
Noack volatility requirements of Group II base 
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Figure 7. The base oil production after completion 
of hydrocracking project package
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oils generally require that these products be 
drawn as narrow boiling range cuts. However, 
even with narrow cuts, it is not easy to pro-
duce two viscosity grades such as VG 22 and 
VG 32 at the same time. Therefore, CLG have 
proposed separate blocks of operation for each 
viscosity grade.
Operation mode no. 2. – Maximum conver-
sion: The conversion is increased compared to 
case-1. in order to maximize diesel production. 
The maximal conversion is limited by asphaltene 
accumulation/precipitation in the unit. The UCO 
is processed in the FCC unit and not used for 
base oil production. 
Operation mode no. 3. – High LCO feedstock: 
The Hydrocracker is operating with minimal 
throughput, while HDS-MHC and FCC utilization 
is maximized so the ratio of LCO in the hydroc-
racker feed increases.
Operation mode no. 4. – Coker feedstock: Dur-
ing HDS-MHC shut-down a portion of heavy 
coker gas oil is processed in the Hydrocracker. 
UCO is processed in the FCC unit.

CLG’s two-stage recycle scheme (TSR) allows 
maximum diesel yield, as well as fl exible co-pro-
duction of base oil feedstock. In the same pres-
sure loop, the LCO/LVGO (split feed injection – 
patented by CLG) will be treated to maximize the 
refi nery’s total diesel make. The Hydrocracking 
Unit will be operated in blocked mode for Cases 
1 and 3 with the different feeds and/or differ-
ent operating temperatures to produce various 
viscosity grades of lube oils. Continuous (non-
blocked) operation is used in Cases 2 and 4.
In all cases, the hydrocracking unit raw feed-
stocks are fi rst processed in a Hydrocracking re-
actor and then subsequently hydrotreated along 
with added LCO and LVGO (light vacuum gas 
oil) in a Hydrotreating reactor. After fractionation 
to produce distillate products and base oils, a 
portion of the unconverted oil is further hydro-
cracked in a second-stage hydrocracking reac-
tor. Product yields are shown in Table 1. Gas-oil 
and kerosene products of the Hydrocracker are 
blended directly to diesel and Jet, other prod-
ucts like gases, LPG and naphtha are processed 

in existing downstream units. Unconverted oil 
(residue) from the HCK is supplemented with 
solvent extracted VGO raffi nate for base oil pro-
duction according to demand.

The Unit consists 
of the following main sections:

a. Feed inlet system, preheating, fi ltering, feed 
surge drum 
b. High pressure circuit
 - Feed-product heat exchangers
 - Heaters
 - Reactor(s) and separators
 - Make-up and recycle compressors
 - amine washing
c. Low pressure part
 - Product Distillation 
 -  Atmospheric distillation: separation of reac-

tor products and naphtha stabilizer. 
 -  Vacuum distillation: shall be able to produce 

unconverted oil cuts suitable for base oil 
production. 

 - Fuel gas washing
 - Amine absorbers
 - Closed Blow-down System
d. Auxiliary units
 - Amine regeneration 
 - Sour Water Stripper
 -  LPG washing unit (amine followed by 

caustic)
e. Utility systems
 - Inert gas
 - Steam
 - Instrument air
f. Process control and instrumentation

Process description of the Hydrocracking Unit
The simplifi ed process fl ow diagram of the unit is 
shown in Figure 8. The fresh feedstocks received 
at the battery limit of the unit are preheated, fi l-
tered and fed into the respective Feed Surge 
Drum. Each of the feeds is combined with a mix-
ture of make-up hydrogen and hydrogen-rich re-
cycle gas. The oil/gas stream containing the raw 
heavy feeds are heated against the fi rst-stage/
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 Operation mode no.  1 Operation mode no. 2
H2S and NH3 2.16 2.17
Fuel gas 0.32 0.46
LPG 2.09 2.86
Light naphtha 5.33 6.63
Heavy naphtha 11.71 14.75
Diesel 66.93 75.65
UCO 13.88 0

Table 1. Product yields based on VGO feedstock of the new Hydrocracking Unit
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posttreater effl uent stream, heated in a feed fur-
nace and then processed in a fi ve bed reactor. 
The processing in this reactor is controlled to 
provide the target VIs for the lube oils in Cases 
1 and 3. In Cases 2 and 4 the conversion is con-
trolled to maximize the yield of high cetane die-
sel fuel. This fi rst-stage processing also reduces 
the sulfur, nitrogen, carbon residue, metals and 
aromatic contents to target specifi cations.
The fresh hydrotreater feed (LCO/LVGO) is fed 
to the hydrotreating reactor, which is located 
downstream of the fi rst-stage hydrocracking re-
actor. This feed is heated to the desired reactor 
inlet temperature by heat exchange with the re-
actor effl uent stream. The hydrotreating reactor 
reduces sulfur, nitrogen and the aromatic content 
of the LCO/LVGO, in addition to reducing the 
mercaptan concentration of the hydrocarbons 
in the hydrocracking reactor effl uent. Because 
there is no hydrocracking catalyst in the hydrot-
reating reactor, very little of the LCO/LVGO 
feed is cracked to less valuable lighter products, 
and thus Diesel product is maximized. Bypass-
ing the LCO around the hydrocracking reactor 
also increases the activity of the catalyst in the 
hydrocracking reactor.
As is the case with the raw feed, the oil/gas 
stream containing the fractionator bottoms is 
heated against the reactor effl uent stream and 
then processed in a three bed reactor to convert 

the oil with high selectivity towards diesel prod-
uct. In each of the reactors, internals are provid-
ed between catalyst beds for the addition of cold 
recycle gas to control the reaction temperature 
profi le. The licensor’s proprietary reactor inter-
nals can provide good oil mixing for uniform oil 
Phase composition at the inlet of each bed and 
good oil/gas mixing for uniform temperature at 
the inlet to each bed. Good temperature con-
trol and compositional uniformity are required to 
achieve the best catalyst performance and the 
longest catalyst life. 
The reactor effl uent streams are used to heat 
the reactor feed/recycle gas mixtures and the 
distillation section feed, and also used to gen-
erate steam. The generated steam, after super-
heating, can be used for driving the Recycle Gas 
Compressor turbine and at other locations in the 
process. In normal operation steam from the new 
hydrogen plant is to be used as the motive me-
dium of the Recycle Gas Compressor turbine. 
Cooled reactor effl uent is then fl ashed in the Hot 
High Pressure Separator (HHPS). 
Hot High Pressure Separator vapor is cooled by 
heat exchange with Cold Low Pressure Separa-
tor (CLPS) liquid and with recycle gas and then 
fi nally in an air cooler. Wash water is injected 
into the cooled HHPS gas stream upstream of 
the reactor effl uent air cooler. The injected water 
prevents corrosion and fouling of the air cooler 
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Figure 8. The simplifi ed process fl ow diagram of the Hydrocracking Unit
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due to formation of ammonium sulfi de salts. Hy-
drocarbon liquid plus dissolved light-ends are 
separated in the Cold High Pressure Separator. 
Sour water is gathered at cold separator and dis-
carded to a Sour Water Stripping Unit.
Hot High Pressure Separator liquid is fl ashed in 
Hot Low Pressure Separator. The liquid from Hot 
Low Pressure Separator is joined by preheated 
CLPS liquid and routed to atmospheric fractiona-
tion. H2S is removed from recycle gas by chemi-
cal absorption with Lean Amine solution. The 
H2S-free gas is compressed and recycled by the 
Recycle Gas Compressor to the reactors either 
as cool quench gas or through the feed heating 
exchangers and furnace as reactor inlet gas.
Make-up hydrogen is injected at the discharge 
of the Recycle Gas Compressor. Make-up hy-
drogen is needed to supply the required amount 
of hydrogen consumed in the chemical reactions 
as well as offset the solution losses and any 
amount that might be purged from the high pres-
sure loop to increase the reactor hydrogen par-
tial pressure. Make up hydrogen received from 
battery limit is brought to reaction pressure by 
using Make-up Compressors. 
In the fractionation section the hydrocracked 
products are separated into off-gas, stabilized 
naphtha, kerosene, diesel, and unconverted oil. 
Upstream of the main fractionator the product 
stripper removes the lighter than light naphtha 
products. This stream combined with the heavy 
naphtha sent to the sponge absorber – deetha-
nizer section. Downstream of the deethanizer 
on the top of the naphtha stabilizer the LPG is 
drawn-off. Both fuel gas and LPG is treated in 
separated amine washing section to remove 
H2S. 
The product light and heavy naphtha is separat-
ed in the naphtha splitter. Kerosene and diesel 
products are recovered as side-cuts of the main 
fractionator. The bottom product of the frac-
tionator is processed in the vacuum distillation 
section. The vacuum tower system is designed 
to separate base oils from the fractionator bot-
toms. The base oil side-cuts are sent to an exist-
ing solvent dewaxing unit for lubes manufacture. 
The vacuum tower bottoms are sent to the sec-
ond stage reactor.
The unit also comprises the usual auxiliary sys-
tems like amine regeneration and sour water 
system.
Due to the exothermic nature of the chemical 
reactions taking place in the reactors the sys-
tem can run into so called temperature excursion 
what can end up without proper control action in 
sudden temperature rise initiates unit shut down 
with reactor loop blow-down and even severe 
catalyst damage. To avoid such situations the 
licensor’s guidelines on process instrumenta-

tion and control (ESD/interlocking functions) are 
strictly followed during the basic and detailed 
design. 
Erection of a new Hydrogen plant
Due to the signifi cant hydrogen demand of the 
Hydrocracker and increased capacity of some 
other downstream (hydrotreating) units the total 
refi nery hydrogen demand will increase by 80%. 
For this reason a new hydrogen plant is required. 
The unit will be able to run either on natural gas 
or light naphtha feedstock to mitigate the risk of 
natural gas price fl uctuations or declining gaso-
line demand. The unit will consist of pre-reform-
er, Steam Reformer, CO Shift Conversion and 
Pressure Swing Adsorption (PSA) sections. 

The new plant shall be integrated to the exist-
ing hydrogen network and the current hydrogen 
management system will be adjusted. The high 
pressure steam of the new Hydrogen Plant after 
pressure reduction and desuperheating is used 
as the motive steam of the recycle compressor 
of the Hydrocracker. Currently the installation of 
a turbine-generator system to utilize the energy 
of the high pressure steam is being evaluated as 
a separate project.

Increasing the crude 
oil distillation capacity 

The development team that prepared the new 
distillation strategy and completed the basic 
design of this subproject had to face two major 
challenges at the start. The feed for the new hy-
drocracker has to be provided, but the fl exibility 
of crude processing should be kept at a reason-
able level as well. Distillation of sour and naph-
thenic REB crude oil in the existing three crude 
units needs to be increased, while processing 
low sulphur paraffi nic domestic crude which is 
important for the production of base oil and wax-
es must be maintained as well.

It was found that the most economical solution 
is to increase the capacity of the atmospheric 
section of the existing AV1 and AV2 units and 
restart the vacuum distillation unit 4 which was 
shut down in 1999.

•  Atmospheric and vacuum distillation 
unit no. 1 (AV-1): with the existing 
confi guration the unit is unable to 
process REB type crude. According to 
the projections the available amount of 
domestic crude that can be exploited 
economically is descending year-by-year. 
For this very reason the atmospheric 
distillation part of the unit will be 
revamped for processing Russian type 
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crude in the same quantity. The vacuum 
part of the unit remains unchanged 
and the excess atmospheric residue is 
processed in the V-4 unit. Additionally 
higher energy effi ciency of the unit with 
optimizing the heat exchanger network 
shall be achieved.  

•  Atmospheric and vacuum distillation 
unit no. 2 (AV-2): Like the AV-1 unit 
the capacity of the atmospheric part is 
increased while the vacuum distillation 
part is not modifi ed. The excess 
atmospheric residue is sent to the V-4 
unit. Yield of the waxy distillate shall be 
increased with slop-wax recycle.

•  Vacuum distillation unit no. 4 (V-4): When 
the Delayed Coker was started up, the 
V4 unit was shut down in 2001 and has 
been conserved. Now, it will be revamped 
and started up again to provide the 
necessary vacuum distillation capacity.

The distillation scheme as outlined above is a 
good example of effi cient asset management. 
Signifi cant amount of additional crude oil shall be 
processed in the Danube Refi nery with maximal 
reuse of existing equipment.

Expansion of the Delayed Coker unit

The increase in vacuum residue production ne-
cessitates the capacity expansion of the De-
layed Coker unit by 27%. The original licensor 
Foster Wheeler Inc. prepared a Feasibility Study 
to work out the possible capacity expansion op-
tions.
The revamped unit shall be able to process the 
increased quantity of vacuum residue with the 
necessary reserve to compensate the seasonal-
ity of bitumen production.
The technical scope has been optimized to avoid 
replacement or modifi cation of the most expen-
sive process equipment (Coke drums, Wet Gas 
Compressor) and can be realized through the 
systematic debottlenecking of the unit.

The implementation 
of the project package

Leveraging on MOL’s commercial skills, out-
standing track records in asset development and 
refi nery operation the upcoming tightly sched-
uled three years implementation period can be 
completed successfully. To achieve this goal a 
diversifi ed structure of organization has been 
worked out to handle all the tasks in connection 
with the project. The fi rst stage of the implemen-
tation period the basic design of the Hydrocrack-
ing Unit has already been started. 

References

[1.]  Mike Wilcox; Clocking Up – Will Europe’s 
Drive for Diesel Ever End?; GTF Refi ning 
Management and Strategy Conference 12-
14 June 2006, Estoril

[2.]  Eric Benazzi; Refi nery conversion options 
for the European Market: Economic Incen-
tives; GTF Refi ning Management and Strat-
egy Conference 12-14 June 2006, Estoril

[3.]  Jacobs Consultancy; Reconfi gur-
ing for Dieselisation:Reconfi guring for 
Dieselisation:Options, Risks & RewardsOp-
tions, Risks & Rewards; GTF Refi ning Man-
agement and Strategy Conference 12-14 
June 2006, Estoril

[4.]  Eric Benazzi; The Evolving Worldwide 
Diesel Market & Composition; 7th Annual 
European Fuels Conference; Paris, March 
14–15, 2006

[5.]  Neil Atkinson; Developments In Global Re-
fi ning; 7th Annual European Fuels Confer-
ence; Paris, March 14–15, 2006

[6.]  Lawrence Eagles; Global Refi ning Outlook; 
7th Annual European Fuels Conference; 
Paris, March 14–15, 2006

[7.]  Henk van der Steen; Refi nery Confi gura-
tion, Hydrogen & Power Management; 
Chevron Hydroprocessing seminar – 2006; 
Taormina – September 25th, 2006

[8.]  Charles Cameron; The Diesel Pool: a 2020 
Vision; Hart’s 11th European World Refi n-
ing & Fuels Conference Brussels May 2006

[9.]  Chevron and ABB Lummus Global Joint 
Venture; Feasibility Study for the Integration 
of a new Distillate Hydrocracker Unit into 
the Technological System of the Danube 
Refi nery; March 2006

Revised by: Lázár László (LLazar@mol.hu)

Authors e-mail contacts:
Thernesz Artur (AThernesz@mol.hu)
Szalmásné Dr. Pécsvári Gabriella 
(PGSzalmasne@mol.hu)
Valkai István (IValkai@mol.hu)
Dr. Kis Gábor (GKis@mol.hu)
Kátai István (IKatai@mol.hu)
Rabi István (IRabi@mol.hu)



 2008/1

84
1MOL GROUP

KihívásokKörnyezetvédelem

Abstract

The forthcoming obligations under 
REACH: pre-registration and PPORD-
notifi cation. 
After 1st June 2008 no substances 
(above 1 tpa) can be manufactured and/
or imported in the EU without being pre/
registered. Since the submission of reg-
istration in 2008 is practically impossi-
ble, fulfi lling pre-registration is crucial. 
Substance manufactured or imported 
with the aim of product or process ori-
ented research and development may 
be exempted from registration if the 
company submit a so called PPORD 
notifi cation. The publication introduces 
the preliminary tasks, the ways how it 
will happen and aspects of the above-
mentioned obligations.     

Összefoglalás

A fenti közlemény a REACH (1907/2006/
EK) szabályozás szerinti 2008-as fô fel-
adatokat, tehát az elôzetes regisztráci-
ót és termékfejlesztéssel kapcsolatos 
PPORD-bejelentést megelôzô tennivaló-
kat, a bejelentési kötelezettségek gya-
korlati elvégzését és fôbb szempontjait 
mutatja be.   

Bevezetés

2008. június elsején elkezdôdik az elôzetes re-
gisztráció fél éves periódusa, mely egyben az 
elsô nagyobb feladat az új vegyi anyag szabá-

lyozás tavalyi hatályba lépése óta. Különleges 
fontossággal bír azonban, hiszen ha valamely 
gyártott/importált anyagunk kimaradna, annak 
gyártását/importálását csak a regisztrációs dosz-
szié benyújtása, illetve a regisztrációs díj megfi -
zetése után lehet újrakezdeni(!). [1] 
Az elôzetes regisztráció az az eszköz, amely 
lehetôséget ad tehát az ún. bevezetett anya-
gok azonnali regisztrációjának elkerülésére. Erre 
azért van szükség, mert a REACH alapvetô céljai 
közé tartozik a 1981. elôtt forgalomba helyezett 
– azaz a bevezetett –, illetve azután piacra vitt 
– azaz új – anyagok közötti vizsgálati igényekre 
vonatkozó hatalmas különbséget csökkentése. 
Ugyanis a korábbi uniós vegyianyag szabályozás 
csak az 1981 után újonnan forgalomba hozott 
termékek alapos kivizsgálását követelte meg, a 
már akkor piacon lévô kb. 100.000 anyagra nem 
tett ilyen elôírást. Az azonban nyilvánvalóan a 
REACH keretében sem elvárható, hogy a beve-
zetett anyagok regisztrációját egyszerre megkö-
veteljék, így a veszélyesség, illetve mennyiség 
alapján lépcsôzetesen kell a regisztrációs dosz-
sziékat benyújtani.  A hatálybalépéstôl számított 
3,5/6/11 éves idôbeli csúsztatás feltétele, hogy 
a vállalatok 2008. június 1 és december 1 között 
elvégezzék az ingyenes, adatigényében minimá-
lisnak tekinthetô elôzetes regisztrációt.       

Felkészülés

Noha az elô-regisztráció egyre közeledik, nagyon 
sok tennivalónk van még június elseje elôtt. Elôször 
is természetesen nagyon fontos összegyûjteni és 
– a REACH szempontjai alapján – azonosítani az 
érintett anyagainkat. Elsô körben ez a 2007-es, 
illetve azt megelôzô évek tényadatait jelenti gyár-
tott anyagok és EU-n kívüli import tekintetében, 
egy tonna/év feletti mennyiségre szorítkozva. Bár 
egyszerûnek hangzik a feladat, az elmúlt években 
rengeteg problémánk adódott a REACH szem-
pontjai alapján történô azonosítással kapcsolat-
ban. Annak ellenére, hogy jogszabály maga 278 

REACH: Közeledik az elô-
regisztráció és a PPORD1-
jelentés benyújtásának határideje

1  PPORD – termék és folyamatorientált kutatás és fejlesztés (Product and process oriented research and development)
PPORD: Product and process oriented research and development

Németh Gyöngyi (25) 
okl. környezetmérnök
MOL Csoport/EBK/Central Team
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oldalt tesz ki, a kiegészítô útmutató dokumentu-
mok, ún. RIP-ek pedig további (jó) néhány ezer ol-
dalra duzzasztják fel az olvasnivalók mennyiségét, 
a jogszabály még mindig nagy teret ad az értel-
mezéseknek. Ráadásul az említett RIP-ek jogilag 
nem kötelezô érvényûek, ami feltételezhetôen to-
vábbi problémákhoz vezet majd. 
A tényadatok mellett érdemes összegyûjteni a 
fejlesztési tervek alapján azon anyagok körét, 
melyeket az elkövetkezô néhány évben kezde-
nénk gyártani/importálni. Az elôzetes regisztrá-
ció esetében ugyanis nem követelik meg, hogy 
az adott anyagot a vállalat valóban gyártsa, nem 
kötelez a regisztráció elvégzésére sem, és vé-
gül de nem utolsó sorban ingyenes. Mindössze 
egyetlen kötelezettség kapcsolódik ide, részt 
kell vennünk az adott anyaghoz kapcsolódó SIEF-
ben. A SIEF az Anyaginformációs Cserefórum an-
gol rövidítése (Substance Information Exchange 
Fora), amely a vizsgálati adatok megosztását 
hivatott elôsegíteni. Ha tehát elô-regisztráltunk 
egy anyagot, kénytelenek leszünk megválaszolni 
minden hozzánk intézett – az anyagunkra, illetve 
vizsgálati eredményekre vonatkozó – kérdést, 
és amennyiben rendelkezünk vizsgálati ered-
ménnyel, azt (természetesen a költségeink fede-
zésének ellenében) meg kell osztanunk a többi 
SIEF-résztvevôvel, egészen 2018-ig bezárólag.  
Az említett jövôbeli fejlesztésekkel kapcsolat-
ban felmerülhet a kérdés, hogyan rejthetjük 
el kilétünket, hiszen nem szeretnénk, hogy a 
versenytársak tudomást szerezzenek jövôbeli 
terveinkrôl, márpedig az elô-regisztráció, illetve 
a SIEF-ek megalakulásával nyilvánvalóvá válna 
minden ugyanazt az anyagot gyártó/importáló 
cég számára. A fenti problémára, mely termé-
szetesen jelenlegi gyártás esetén is felmerülhet, 

nyújt megoldást az ún. harmadik fél megneve-
zése, aki nevünkben eljár mind a regisztráció-
benyújtásakor, mind a SIEF-ekben. Ennek érde-
kében már az elôzetes regisztráció során meg 
kell adni a nevét az Ügynökségnek, emiatt a fenti 
lehetôség választását még június elseje elôtt el 
kell dönteni. 
A jövôbeli fejlesztések mellett érdemes azt is 
átgondolni, hogy milyen félkész termékekre le-
het szükség a jövôben (például a korábbi évek 
tapasztalata alapján), amit a Közösségen kívülrôl 
hozunk majd be. Ezekre ugyanis szintén igaz, 
hogy regisztráció nélkül nem importálhatjuk. Ez 
azért különösen izgalmas kérdés, mert az EU-n 
kívülrôl behozott termékek esetében a legtöbb 
esetben nem kapunk Biztonsági Adatlapot, sôt 
CAS2 – vagy EC-szám3 szerinti azonosítást 
sem. 
Ha összegyûjtöttük a fentieket tartalmazó mi-
nél teljeskörûbb listát, fontos, hogy azt össze-
hangoljuk mind a MOL-csoporton belül mind a 
szakmai szervezetekkel. Tehát például azonos 
anyagáramokra használjuk ugyanazt az EC-, il-
letve CAS-számot (noha pl. az olajipari termé-
kek CAS-jegyzéke alapján, adott anyagáramra 
több CAS-szám is ráillene). Fontos emellett 
egy olyan csoportszintû harmonizáció is, mely 
az egyes leányok gyártási és import (!) listáját 
vetné össze. Például a Slovnaft Finomítás impor-
tál etilént, ezért a REACH szerint regisztrációs 
dossziét kell benyújtania. Ugyanakkor a Slovnaft 
Petrochemicals is gyárt (és importál) etilént, így 
ôk mindenképpen regisztrálni fogják az etilént. 
Így ha Slovnaft Finomítás helyett az SPC hoz-
ná be a Közösség területére az etilént, majd azt 
továbbértékesítené a Finomítás részére, úgy a 
Slovnaft Finomítás nemcsak a 23 000 EUR re-

2 CAS-szám: Chemical Abstract Service kémiai azonosítói
3 EC-szám: EINECS-szám, az Európai Bizottság kémiai azonosítói
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gisztrációs díjat, de a vizsgálati költségeket és a 
SIEF-ben való részvételt (valamint a lehetséges 
Konzorciumi díjat) is elkerülné. Mindez termé-
szetesen nem ütközik a REACH szellemiségé-
vel, hiszen a fô cél, hogy az etilén veszélyességi 
tulajdonságait megismerjük, és a szállítói láncon 
való adatszolgáltatási kötelezettség következté-
ben a Slovnaft Finomítás dolgozóihoz (és adott 
esetben vevôihez) is eljut majd a biztonságos 
felhasználásra vonatkozó információ. 
Ha elôállt az így módon harmonizált CAS-szám 
listánk, már csupán néhány egyéb információt 
kell összegyûjteni június elsejéig. Az anyag azo-
nosításához például az EC- és CAS-számon túl 
szükség van a IUPAC-nómeklatúra szerinti elne-
vezésre, illetve opcionálisan egyéb megnevezé-
seket, szinonimákat is meg lehet adni. Kötelezô 
megadni természetesen a vállalat azonosítóit, il-
letve megadható egy kontaktszemély is. Az utol-
só kötelezô adat az anyag éves gyártott/impor-
tált mennyiségtartománya, illetve az elôrelátható 
regisztrációs idôpont, amelyet a mennyiség 
mellett befolyásolhat, ha az anyag CMR (karci-
nogén, mutagén, reproduktivitást gátló), vagy 
vízi élôlényekre veszélyes (R50/53 besorolás) 
tulajdonsággal rendelkezik. További opcionáli-
san megadható adatok a harmadik fél (minket 
a továbbiakban képviselô személy), és az adott 
anyaggal kereszthivatkozásra, azaz gyakorlatilag 
vizsgálati eredmények megosztására alkalmas 
anyagok megnevezése.  

Hogyan történik az elô-regisztráció? 

Az adatmegosztást és az elôzetes regisztrációt 
leíró RIP 3.4 [2] szerint két lehetséges mód-
ja lesz az elô-regisztráció elvégzésének. Az 
egyik a REACH-IT nevezetû webes eszköz se-
gítségével történô on-line adatfeltöltés, mely 
az elô-regisztráció alacsony adatigénye ellené-
re meglehetôsen hosszadalmasnak látszik, a 
kezdôoldal az alábbi képen látható. 
A másik lehetôség az ún. bulk-import, mely 
lehetôvé teszi nagyobb mennyiségû adat (illet-
ve több elô-regisztrálandó anyag) „egy gomb-
nyomásra történô” elküldését. Az ehhez a fo-
lyamatokhoz szükséges standard formátumot, 
mely a IUCLID54 esetében megszokott XML-
formátumban lett megadva, az elô-regisztrálók 
elôállíthatják saját-fejlesztésû szoftverükkel, de 
elméletileg erre a IUCLID5 is képes lesz.
A korábban említett RIP 3.4-ben leírt forga-
tókönyv szerint, ha valaki benyújtotta az elô-
regisztrációt egy anyagra, a REACH-IT rendszer 
automatikusan létrehoz egy weboldalt, amelyet 
csak az adott anyag (illetve az azzal kereszthi-
vatkozásra megjelölt anyagok) gyártói/impor-

tálói látnak majd. Ha újabb vállalat nyújtja be 
elôzetes regisztrációját ugyanarra az anyagra, 
automatikusan hozzáférést kap a weboldal-
hoz, és ezzel természetesen látja majd az adott 
SIEF-hez tartozó cégek nevét és kapcsolattar-
tóit (ezzel egyidôben a már a rendszerben lévô 
vállalatok e-mailben értesítést kapnak az új vál-
lalatról). Ennek azért van jelentôsége, mert az 
elô-regisztráció során benyújtott adatok alapján 
azonosnak feltételezett anyagokról (megegyezô 
EC- illetve CAS-szám) kiderülhet, hogy még-
sem tekinthetôk azonosnak, tehát nem osztha-
tók meg az adott anyagra vonatkozó vizsgálati 
eredmények. Ekkor akár azonos EC-számra a 
potenciális regisztrálók létrehozhatnak két SIEF-
et. Ugyancsak fontos a minél korábbi információ 
a SIEF-partnerekrôl azon anyagok tekintetében, 
amelyek azonosítása nem teljesen egyértelmû, 
ilyenek lehetnek elsôsorban a több-összetevôjû 
és az UVCB-anyagok5. Ezen anyagok esetében 
a RIP 3.4 kifejezetten javasolja, hogy nyújtsuk 
be több EC-számra az elô-regisztrációt, majd a 
féléves elô-regisztrációs idôszakban látjuk, hogy 
ezek közül melyekre nyújtanak be, illetve melyik-
re nyújtanak be többen elôzetes regisztrációt. 
Ekkor a nem szükséges EC-számokat „altathat-
juk”, és a jó EC-szám anyaginformációs Csere-
fórumán veszünk részt, illetve arra nyújtjuk majd 
be a regisztrációt.  
Mindezt egyszerûsítendô már júniustól hozzá-
férhetôvé kívánják tenni a SIEF-ekben zajló 
kommunikáció támogatására fejlesztett SIEF 
management tool nevezetû eszközt, mely gya-
korlatilag az egyeztetéshez szükséges nagyszá-
mú utazást hivatott kiváltani. A szoftver megal-
kotása eredetileg a BASF ötlete volt, de jelen 
(meglehetôsen korlátozott) információink szerint 
az eszköz fejlesztését a Cefi c vette át. A SIEF 
management tool fô feladatai, illetve céljai a kö-
zös informatikai platform nyújtása a SIEF-ekben 
történô tevékenységekhez, az adatok konzisztens 
és biztonságos kezelésének iparszinten történô 
biztosítása, mindezt lehetôség szerint alacsony 
költséggel. Jelen, elôzetes információink alapján 
anyagonként és jogi személyenként 300 EUR 
lesz a használati díja a leírt szoftvernek. Egy ilyen 
rendszer használata természetesen a MOL szá-
mára is nagyon elônyös lesz, meg kell említeni 
azonban, hogy az olajtermékek esetében, me-
lyek regisztrációját a CONCAWE segíti, nem lesz 
szükség a fenti szoftver használatára, mivel az 
adatmegosztás a CONCAWE fórumain fog zajla-
ni, illetve zajlik az elmúlt néhány év óta. [3]

P P O R D
Az elôzetes regisztrációval nagyjából egyidôben 
kell elvégezni, de annál jóval kevesebbet hallunk 
az ún. PPORD-jelentés benyújtásáról. A PPORD 

4   UCLID5: A REACH során az Ügynökséggel folytatott kommunikációhoz szükséges szoftver 
5 UVCB-anyag: ismeretlen szerkezetô vagy változó összetételû, komplex reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetû anyagok
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(product and process oriented research and 
development) a termék- és folyamatorientált ku-
tatás-fejlesztés rövidítése. A jelentés benyújtá-
sának jelentôsége, hogy regisztráció alóli felmen-
tést kapnak 5 évre a termékfejlesztés céljából 
egy tonna/év felett gyártott/importált termékek. 
Bár mennyiségi (felsô-)határ nincs, néhány felté-
telt azért be kell tartani, ugyanis az Ügynökség 
elôírhatja, hogy az adott anyagot, illetve azt a ké-
szítményt vagy árucikket, amibe az anyagot be-
építették, csak a vevôk egy korlátozott köre (aki-
ket a notifi káció benyújtásakor meghatároztunk) 
kezelheti és azt ne bocsáthassák a széles nyil-
vánosság elé; illetve a megmaradt mennyiséget 
használat után ártalmatlanítás céljából vissza kell 
gyûjteni. Ilyen esetben az Ügynökség kérheti az 
ennek igazolásához szükséges információkat. 
A regisztráció alóli felmentés eredendôen 5 évre 
szól, de annak lejártakor meghosszabbítható to-
vábbi 5 évre. Mindehhez csupán az anyag és a 
gyártó/importáló azonosítását, az anyag osztá-
lyozását, és elôrelátható mennyiségét, valamint 
azon kiválasztott vevôk azonosítását kell megad-
ni, akik a termék tesztelésében részt vesznek. A 
bejelentés benyújtása a REACH kommunikációs 
eszközével, a IUCLID5-szoftverrel történik. A je-
lentés formátuma az alábbiakban látható. 
Baloldalon, az ún. ’section tree’ színezése alap-
ján látjuk, mi az, amit kötelezô benyújtani, ezeket 
piros színnel jelzi a szoftver (míg a zöld színnel 
jelölt szekciók opcionálisak). Alaposabban szem-

ügyre véve látható, hogy a benyújtandó adatok 
mennyisége valóban minimális (pl. a regisztráci-
ós dossziéhoz képest).  Az anyagok és a gyártó 
azonosítása valamint a felhasználás telephelye 
mellett tulajdonképpen tényleg csak az anyag 
veszélyességi besorolását kell megadnunk. Mely 
megadható a jelenlegi szabályozás és a GHS6 

alapján is, melyet az EU szeretne még 2008-ban 
elfogadtatni. A fenti képernyô-mentésen az 1.9 
sz. szekció van megnyitva, ahol mindössze a 
becsült mennyiséget kell/tudjuk megadni, illet-
ve a PPORD-bejelentés nem kötelezô elemét, 
a kutatási tervet csatolt fi le formájában. Sajnos 
nem csak a IUCLID5-ban, de a vonatkozó útmu-
tató dokumentumban sem találunk eligazítást, 
hogy milyen formában szeretné az Ügynökség 
a kutatási-tervet, amit ha nem is kötelezô, min-
denképpen érdemes benyújtani (a felmentés 
hosszabbításahoz biztos elôveszik). A kutatási 
tervnek elsôsorban a gyártott, felhasznált meny-
nyiséget és határidôket kell tartalmaznia, a kuta-
tási program célját, azt, hogy kik lesznek kitéve 
az anyaggal kapcsolatos expozíciónak, a gyártás, 
felhasználás, ártalmatlanítás körülményei, külö-
nös tekintettel a kockázatcsökkentô intézkedé-
sekre és ha releváns, a tesztelésben résztvevô 
vevôk felhasználásaira. 
Ha a bejelentés benyújtását követô két héten be-
lül nem kapunk ellentétes értelmû értesítést, ak-
kor megkezdhetjük kutatási tevékenységünket. 
Ez a kéthetes intervallum egy kis fejtörést okoz 

6   Globally Harmonized System, az ENSZ kezdeményezése egy globálisan harmonizált osztályozási-címkézési rendszer bevezetésére
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most mindenkinek, mivel ez azt jelenti, hogy a 
kutatási tevékenység zavartalan folytatása ér-
dekében május 16-ig be kellene nyújtani a már 
most folyó fejlesztésekrôl a bejelentést. (Hiszen, 
ha a hatálybalépéskor, azaz június elsején külde-
nénk be a jelentést, várnunk kellene két hetet a 
kutatási tevékenység újra történô megkezdésé-
ig.) Ugyanakkor a REACH PPORD-t leíró címe 
csak 2008. június elsejétôl van érvényben. A vo-
natkozó RIP május 16-át javasolja a notifi káció 
beküldésére; a Geert Dancet, az Európai Vegyi-
anyag-ügynökség ügyvezetô igazgatója Chemical 
Watch nevezetû internetes hírújságnak adott in-
terjújában június 1-et említ. 
Amint az Ügynökség befejezi a bejelentés teljes-
ségi vizsgálatát, értesíti az adott nemzeti Illeté-
kes Hatóságot, aki további kérdéseket tehet fel 
a kutatási tevékenységgel, és leginkább annak 
körülményeivel kapcsolatban.
Bár a regisztráció alól mentesülnek a fenti anya-
gok, egyéb kötelezettségei azért lesznek a gyár-
tónak/importálónak. Vonatkozik rájuk például az 
engedélyezés és a korlátozás. Az engedélye-
zés-köteles anyagokat felsoroló XIV. melléklet 
leírja majd, hogy az engedélyezési kötelezett-
ség vonatkozik-e a PPORD-anyagokra, illetve, 
hogy milyen mennyiségtôl. A korlátozás alatt álló 
anyagokat magában foglaló XVII. Melléklet pedig 
megadja majd, ha a korlátozás nem vonatkozik a 
szóban forgó anyagokra. Érdemes itt megemlíte-
ni, hogy a REACH nemcsak termék- és folyamat-
orientált kutatás-fejlesztés fogalmát alkalmazza, 
hanem a tudományos kutatás-fejlesztést is. A 
kettô között az olvasó sokadik olvasásra sem 
talál egyéb különbséget, minthogy egy tonna/
év felett PPORD-rôl, egy tonna/év alatt tudomá-
nyos kutatás-fejlesztésrôl beszélünk. Ennek ott 
lehet nagyon fontos jelentôsége, hogy az enge-
délyezésnek nincs alsó határa, tehát az elvben 
vonatkozik a regisztráció alól mentesülô egy 
tonna/év alatti mennyiségben gyártott/importált 
anyagokra is. Ugyanakkor a tudományos kuta-
tás-fejlesztés alatt álló anyagok mentesülnek az 
engedélyezés alól. Ezért tehát, ha kutatás-fejlesz-
tési tevékenységet folytatunk, és elôreláthatólag 
az anyag mennyisége nem fog 1 tonna/év fölé 
emelkedni, érdemes tudományos K+F-ként ke-
zelni, mert így mentesül a bejelentési és engedé-
lyezési kötelezettség alól is. 
Emellett, ahogy korábban említettem, az osz-
tályozás-címkézés követelménye kiterjed a 
PPORD-anyagokra is. Ez tulajdonképpen azt je-
lenti, hogy ha korábban (pl. a bejelentés benyúj-
tásakor) nem tettük volna meg, legkésôbb 2010. 
novemberéig be kell nyújtanunk az ún. osztályo-
zási bejelentést, melyben már a GHS szabályai 
szerint osztályozzuk anyagunkat, ami szintén a 
IUCLID5 segítségével fog történni. Végül, de 

nem utolsó sorban, ha az anyag veszélyes vagy 
PBT-, vPvB-tulajdonságú és a tesztelésben részt 
vesznek Mol-on kívüli cégek, pl. intézetek, vagy 
akár vevôk is, akkor számukra Biztonsági Adat-
lapot kell biztosítanunk.   
Érdemes néhány szót szólni arról, mikor elônyös 
a PPORD nyújtotta regisztráció alóli felmentést 
választani. Bár a regisztráció alól mentességet 
kaphatunk 5 évre, inkább a korábban említett új 
anyagok esetében érdemes ezt választani, hi-
szen így elkerülhetô az azonnali regisztráció (és 
a vele járó jelentôs vizsgálati igény kielégítése), 
a mentesség lejártakor azonban haladéktalanul 
be kell nyújtani a regisztrációs dossziét (kivéve 
persze, ha nem akarjuk a továbbiakban az anya-
got gyártani), illetve be kell fi zetni a regisztrá-
ciós díjat. Végsô soron tehát nem kerülhetô el 
a regisztrációs díj fi zetése, csak eltolódik. Az 
azonban lehetséges, hogy az 5 év letelte alatt 
partnereket találunk, és így nem kell minden 
vizsgálatot a saját költségünkre elvégeznünk. 
További pozitívum lehet a PPORD mellett, hogy 
nem derül ki versenytársaink számára, hogy az 
adott anyagot gyártjuk, illetve gyártani szándé-
kozunk a közeljövôben. Mivel azonban az osz-
tályozás-címkézés vonatkozik rá, így a titkosság 
csak 2010-ig tartható fent. Nem, új, tehát már 
bevezetett anyagok esetén a regisztráció ide-
jének a PPORD bejelentés következtében való 
kitolódása csak az 1000 t/év tartomány felett 
jelent – egy mostani fejlesztés esetén – idôben 
nyereséget: 2010 helyett, 2008+5 =2013-ra. 
Végül néhány példát szeretnék megemlíteni, mi-
lyen tevékenységek tartoznak a RIP 3.1 szerint 
a termék- és folyamatorientált kutatás-fejlesztés 
körébe. Ide sorolja a RIP pl. az új katalizátor tesz-
telését, új nyersanyagok használatát, gyártási 
paraméterek optimalizálása minôségjavítás céljá-
ból, anyag-, illetve hôátvitel javítása, új felhaszná-
lási lehetôség tesztelése, stb. [4]
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Abstract

Liabilities of Chemical Industry are 
mainly determined by the International 
Chemical Policy. In order to meet de-
mand of the Present without making 
things impossible for the Future Gen-
eration, for the sake of maintainable 
development rules and decrees were 
put into force, Governmental programs, 
initiatives, regulations came into exis-
tence. European Council and European 
Parliament accepted and put into force 
REACH  /Registration, Evaluation and 
Authorisation of Chemicals/ on the 1st 
of June, 2007 which is  the new Europe-
an legal regulation of the registration, 
evaluation, authorisation and limitation 
of Chemicals. This is the biggest contri-
bution of the EU to the achievement of 
the targets of the Marrakesh  procedure 
and the objectives of the SAICM. Higher 
responsibility is passed to the Chemi-
cal  Industry by REACH. We introduce 
below those working processes of TVK 
Plc. and SPC s.r.o. operating in the Pet-
rochemical Industry, which involve the 
introduction of REACH.

Összefoglalás

A nemzetközi vegyianyag politika dön-
tô en meghatározza a vegyipar kötele-
zettségeit. A jelenkor igényeinek a 
ki elégítéséhez, hogy azzal ne kerül-
jön ellehetetlenítésre a jövô nemzedé-
ke, a fenntartható fejlôdés érdekében 
különbözô jogszabályokat és rendele-
teket helyeztek hatályba, kormányzati 

programok, kezdeményezések szabály-
zatok születtek. 
Az Európai Tanács és az Európai Parla-
ment elfogadta és 2007. június 01-én ha-
tályba léptette a REACH (Registration, 
Evaluation and Authorization of Che-
micals) néven ismert új európai jogi sza-
bályozását (az Európai Parlament és a 
Tanács 1907/2006/EK rendelete /2006. 
december 18./) a  vegyi anyagok regisztrá-
lásáról, értékelésérôl, engedélyezésérôl 
és korlátozásáról [REACH]). Ez az Eu-
ró  pai Unió legjelentôsebb hozzájáru-
lá sa a marrakechi folyamat céljai-
nak eléréséhez és a Vegyi Anyagok 
Nem zetközi Stratégiai Megközelítése 
(SAICM) célkitûzéseinek való megfele-
léshez. A REACH a korábbinál nagyobb 
felelôsséget ruház a vegyiparra.
Az alábbiakban bemutatjuk a Tiszai Ve-
gyi Kombinát Nyilvánosan Mûködô Rész-
vénytársaság (TVK Nyrt.) és a Slovnaft 
Petrochemicals s.r.o. (SPC s.r.o.), mint 
a petrolkémiában mûködô tár saságok 
azon munkafolyamatait, amelyek a 
REACH bevezetésével járnak. 

1. Felkészülés

A felkészülési idô során meghatározásra került a 
regisztrálandó anyagok köre. A konkrét techno-
lógiai ismeretek birtokában állítható össze a pon-
tos anyagleltár a gyártott és vásárolt anyagok 
és készítmények számbavételére. Az anyagaink 
nagy többsége 1000 t feletti és ezért a regisztrá-
ció idejéig viszonylag rövid idô áll rendelkezésre. 
Az elérhetô adatok összegyûjtése a fô feladat. 
A termékeket azonosítanunk kellett, melyek 
minôsülnek a REACH szerint regisztrálandó 
anyagnak, terméknek. Felül kellett vizsgálnunk il-
letve, pontosan meg kellett határoznunk az anya-
gokhoz és készítményekhez rendelhetô CAS 
és EINECS számokat. Az összegyûjtött adata-
inkat egy komplex adatbázisban dolgoztuk fel, 
melynek felülvizsgálata és bôvítése folyamatos. 
Fontos megállapítani, hogy a termékhez tartozó 
anyagok rendelkeznek-e R50/53R-mondattal 
vagy CMR osztályozásúak-e.

A REACH hatása a 
Petrolkémiában

Fügedi Zoltánné (39) 
gazdasági mérnök, MOL Csop./Petrolkémiai Divízó/TVK Nyrt/
SCM koordináció

Kovácsné Fónagy Margit (38)
bilógia-kémia szakos tanár, környezetvédelmi
és mûszeres analitikus szakvegyész 
MOL Csop./Petrolkémiai Divízó/TVK Nyrt/EBK
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Teljesítendô határidôk:
2007.06.01.- 2008.12.01. 1. Felkészülés
2008.06.01.-2008.11.30. 2. Elôregisztráció
2008.12.01.-2010.05.31. 3.Regisztráció

(1000t/év; 1,2,kat.CMR>1t; R50-53>100t/év)
2010.06.01.-2013.05.31.     Regisztráció  
     (100-1000t/év;)
2013.06.01.-2018.05.31.     Regisztráció 
     (1-100t/év;)
2009.01.01.-…… 4. Engedélyeztetés

2. Elôregisztráció

Potenciális regisztrálónak minôsül minden gyártó 
és importôr, aki egy bevezetett anyagot >1t/év 
mennyiségben szándékozik gyártani és importál-
ni. Elôregisztrálni kell a telephelyen izolált és szál-
lított intermediereket is. A TVK Nyrt. 14 db, az 
SPC s.r.o. 5db anyagot tervez elôregisztráltatni.
Az elôregisztráció során minden jogi személynek 
külön kell elôregisztrálnia. A mennyiségek nem 
adódnak össze. Jogi személy specifi kus a meny-
nyiség és a határidô. 
Az elôregisztráció során meg kell felelni az elô-
regisztráló azonosíthatósági szabályainak, meg 
kell adni az anyagok nevét, mennyiségi tarto-
mányát és a várható regisztrációs határidôt. Le-
hetôség van „harmadik fél” képviselôként történô 
alkalmazására. Az egyedüli képviselônek, aki az 
EU-ban letelepedett és elegendô ismerettel, ta-
pasztalattal rendelkezik az anyagokat illetôen, 
van arra lehetôsége, hogy az anyagmennyiségei 
összeadódjanak. Az egyedüli képviselô végzi el 
az importôrök helyett a regisztrációt, ezáltal az 
importôrök továbbfelhasználóvá válnak.
Az elôregisztráció reményeink szerint a re-
gisztrációhoz ki fejlesztett IUCLID5-szoftver 
al  kalmazásával kerülhet megvalósításra. Az 
elô  regisztrációhoz és a késôbbiekben a regiszt-
rációhoz is nélkülözhetetlen a megfelelô REACH 
IT támogatás.

3. Regisztráció

A REACH-rendelet szerint regisztráció nélkül 
nincs gyártás és import. Össze kell gyûjtenünk 
a szükséges adatokat ésaz 1000 tonna/év fe-
letti volumenû anyagainkat 2010 novemberéig 
regisztrálnunk kell.
Az elôregisztrációt követôen jönnek létre az 
Anyaginformációs Cserefórumok (Substance 
Information Exchange Forum, SIEF). 2009.01.01-
ig a regisztrált és elôregisztrált anyagok jegyzé-
két (EINECS, CAS, elsô regisztrációs dátum) az 
Ügynökség közzé teszi.
Az elô-SIEF konzultációkon derül ki, hogy kik 
a potenciális regisztrálók. SIEF csak abban az 

esetben jön létre, ha a potenciális regisztrálók 
megegyeznek abban, hogy az anyagaik azono-
sak. Amennyiben megalakult a SIEF (van meg-
egyezés), a potenciális regisztrálók, mint adat-
tulajdonosok az adott SIEF tagjaivá válnak. Az 
anyagok azonosságát a RIP 3.10 útmutató kri-
tériumai szerint lehet megállapítani. A RIP 3.10 
értelmében minden anyagra 1 SIEF jön létre.
Az elôregisztráció során megadott anyagazono-
sítási információk nem elegendôek a késôbbi re-
gisztrációhoz. Az azonosság megállapításához, a 
potenciális regisztrálóknak vizsgálniuk kell az anya-
gaik azonosságát és ebben meg kell egyezniük.
A SIEF csak akkor alakul meg, ha a potenciális 
regisztrálók megegyeznek az adott anyagok azo-
nosságában, tehát az nem alakul ki automatiku-
san az elôzetesen regisztrált anyagok listájának 
a közzétételét követôen. A SIEF-ek megalaku-
lásában, az Európai Vegyi Anyag Ügynökség 
(European Chemicals Agency, ECHA) nem vesz 
részt. A SIEF megalakulását követôen a SIEF-en 
belül az adatmegosztás kötelezô. Az adatmeg-
osztás elhúzódhat, és ez problémát okozhat a 
korábbi regisztrációkat illetôen (2008.12.01.-
2010.06.01. Regisztráció /1000t/év; 1,2,kat.
CMR>1t; R50-53>100t/év/). Ezért az azonos-
sági és azonosítási vizsgálatokat javasolt már az 
elôregisztrációs idôszakban elvégezni.
A SIEF-eken belül nem csak az adatmegosztás-
ról kell megegyezni, hanem az egységes osz-
tályozásról és címkézésrôl is (GHS - Globally 
Harmonized System for the Classifi cation and 
Labelling of Chemicals). Egy SIEF-en belül eset-
leg megvalósítható lesz a regisztrációs dosszié 
közös összeállítása.
A TVK Nyrt.-nek és az SPC s.r.o.-nak néhány 
anyaga hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, 
a CAS száma is megegyezik. Azonos SIEF-ben 
és konzorciumban leszünk ezen anyagok tekin-
tetében.
A regisztráció elsô szakaszában (2008.12.01.-
2010.06.01.) az >1000t/év; 1,2,kat.CMR>1t; 
R50-53>100t/év anyagokat regisztrálnunk kell. 
A regisztrációs dosszié elkészítéséhez nagy 
mennyiségû adatot kell összegyûjtenünk. Ismer-
nünk kell a regisztrálandó anyagaink és készítmé-
nyeinkhez kapcsolódó a technológiai adatokat, 
és azok felhasználásait. Igazolt adatokkal kell ren-
delkezni az adott emisszióról, az expozícióiról, a 
fi zikai, kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai tu-
lajdonságokról. Össze kell gyûjtenünk továbbá, 
az általunk gyártott és elôregisztrált termékekre 
vonatkozó hulladékképzôdést és a bevezetett 
kockázatkezelési intézkedéseket. Adatmegosz-
tás céljából EU-szinten össze kell hangolni a 
vizsgálati eredmények összegyûjtését és a vizs-
gálatok elvégzését. 
A felkészülés során a meglévô adatok, vizsgála-
ti eredmények összehasonlításra kerültek (GAP 
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analízis) a REACH által elôírt, megkövetelt vizs-
gálatokkal. Ismert azon adatok, mérési paramé-
terek köre, amelyek pótlása szükséges a sikeres 
REACH regisztrációhoz. 
A TVK Nyrt-nek és az SPC s.r.o.-nak a regiszt-
rálandó anyagai az Európa Uniós adatbázisokban 
döntô többségükben fellelhetôek, több hasonló 
anyagot gyártó cég is van. Elôreláthatóan ezen 
adatok alapján megoldható lesz majd a konzorci-
umokban való részvétel. A TVK Nyrt. képviselteti 
magát a Cefi c-ben (European Chemical Industry 
Council), melynek révén megfelelô szakmai 
kapcsolatok fenntartására is lehetôség nyílik a 
REACH bevezetésével, teljesítésével kapcsolat-
ban. A Cefi c aktív szerepet vállal abban, hogy 
segítséget nyújtson a vegyipari vállalatoknak a 
REACH regisztráció végrehajtásában. Különbözô 
sector group-ok alakultak a REACH-re való fel-
készülés céljából, amelyen szakmai információk 
cseréjére van lehetôség. REACH Centrumot 
hoztak létre, amely tájékoztat az általuk szerve-
zett workshop-okról és egyéb lehetôségekrôl.
Az elôregisztráció külön anyagi befektetést nem 
igényel, ezért a lehetô legszélesebb körben meg 
kell határozni azt a termékskálát, amelyet a köze-
li jövôben technológiai bôvítésekkel is gyártásra 
kerülhetnek, mert ezáltal a késôbbi regisztrációs 
folyamatot is felgyorsíthatjuk. A termékportfoliót 
át kell világítani a beszállítók szándékainak és sa-
ját gyártási terveink ismeretében. Az EU-n kívüli 
beszerzésre, vagy EU-n belüli gyártásra terve-
zett anyagokat, készítményeket elôregisztrálni 
kell, mert akkor egyszerûbb a regisztrálási fo-
lyamat. Amennyiben a beszállító EU-n kívüli, 
akkor mi leszünk a regisztrálók. A regisztráció 
meglehetôsen magas költségét tekintve, meg 
kell gondolni, hogy a jövôben milyen feltételek 
mellett vásárolunk EU-n kívüli beszállítótól, felvál-
lalnák-e a regisztráció költségét, hogy továbbra is 
szállíthassák nekünk félkész és késztermékeiket.
Az elôregisztrációs feladatok végrehajtását 
követôen (2008.12.01. elôtt) tervezzük a kap-
csolatfelvételt azokkal az elôregisztráló part-
nerekkel, akik az Ügynökség honlapján meg-
jelennek (kontakt adatok) az általunk megtett 
elôregisztráció során.

3 . 1 .  I N F O R M Á C I Ó  C S E R E  A 
B E S Z Á L L Í T Ó K K A L  É S  V E V Ô K K E L
A szállítói lánc megfelelô tájékoztatása érdeké-
ben kapcsolatot kell kiépíteni a vevôkkel és a 
beszállítókkal.
Az évente legalább 10 tonna mennyiségben 
gyártott anyagainkra a kockázatelemzés alap-
ján felhasználó-specifi kus melléklettel bôvített 
biztonsági adatlapot kell adnunk vevôinknek, a 
konkrét felhasználásaikhoz biztonsági útmuta-
tót. Az elsô adatlapok kiadásakor felvetôdhet 

az a probléma, hogy egyes vevôink felhaszná-
lásait mégsem fedik le a biztonsági adatlapok. 
A vevôinktôl az információkat be kell szerezni, 
az általunk gyártott és értékesített termékekre 
vonatkozóan. Expozíciós forgatókönyv ûrlapot 
küldünk ki, hogy a saját felhasználásaikra töltsék 
ki. A vevô elvesztését okozhatja, ha a vevôink 
felhasználására nem vonatkozik a kockázatelem-
zésünk El kell végeznünk a kockázatelemzést a 
hiányzó felhasználásokra, majd el kell küldeni az 
Európai Vegyianyag-ügynökségnek, ami díj fi ze-
tését is maga után vonja.
A Petrolkémia ipar ugyanakkor továbbfelhasz-
náló is. A beszállítóink is fel fogják mérni a fel-
használásainkat és expozíciónkat, amelyekre 
válaszolnunk kell, ha továbbra is vásárolni sze-
retnénk az adott anyagaikat. 
A szervezeti egységeink között is komoly 
együttmûködésre van szükség, hogy a 
beszerzôkhöz beérkezô kérdésekre, megfelelô 
színvonalú technológiai részletekre is vonatkozó 
választ tudjanak adni (felhasználás gyakorisá-
gára, idôtartamára, a biztonsági intézkedések-
re vonatkozó kérdések). A beszerzések során 
ellenôrizni kell, hogy az adott biztonsági adatla-
pon szerepel-e a regisztrációs szám, a melléklet 
tartalmazza-e a mi felhasználásunkat, valamint 
engedélyezett-e a mi felhasználásunk (ha az 
anyag engedélyköteles). Amennyiben nem felel 
meg, azt jelezni kell a beszállítónak. 

3 . 2 .  K É M I A I  B I Z T O N S Á G I 
É R T É  K E L É S
A vevôktôl és beszállítóktól összegyûjtött infor-
mációkon kívül a regisztrációs dossziéhoz ké-
miai biztonsági értékelést kell készíteni a min. 
10 t/év menniységben gyártott vagy importált 
anyagokra a RIP 3.2 útmutató szerint. Az anyag 
gyártója és/vagy importôre (M/I) által elvégzett 
kémiai biztonsági értékelésnek (Chemical Safety 
Assessment - CSA) az alábbi lépeseket kell tar-
talmaznia REACH I. Függelékének (Annex I) be-
vezetése szerint:
 1.  az emberi egészségre vonatkozó veszély 

értékelését 
 2. a fi zikai-kémiai veszélyértékelést
 3. a környezeti veszélyértékelést és  
 4. a PBT1 és vPvB2 értékelést.

A Kémiai Biztonsági Értékelésnek az alábbi lé-
pésekre is ki kell terjednie, ha az 1-4 lépések 
eredményeként az M/I arra a következtetésre 
jut, hogy az anyag, vagy a készítmény a 67/548/
EEC Irányelv, vagy az 1999/45/EC Irányelv ér-
telmében megfelel azoknak a kritériumoknak, 
amelyek szerint veszélyesként kell besorolni, 
vagy az értékelés során PBT-nek, vagy vPvB-
nek bizonyul, 

1 PBT = Tartósan megmaradó, biológiailag felhalmozódó és mérgezô vegyi anyag
2 vPvB =  Különösen/nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív
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 5. Expozícióértékelés
 6. Kockázatjellemzés

A Kémiai Biztonsági Jelentésben (Chemical 
Safety Report - CSR) be kell mutatni az összes 
releváns információ összegzését, amelyek a fen-
ti pontokra vonatkoznak.
A CSR expozíciós részének fô eleme a M/I ex-
pozíció szcenárióinak (Exposure Scenario - ES) 
leírása, és azok az ES-ek, amelyeket a M/I-k ja-
vasolnak végrehajtani az azonosított felhasználá-
sokra vonatkozóan.
Az ES-ek tartalmazzák azoknak a kockázat-
kezelési intézkedéseknek (Risk Management 
Measures – RMM) a leírását, amelyeket a M/I 
megvalósított, és amelyek életbeléptetését a 
továbbfelhasználók (Downstream User – DU) 
számára javasol.
Ha egy ilyen anyag a piacra kerül, ezeket az ES-
eket, beleértve a RMM-eket, össze kell foglalni 
a Biztonsági Adatlapon (Safety Data Sheet – 
SDS).
A Kémiai Biztonsági Jelentésben (CSR) dokumen-
táljuk a Kémiai Biztonsági Értékelés (Chemical 
Safety Assessment - CSA) eredményét.
A gyártott, importált anyagokkal kapcsolatos 
adatok, információk összegyûjtésével, illetve a 
felhasználásokra vonatkozó kémiai biztonsági 
jelentések elkészítésével biztonságosabb vegyi- 
anyag-kezelést lehet elérni.

4. Engedélyeztetés

2009-tôl folyamatosan fi gyelnünk kell az Ügynök-
ség honlapját, mert az engedélyköteles anyagok 
az Európai Bizottság döntése alapján folyamato-
san kerülnek felvételre a XIV. sz. mellékletbe.
Az engedélyköteles anyagok listájára az egész-
ségre és a környezetre legveszélyesebb anya-
gok kerülnek fel. 
Ide tartoznak: az 1,2 kategóriájú rákkeltô, mutagén 
és reprotoxikus (CMR) anyagok, perzistens, 
bioakkumulatív és mérgezô (PBT) anyagok, 
nagyon perzistens és nagyon bioakkumulatív 
(vPvB) anyagok és azok az anyagok, melyek 
perzistens, bioakkumulatív vagy mérgezô tulaj-
donsággal rendelkeznek, bár a vizsgálatok ezt 
nem támasztják alá, ugyanakkor bizonyítható, 
hogy hatásuk az emberre és a környezetre sú-
lyos és irreverzibilis.
Az Európai Vegyi Anyag Ügynökséghez kell be-
nyújtani az engedélykérelmeket, amelyet kérhet 
a gyártó, az importôr és/vagy a tovább feldol-
gozó. Ez a kérelem vonatkozhat egy vagy több 
anyagra, felhasználásokra (saját használat vagy 
a forgalmazandó anyag szándéka szerint). 
A kérelemnek tartalmaznia kell: 
 1.  a felhasználásokra vonatkozó információkat, 
 2. a kémiai biztonsági jelentést, 

 3.  a szükség szerint a társadalmi-gazdasági 
elemzést 

 4.  és a lehetséges alternatív anyagokra, tech-
nológiákra vonatkozó egészségi és környe-
zeti információkat. 

Az Ügynökség, a tagállamok illetékes hatóságai 
és a Bizottság közremûködésével lefolytatott 
egyeztetési eljárást követôen végül a Bizott-
ság (European Commission) adja meg az enge-
délyt, ha az anyag belsô tulajdonságából fakadó 
egészségi és környezeti kockázat megfelelôen 
ellenôrzött, és nincs alkalmas helyettesítô anyag. 
Alkalmas helyettesítô anyag/technológia esetén 
helyettesítési tervet kell benyújtani. 
Új anyag bevezetése esetén meg kell vizsgálni 
a felmerülô REACH megfelelési költségeket, hi-
szen elôfordulhat, hogy ebben az esetben már 
nem térül meg a beruházás.
Összefoglalva, a REACH követelményeinek meg 
kell felelnie minden gyártott anyagunknak. Be-
szerzett anyagaink esetében, meg kell bizonyo-
sodnunk arról, hogy az adott anyag regisztrálva 
van-e, és emellett megfelelünk-e a biztonsági 
adatlapban leírt feltételeknek. A saját termékünk 
gyártásának leállításához vezethet, ha a beszer-
zett anyag biztonsági adatlapja nem tartalmazza 
a mi felhasználásunkat. 
Azonnal jelezni kell a vevôknek, ha megkaptuk 
engedélyt, az engedélyezési számot az adatla-
pon és a termék címkéjén.
REACH költségeink döntô hányada az elkövetkezô 
két és fél évben realizálódik, mert a TVK Nyrt. 
és az SPC s.r.o. regisztrálandó anyagainak nagy 
többsége 1000 tonna/év volumen  feletti, ezért a 
regisztrációt 2010. 05. 31.-ig el kell végeznünk. 

Konklúzió

A REACH 2007. június 1-én lépett hatályba. Az 
elôregisztrációra való felkészülést megkezdtük. 
Az elôzô évi adatok alapján összeállítottuk a 
REACH hatálya alá esô anyagok listáját, amely 
tartalmazza az anyagokra vonatkozó CAS és 
EINECS számokat. Elvégeztük az elôzô évi ada-
tok alapján a REACH hatálya alá esô anyagok 
GAP analízisét, amelyek alapján megállapítható, 
hogy a rendelkezésre álló vizsgálati eredmények 
ismeretében milyen vizsgálatokra lesz szüksé-
günk a regisztrációs dosszié összeállításához. 
Felülvizsgáltuk a termékportfoliónkat, megha-
tároztuk a potenciális termékek körét a közeli 
jövôre. 
Felmérést készítünk a beszállítóink regisztrá-
lási szándékáról. Megkeressük a vevôinket a 
felhasználási információk összegyûjtése céljá-
ból. Az információk feldolgozására adatbázist 
mûködtetünk, mert nagy mennyiségû adatot kell 
összegyûjtenünk. A regisztráció elsô szakasza 
(2008.12.01.-2010.06.01.) az, amelyben anya-
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gaink többségét regisztrálnunk kell (>1000t/év; 
1,2,kat.CMR>1t; R50-53>100t/év). A regiszt-
rációs dosszié elkészítéséhez nagy mennyiségû 
adatot kell összegyûjtenünk 2010 novemberéig. 
Adatmegosztás céljából EU-szinten össze kell 
hangolni a vizsgálati eredmények összegyûjtését 
és a vizsgálatok elvégzését.
Az Európai Vegyi Anyag Ügynökséghez kell be-
nyújtani az engedélykérelmeket, amelyet kérhet 
a gyártó, az importôr és/vagy a tovább feldol-
gozó. Ez a kérelem vonatkozhat egy vagy több 
anyagra, felhasználásokra (saját használat vagy 
a forgalmazandó anyag szándéka szerint).
Már most kijelenthetjük, hogy egyértelmû a 
REACH hatása az érintett társaságok üzlet sike-
rére.
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FCC-benzinekben lévô egyedi 
olefi nek átalakulásának vizsgá-
lata a hidrogénezô kéntelenítés 
körülményei között

Abstract

During heterogeneous catalytic desul-
phurization of FCC gasoline (full range 
or heavy FCC gasoline) many chemi-
cal reactions take place apart from the 
main reactions. Thus the hydrocarbon 
composition of the fi nal product chang-
es which signifi cantly infl uences other 
important properties (e.g.: research- 
and motor octane number, storage sta-
bility etc.) of the product. In the paper 
conversion of individual olefi ns and its 
effect on the octane number was inves-
tigated in a laboratory scale reactor 
system. Based on the results in case of 
the conversion of full range FCC gaso-
line on the novel Pt-Pd/USY catalyst it 
was established that mainly cracking, 
double bond isomerization, skeletal 
isomerization, saturation of olefi ns and 
hydrogenation of aromatics occur. The 
rate of these reactions – apart from the 
applied catalyst (T = 220-290°C, P 7 30 
bar, H2/HC volume ratio: 300 Nm3/m3) – 
mainly depends on the process param-
eters. It was established that the octane 
number is mainly affected by the high 
rate of olefi n saturation. Under certain 
reaction parameters (270-300°C) satu-
ration of aromatics can reach such a 
rate that it decreases the octane num-
ber. Conversion of terminal olefi ns to 

internal ones and skeletal conversion 
of n-paraffi ns are the octane number in-
creasing reactions. As a consequence 
of the explored and investigated reac-
tions chemical composition of FCC gas-
olines tends to be paraffi nic. This can 
cause the decrease of the research oc-
tane number (∆RON(product-feedstock) 
cca. -0.3 and -5 units) depending on the 
applied catalyst. Decrease of the motor 
octane number is lower (between cca. 
-0.2 and -3.5) because of the better sen-
sibility of paraffi ns.

Kivonat

A különbözô FCC benzinek heterogén-
katalitikus kéntelenítéskor (teljes-, vagy 
nehéz FCC benzin) – még az újfejlesztésû 
katalizátorok esetén is – a fôreakciókon 
(heteroatomeltávolítás) kívül még több 
más kémiai átalakulás is végbemegy. 
Ennek következtében a termék szén-
hidrogén összetétele jelentôsen meg-
változik, ami döntôen meghatározza a 
keletkezô termékek egyéb fontos tulaj-
donságait (pl.: kísérleti- és motoroktán-
szám, tárolási stabilitás, stb.). A 
közleményben az egyedi olefi nek átala-
kulását és ennek az oktánszámra gya-
korolt hatását vizsgálták laboratóriumi 
reaktorrendszerben. Az újfejlesztésû, 
FCC-benzinek minôségjavítására eddig 
még nem használt Pt-Pd/USY katalizá-
toron teljes FCC benzin átalakításakor 
(T: 220-290 °C, p=30 bar, folyadékter-
helés: 1,0-3,0 h-1, H2/szénhidrogén 
tér fogatarány: 300 Nm3/m3) nyert ered-
mények alapján megállapították, hogy a 
kéntelenítés körülményei között fôleg a 
különbözô olefi nek (egyenes és elágazó 
láncú olefi nek, cikloolefi nek) krakko-
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lódása, kettôskötés izomerizációja, 
váz  izomerizációja, telítése, továbbá az 
aromások hidrogénezôdése megy vég-
be. Ezen reakciók mértéke – az alkal-
mazott katalizátoron kívül – elsôsorban 
a technológiai paraméterektôl függ. 
Megállapították, hogy az oktánszámot 
elsôsorban a jelentôs mértékû ole-
fi n  telítés csökkenti. Bizonyos reak ci-
ófeltételek (270-300°C) között az aro-
mások hidrogénezése is olyan mértékû 
lehet, hogy az csökkenti az oktánszámot. 
Oktánszámnövelô reakciók – több olefi n 
esetében is – fôleg a terminális olefi nek 
internális szerkezetûvé való átalakulása 
és az n-paraffi nok vázizomerizciója. A 
felderített és tanulmányozott átalakulá-
sok eredôjeként az FCC benzinek kémiai 
összetétele a paraffi nos jelleg felé toló-
dik el, ami az alkalmazott katalizátortól 
függôen a kísérleti oktánszám csökke-
nését eredményezi (∆KOSZ(termék-a-
lap anyag) kb. -0,3 és -5 egység közötti). 
A pa raffi nok jobb szenzibilitása miatt a 
motoroktánszám csökkenése ennél ki-
sebb (kb. -0,2 és -3,5 közötti).

Bevezetés

A különbözô FCC-benzinek (teljes vagy nehéz 
FCC-benzin) hidrogénezô heterogén kataliti-
kus kéntelenítése napjainkban a legelterjed-
tebb és leggazdaságosabb technológia FCC-
benzinek minôségjavítására. A fôreakciókon, a 
heteroatom-eltávolításon kívül még számos olyan 
kémiai folyamat is lejátszódik, amelyek követ-
keztében alapvetôen megváltozik a komponens 
összetétel (alifás-, olefi n-, cikloolefi n-, naftén-, 
aromás-, telített n- és izoparaffi n-tartalom). Ez 
pedig döntôen meghatározza a keletkezô ter-
mékek egyéb fontos tulajdonságait is; például 
kísérleti- és motoroktánszám, tárolási stabilitás, 
oxidációs- és hôstabilitás.
Az FCC-benzinekben lévô különbözô szerkezetû 
és szénatomszámú olefi nek HDS-körülmények 
közötti átalakulásáról még az általában elterjedt 
CoMo/Al2O3 katalizátorok esetében is nagyon 
kevés információt közöltek a szakirodalmak, 
Pt-Pd/USY katalizátorra pedig egyáltalán nincs 
ilyen adat [1, 2]. A legtöbb kutató által készített 
és vizsgált FCC-benzin modellelegy csak egyet-
len olefi nt tartalmaz. A csak néhány komponenst 
tartalmazó modellelegyekkel végzett vizsgála-
tok ráadásul nem mindig közelítik a valódi FCC-
benzinek hidrogénezésekor kialakuló katalitikus 
rendszert [3-14]. 

Kísérleti munkánk célkitûzése ennek megfelelôen 
a következô volt:

 •  a teljes FCC-benzinmátrixban levô 
néhány egyedi olefi n átalakulásának 
vizsgálata (HDS körülmények között),

 •  ezen átalakulások oktánszámot befolyá-
soló hatásának felderítése.

A vizsgálatok céljára a teljes FCC-benzinek 
azon összetevôit választottuk ki, amelyeknek 
elegendôen nagy a koncentrációja az alapanyag-
ban ahhoz, hogy a technológiai mérés és a gáz-
kromatográfi ás elemzés együttes hibáját fi gye-
lembe véve is megbízhatóan követhetô legyen 
a változás.
Korábbi közleményeinkben [15-17] már részle-
tesen bemutattuk, hogy célirányos összetételû 
Pt-Pd/USY katalizátor – megfelelôen megválasz-
tott technológiai paraméterkombinációk mellett 
– alkalmas kéntartalmú, teljes FCC-benzinfrakció 
szelektív kéntelenítésre az ismerteknél kisebb 
oktánszámveszteség (≤ 2,5 egység) esetén. 
Megállapítottuk, hogy 0,6% fémtartalmú és 3:1 
Pd:Pt tömegarányú USY katalizátoron a 10-25% 
olefi ntartalmú, 50 mg/kg-nál kisebb nitrogén-
tartalmú teljes FCC-benzinekbôl 10 mg/kg-nál 
kisebb kén- és 1 mg/kg-nál kisebb nitrogéntar-
talmú termékeket lehet elôállítani 270-280°C-on, 
30 bar nyomáson, 1,5-2,0 h-1 folyadékterhelés-
nél, 300 m3/m3 hidrogén/szénhidrogén térfogat-
arány mellett.
A Pt-Pd/USY katalizátor szelektív kéntelenítô 
képességének (nagy HDS-, de mérsékelt olefi n- 
és aromáshidrogénezô aktivitás és így kis ok-
tánszámveszteség) sem a túl kicsi (<30 mg/kg), 
sem pedig a túl nagy (>150 mg/kg) alapanyag-
kéntartalom nem kedvez. Tehát a vizsgált Pt-
Pd/USY zeolit katalizátor szelektív kéntelenítô 
képességének oka az, hogy a kénvegyületek, 
illetôleg az azokból keletkezô kén-hidrogén gátol-
ták az olefi nek hidrogénezését. Kis kéntartalom 
esetén nincs elegendô mennyiségû kénvegyület 
az alapanyagban, hogy azok hatékonyan mérgez-
zék a Pt-Pd/USY katalizátor hidrogénezô aktív 
helyeit, csökkentve ezzel az olefi ntelítés mérté-
két. Nagy kéntartalom esetén viszont a katali-
zátor HDS-aktivitása is csökken, ezért nagyobb 
hômérsékletet és/vagy kisebb folyadékterhelést 
kell alkalmazni a 10 mg/kg-nál kisebb kéntartal-
mú termék elôállításához. Ez azonban nagyobb 
olefi ntelítést is eredményez. A Pt-Pd/USY kata-
lizátor HDS-szelektivitása akkor kedvezô, ha az 
alapanyag kéntartalma kb. 30-150 mg/kg.
A teljes FCC-benzin egyedi olefi n szénhidrogén-
jeinek szelektív HDS körülmények közötti átala-
kulását az elôzôekben bemutatott katalizátoron 
tanulmányoztuk.
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Kísérleti rész

K Í S É R L E T I  B E R E N D E Z É S
A kísérleteket egy 100 cm3 hasznos térfogatú 
csôreaktort tartalmazó nagynyomású reaktor-
rendszerrel végeztük. A berendezés tartalmazta 
azokat a fôbb készülékeket és gépegységeket, 
amelyek egy ipari méretû benzinkéntelenítô üzem 
reaktorkörében is megtalálhatóak. A kísérleteket 
folyamatos üzemmódban folytattuk le.

A N Y A G O K
A kísérleteinkhez felhasznált teljes FCC-benzin 
alapanyagot a MOL NyRt. Dunai Finomítója bo-
csátotta rendelkezésünkre. Ennek fôbb minôségi 
jellemzôit a 1. táblázatban foglaltuk össze. A 
táblázatban közölt viszonylag kis összes kén-
tartalom oka az, hogy a teljes FCC-benzint elô-
hidrogénezett alapanyagból (HDS+enyhe hid-
rokrakkolás terméke) állították elô.
 

1. táblázat

A kísérletek alapanyagának fontosabb 
minôségi jellemzôi
 Jellemzôk Teljes FCC-benzin alapanyag

 Sûrûség (15,6°C), g/cm3 0,7423        

 Kéntartalom, mg/kg 66           

 Nitrogéntartalom, mg/kg 20           

 Kísérleti oktánszám  93,4         

 Motoroktánszám 81,7         

 Szénhidrogén csoportösszetétel, %              

 n-paraffi nok 4,0           

 i-paraffi nok 31,8         

 olefi nek 24,9         

 naftének  7,6          

 aromások 31,7         

 Desztillációs jellemzôk, °C              

 kezdôforráspont 36           

 5 v/v% 48           

 10 v/v% 54            

 20 v/v% 59           

 30 v/v% 65           

 40 v/v% 77           

 50 v/v% 92           

 60 v/v% 113           

 70 v/v% 136          

 80 v/v% 154          

 90 v/v% 180          

 95 v/v% 195          

 végforráspont 205          

Az 1. táblázatban közölt alapanyag nagyszámú 
olefi n (kb. 250-300), paraffi n, naftén, aromás 
szénhidrogént tartalmazott, de ezek koncentrá-
ciója több esetben is nagyon kicsi volt. A kata-
litikus átalakítás szempontjából vizsgált C5-C6 
olefi nek és cikloolefi nek koncentrációját a 2. táb-
lázatban foglaltuk össze.

2. táblázat

A teljes FCC-benzin alapanyagban lévô 
néhány C4-C6 olefi n koncentrációja
Olefi nek Koncentráció, % Olefi nek Koncentráció, %

Butének  t-2-hexén 0,75  

1-butén 0,07 c-3-hexén 0,37  

t-2-butén 0,24 t-3-hexén 0,12  

c-2-butén 0,32 2-metil-1-pentén 0,89  

Pentének  2-metil-2-pentén 0,94  

1-pentén 0,85 3-metil-1-pentén 0,21  

c-2-pentén 1,22 3-metil-c-2-pentén 0,95  

t-2-pentén 2,16 3-metil-t-2-pentén 0,68  

2-metil-1-butén 2,04 4-metil-1-pentén 0,13  

2-metil-2-butén 3,68 Ciklopentének    

3-metil-1-butén 0,38 ciklopentén 0,35  

Hexének  1-metil-ciklopentén 0,72  

c-2-hexén 0,42 3-metil-ciklopentén 0,12  

Vizsgálati és számítási módszerek

Az alapanyag és a termékek összetételének, va-
lamint szabványos tulajdonságának meghatáro-
zását egy korábbi közleményünkben ismertettük 
[15].

E R E D M É N Y E K  É S  É R T É K E L É S Ü K
Az 1. ábrán a Pt-Pd/USY katalizátoron a külön-
bözô szénatomszámú olefi nek átalakulását tün-
tettük fel a hômérséklet függvényében, állandó 
egyéb mûveleti paraméterek mellett (p= 30 bar, 

1. ábra
A n-alkánok konverziója a hômérséklet függvényében
(p = 30 bar; LHSV=1,0h-1; H2/szénhidrogén térfogatarány 
= 300 Nm3/m3)

Hômérséklet °C
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LHSV= 1,0 h-1, H2/szénhidrogén térfogatarány: 
300 m3/m3). Az ábrán levô egyenesek mere-
dekségének alakulásából megállapítottuk, hogy 
az FCC-benzinben a HDS körülményei között 
az n-olefi nek hidrogénezésének sebessége 
csökken a szénatomszám növekedésével. Ez 
a tény az oktánszámcsökkenés szempontjá-
ból kedvezô, mert az olefi nek hidrogénezése 
(telítése) miatti oktánszámcsökkenés az olefi -
nek szénatomszámának növekedésével egy-
re nagyobb. Ezt jól tükrözik a 3. táblázat adatai 
is.Ugyanakkor e táblázat adataiból az is kitûnik, 
hogy az egyenes láncú olefi nek és paraffi nok 
oktánszámai közötti különbség nagyon nagy, és 
minél több elágazást tartalmaz az olefi n szénhid-

rogén, annál kisebb a telítéskor bekövetkezô ok-
tánszám-veszteség. Sôt néhány esetben oktán-
szám-növekedés is elôfordul a telítés hatására 
(pl. 2,3-dimetil-butének → 2,3-dimetil-bután).
A kísérleti eredmények alapján megállapítottuk 
továbbá azt, hogy a PtPd katalizátoron a vizsgált 
hômérséklettartományban (230-280°C) a transz-
olefi nek átalakulása abszolút értelemben kisebb, 
mint a cisz-olefi neké azonos szénatomszámú 
egyenes láncú olefi nek esetében (2. ábra). 
Az egyre nagyobb szénatomszámú olefi nek kon-
verziója közötti különbség a szénatomszám növe-
kedésével csökken. Nagyobb hômérsékleteken 
egyre kisebb a cisz- és transz-izomerek konver-
ziója közötti különbség. Ez azzal magyarázható, 

Olefi nek   Paraffi nok    OSZ különbség

Olefi n megnevezése KOSZ MOSZ paraffi n neve KOSZ MOSZ KOSZ MOSZ

1-pentén 87,9 77,1    26,0 13,9
2-pentének 87,8 77,0 

n-pentán 61,8 63,2
 26,1 13,8

2-metil-1-butén 98,3 81,9    5,3 -7,8
3-metil-1-butén 97,5 74,2 2-metil-bután 93,0 89,7 4,5 -15,5
2-metil-2-butén 97,3 84,7    4,3 -5,0

1-hexén 76,4 63,4    51,6 37,4
t2-hexén 92,7 80,8 n-hexán 24,8 26,0 67,9 54,8 
t3-hexén 94,0 80,1    69,2 54,1

2-metil-1-pentén 94,2 81,5    20,8 8,0
2-metil-2-pentén 97,8 83,0    24,4 9,5
4-metil-1-pentén 95,7 80,9 2-metil-pentán 73,4 73,5 22,3 7,4
4-metil-t2-pentén 98,0 82,6    24,6 9,1
4-metil-c2-pentén 99,7 84,5    26,3 11,0

3-metil-1-pentén 96,0 81,2    21,5 7,9
3-metil-t2-pentén 97,2 81,0 

3-metil-pentán 74,5 73,3
 22,7 7,7

2,3-dimetil-1-butén 101,3 82,8    -3,0 -11,4
2,3-dimetil-2-butén 97,4 80,5 

2,3-dimetil-bután 104,3 94,2
 -6,9 -13,7

1-heptén 54,5 50,7    54,5 50,7
t2-heptén 73,4 68,8 n-heptán 0,0 0,0 73,4 68,8
t3-heptén 89,8 79,3    89,8 79,3

2-metil-1-hexén 90,7 78,8    48,3 32,4
2-metil-2-hexén 90,4 78,9 

2-metil-hexán 42,4 46,4
 48,0 32,5

3-metil-1-hexén 82,2 71,5    30,2 16,5
3-metil-c2-hexén 92,4 80,0 3-metil-hexán 52,0 55,0 40,4 25,0
3-metil-t2-hexén 91,5 79,6    39,5 24,6

2,3-dimetil-1-pentén 99,3 84,2    8,2 -4,3
2,3-dimetil-2-pentén 97,5 80,0 2,3-dimetil-pentán 91,1 88,5 6,4 -8,5
2,4-dimetil-1-pentén 99,2 84,6    8,1 -3,9
2,4-dimetil-2-pentén 100,0 84,6    8,9 -3,9

2-metil-1-heptén  70,2 66,3    48,5 42,5
2-metil-2-heptén 79,8 73,1 2-metil-heptán 21,7 23,8 58,1 49,3

2,3-dimetil-1-hexén 96,3 83,6    25,0 4,7
2,3-dimetil-2-hexén 93,1 79,3 2,3-dimetil-hexán 71,3 78,9 21,8 0,4

3. táblázat
Az egyenes láncú és elágazó olefi nek valamint a megfelelô telített származékaik oktánszámai és az azok közötti különbségek
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hogy a transz-olefi nek termodinamikai egyen-
súlyi koncentrációja a vizsgált hômérséklet-
tartományban nagyobb, mint a cisz-olefi neké, 

ezért az utóbbiak nemcsak a hidrogénezési reak-
ciókban alakulnak át, hanem egy részük cisz → 
transz izomerizációval transz-olefi nekké alakul. A 
vizsgált mûveleti paraméterek mellett ugyanis a 
katalizátorzónában az FCC-benzin gyakorlatilag 
csak gôzfázisban van jelen. Olefi nek gôzfázisú 
hidrogénezésekor pedig mind átemenifémeken, 
mind pedig hordozós fémkatalizátorokon nagyon 
gyors a kettôskötés-vándorlás és a cisz-transz 
izomerizáció [3-8]. A kísérleti adatokból azonban 
nem lehet egyértelmûen megállapítani, hogy a 
cisz-olefi nek mekkora hányada alakul át hidrogé-
nezéssel vagy cisz-transz izomerizációval, hiszen 
mindegyik izomerbôl ugyanaz a paraffi n szénhid-
rogén keletkezik.
A pentének hidrogénezése szignifi kánsan gyor-
sabb, mint a metil-buténeké, és az n-hexének 
kon   verziója (átalakulása) is nagyobb, mint a me-
til-penténeké (3. ábra.). Azaz az elágazó olefi nek 
nehezebben hidrogénezôdnek, mint a lineáris 
o le fi nek. Ez viszont kedvezôtlen hidrogénezési 
sorrend az n-hexének és metil-pentének telíté-
sekor bekövetkezô kísérleti oktánszám-csökke-
nés szempontjából. Ennek oka az, hogy az 
e gye nes láncú butének és pentének hidrogéne-
zésekor a kísérleti oktánszámcsökkenés na-
gyobb (∆KOSZ: 26, illetôleg 52-69), mint a 
me  til-buténeknek (∆KOSZ: 4,3-5,3) és a metil-
penténeknek (∆KOSZ: 20,8-26,3) a megfelelô 
telített izoparaffi nokká való átalakuláskor. Hason-
ló megállapításokat tehetünk a motoroktánszám 
változására az egyszeres elágazású öt és hat 
szénatomszámú olefi neknek megfelelô telített 
izoparaffi nokká való hidrogénezéskor. Sôt a me-
til-butének 2-metil-butánná való hidrogénezése-
kor a motoroktánszám nem csökken, hanem nô!
 A négy-hat szénatomszámú n-olefi nek esetében 
megállapítottuk, hogy az azonos szénatomszámú 
olefi nek közül a transz-olefi nek átalakulása ki-
sebb, mint a cisz-olefi neké (4. ábra).
A teljes FCC-benzinek hidrogénezô katalitikus 
kéntelenítésekor a kettôskötés izomerizáció 
(„ván dorlás”) és a vázizomerizáció is végbe-
megy. Ezt tükrözi bizonyos olefi nek (pl. 2-metil-

5. ábra
A C5-alkének konverziója a hômérséklet függvényében 
(p = 30 bar; LHSV=3,0h-1; H2/szénhidrogén térfogatarány 
= 300 Nm3/m3)
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4. ábra
Olefi nek konverziója a hômérséklet függvényében
(p = 30 bar; LHSV=1,0h-1; H2/szénhidrogén térfogatarány 
= 300 Nm3/m3)

2. ábra
Néhány n-olefi n konverziója a hômérséklet függvényében
(LHSV=1,0; p = 30 bar; H2/szénhidrogén térfogatarány
=300 Nm3/m3)
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3. ábra
A n-alkánok konverziója a hômérséklet függvényében
(p = 30 bar; LHSV=1,0h-1; H2/szénhidrogén térfogatarány 
= 300 Nm3/m3)
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2-butén) konverziójának negatív értéke, ami arra 
utal, hogy több ilyen olefi n képzôdik más ole-
fi n izomerekbôl, mint amennyi az izoparaffi nná 
(2-metil-bután) való telítéskor elfogy (5. ábra).
Az α-metil-butén izomerek kettôskötés izome-
rizációval gyorsan β-olefi nné alakulnak át (6. 
ábra). Ennek megfelelôen a 2-metil-1-butén 
és a 3-metil-1-butén elôször internális 2-metil-
2-buténné alakul át, majd ez telítôdik 2-metil-
butánná (7. ábra).

6. ábra
Metil-butének koncentrációjának változása HDS körülmények között

7. ábra
Metil-butének reakciói HDS során

8. ábra
Az n-pentének izomerösszetétele és azok telítési mértéke
(p = 30 bar; T= 260°C; H2/szénhidrogén térfogatarány 
= 300 Nm3/m3)

A termékelegyben levô n-pentének összetétele 
– a HDS körülmények közötti – hidrogénezéskor 
nem függ a kontaktidôtôl, azaz gyakorlatilag ál-
landó (11% 1-pentén; 28% cis-2-pentén és 61% 
trans-2-pentén), míg a pentének hidrogénezésé-
nek mértéke nô (8. ábra).

Hasonló megállapításokat lehet tenni a különbözô 
metil-butének összetételének és azok telítési 
mértékének a folyadékterhelés függvényében 
való változását vizsgálva (9. ábra)

9. ábra
A metil-butének izomerösszetétele és azok telítési mértéke
(p = 30 bar; T= 260°C; H2/szénhidrogén térfogatarány 
= 300 Nm3/m3)

A 10. ábra jól szemlélteti, hogy az n-pentén 
izomerek összetétele közel állandó volt a vizs-
gált hômérséklettartományban (230-280°C). A 
hômérséklet növelésével a transz-2-pentén kon-
centrációja enyhén csökkent, míg az 1-penténé 
és a cisz-2-penténé összeségében hasonló mér-
tékben nôtt. Ezt ezen izomerek termodinamikai 
egyensúlyi koncentrációjának értékeivel lehet 
megmagyarázni. Ennek értelmében a nagyobb 
hômérséklet nem kedvez a transz-2-pentén ke-
letkezésének.

10. ábra
Az n-pentének izomerösszetétele a hômérséklet függvényében
(p = 30 bar; LHSV=3,0h-1; H2/szénhidrogén térfogatarány 
= 300 Nm3/m3)

Hasonló következtetésekre jutottunk a 2 
-metil-butének esetében is, azaz a HDS hô-
mérsékletének növelésével a 2-metil-2-butén 
koncentrációja kisebb lett, míg a másik két izo-
meré (2-metil-1-butén és 3-metil-1-butén) eny-
hén nôtt (11.ábra).
A különbözô kéntartalmú, teljes FCC-benzin 
alapanyagok esetében a metil-butének átala-
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kulására vonatkozóan megállapítottuk, hogy a 
kettôskötés izomericiót kb. 300 mg/kg értékû 
kéntartalom még nem gátolta (12. és 13. ábra; 
piros színû pontok).

11. ábra
A metil-butének izomerösszetétele a hômérséklet függvényében
(p = 30 bar; LHSV=3,0h-1; H2/szénhidrogén térfogatarány 
= 300 Nm3/m3)

12. ábra
A metil-butének izomerösszetétele a hômérséklet függvényében
(fekete szín: 150 mg S/kg; piros szín: 300 mg S/kg)
(p = 30 bar; LHSV=3,0h-1; H2/szénhidrogén térfogatarány = 300 
Nm3/m3)

13. ábra
Az alapanyag kéntartalmának (legfeljebb 300 mg S/kg) hatása a 
kettôskötés izomerizációra (fekete szín: 150 mg S/kg; piros szín: 300 
mg S/kg)

Az elôzô ábrák jól tükrözik azt is, hogy az FCC-
benzinek kéntelenítésekor az alapanyagban levô 

terminális olefi nek könnyen internális olefi nekké 
alakulnak megközelítve az egyensúlyi koncentrá-
ciót.

Következtetések

Az elôzôekben bemutatott eredmények, és ér-
tékelésük azt sugallja, hogy az FCC-benzinek 
hidrogén atmoszférában Pt-Pd/USY katalizá-
toron történô kéntelenítésekor a kettôskötés 
átrendezôdés sebessége sokkal nagyobb, mint 
a hidrogénezés sebessége.
Ennek megfelelôen az olefi n vegyületek el-
térô mértékû átalakulása a kettôskötés izo-
merizációnak is tulajdonítható, a különféle olefi n 
izomerek különbözô mértékû hidrogénezésén 
kívül. A kettôskötés vándorlás (áthelyezôdés) 
terminálisból internálisba a termékelegyek ok-
tánszámának változása szempontjából kedvezô, 
mert az internális olefi nek oktánszáma általában 
(kivéve például a 2,3-dimetil-olefi n izomerek) na-
gyobb, mint a terminális olefi neké, míg az ole-
fi nek hidrogénezése egyértelmûen csökkenti 
az oktánszámot. A bemutatott, az oktánszámot 
különbözô mértékben csökkentô, olykor azt 
növelô reakciók aránya döntô mértékben be-
folyásolja az FCC-benzinek kéntelenítésekor 
keletkezô termékelegyek oktánszámát.
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Abstarct

In this paper the catalysts applied for 
the hydrodearomatization in oil refi n-
ery middle distillates are summarized. 
The classifi cation of these catalysts is 
shown. The type of transition metal/
support catalysts and their applicability 
for hydrodearomatization and the direc-
tion of their development are detailed. 
The signifi cance of improving the hy-
drodearomatization activity of these 
catalysts, especially, in the case of deep 
heteroatom removal is detailed. The 
new NiMo/Al2O3 and NiMnMo/Al2O3 
catalysts are discussed. The classifi ca-
tion options, types, development trends 
and limit of applicability of noble metal/
support catalysts (with special atten-
tion to Pt-Pd/USY catalysts) applied in 
the deep hydrodearomatization are de-
tailed. With in the tolerance to heteroa-

toms, its infl uencing factors (e.g. quan-
tity and quality of active metals, acidity 
of support), its improving possibilities 
are discussed.  

Kivonat

A közleményben összefoglalják a kô o-
lajfi nomítói középpárlatok aromástar-
talom-csökkentésére alkalmas katalizá-
torokat. Bemutatják ezen katalizátorok 
osztályozási lehetôségeit. Részletezik 
az átmenetifém/hordozó katalizátorok 
fajtáit, aromástelítésre való felhasznál-
hatóságukat és fôbb fejlesztési irány-
vonalaikat. Ezen belül ismertetik az 
aro máshidrogénezô aktivitásuk növe-
lésének jelentôségét is, különösen a 
mély kéntelenítés vonatkozásában. Tár-
gyalják az újabb fejlesztésû NiMo/Al2O3 
és a NiMnMo/Al2O3 katalizátorokat. 
Vázolják az erôteljes aromástelítésre 
alkalmas nemesfém/hordozó katalizá-
torok osztályozási lehetôségeit, fajtá-
it, fejlesztésük fontosabb irányvonalait 
illetôleg felhasználhatóságuk fontosabb 
korlátait (különös tekintettel a Pt-Pd/
USY katalizátorokra). Ezen belül ki-
emelten tárgyalják a nemesfém/hordo-
zó katalizátorok heteroatomtûrését be-
folyásoló tényezôket (pl.: aktív fémek 
mennyisége és minôsége, katalizátor-
hordozó savassága, stb.), annak javítási 
lehetôségeit, illetôleg ez ilyen irányban 
végzett kutatás-fejlesztési tevékenység 
legújabb eredményeit. 

1. Bevezetés

A cikksorozat elôzô részeiben a kôolajfi nomítói 
középpárlatok aromástartalom-csökkentésének 
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szükségességét és jelentôségét, az aromás 
szén hidrogének dízelgázolajok tulajdonságaira és 
a gépjármûvek károsanyag-kibocsátására gyako-
rolt hatásait valamint az aromás szénhidrogének 
hidrogénezésének kémiáját foglaltuk össze [1,2]. 
Jelen közleményünkben az aromástartalom csök-
kentésére alkalmas katalizátorokat mutatjuk be. 
Ezen belül részletezzük az átmenetifém/hordozó 
valamint a nemesfém/hordozó katalizátorok fel-
használhatóságát a kôolajfi nomítói középpárlatok 
korszerû kétlépéses aromástelítésére, külön ki-
emelve az egyes katalizátorok elônyeit és hátrá-
nyait valamint fejlesztésük fôbb irányait. 
A kôolajfi nomítói középpárlatok aromástelítésé-
re alkalmas katalizátorok a következô fôbb cso-
portokba sorolhatók [2]:

•  Átmenetifém/hordozó katalizátorok:
 (γ-Al2O3  -ra felvitt, „in situ” vagy „ex situ” 

szulfi dált fém-szulfi d katalizátorok, pl.: 
CoMo/Al2O3, CoW/Al2O3, NiMo/Al2O3, 
NiW/Al2O3) nagy kén- és nitrogéntar-
talmú alapanyagok egylépésben történô 
mély heteroatomeltávolítására és részle-
ges aromástelítésére.

•  Nemesfém/hordozó katalizátorok: (pl.: 
egyfémes: Pt/γ-Al2O3, Pt/zeolit, Pd/zeolit; 
kétfémes: Pt,Pd/USY-zeolit, Pt,Pd/MCM-
41-zeolit, Pt,Pd/HY-zeolit) nagy kén- és 
nitrogéntartalmú alapa nyagok kétlépéses 
minôségjavításának második lépésében, 
az elôzetesen nagymértékben kénte-
lenített és részlegesen aromástelített 
alapanyag további mély kén- és nitrogén-
eltávolítására valamint erôteljes aromás-
tartalom-csökkentésére.

Ezen két katalizátorfajta felhasználhatóságát kô-
olajfi nomítói középpárlatok minôségjavítására az 
1. ábra szemlélteti. 
Az átmenetifém katalizátorokon viszonylag szé-
les hômérséklet- és nyomástartományban leját-
szódnak a kéntelenítô és az aromáshidrogénezô 
reakciók, azonban ezek csak középpárlatok 
részleges aromástartalom-csökkentésére alkal-
masak; ezeknél a katalizátoroknál elsôdleges cél 
általában a mély heteroatomeltávolítás és csak 
másodlagos a részleges aromástelítés. Mégis 
e katalizátorok nagy elônye, hogy az alapanyag 
viszonylag nagy heteroatomtartaloma esetén 
is rendelkeznek bizonyos mértékû aromástelítô 
aktivitással. Legnagyobb hátrányuk, hogy aro-
mástelítô hatékonyságuk lényegesen elmarad 
a nemesfém/hordozó katalizátorokétól (a tech-
nológiai paraméterektôl függô mértékben ez kb. 
20-60%). Ennek ellenére lényeges szempont az 
aromástelítô hatékonyságuk, mert a mély kénte-
lenítés tartományában a nehezen kénteleníthetô 
sztérikusan gátolt kénvegyületekbôl a kén eltá-
volítása az egyik aromásgyûrû hidrogénezésén 
keresztül valósul meg. 

A nemesfém/hordozó katalizátorokat viszony-
lag szûk hômérséklet- és nyomástartományban 
alkalmazzák középpárlatok minôségjavítására. 
Elsôdleges cél a kétlépéses technológiák máso-
dik lépésében a szigorú aromástartalom-csök-
kentés a további mély heteroatomeltávolítás 
mellett. Fô elônyük az elôzôekkel szemben az, 
hogy aromástelítô hatékonyságuk nagy, azonban 
ezt nagymértékben befolyásolja az alapanyag 
heteroatom-tartalma (pl.: kén, nitrogén). 
A következôkben ezen csoportokba sorolható 
katalizátorok középpárlatok aromástelítésére 
való alkalmazhatóságát valamint ezirányú fejlesz-
tésük fontosabb lehetôségeit mutatjuk be.

2. Átmenetifém/hordozó katalizátorok

A fém-szulfi d típusú, VI. és VIII. mellékcsoport-
beli fémeket tartalmazó katalizátorokat nagy 
kén- és nitrogéntartalmú alapanyagok egy lé-
pésben (mély kén- és nitrogéneltávolítás vala-
mint részleges aromástartalom-csökkentés), 
vagy kétlépéses technológiák elsô lépésében 
használják a kôolajfi nomítói középpárlatok aro-
mástartalom-csökkentésére. Ezen katalizátorok 
aromáshidrogénezô aktivitása a következô sor-
rendben csökken: NiW/Al2O3 >NiMo/Al2O3> 
CoMo/Al2O3 >CoW/Al2O3. Csak egyetlen fém-
szulfi d esetén a katalizátorok aktivitása a Mo> 
W>> Ni> Co sorrend szerint változik [3].
Ezeknél a katalizátoroknál a VIB és VIII csoport 
fémei adják az aktív fázist, egymáshoz viszonyí-
tott mennyiségüket a következô összefüggéssel 
lehet leírni:

ahol: λ – a VIB és VIII csoport fémeinek atom-
aránya.

VII csoport fématomszám
VIB  csoport fématomszám VIII csoport fématomszám

λ=

1. Ábra 
A kéntelenítés és aromáshidrogénezés termodinamikai viszonyai 
és az egyes katalizátorfajták jellemzô hômérséklet és nyomástar-
tománya
(HDA: aromáshidrogénezés, HDS: kéntelenítés)

Hômérséklet °C
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Az aromáshidrogénezés mértéke a λ = 0,25-0,35 
atomarány között a legnagyobb a felületen levô 
szulfi dpártól, a hordozó minôségétôl és a tech-
nológiai körülményektôl függetlenül. Ezen kata-
lizátorok aromástelítésre való alkalmazhatóságát 
azonban elsôsorban az dönti el, hogy az aktív 
centrumokon milyen mértékben és sorrendben 
játszódnak le a kén- és nitrogéneltávolító, vala-
mint aromástelítô reakciók, illetôleg milyen ha-
tást gyakorolnak az aromások hidrogénezésére 
az alapanyag heteroatomtartalmú vegyületei, 
vagy az azokból hidrogénezéssel képzôdött kén-
hidrogén és ammónia. 
Ezen katalizátorok felületén két különbözô típusú 
aktív centrum van. Az egyik helyen az aromások 
és egyéb telítetlen komponensek hidrogénezé-
se a másikon a heteroatomok (kén, nitrogén) 
hidrogenolízise játszódik le. A hidrogénezésnek 
az erôsen elektron küldô szubsztituensek, míg 
a hidrogenolízisnek a gyengén elektron küldô, 
vagy inkább elektronszívó csoportok kedveznek 
(2. ábra) [4].

2. Ábra 
Hidrogénezés és hidrogenolízis mechanizmusa a katalizátor külön-
bözô aktív centrumain (C6H5-X hidrogénezése, NiMo HR346 katalizá-
toron 340°C hômérsékleten, 70 bar nyomáson)

A hidrogenolízis reakciók nagymértékben füg-
genek a heteroatom minôségétôl, és az ad-
szorpciós mechanizmus is eltér a hidrogénezô 
reakcióktól. A hidrogénezés közben horizontális 
ϕ-adszorpció, hidrogenolízis közben vertikális 
ϕ-adszorpció alakul ki (3. ábra).

Az alapanyagban levô heteroatom- és aro-
más tartalmú vegyületek, illetôleg az ezek hid-
rogénezésébôl származó termékek (H2S, NH3) 
befolyásolják ez egyes reakciók (kén- és nit-
rogéneltávolítás, aromás szénhidrogének hidro-
génezése) lejátszódásának mértékét a kü  lönbözô 
aktív centrumokon. Az aromás szénhidrogének 
hidrogénezését befolyásolja a H2S jelenléte 
(növeli a nitrogéneltávolító hatékonyságot az 
aromáshidrogénezô hatékonyság kismértékû 
csökkentése mellett) és a nitrogéntartalmú bá-
zikus vegyületek (pl.: piridin, kinolin, akridin 
különbözô mértékben csökkentik a kéntelenítô, 
nitrogéneltávolító és aromáshidrogénezô aktivi-
tást). Mindezek mellett a heteroatomeltávolítás 
során az alapanyag aromástartalma (fôleg a 
két- és többgyûrûsöké) kedvezôtlenül befolyá-
solja az elérhetô kéntelenítés mértékét, mert 
a többgyûrûs aromások kompetitív adszorpció 
révén gátolják azon kéntelenítési folyamatok le-
játszódását, amelyek a hidrogénezô reakcióúton 
játszódnak le [5].
Az elôbbi megállapításokat támasztja alá az is, 
hogy a hidrogénezô centrumok H2S adszorp-
ció révén képesek átalakulni hidrogenolízist 
elôsegítô aktív centrummá (4. ábra) [6]. A kü-
lönbözô centrumok eloszlása egyértelmûen a 
szulfi dálási eljárástól és a H2S parciális nyomásá-
tól függ, azaz a H2S-nek hatása van a különbözô 
reakciók lefutására.

4. Ábra 
Szulfi dált katalizátorok felületén lévô hidrogénezést és hidrogenolízist 
elôsegítô aktív centrumok egymásba való átalakulása H2S jelenlété-
ben

A kéneltávolítás során végbemenô aromástelítô 
folyamatokat alapvetôen az alkalmazott katalizá-
torok és a mûveleti paraméterek befolyásolják. 
Az iparban leggyakrabban alkalmazott átmeneti-
fém-szulfi d katalizátorok közül a CoMo/Al2O3 tí-
pusú katalizátorok aromáshidrogénezô aktivitása 
kicsi, ezért az alapanyagok összes aromástar-
talma csak kis mértékben csökken. Alapvetôen 
csak az aromás szénhidrogéncsoportok aránya 
változik meg amiatt, hogy a többgyûrûs aromá-
sok konszekutív gyûrûtelítés révén egygyûrûs 
aromásokká alakulnak [7]. Az egygyûrûs aro-
más szénhidrogéneket ez a katalizátor általá-
ban már nem képes tovább telíteni a megfelelô 
nafténekké. A nagyobb hidrogénezô aktivitású 
NiMo/Al2O3 katalizátoron a többgyûrûs aro-
mások telítése mellett az egygyûrûs aromások 
hidrogénezése is lejátszódik, így az alapanyag 
összes aromástartalma is nagyobb mértékben 
csökken (a mûveleti paraméterektôl függôen en-
nek mértéke 40-60 abszolút % is lehet). 

3. Ábra 
Hidrogénezés és hidrogenolízis mechanizmusa a katalizátor külön-
bözô aktív centrumain (C6H5-X hidrogénezése, NiMo HR346 katalizá-
toron 340°C hômérsékleten, 70 bar nyomáson)
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Annak ellenére, hogy ezeket a katalizátorokat 
el sôsorban nem aromástelítésre, hanem kénte-
lenítésre alkalmazzák, az újabb fejlesztések fô 
célja az aromástelítô aktivitás növelése, mert a 
dízelgázolajokkal szemben támasztott minôségi 
követelmények szigorodásával szükségessé vált 
– a nagy kéneltávolító hatékonyság mellett – az 
egyre nagyobb aromáshidrogénezô aktivitású át-
menetifém/hordozó katalizátorok kifejlesztése is 
(a nemesfém-tartalmú katalizátorok egyre széle-
sebb körben történô alkalmazásán kívül). Ennek 
oka az, hogy a kéntartalom elôször 2000 mgS/
kg, majd 500 mgS/kg értékre történô csökken-
téséhez elegendôek voltak a megfelelôen nagy 
kéneltávolító-, de kis aromáshidrogénezô- és 
gyûrûnyitó-aktivitású CoMo/Al2O3 vagy NiMo/
Al2O3 hordozós katalizátorok is. A jelenleg ér-
vényes 50(10) mgS/kg, illetôleg a 2009-ben ér-
vénybe lépô 10 mgS/kg legfeljebb megengedett 
kéntartalmú gázolajok elôállításához azonban már 
olyan katalizátorok kifejlesztése a cél, amelyek 
elegendôen nagy aromástelítô és gyûrûnyitó ak-
tivitással rendelkeznek a mély kéntelenítés tarto-
mányában is. Ilyenek az elôzôekben bemutatott 
hidrogénezô aktivitás sorrendjének megfelelôen 
a nagy aktivitású NiMo/Al2O3 és a NiW/Al2O3 

katalizátorok.
Ennek oka az, hogy a mély kéntelenítés tarto-
mányában elsôsorban a dibenzotiofének és ezek 
alkilezett származékai (4,6-dimetil-dibenzotiofén, 
4,6-dietil-dibenzotiofén) vannak jelen, amelyek re-
aktivitása kisebb a benzotiofénekénél és az egyéb 
szulfi doknál [8]. A mély heteroatomeltávolítás 
(10 mgS/kg és 2 mgN/kg alá) esetén azonban 
ezen kénvegyületek döntô hányadát is kéntele-
níteni kell.
A gázolajok legnehezebben átalakítható kénve-
gyületei a kénatom mellett 4-, illetve 4- és 6- he-
lyen szubsztituált alkil-dibenzotiofének. Ennek 
oka, hogy az alkillánc megakadályozza a mole-
kulában levô kénatom kapcsolódását a katalizá-
tor S-C kötést hidrogenolizáló centrumához [8]. 
A heterogén katalitikus hidrogénezés során a 
dibenzotiofének átalakulása két párhuzamos re-
akcióúton játszódik le (5. ábra) [8,9]. Az egyik 
szerint a kénatom eltávolítása közvetlenül megy 
végbe (hidrogenolízis), míg a másik reakcióúton 
elôször egy hidrogénezett közbensôtermék ke-
letkezik, és ebbôl történik meg a kénatom kiha-
sítása. A két reakcióút egymáshoz viszonyított 
arányát a keletkezô termékekben levô difenil 
és ciklohexil-benzol származékok mennyiségé-
nek arányából lehet megállapítani. E két kom-
ponens egymáshoz viszonyította arányát az al-
kalmazott katalizátor, a kénvegyület típusa és a 
reakciókörülmények (pl. nyomás, hômérséklet, 
oldószer, kén-hidrogén parciális nyomása) nagy-
mértékben befolyásolja. A 4-, de különösen a 
4,6-dialkil-dibenzotiofének esetén elsôsorban 

a hidrogénezô reakcióúton keresztül játszódik 
le a kénatom eltávolítása a molekulából. Ennek 
oka, hogy az aromásgyûrû hidrogénezésével 
keletkezô ciklohexil gyûrû nagyobb rugalmassá-
ga miatt az alkil csoport a molekula síkjából kiha-
jolhat és a C-S kötés felhasítására ható sztérikus 
gátlása csökken.

5. Ábra
A heterociklusos kénvegyületek hidrogénezésekor lejátszódó 
folyamatok

Már említettük, hogy az átmenetifém/hordozó 
katalizátorok esetében nem a mély aromástelí-
tés a fô cél, de a gyakorlatilag kénmentes (<10 
mgS/kg) dízelgázolajok elôállításához elenged-
hetetlen a mély kéntelenítés tartományában a 
hidrogénezô úton történô kéneltávolítás bizto-
sításához a nagy aromáshidrogénezô aktivitás. 
Ez képezi az átmenetifém/hordozó katalizáto-
rok egyik fô fejlesztési irányát [4]. Mindezek 
mellett kifejlesztettek úgynevezett háromfémes 
katalizátorokat is, úgymint a NiMnMo, amely-
nek aromáshidrogénezô aktivitása meghaladja 
a hagyományos kétfémes átmenetifém/hordozó 
katalizátorokét, és a hetaroatomtartalmú vegyü-
letek sem jelentenek problémát a nemesfém/
hordó katalizátoroknál tapasztaltakkal ellentét-
ben [4]. Másik módszer a hidrogénezô aktivitás 
növelésére az úgynevezett katalizátor adalékok 
alkalmazása (általában P-, F- és B-vegyületek).

3. Nemesfém/hordozó katalizátorok

Kôolajfi nomítói középpárlatok aromástartalom-
csökkentésére alkalmas nemesfém-tartalmú 
ka talizátorokat számos szempont szerint lehet 
csoportosítani, ezek a teljesség igénye nélkül a 
következôk:

Aktív fém típusa szerint:
•  Pt,
•  Pd,
•  egyéb (pl.: Rh, Ru, Os, Au).

Aktív fémek száma szerint:
•  egyfémes (pl.: Pt/hordozó, Pd/hordozó),
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•  kétfémes katalizátorok 
 (pl.: Pt,Pd/hordozó).
Katalizátorhordozó szerkezete szerint:
•  kristályos katalizátorhordozó:
 - USY hordozós katalizátorok:
  - Pt/USY,
  - Pd/USY,
  - Pt-Pd/USY,
 - MCM-41 hordozós katalizátorok,
 - HY hordozós katalizátorok,
 - β-zeolit hordozós katalizátorok,
•  amorf hordozós katalizátorok:
 - SiO2-Al2O3 hordozós katalizátorok,
 - SiO2,
 - Al2O3 hordozós katalizátorok:
  - Pt/γ-Al2O3,
  - Pd/γ-Al2O3,
  - Pt-Pd/γ-Al2O3,
 -  kristályos és amorf hordozós katalizáto-

rok:
  - MCM-41/γ-Al2O3.

Katalizátorhordozó savassága szerint (SiO2/
Al2O3 mólarány alapján):
• erôsen savas:
 - SiO2/Al2O3 mólarány: 3-15,
 -  SiO2/Al2O3 mólarány: 15-40 

(ezek az USY zeolit hordozós katalizá-
torok),

• közepesen savas 
 - (SiO2/Al2O3  mólarány: 40-120),
 • gyengén savas 
 - (SiO2/Al2O3  mólarány: 120-300),
• gyakorlatilag savas jelleggel nem 

rendelkezô 
 - (SiO2/Al2O3  mólarány: >300).

Az aromás szénhidrogének hidrogénezésére 
számos nemesfém-tartalmú katalizátort fejlesz-
tettek ki. Az ipari gyakorlatban a kétfémes 
Pt,Pd/USY katalizátorok terjedtek el viszonylag 
jó heteroatomtûrésük miatt. Ezek mellett még 
jelentôségük van az egyfémes Pt/USY vagy 
Pd/USY és egyes amorf hordozós katalizáto-
roknak (pl.: Pt,Pd/γ-Al2O3, Pt/γ-Al2O3, Pt,Pd/
SiO2/Al2O3) is. Ahogy azt már korábban em-
lítettük, ezek a katalizátorok viszonylag nagy 
aro máshidrogénezô aktivitással rendelkeznek 
(a mûveleti paraméterektôl függô mértékben 60-
90%), de heteroatomtûrésük lényegesen elma-
rad az átmenetifém/hordozó katalizátorokétól. 
Ezért ezeket a katalizátorokat kétlépéses közép-
párlat hidrogénezô és kéntelenítô technológiák 
második lépésében az elôzetesen mélyen kénte-
lenített és részlegesen aromástelített alapanyag-
ok erôteljes aromástartalom-csökkentésére és 
további mély kéntelenítésére használják fel. 
Ezen katalizátorok fô fejlesztési iránya a he te-
roatomtûrés és az aromáshidrogénezô aktivitás 

együttes növelése, amely tématerülettel számos 
kutató foglalkozott a közelmúltban és foglalkozik 
jelenleg is. A következôkben ezen kutatások fon-
tosabb eredményeit és megállapításait foglaljuk 
össze. 
A nemesfém-tartalmú katalizátorok kénnel és nit-
rogénnel szembeni ellenállóképességét számos 
tényezô befolyásolja, amelyek egymástól elkülö-
nített részletezése nagyon nehéz, mert egymás-
ra is jelentôs hatást gyakorolnak. Önkényes cso-
portosítási lehetôségük a következô [10-23]:

• katalizátorhordozó tulajdonságai:
 - kristályszerkezet,
 - savasság,
 - pórusméret, 
 -  elôállítás során a katalizátorhordozóban 

maradt vegyületek (pl.: klór, stb. hatása), 
stb.;

• nemesfém aktív centrumok:
 - fajtái (egyfémes, vagy kétfémes),
 -   felületi alakulatainak tulajdonságai (pl.: 

felületi szegregáció, elektron hatások, 
felületi alakulatok mérete, és azok disz-
perzitása),

 -  nemesfémek és a heteroatomok közötti 
kölcsönhatások;

• katalizátor elôállításának körülményei:
 - kalcinálási körülmények, 
 - redukálási körülmények, 
 -   adalékok hatásai (pl.: Yb-mal, vagy más 

ritkaföldfémmel történô módosítás);
• katalizátorhordozó és a nemesfém 

közötti kölcsönhatások,
• mûveleti paraméterek:
 - hômérséklet,
 - hidrogén parciális nyomás, 
 - kén-hidrogén parciális nyomása,
 - ammónia parciális nyomása;
• alapanyag heteroatomtartalmú 
 vegyületei és azokból hidrogénezéssel 

képzôdött termékek:
 -   kéntartalmú vegyületek: benzotiofének, 

dibenzotiofének, kén-hidrogén,
 -   nitrogéntartalmú vegyületek: bázikusak 

(pl.: piridin, kinolin, akridin), nem báziku-
sak (pirrol, indol, karbazol), ammónia;

K A T A L I Z Á T O R H O R D O Z Ó 
T U L A J D O N S Á G A I
Az alapanyag kéntartalmával szemben a legna-
gyobb mértékben a különbözô zeolit hordozós 
katalizátorok ôrzik meg katalitikus aktivitásukat 
[10]. Különbözô hordozós Pt,Pd-katalizátorok 
nemesfém felületi alakulatainak diszperzitása 
280°C-on 500 mgS/kg kén-hidrogént tartalma-
zó hidrogéngázban történô szulfi dálást követôen 
különbözô mértékben csökkent (1. táblázat). 
Ezen két értékbôl meghatározott, a kénnel való 
felületi borítottság értéke annál kisebb, minél 
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kisebb a nemesfém felületi alakulatai és a kén 
közötti kölcsönhatás, vagyis minél nagyobb 
asebb, minél kisebb a nemesfém felületi alaku-
latai és a kén közötti kölcsönhatás, vagyis minél 
nagyobb akatalizátor kéntûrése. Ezek alapján 
egyértelmûen megállapítható, hogy a legnagyobb 
kéntûréssel a zeolit hordozós katalizátorok, 
azon belül is a savas karakterûek rendelkeznek.
A különbözô mértékben savas karakterû ze olit 
hordozós katalizátorok kéntûrése szintén nagy-
mértékben eltér egymástól, amelyet szá mos 
szakirodalmi közlemény is megállapít [11]. 30% 
tetralint, 69,7% n-hexadekánt, 0,3% dibenzitiofént 
(500 mgS/kg) tartalmazó reakcióelegy hidrogé-
nezésekor a legnagyobb aktivitással az USY 

Aktív fém Katalizátorhordozó Diszperzitás (DR), %a  Diszperzitás (DRS), %b  Felületi borítottság, %c
 (SiO2/Al2O3 arány)

Pd-Pt USY(310) 61,9 13,7 77,9
Pd-Pt USY(13,9) 57,1 17,4 69,5
Pd-Pt SiO2-Al2O3 
 (13% Al2O3 + 87% SiO2) 60,8 8,6 85,9
Pd-Pt SiO22 67,6 10,5 84,5
 (átlagos pórusméret 3nm)
Pd-Pt SiO2 40,9 1,0 97,6
 (átlagos pórusméret 10nm)
Pd-Pt γ-Al2O3 76,6 1,1 98,6
a DR – a nemesfém felületi alakulatok diszperzitása 300°C-on történô redukálást követôen. 
b DRS – a nemesfém felületi alakulatok diszperzitása 300°C-on történô redukálást és 280°C-on 500 mgS/kg kén-hidrogént tartalmazó hidro-
géngázban történô szulfi dálást követôen.
c A nemesfém felületi alakulatok kénnel való borítottsága: Θ=(DR-DRS)/DR, %.

1. Táblázat
A katalizátorhordozó hatása a katalizátor kéntûrésére 
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6. Ábra 
Tetralin hidrogénezésének sebességi állandója és a katalizátorok 
relatív aktivitása a SiO2/Al2O3 arány függvényében (alapanyag: 30% 
tetralin, 69,7% n-hexadekán, 0,3% dibenzitiofén [500 ppm], Pd/Pt 
arány: 4, összes fémtartalom: 1,2-1,3%, hômérséklet: 280°C, nyo-
más: 40 bar, reakcióidô: 24 óra, WHSV: 16 h-1) 7. Ábra 

A Brönsted és Lewis savas centrumok koncentrációjának változása 
az SiO2/Al2O3 arány függvényében különbözô HY-típusú katalizá-
toroknál 
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8. Ábra 
A platina- és a palládium-szulfi dok egyensúlyi adatai a hômérséklet 
függvényében
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zeolit hordozós katalizátorok rendelkeztek (USY-
nak a SiO2/Al2O3=15-40 értékek felelnek meg) 
(6. ábra). A gyengén savas karakterû zeolitok 
(nagy SiO2/Al2O3 mólarány) esetén a kén je-
lenlétének hatására tapasztalt nagymértékû ak-
tivitáscsökkenést a Brönsted és Lewis savas 
centrumok kis koncentrációjával magyarázták 
(7. ábra). A savas helyek elektron-akceptor tu-
lajdonságúak, azaz a nemesfém és a katalizá-
torhordozó közötti kölcsönhatások következ-
tében elektront vontak el a nemesfém felületi 
alakulattól, amelynek következtében csökkent 
a nemesfém és a kén közötti kötéserôsség. A 
gyakorlatilag nem savas karakterû zeolit katali-
zátorhordozó esetén (SiO2/Al2O3 mólarány: 600-
1000) nem alakult ki elektronhiány a nemesfém 
aktív centrumokon, ezért a nemesfémhez erôsen 
adszorbeálódott a kén és jelentôsen csökkentet-
te a katalitikus aktivitást. A kis SiO2/Al2O3 arányú 
(SiO2/Al2O3 arány = 5,6-15), azaz erôsen savas 
HY típusú katalizátor gyengébb aktivitását és ki-
sebb kéntûrését a kevesebb mezopórussal és a 
zeolit hidrofi l tulajdonságával magyarázták [11]
Megállapították, hogy a katalizátorhordozó klór-
tartalma – amely a Pd(NH3)4Cl2 és Pt(NH3)4Cl2 
impregnálószerek felhasználásából és a visz-
szamaradt anyagok nem tökéletes eltávolításá-
ból maradtak a katalizátorhordozóban – nagy-
mértékben befolyásolja (növelte) a nemesfém 
tartalmú katalizátoroknak kénnel szembeni el-
lenállóképességét. Ezt a katalizátorok kisebb 
mértékû zsugorodásával, illetôleg a szulfi dálást 
követô kisebb mértékû kénnel való felületi borí-
tottsággal magyarázták [10].

N E M E S F É M  A K T Í V  C E N T R U M O K 
T U L A J D O N S Á G A I
A nemesfémek az alapanyagban levô kénnel 
különbözô stabilitású nemesfém-szulfi dokat ké-
peznek. A 2. táblázatban ezen vegyületek né-
hány fontosabb jellemzôit és termodinamikai 
adatait foglaltuk össze [10,12], illetôleg a 8. áb-
rán a hômérséklet függvényében meghatározott 
egyensúlyi adataikat mutatjuk be.
Ezen katalitikusan aktív fémek affi nitása a kén-
hez a következô sorrendben változik 
Pt-S>Pd-S, amely egyértelmûen magyarázza a 
Pd nagyobb kéntûrését, vagy a Pt nagyobb kén-
érzékenységét. Megállapítható, hogy a hô mér-
séklet növelésével, vagy a P(H2S)/P(H2) csök-
kentésével az egyensúly a fém fázis felé tolódik 
el. Ha M1 (Pt) és M2 (Pd) fémeket együttesen 
alkalmazunk a katalizátor felületén és ezek affi -
nitása kénhez M1-S > M2-S sorrendben változik, 
akkor az egyensúlyi állandó (Kp) feltételezve az 
alábbi reakcióegyenletet a következô képlettel 
határozható meg:

M1(s) + H2S(g) = M1S(s) + H2(g),

 

Ahol: α(M1S) = 1, feltételezve, hogy kettôs szul-
fi d nem képzôdik, 
α(M1)<1, 
ÁÁa termodinamikai aktivitás, 
S a szilárd fázis.
Ezek alapján bebizonyították, hogy M1=Pt és 
M2=Pd esetén a Pt felületi alakulat kéntûrése na-
gyobb, azaz kisebb mértékû a PtS képzôdése Pd 
jelenléte esetén, mintha csak önmagában lenne 
jelen a katalizátor felületén azonos egyéb körül-
mények (katalizátorhordozó, alapanyag, mûveleti 
paraméter) mellett. Egységnyi mennyiségû PtS 
képzôdéséhez ötször nagyobb mennyiségû kén-
re van szükség ha Á(Pt)=0,2 (azaz 1 Pt mellett 
4 Pd van jelen), mintha Á(Pt)=1 (azaz ha csak 
a Pt lenne jelen). Ez alátámasztja azon kísérleti 
eredményeket, miszerint kétfémes Pt,Pd/USY 
(SiO2/Al2O3=15-40) zeolit katalizátorok esetén 
Pd/Pt: 4:1 nemesfém atomarány mellett volt a 
katalizátornak legnagyobb a kéntûrése [12]. 
Nem teljesen tisztázott azonban, hogy a Pt-Pd 
részecskék felületére és annak fôtömegére is 
ugyanazon egyensúlyi hányados érvényes e [12], 
ugyanis kis nemesfém-diszperzitású katalizátorok 
esetén a nemesfém-részecskék összesített felü-
lete kicsi, azaz a nemesfém legnagyobb részben 
a részecske fôtömegében helyezkedik el és nem 
a felületen. A platina és a palládium szublimáci-
ós és felületi energiáinak különbsége miatt (Pd.: 
2100 mJ/m2, Pt.: 2550 mJ/m2) bekövetkezhet a 
kétfémes katalizátorok felületén a nemesfémek 
szegregációja is. Ez várhatóan megváltoztatja a 
lokális Pd/Pt atomok arányát, amely az elôbbi 
meggondolás alapján befolyásolja a katalizátor 
kéntûrését is, erre azonban csak bizonytalan 
számítások állnak rendelkezésre. Rossett és 
mtsai. [13] kubooktaéder szerkezetû Pd-Pt felü-
leti alakulatokat hoztak létre lézeres gôzöléssel, 
és a Pd szegregációját vizsgálták Monte-Carlo 
szimulációs módszerrel. Deng és mtsai. szintén 
a Pd szegregációját mutatták ki kétfémes Pd-Pt 
katalizátoroknál és megállapították, hogy a szeg-
regáció mértéke a kristály tulajdonságától nagy-
mértékben függött [14]. Pd-Pt/SiO2-Al2O3 és 
Pd-Pt/zeolit katalizátorok esetén hasonló ered-
ményre vezettek Fujikawa és Hansen kutatásai 
is [15,16]. A szegregáció mértékének valamint 
lejátszódásának szabályozása nagymértékben 
befolyásolhatja a kétfémes Pd-Pt katalizátorok 
kéntûrését is, azonban még számos terület tisz-
tázásra szorul [10]. A katalizátor felületén a Pt és 
a Pd elektronszerkezete is hatással van egymás-
ra, amelyet befolyásol a felületen képzôdô szul-
fi d is. Navarro és mtsai. megállapították, hogy a 
Pt elektron donorként, míg a Pd elektron akcep-
torként viselkedik, amelynek hatására a Pt elekt-
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ronhiányos karakterû lesz, azaz kisebb mértékû 
a PtS kialakulása. Ez az egyértelmû oka a két-
fémes katalizátorok jóval nagyobb kéntûrésének 
az egyfémessel szemben [17] savas karakterû 
zeolit hordozós katalizátorok esetén. Ezen ha-
tások azonban nagymértékben függnek a kata-
lizátorhordozótól is, ugyanis Ito és mtsai. nem 
tudtak egyértelmû elektronátmenetet kimutatni 
Pt,Pd/TiO2 katalizátoroknál [18]. 
A nemesfém felületi alakulatok mérete szin-
tén nagymértékben befolyásolja a kénvegyü-
letek kialakulásának mértékét, ezzel együtt a 
kéntûrést. Megállapították, hogy a legnagyobb 
kéntûréssel az 1,4-11 nm tartományba esô ne-
mesfémrészecskéket tartalmazó katalizátorok 
rendelkeztek függetlenül a katalizátor egyéb tu-
lajdonságaitól (katalizátorhordozó tulajdonsága, 
nemesfémek száma, stb.) [19]. 

K A T A L I Z Á T O R  E L Ô Á L L Í T Á S Á N A K 
K Ö R Ü L M É N Y E I
A katalizátorok tulajdonságai mellett természe-
tesen annak elûállítási körülményei is hatással 
van a kénnel szembeni ellenálló képességre. A 
3. táblázatban összefoglaltuk különbözû kalci-
nálási hûmérséklet esetén a katalizátor (Pd-Pt/
USY, Pd/Pt atomarány: 4/1, összes fémtarta-
lom: 1,2%, SiO2/Al2O3=13,9) nemesfém aktív 
centrumainak redukálást, illetûleg szulfi dálást 
követû felületi diszperzitását valamint a két 
értékbûl számolt kénnel való borítottságot 
[20]. A kísérleti eredmények alapján megál-
lapították, hogy a nemesfémek diszperzitása 
250-350°C kalcinálási hûmérséklet között volt 
a legnagyobb, de a kis kalcinálási hûmérséklet 
kedvezett a kétfémes Pd-Pt katalizátorok felü-
leti kéntûrésének.
A redukálási hômérsékletnek a katalizátor 
kéntûrésére gyakorolt hatását a 9. ábrán szem-
léltetjük (a katalizátor kalcinálási hômérséklete 
300°C volt). Az ábrán látható a redukálást és 
a 280°C hômérsékleten 500 mgS/kg kén-
hidrogént tartalmazó hidrogéngázban történô 
szulfi dálást követôen a nemesfém felületi alaku-
latok diszperzitásának változása. A legnagyobb 
kéntûrést (azaz a nemesfém aktív centrumok 
legkevesebb kénnel való borítottságát) 300-
400°C hômérsékletû redukálást követôen ész-
leltek [20], azonban 400°C felett elkezdôdött a 
katalizátor felületének zsugorodása is. 400°C-

nál kisebb redukálási hômérsékletek esetén a 
következô sorrendben változott a katalizátorok 
felületi kén tûrése: Pd-Pt/USY(SiO2/Al2O3=13,9) 
> Pd /USY(SiO2/Al2O3=13,9) > Pt /USY(SiO2/
Al2O3 =13,9). Érdekességként jegyzik meg, hogy 
a Pt/USY(SiO2/Al2O3=13,9) egyfémes katalizá-
tor esetén nagy kéntûrést észleltek 400°C-nál 
nagyobb redukálási hômérséklet esetén.

9. Ábra 
A redukálási hômérséklet hatása a katalizátorok felületi diszperzi-
tására és kéntûrésére

Yoshimura és mtsai. [21,22] közleményükben 
különbözô módszerrel történô Yb-val modifi kált 
Pd-Pt/Yb-USY zeolit katalizátor aromástelítô 
hatékonyságát vizsgálták tetralin modellvegyü-
let felhasználásával. Megállapították, hogy az 
Yb-mal ioncserével történô modifi kálás során a 
hordozón erôsen savas centrumok jöttek létre, 

Fém vagy fém-szulfi d Molekulatömeg, g/mol  Olvadáspont, °C  Képzôdési entalpia, kJ/mol Szabadenergia, kJ/mol
Pd 106,42  1555   0  0
Pt 195,08  1769   0  0
Pd4S 457,75  ~761  -69,04  -68,24
PdS 138,49  ~1000  -70,71  -66,72
PtS 227,15  ~1330  -83,09  -77,54

2. Táblázat
A Pd, Pt és ezek kénnel alkotott vegyületeinek fontosabb tulajdonságai
 

Tulajdonság  Kalcinálási hômérséklet, °C
  220 320  410  510
Diszperzitás, DR, %  47,2 57,3  42,8  33,3
Diszperzitás, DRS, %  14,1 17,1  12,0  8,5

   70,1 70,1  72,0  74,5, %

a DR – a nemesfém felületi alakulatok diszperzitása 300°C-on történô 
redukálást követôen. 
b DRS – a nemesfém felületi alakulatok diszperzitása 300°C-on történô 
redukálást és 280°C-on 500 mgS/kg kén-hidrogént tartalmazó hidro-
géngázban történô szulfi dálást követôen.
c A nemesfém felületi alakulatok kénnel való borítottsága: Θ=(DR-
DRS)/DR, %.

3. Táblázat
Pd-Pt USY katalizátorok kalcinálási hômérsékletének hatása a fém 
diszperzitására (Pd/Pt atomarány: 4/1, összes fémtartalom: 1,2%, 
SiO2/Al2O3=13,9)
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míg a Pd-Pt fázis diszperziója csökkent. Az Yb 
impregnálással történô modifi kálást követôen 
azonban a katalizátorhordozón szelektíven csök-
kent az erôsen savas centrumok erôssége, 
anélkül, hogy a savas centrumok koncentrációja 
csökkent volna, amely a katalizátoron levô Pd-
Pt fázis diszperzitásának növekedését eredmé-
nyezte. Ennek következtében nôtt a katalizátor 
kéntûrése is. 

M Û V E L E T I  P A R A M É T E R E K  H A T Á S A
Az elôzôekben már említettük a hidrogén és a 
kén-hidrogén parciális nyomásának hatását a 
felületen képzôdô fém-szulfi dok mennyiségé-
re. Természetesen ezek mellett a hômérséklet 
szintén befolyásolja ezeket a folyamatokat. 
Különbözô hômérsékleten 500 mgS/kg kén-
hidrogént tartalmazó hidrogénáramban szulfi dált 
Pt,Pd/USY katalizátor szulfi dálás utáni felületi 
diszperzitását valamint a felületi alakulatok kén-
nel való borítottságát a 4. táblázatban foglaltuk 
össze [10]. A felületi diszperzitás a szulfi dálás 
hômérsékletével nôtt, a kénnel való borítottság 
pedig csökkent. Ez a fém-szulfi dok termodinami-
kai viselkedésébôl vezethetô le, azaz a nemesfé-
mek kéntûrése termodinamikai hatásokkal sza-
bályozható.

A L A P A N Y A G  H E T E R O A T O M -
T A R T A L M Ú  V E G Y Ü L E T E I  É S  A Z O K -
B Ó L  H I D R O G É N E Z É S S E L  K É P Z Ô D Ô 
T E R M É K E K  H A T Á S A
Az elôzôekben bemutattuk a kén-hidrogénnek 
a nemesfém-tartalmú katalizátorok aktivitására 
gyakorolt fôbb hatásait. Az aktivitáscsökkenést 
azonban nagymértékben befolyásolja a kénve-
gyület jellege is.

1-metilnaftalin 1-metiltetralinná történô hidro-
génezését Pt-Pd/USY (Si/Al: 2,5, Pt-tartalom: 

0,3%, Pd-tartalom: 0,5%) katalizátoron 800 
mgS/kg kéntartalmú alapanyag nem befolyá-
solta, amelynek oka az 1-metilnaftalin elsô 
gyûrûjének gyengébb aromás jellege és ezzel 
együtt könnyû hidrogénezhetôsége volt (10. 
ábra) [23]. A 2. és 3. lépés (a metiltetralin hid-
rogénezése metildekalinná és a metiltetralin 
gyûrûnyitása pentil-benzollá) lejátszódásának 
mértéke azonban nagymértékben függött a 
jelenlevô kénvegyület minôségétôl (5. táblázat). 
A metiltetralin további hidrogénezésének sebes-
sége kén-hidrogén jelenlétében csökkent a leg-
nagyobb mértékben, vagyis a hidrogénezô aktív 
centrum sokkal érzékenyebb a kén-hidrogénre, 
mint a többi kéntartalmú heterociklikus vegyület-
re. A gyûrûnyitás sebessége a hidrogénezéssel 
ellentétesen változott a különbözô kénvegyületek 
esetén. Feltételezték, hogy a dibenziotiofén és a 
tiofén a fémes aktív centrumokon kén-hidrogénre 
és egyéb vegyületekre (pl.: tiofén esetében bu-
tánra, buténre; dibenzotiofén esetében bifenilre) 
bomlik szét. Ennek hatására csökkent a hidrogé-
nezés sebessége és nôtt a hidrogenolízise. 
A kéntartalmú vegyületek mellett a kôolajipari 
középpárlatok jelentôs mennyiségû nitrogén- 
tartalmú vegyületet is tartalmazhatnak. A kô-
olajfrakciókban levô nitrogénvegyületeket alap-
vetôen négy vegyületcsoportra lehet osztani. 
Alifásaminok, amelyek nagyon kis mennyiség-
ben találhatók a magasabb forráspontú frakci-
ókban. Anilinszármazékok, amelyek a legfon-
tosabb nem heterociklikus nitrogénvegyületek. 

Ennek oka az, hogy ezek a heterociklikus nitro-
génvegyületek hidrogénezô nitrogéneltávolítása 
során, mint közbensô termékek keletkeznek, 
továbbá átalakításuk nehezebben megy végbe, 

10. Ábra 
1-metil-naftalin hidrogénezésének reakciói Pt-Pd/USY katalizátoron 
(T = 310°C, PH2 = 50 bar)

Tulajdonság  Szulfi ditási hômérséklet, °C
  200 260  280  300  360
Diszperzitás, DR, %  57,1 55,7  57,0  57,1  57,1
Diszperzitás, DRS, %  9,3 15,1  17,4  18,9  20,0
  83,7 72,9  69,5  66,9  65,0

, %

a DR – a nemesfém felületi alakulatok diszperzitása 300°C-on történô 
redukálást követôen. 
b DRS – a nemesfém felületi alakulatok diszperzitása 300°C-on történô 
redukálást és 280°C-on 500 mgS/kg kén-hidrogént tartalmazó hidro-
géngázban történô szulfi dálást követôen.
c A nemesfém felületi alakulatok kénnel való borítottsága: Θ=(DR-
DRS)/DR, %.

4. Táblázat
Pd-Pt/USY katalizátorok szulfi dálási hômérsékletének hatása a fém 
diszperzitására (kalcinálási hômérséklet: 300°C, redukálási hômér-
séklet: 300°C, Pd/Pt atomarány: 4/1, összes fémtartalom: 1,2%, 
SiO2/Al2O3=13,9, szulfi dálás 500 mg/kg kén-hidrogént tartalmazó 
hidrogén ármban, redukált katalizátor diszperzitása: DR: 57,1%)
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mint az alifásaminoké. Heterociklikus nitrogén-
vegyületek, amelyek további két csoportra 
oszthatók (5. táblázat [3]). Nem bázikus pirrol-
származékok, amelyek öttagú heterociklusos 
gyûrût tartalmaznak, és a bázikus piridin-szárma-
zékok, amelyek hattagú nitrogéntartalmú gyûrût 
tartalmaznak. 
Cosins és munkatársai megállapították, hogy az 
ammónia elôsegíti a nemesfém felületén a szul-
fi dfázis kialakulását elektrondonor tulajdonsága 
miatt már 40 mgN/kg koncentrációban is [24]. 
A nitrogénvegyületek az erôsen savas karakterû 
hordozóval rendelkezô katalizátorok aktivitását 
befolyásolják [10], mert ezeken a centrumokon 
erôsen adszorbeálódnak. Megállapították továb-
bá, hogy a nitrogéntartalmú vegyületek az egyfé-
mes Pd/USY és a kétfémes Pt,Pd/USY katalizá-
torok aktivitását nagymértékben befolyásolták, 

az egyfémes Pt/USY katalizátorok esetében 
azonban hatásuk elhanyagolható volt. 
Az elôzôekben bemutatott kutatási eredmények 
rámutattak arra, hogy a nemesfém-tartalmú kata-
lizátorok heteroatomtûrésével kapcsolatban már 
sok kutató végzett vizsgálatokat. Sok részterület 
mára tisztázásra került, de számos területen (pl.: 
a különbözô egyedi kénvegyületek egyértelmû 
hatásainak meghatározása szükséges, a nitro-
géntartalmú vegyületekkel kapcsolatosan mini-
mális kutatási eredmény áll rendelkezésre, nem 
teljesen tisztázott a nemesfémek közötti elekt-
ronátmenet problémája sem) még további kuta-
tásokra van szükség. 
Az eddigi kísérleti eredményeket összefog lal-
va a nemesfém-tartalmú katalizátorok hete roa-
tomtûrésével kapcsolatban a következô fôbb 
megállapításokat tesszük:

• a nemesfém felületi alakulatok közötti 
erôs kölcsönhatások nagymértékben 
befolyásolják a nemesfém katalizátorok 
kéntûrését,

• egyfémes Pt/hordozó vagy Pd/hordozó 

katalizátorok heteroatomtûrése kisebb 
a kétfémes Pt,Pd/hordozó katalizátoro-
kénál, amelynek oka a Pt és a Pd közötti 
elektronátmenet,

• kétfémes Pt,Pd katalizátorok esetén a 
heteroatomtûrés szempontjából optimális 
Pd/Pt atomarány: 4:1,

• a kétfémes Pd-Pt/hordozó katalizátorok 
közül a legnagyobb kéntûréssel a zeolit 
hordozós katalizátorok rendelkeznek, 
közülük is az USY (SiO2/Al2O3=15-40 
arány) típusúak, mert ezek rendelkeznek 
elegendô savassággal,

• kétfémes katalizátorok esetén a Pd-Pt fe-
lületi alakulatok megfelelô homogenitása 
döntô szerepet játszik a kéntûrés szem-
pontjából,

• kétfémes katalizátorok esetén az egyes 
fémek szegregációját is megfi gyelték, 
azonban ennek szabályozhatósága még 
nem teljesen tisztázott,

• a nemesfém felületi alakulatok mérete is 
dön tô a heteroatomtûrés szempontjából, 
a legnagyobb heteroatomtûréssel az 
1,4-11 nm tartományba esô nemesfém-
részecskéket tartalmazó katalizátorok 
rendelkeznek,

• a kétfémes Pd-Pt/USY katalizátorokon a 
szulfi dfázis különbözô mértékben alakul ki 
a kéntartalmú vegyületek és a gázfázisú 
kén-hidrogén hatására,

• a kéntartalmú vegyület(ek) hatására az ak-
tív hidrogénezô Pd-Pt centrum kiegészül a 
PdSx/PtSx felületi szulfi d fázissal,

• nem savas zeolit esetén nagyobb mérték-
ben PdSx, míg savas zeolit esetén inkább 
PtSx képzôdik a katalizátorhordozó és az 
aktív fém közötti kölcsönhatások miatt, 
ennek kialakulását szabályozni lehet az 
elôállítás (leginkább az impregnálással) 
körülményeivel,

• a savas zeolit enyhén bázikus jellegû Yb-
vel történô modifi kálása során nô a Pd-Pt 
felületi alakulatok stabilitása, elôsegíti a 
PdSx képzôdését a Pt/Sx helyett valamint 
minimálisra csökkenti ezen felületi alakula-

5. Táblázat
Különbözô kéntartalmú vegyületek hatása a Pt-Pd/USY katalizátor 
hidrogénezô aktivitására (alapanyag kéntartalma: 800 mgS/kg)

Bázikus nitrogén vegyületek, piridin-származékok

Nem bázikus nitrogén vegyületek, pirrol-származékok

piridin  kinolin  akridin

pirrol  indol  karbazol

6. Táblázt
Heterociklusos nitrogénvegyületek

Kénvegyület Hidrogénezés sebessége, %
  2. lépés   3. lépés
 (metilteralin → metildekalin)  (metiltetralin gyûrûnyitása 
    pentilbenzollá)

Kéntelen alapanyag   95   4
Dibenzotiofén   70   7  
Tiofén   60   9,5
Kén-hidrogén   35   12
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tok zsugorodása is; az Yb termodinamikai 
adatai alapján „kénnyelôként” funkcionál 
a katalizátoron, 

4. Konklúzió
A kôolajfi nomítói középpárlatok aromástartalom-
csökkentése napjaink egyik fontos kutatási te-
rülete. Ezen belül is jelentôs kutató-fejlesztô te-
vékenység folyik mind az átmenetifém/hordozó, 
mind pedig a nemesfém/hordozó katalizátorok 
aromáshidrogénezô aktivitásának növelésére. 
A gázolajok aromástartalmának csökkentésé-
re tehát számos katalizátor ismert. Ezek az 
alapanyag összetételétôl és a megkívánt ter-
mékminôségtôl függôen különbözôképpen hasz-
nálhatók az aromástartalom csökkentésére. 
Minden katalizátor esetében vannak azonban 
korlátok alkalmazási területükre és -körülménye-
ikre vonatkozóan.
Átmenetifém/hordozó katalizátorok közvetett 
jelentôségûek az aromástartalom-csökkentés 
szempontjából, azonban a szigorú minôségi 
követelményeknek is megfelelô dízelgázolajok 
elôállításához már elengedhetetlen a mély kénte-
lenítés megvalósítása is. A mély kéntelenítés tar-
tományában már a sztérikusan gátolt kénvegyü-
letek nagy részét is kénteleníteni kell, amelynek 
egyik lehetôsége a közvetett, azaz hidrogénezô 
úton történô kéneltávolítás. Ezért elengedhetet-
len ezen katalizátorok hidrogénezô aktivitásának 
növelése. A kutatás-fejlesztések leginkább a ka-
talizátor-adalékok (pl.: P-, F- és B-vegyületek), a 
háromfémes (NiMnMo) katalizátorok valamint a 
katalizátorok elôállításának irányában folynak. 
A mély aromástartalom-csökkentésre a nemes-
fém/hordozó katalizátorok jelentik jelenleg a leg-
jobb megoldást. Ezek fô fejlesztési irányvonala 
a heteroatomokkal szembeni ellenállóképesség 
javítása a hidrogénezô aktivitás növelése mellett. 
Ezzel kapcsolatban már jelenleg is nagyon sok 
kutatási eredmény ismert, azonban még mindig 
számos, tisztázatlan, vagy kevésbé tisztázott 
részterület van. 
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Abstract

As of January 1, 2008 maximum sul-
fur content of heating oils is 1000 mg/
kg. With regard to this, I examined as 
an alternative the possibility of mixing 
the TVK produced C9+ fraction with 
heating oil in the Gasoil-mixing unit of 
Danube Refi nery and it was clear that 
mixing these two materials would have 
several benefi ts. I have defi ned the op-
timal recipe based on the quantity of 
C9+ fraction produced in TVK and the 
preliminary heating oil market demands 
in 2008. A study was made by DS De-
velopment department on the stability 
of C9+ and heating oil mixture and it 
confi rmed that these materials can be 

mixed. In this year, premium quality 
heating oils with 10 mg/kg sulfur will 
be launched on the Austrian and Ger-
man markets. As the Danube Refi nery 
produced heating oils are mainly mar-
keted in these countries it is necessary 
to produce premium quality heating 
oil in Danube Refi nery in order to pre-
serve our competitiveness. Should this 
happen, desulphurization of heating oil 
components will become necessary to 
be able to meet diesel and heating oil 
market demands.

Összefoglalás:

2008. január 1-tôl max. 1000 mg/kg 
kén tartalom elôírás vonatkozik a tü-
ze lôolajokra. Ennek ismeretében vizs -
gáltam meg a TVK-ban keletkezô C9+ 
frakció alternatív felhasználási le he-
tôségeként tüzelôolajba való elkeve-
rését a Dunai Finomító Gázolajkeverô 

Csordásné Tilhof Zsuzsanna (27)
E-mail: zstilhof@mol.hu
Vegyészmérnök, Termelési Folyamat Irányítás 
Százhalombatta

C9+ frakció elkeverésének le he  -
tôségei a Dunai Finomítóban

Fiatal mérnökök pályamunkáiból

A Termékelôállítás és Kereskedelem Divízió in-
tegrált Finomítás szervezete – 2007-ben második 
alkalommal – fi atal mérnök munkatársai számára 
pályázatot hirdetett meg. A verseny több célt is 
szolgált: egyrészt a szervezetben dolgozó tehet-
séges, magasan kvalifi kált, ambiciózus mérnökök 
jobb megismerését, a fi atal diplomások szakmai 
és angol nyelvi tudásának fejlesztését, karrierjük 
megalapozását és támo gatását, s nem utolsó 
sorban az innovatív ötletek, újítások megismeré-
sét és esetleges hasznosításának lehetôségét. 
A 2007. januárjában meghirdetett 2. Fiatal Mér-
nökök Programja pá lyázaton az integrált Fino-
mítás szervezetben dolgozó, maximum 35 éves 
munkatársak vehettek részt, akik pályamunkáját 
közvetlen vezetôjük elôzetesen elfogadta. A 
dolgozatok elkészítésére a kiírás négy hónapot 
biztosított. A felhívás szerint a versenyre egyéni 
indulók, illetve maximum háromfôs csoportok je-
lentkezhettek. A pályázatokat angolul vagy anya-
nyelven lehetett megírni.

A felhívásra összesen negyvenegy pályázat ér-
kezett be: húsz dolgozatot szlovák mérnökök, 
huszonegyet magyar kollégák adtak be. A 2007. 
október 4-én Balatonkenesén megrendezett 
dön tôbe összesen huszonegy, tíz szlovák és ti-
zenegy magyar dolgozat jutott be. 
A verseny gyôzteseinek és helyezetteinek le-
hetôséget adtunk arra, hogy munkájukat a MOL 
Szakmai Tudományos Közleményekben publikál-
ják. Ezek az írások a részben a következô oldala-
kon, részben a lap 2008/2 számában olvashatók. 
A publikációk a szerzôk, illetve szer zôi csoportok 
saját javaslatokat megfogalmazó önálló munkái, 
esetleges megvalósításukhoz erre irányuló külön 
döntések szükségesek. Ugyanakkor a bemuta-
tott munkákból egyes gondolatok már megvaló-
sításra kerültek, illetve az erre való felkészülés 
folyamatban van.

A MOL Szakmai Tudományos Közlemények 
2007/2. számában részletes beszámolót kö-
zöltünk a pályázatról és a nyertesekrôl.
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üzemében. A TVK C9+ frakciójának 
ke veréshez való felhasználása számos 
elônnyel járna. Meghatároztam az op-
timális keverési receptet, melynél fi -
gyelembe vettem a TVK-ban keletkezô 
C9+ frakció mennyiségét és a 2008 évi 
tüzelôolaj igényeket. A DS Fejlesztés 
által készített, a termékek stabilitását 
vizsgáló tanulmány megerôsíti a C9+ 
frakció elkeverhetôségét tüzelôolajban. 
Idén ausztriai és német piacainkon vár-
hatóan megjelennek a 10 mg/kg kén-
tartalmú prémium tüzelôolajok. Mivel 
fôként Ausztriában és Németországban 
kerülnek értékesítésre a Dunai Finomító-
ban kevert tüzelôolajok, várható, hogy a 
versenyképesség megôrzése érdekében 
a tüzelôolajokat prémium minôségben 
kell kevernünk. Amennyiben ez bekövet-
kezik a tüzelôolaj keverôkomponensek 
kénmentesítése is szükségessé válik, 
hogy fedezni tudjuk a motorikus illetve 
a tüzelôolajigényeket.

Az utóbbi évtizedben a gázolajok minôség elô-
írásai jelentôsen szigorodtak. A tüzelôolajok 
esetében a kéntartalomra vonatkozó elôírás 
változott. 2008 január 1-tôl max. 1000 mg/kg 
kéntartalom elôírás vonatkozik a tüzelôolajokra. 
Ennek ismeretében vizsgáltam meg a TVK-ban 
keletkezô C9+ frakció alternatív felhasználási 
lehetôségeként tüzelôolajba való elkeverését a 
Dunai Finomító Gázolajkeverô üzemében. A TVK 
C9+ frakciójának keveréshez való felhasználá-
sa számos elônnyel jár. Ezek ismerete alapján 
megfontolás tárgyát képezheti, hogy a jelenlegi 
egyszerû értékesítés helyett nem célszerûbb-e 
keverôkomponensként való felhasználás.
 
C9+ frakció keletkezése

A C9+ frakció számos területen keletkezik a MOL 
csoport gyáregységei közül. A keletkezett anyag 
minôségi tulajdonságaitól függôen különbözô fel-
használási területeken alkalmazható. Az alábbi-
akban ezek ismertetésére kerül sor:

DUFI:
•  Pentánmentesítô üzem fenékterméke: ~50 

kt/év:
  Elôny: alacsony kéntartalom, szûk desztilláci-

ós tartomány (gázolaj), kiváló hidegtulajdon-
ság

  Hátrány: magas végforráspont benzinekhez 
képest

• Aromás üzem BTX maradék:~15 kt/év 
 Elôny: alacsony kéntartalom, végforráspont
  Hátrány: 100°C-ig átdesztillált mennyiség 

(E100)

TVK:
•  Olefi ngyár I-II termék ~45 kt/év 
  Elôny: desztillációs tulajdonság, hidegtulaj-

donság
  Hátrány: magas kéntartalom

Jelenlegi felhasználás

A különbözô technológiák során keletkezô C9+ 
frakciók kéntartalma a kénmentestôl a – 400 
ppm kéntartalmúig változik. A Slovnaftban a C9+ 
frakció, mint motorhajtóanyag komponens kerül 
elkeverésre.
Hasonlóképpen a DUFI-ban keletkezô két 
anyagáram értékes keverôkomponensként való 
felhasználása már megoldott. Az elôzôekben fel-
sorolt elônyök illetve hátrányok fi gyelembe vé-
telével a jelenlegi felhasználás a következôképp 
alakul.
Az Aromás üzem C9+ frakcióját a motorben-
zin keverô üzem (BTK) a Reformáló-4 üzem 
reformátuma mellé fogadja, és motorbenzinbe 
keveri el. 
A Pentánmentesítô üzem fenéktermékét a GTK 
(gázolajkeverô) üzembe tárolják a HDS gázolajjal 
együtt, K2 komponensként. A gyûjtött kompo-
nenst gázolajkeveréshez használják (motorikus 
gázolaj, tüzelôolaj). Korábbiakban motorbenzibe 
is bekevertük, azonban a végforráspontja miatt 
ez az anyagáram problémát okozott a végforr-
pont érték beállítása során.
A fenti két anyagáram kénmentes (PEM fenék: 
0,1 mg/kg; Aromás üzemi C9+ frakció < 1 mg/
kg.) amely, fontos tulajdonság a 10 mg/kg alatti 
kéntartalmú motorbenzin illetve motorikus gáz-
olaj keverés esetén.
A TVK-ból származó C9+ frakciót jelenleg 
Tiszaújvárosban a Tiszamenti Erômû részé-
re gyûjtjük a TIFO-ban, majd minôsítés után 
tüzelôolajként értékesítik C9+ tüzelôolaj termék-
néven. Az összegyûjtött anyag, minôsítés után 
sarzsonként kerül át a Tiszamenti Erômûbe el-
tüzelésre ~3500 t/hó mennyiségben. Az elem-
zését az 1. táblázatban szereplô termékminôség 
elôírás alapján végzik.
A dolgozatom célja a TVK-ban keletkezô C9+ (45 
kt/év) gázolaj-keverôkomponensként történô 
felhasználási lehetôségeinek vizsgálata volt.

Felhasználási lehetôségek

A következô táblázat a K2 komponensként al-
kalmazott PEM fenék illetve a vizsgálat tárgyát 
képezô C9+ frakció fôbb tulajdonságait mutatja 
be.
Az elemzési adatok alapján látható, hogy a jelen 
komponens (C9+) motorbenzin illetve motorikus 
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gázolajkeveréshez nem alkalmas, az alábbi táblá-
zatban (2.táblázat) kiemelt minôségi tulajdonsá-
gok miatt:
A további alternatívák kereséséhez szükség volt 
a C9+ frakció szélesebb körû laborvizsgálatára. 
Ehhez a TIFO-ban lévô gyûjtôtartályból (20005 j. 
tartály) vett mintából további elemzéseket kellett 
elvégezni, ezek eredményei a 2. táblázatban ta-
lálhatóak.
A táblázat alapján látható, hogy jelen anyagáram 
csak tüzelôolajok keveréséhez alkalmazható az 
alábbi kritikus minôségek fi gyelembevételével:
• sûrûség,
• kéntartalom,
• cetánszám.

A naponta ~100t mennyiség illetve a rendel-
kezésre álló komponenstartályok és rendsze-

rek nem teszik lehetôvé, hogy külön tartályba 
gyûjtésre kerüljön a Dunai Finomítóban. Egy má-
sik keverôkomponens mellé való fogadása azon-
ban szóba jöhet, ahogyan a PEM fenékterméke 
a HDS gázolaj mellé elhelyezve elkeverhetô. 
Megvizsgálva a meglévô keverôkomponensek 
tulajdonságait a K3 komponens (desztillációs 
gázolajok) erre megfelelônek mutatkozik.
A desztillációs üzemek gázolajait további feldol-
gozásuk szerint gázolajkeveréshez illetve üzemi 
alapanyagként (GOKM-1, GOKM-3) gyûjtik. A 3. 
táblázat az AV üzemi NGO illetve VGO-ból foga-
dott K3 komponens minôségi adatait mutatja be
Ezen komponensáram illetve a C9+ frakci ó 
megfelelô arányú elkeverésével egy jobb mi-
nôségû (alacsonyabb kéntartalom, alacsonyabb 
CFPP ill. Zp) K3 komponens keverhetô ki.

Vizsgált tulajdonság PEM fenék TVK C9+ frakció
Sûrûség, [g/cm3] 0,885-0,887 0,9197
KFP, [°C] 162 165
T50%, [°C] 175 180
T95%, [°C] 198 247
VFP, [°C] 198 273
Lobbanáspont, PM, [°C] 55 50
Kéntartalom, [wppm] 0,1 ~400
Aromás tart., [m/m%] 99 94
Cetánszám ~10 <10

2. táblázat
Motorbenzinbe és motorikus gázolajba való keverés minôségi korlátai

Vizsgálat  Elôírás
Sûrûség 15 °C-on g/cm3 max. 0,9600
Kéntartalom %(m/m) max. 0,20
Folyáspont C_fok max. -30,0
Kinematikai viszkozitás 20 °C-on mm2/s 1,00 – 8,00
350 °C-ig átdesztillált mennyiség %(V/V) min. 95,0
Báriumtartalom mg/kg max. 1,00
Ólomtartalom (mg/kg) mg/kg max. 1,00
Vanádiumtartalom (mg/kg) mg/kg max. 0,50
Korróziós fokozat, 3ó, 50°C, A módsz.  max. 1b
Víztartalom %(m/m) max. 0,1
Fûtôérték MJ/kg min. 40,00
Krómtartalom (mg/kg) mg/kg max. 1,00
Cleveland lobbanáspont C_fok min. 55
Kalciumtartalom (mg/kg) mg/kg max. 10,00
Cinktartalom (mg/kg) mg/kg max. 2,00
Kobalttartalom mg/kg max. 1,00
Nikkeltartalom (mg/kg) mg/kg max. 2,00
Arzéntartalom mg/kg max. 1,0
Nátrium- és káliumtartalom mg/kg max. 1,0
Mechanikai szennyezôdés (mg/kg) mg/kg max. 30
Kadmiumtartalom mg/kg max. 1,00
Fémek és arzén együtt mg/kg max. 25,00

1. táblázat
 C9+ tüzelôolaj termékminôség (forrás: termékkatalógus)
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Bekeverési arányok, keverési 
receptek

A következô fejezet a rendelkezésre álló K3 
komponens (kénes gázolaj), valamint C9+ frak-
ció elkeverhetôségét, illetve a ”kevert” K3 kom-
ponens felhasználhatóságának lehetôségeit, ke-
verési recepteket ismerteti.

Az AV üzemi gázolajok, illetve C9+ frakció keveré-
si arányainak különbözô értékeit illetve minôségi 
paramétereket a 4. táblázat szemlélteti.
A számítással kapott minôségi paraméterek alap-
ján a DIN/0.2 és Anderes tüzelôolaj minôségi 
elôírásokat fi gyelembe véve bekeverhetôségi 
arány 90:10 és 60:40 v/v%-os eloszlás (AV 
üzemi NGO és VGO:C9+) között mozoghat 
kéntartalom függvényében. Az 1. ábrán látható 
a kéntartalom csökkenés, amelyet a C9+ frakció 
bekeverése eredményezett.
A késztermék minôségi paraméterek, melyek a 
bekeverést tovább korlátozták az alábbiak:
• Cetánindex,
• Cetánszám,
• CFPP.

Amennyiben a bekeverési arányt növelni akarjuk 
úgy tüzelôolajok esetén cetánszám növelô ada-
lékra van szükség. Ebben az esetben a felhasz-
nálhatóság arány akár 30:70 v/v%-os is lehet.
A megfelelô bekeverési arányhoz (K3:C9+) szá-
mítással meghatároztuk a optimális keverési re-
ceptet, az alábbiak fi gyelembevételével.

•  K2 komponens: 18 v/v% állandó érték opá-
losságot okozó víztartalma miatt,

•  K5 komponens: 10 v/v% állandó érték, JET 
A-1 gyártás miatt (alapanyag),

•  K1 komponens: GOKM-3 üzem gázolajból ki-
adva.

•  Minôségszigorodás: 2008. január 1.-tôl max. 
1000 mg/kg kéntartalom elôírás az összes 
tüzelôolaj esetében. 

Figyelembe vettük továbbá a keverô rendszer 
kapacitás korlátait is 550m3/h keverési sebes-
ség mellett:
• K5 komponens: max. 11 v/v%,
• K3 komponens: max. 30 v/v%.

A 5. táblázat a keverési receptúrákat, illetve a 
hozzátartozó számított késztermék minôségeket 
mutatja be:
Jól látható, hogy bizonyos keverési arányoknál 

4. táblázat
K3 és C9+ keverési arányok és minôségek

1. ábra
K3 és C9+ frakció keverék kéntartalom változása.
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Vizsgált tulajdonság K3 komponens 
Sûrûség, [g/cm3]   0,848
KFP, [°C] 165,1
T10%, [°C] 231,5
T50%, [°C] 309,2
T90%, [°C] 356,0
T95%, [°C] 368,3
VFP, [°C] 377,3
Cetánindex 55,4
Cetánszám 54,4
E250 [v/v%] 16,6
E350 [v/v%] 86,5
E360 [v/v%] 91,9
E370 [v/v%] 95,5
Kinematikai viszkozitás 40°C, [mm2/s] 4,1
CFPP, [°C] 1,7
Zavarosodási pont, [°C] 3,7
Folyáspont, [°C] 0
LP, PM, [°C] 61,3
Kéntartalom, [mg/kg] 7705
Korróziós fokozat 1b
Policiklikus aromás tartalom, [m/m%] 10,9
3. táblázat
K3 komponens minôség
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a minôségi elôírás nem tartható. A fô minôségi 
korlát a sûrûség elôírás volt 2. ábra.
A következô két ábrán (3. ábra és 4. ábra) a hi-
deg tulajdonságok (CFPP, zavarosodási pont) 
láthatóak. Jól látható, hogy a C9+ frakció be-
keverése mindkét tulajdonságot javítja – CFPP 
adalékolással javítható.
Több esetben a bekevert komponens meny-
nyisége szállítási kapacitás korlátba ütközött. 
Ez utóbbi a keverési sebesség csökkentésével 
orvosolható, a keverési idô meghosszabbodásá-
nak fi gyelembe vételével, ami keverési kapacitás 
csökkenést eredményezhet.

Optimális bekeverés, optimális recept

2008-ban a Finomítás tüzelôolaj igényre vonat-
kozó tervadatai és a C9+ frakció havi termelt 
mennyiségét fi gyelembe véve, kiszámítottuk az 
optimális bekeverési arányt, illetve a hozzá tarto-
zó keverési receptet.
Ennek meghatározása során fi gyelembe vettük 
az elôzetes számítások során felmerülô összes 
kapacitás, mennyiségi és minôségi korlátot.
Kiindulási feltételek:
• 355 kt Anderes keverési igény 2008-ban,
• 288 kt DIN/0,2 keverési igény 2008-ban,
•  ~3,5 kt/hó C9+ frakció keletkezése a TVK-

ban,
• Keverési sebesség: 550 m3/h.
•  Kéntartalom elôírás változás: 1000 mg/kg 

2008. január 1-tôl

Optimális C9+ frakció bekeverési arány:
(A kiindulási feltételek és a késztermék minôség 
fi gyelembevétele mellett)
60 v/v%:40v/v% (AV üzemi NGO és VGO:C9+ 
frakció)
Keverési recept:
A keverési recept meghatározásánál a korábbi 
fi x komponens mennyiségek (K2, K5) beállítása 
mellett a K1 és K3 komponens arány módosítá-
sával állítottuk be a minôségi elôírásokat. Az így 
meghatározott „optimális” recept a következô:

5. táblázat
Receptek, kevert termékek minôségei

2. ábra 
Kevert késztermékek sûrûsége és az elôírások

P
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3. ábra
Kevert késztermékek CFPP-je és az elôírások
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4. ábra
Kevert késztermékek zavarosodási pontja
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 K1: 54 v/v% K3: 18 v/v%
 K2: 18 v/v% K5: 10 v/v%

Az elôbbiekben kiválasztott bekeverési arány és 
a számított keverési recept mellett ~46,5 kt/év 
C9+ frakció elkeverhetô tüzelôolajba, a minôségi 
elôírások betartása mellett. Ez megfelel a TVK–
ban keletkezô éves mennyiségnek.
A C9+ frakció elkeverésével nemcsak a kevert 
gázolajok mennyisége növelhetô, hanem egyéb 
gazdaságossági tényezôk is elôtérbe kerülhet-
nek:
•  K1 komponens felhasználás nem változik: je-

lenlegi felhasználás 58-65v/v% tüzelôolajok 
esetén, így nincs komponens készlet veszte-
ség,

•  K3 komponensnél az AV üzemi KGO-k a 
GOKM-3 üzem alapanyagát képezhetik nö-
velve az alapanyag mennyiségét (többlet K7 
komponens mennyiség),

•  Adalék felhasználás esetleges csökkentése 
(hidegtulajdonság javító adalék),

• Értékesebb termékbe való felhasználás.

Figyelembe kell vennünk azonban a felhasználás-
sal járó hátrányos tényezôket is:
•  C9+ átszállítása TIFO- ból DUFI-ba (vasúton 

esetleg távvezetéken),
•  Szakaszos átszállítás, ezzel együtt a tüzelôolaj 

keverés ütemezésének bonyolítása.
Mindezen logisztikai feladatok és azok gazdasá-
gosságának kiszámítása elengedhetetlen a TVK 
C9+ frakciójának DUFI-ban történô felhasználá-
sának gazdasági értékeléséhez.
Ez a dolgozat alapvetôen elméleti számításokat 
tartalmaz, amelyeket laboratóriumi elemzésekkel 
és kísérletekkel kell kiegészíteni. (adalékolás, 
gyantásodási hajlam). A szakmai fórumra készí-
tett dolgozatomat kiegészíti a DS Fejlesztésen 
végzett kutatás, ami a C9+ frakció tüzelôolajok 
stabilitására gyakorolt hatását vizsgálta.
Sötétben melegen történô tárolás (ami legjobban 
jellemzi a hosszútávú normál tárolást), valamint 
az ún. „ablakteszt” hatásait vizsgálták.
A gyorsított tárolási stabilitási tesztek során a 
savszám, peroxidszám, teljes gyantatartalom, 
viszkozitás és a cetánszám tulajdonságok válto-
zása utal legjobban a termékminôség romlására.
Megállapították, hogy a C9+ frakció elônyösen 
javítja a kenôképességet és a hidegviselkedést, 
némileg rontja az oxidációs stabilitást, ami azon-
ban megfelelôen választott antioxidáns használa-
tával kezelhetô.

Konklúzió

A dolgozat célja az Olefi ngyárban (TVK) keletkezô 
C9+ frakció új felhasználási alternatívájának ke-
resése volt, hasonlóan a MOL csoport üzemei-
ben keletkezô C9+ frakció jelenlegi felhasználá-
sait fi gyelembe véve.
Laboratóriumi elemzések alapján megvizsgál-
tam a jelenleg is alkalmazott lehetôségeket. 
A jelentôsen eltérô minôségi paraméterek 
(elsôsorban sûrûség, és magas kéntartalom) mi-
att ezektôl a felhasználási módoktól eltérô alter-
natíva kidolgozására került sor.
A TVK C9+ frakció minôségi paraméterei alapján 
tüzelôolajba való keverés került kiválasztásra, 
melynek alátámasztására kísérleti számításokat 
végeztem.
A ~45 kt/év mennyiségben keletkezô C9+ frak-
ció tüzelôolaj keverôkomponensként történô al-
kalmazásához a K3 (kénes gázolaj) komponens 
a legalkalmasabb, mely AV üzemi NGO, illetve 
VGO keverékébôl áll. Az optimális bekeveré-
si arány 60:40 v/v% (AV üzemi gázolajok:C9+ 
frakció).
Az optimális bekeverési arány ismeretében meg-
határoztam a keverési receptúrát, a tüzelôolaj 
késztermék minôségi elôírások teljes körû kielé-
gítésére. A keverési recept elkészítésénél fi gye-
lembe vettem a keverôkomponensek minôségi 
és kapacitás korlátait is.
A számítással meghatározott komponens be-
keverési arányok és keverési recept arányok 
alapján, a tervezett tüzelôolaj termelési tervek 
ismeretében 2008-ban ~46,5kt C9+ frakció 
keverhetô el, ez a keletkezô mennyiséget telje-
sen lefedi.
A DS Fejlesztés által készített, a termékek 
stabilitását vizsgáló tanulmány megerôsíti a 
C9+ frakció elkeverhetôségét tüzelôolajban. A 
tüzelôolajba történô C9+ frakció elkeverést te-
hát egy lehetséges felhasználási alternatívaként 
lehet fi gyelembe venni a termelés tervezésénél.
Újabb fejlemény, hogy idén ausztriai és német 
piacainkon várhatóan megjelennek a 10 mg/kg 
kéntartalmú prémium tüzelôolajok. Mivel fôként 
Ausztriában és Németországban kerülnek értéke-
sítésre a Dunai Finomítóban kevert tüzelôolajok, 
várható, hogy ezekben az országokban követ-
ni fogjuk a piaci igényeket a versenyképesség 
megôrzése érdekében. Amennyiben a kénmentes 
tüzelôolajoknak nyílik jelentôs piaca a tüzelôolaj 
keverôkomponensek kénmentesítése a jövôben 
fontos kérdés lesz a vállalat fi nomítóiban.

Szaklektor: dr Holló András
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Abstract

The growing diesel fuel demand urged 
MOL Plc. to launch a conversion pack-
age (named Hydrocracking Project) in 
order to increase diesel fuel production 
through intensifi ed distillation capacity 
and increased refi nery conversion level. 
The most prominent item of this project 
is the realization of a Hydrocracking 
unit producing gasoil from vacuum dis-
tillates. The technology enables differ-
ent operational modes depending on 
the market need (diesel fuel or lube oil). 
Base oil production for lubes is based 
on Hydrocracking unit Unconverted Oil 
(UCO) which is dewaxed in the conven-
tional Base Oil Production Line. Dewax-
ing is done in the Solvent Dewaxing 
units. The aim of the work was to reveal 
whether capacity limit emerges during 
processing 210 kt/year UCO in Solvent 
Dewaxing unit and if it does, what are 
the possibilities of ceasing it. Investiga-
tions have revealed that there is capac-
ity limit during processing annual 210 
kt UCO in Solvent Dewaxing unit but 
minor technological changes in present 
production scheme would end capacity 
limit.

Összefoglalás

A növekvô dízelgázolaj igény miatt a 
MOL Nyrt. Hidrokrakk Projekt néven egy 
konverziós csomagot indított útjára, me-

lynek célja a gázolaj termelés növelése 
a fi nomító konverziós szintjének és a 
kôolaj feldolgozásának emelésével.
A Hidrokrakk projekt legjelentôsebb 
beruházása egy vákuumpárlatokat fel-
dolgozó Hidrokrakk üzem építése. A 
kiválasztott technológia lehetôvé teszi a 
több üzemmódban történô mûködést an-
nak függvényében, hogy a cél a gázolaj 
hozam maximalizálása, avagy a bázisolaj 
igények kielégítése. A bázisolaj gyártás 
a Hidrokrakk üzemben keletkezô ún. 
Unconverted Oil (UCO) paraffi nmente-
sítésével valósítható meg, melyet a 
MEK paraffi nmentesítô-1,2 üzemekben 
végeznek. A munka célja annak a vizs-
gálata volt, hogy ütközik e kapacitáskor-
látba a Bázisolaj- és Paraffi ngyártásban 
az évi 210 kt/év UCO feldolgozása, ha 
igen, milyen megoldási lehetôségeket 
léteznek az esetlegesen fellépô korlátok 
megszüntetésére. A vizsgálatok azt bi-
zonyították, hogy a MEK üzemek jelen-
legi technológiájával kapacitás korlátja 
van az UCO feldolgozásának, azonban a 
technológia kismértékû módosításával 
ez a kapacitáskorlát feloldható, így nem 
ütközik akadályba az évi 210 kt meny-
nyiség feldolgozása.

Az Európai Unió fi nomítói iparágának legmar-
kánsabb kihívása a motorikus gázolaj iránti 
többlet igénybôl és a benzinek értékesítésének 
csökkenésébôl eredôen fellépô piaci kiegyensú-
lyozatlanság. Az iparági szereplôk stratégiai vála-
sza olyan konverziós egységek üzembe állítása, 
melyek maximálják a gázolaj termelést, és ke-
vésbé növelik a piacra jutó benzin mennyiségét.  
Az erôs dízelesedés eredményeként a MOL cél-
piacain is jelentôs gázolaj hiány várható (12 Mt/
év a 2016. évtôl). Ennek a piaci keresletnek a 
kielégítése a Dunai Finomítóban megvalósítandó 
konverziós csomag (Hidrokrakk Projekt) révén 
valósítható meg, mely magában foglalja a feldol-
gozási kapacitás növelését, valamint új üzemek 
építését (Hidrokrakk és Hidrogéngyár üzemek).
A Hidrokakk üzem indítása a tervek szerint 

Csurka Krisztina (28)
Vegyészmérnök, TKD Finomítás 
(Hidrokrakk projekt)

Ruff József (31)
vegyészmérnök, közgazdász szakmérnök, 
TKD – Termelési Folyamatirányítás (TFI) – 
Bázisolajgyártás termelés-ütemezés 

A Hidrokrakk üzem hatása 
a MEK üzem feldolgozási 
kapacitására
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2010 végére tehetô, kapacitása 1,52 Mt/év. 
Az üzem alapanyagát vákuumpárlatok képezik, 
célterméke a motorikus gázolaj. Az üzemelési 
paramétereinek (konverzió) és az alapanyag (a 
gyártandó termék viszkozitás-fokozathoz szük-
séges vákuum desztillátumok) megfelelô meg-
választásával Group-II minôségû bázisolajok 
gyártására alkalmas paraffi nos desztillátumok is 
elôállíthatók. A kiválasztott technológiai licenzor 
(Chevron Lummus Global) által javasolt megol-
dás értelmében a Hidrokrakk üzem konverziójá-
nak éves átlagban 87%-on tartása mellett mint-
egy 210 kt/év mennyiségû bázisolaj alapanyag 
keletkezik (Unconverted Oil – UCO). Figyelem-
be véve a becsült paraffi n hozamokat, ez 165 kt/
év Group-II minôségû (ISO VG 22, 32, 100 és 
150+ viszkozitásfokozatú) bázisolaj gyártására 
elegendô, a jelenlegi hagyományos feldolgozási 
sort fi gyelembe véve. A Hidrokrakk üzem fi no-
mító feldolgozási sémába illesztését az 1. ábra 
mutatja.
A tervezés értelmében az üzem két fô üzem-
móddal rendelkezik.
Az egyik üzemmód maximális dízelolaj gyártás 
mellett kielégíti a felmerülô bázisolaj igényt is. 
Ebben az esetben a kerozin és könnyû termé-

kek mennyisége minimális, az át nem alakult 
fenéktermék (UCO) pedig alapanyagul szolgál 
a különbözô viszkozitásfokozatú bázisolajok 
gyártásánaknak, melyeket a meglévô oldósze-
res paraffi nmentesítô és hidrogénezô egységek 
segítségével dolgoz fel a Dunai Finomító.
A másik üzemmód esetében a cél az UCO-nál 
könnyebb termékek elôállítása a dízel gázolaj 
mennyiségének további fokozása érdekében. 
A konverzió ebben az esetben gyakorlatilag 
100%. Az így keletkezett kis mennyiségû UCO 
teljes egészében az FCC üzemben kerül feldol-
gozásra, ilyen üzemelés mellett természetesen 
a hidrokrakkolt alapanyagból történô bázisolaj 
gyártás nem lehetséges.

A jelenlegi Bázisolaj- és 
Paraffi ngyártás

A jelenlegi technológiai séma szerint az AV 
üzemekben keletkezô vákuumpárlatok feldol-
gozása az alábbiak szerint történik. A párlatok 
az Oldószeres Kenôolajfi nomító (továbbiak-
ban OKF) üzembe kerülnek, ahol a párlatokban 
lévô, a viszkozitási indexet és oxidációs stabili-

1.ábra
A HCK üzem illeszkedése a technológiai sorhoz

2. ábra
A jelenlegi Bázisolaj-és Paraffi ngyártás sémája.
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tást rontó aromás vegyületeket egy szelektív 
oldóképességû oldószerrel (NMP) eltávolítják. 
A vákuumdesztilláció során kapott gudronból a 
Propános Aszfaltmentesítô (továbbiakban PAM) 
üzemben propánnal kioldják a magas moleku-
lasúlyú aszfaltos-gyantás jellegû vegyületeket. 
Az itt keletkezô Bright Stock (továbbiakban BS) 
és maradékolaj (továbbiakban MO) áramok az 
OKF üzembe kerülnek további fi nomításra. Az 
OKF üzembôl a szolventált párlatok a MEK-1/2 
üzemekben kerülnek további feldolgozásra, ahol 
oldószeres paraffi nmentesítéssel eltávolítják 
belôlük a dermedô paraffi n komponenseket. A 
paraffi nmentesített olajok a Kenôolajhidrogénezô 
üzembe kerülnek (továbbiakban KOH), a mak-
roparaffi n pedig a Paraffi ngyárba (továbbiakban 
PGY). A mikroparaffi nokat a MEK-1 üzemmel 
közvetlen kapcsolatban lévô Mikrokristályos 
Paraffi n Olajmentesítô (továbbiakban MKO) 
üzem olajmentesíti. A kapott paraffi nokat 
(PGY, MKO) a Makro- illetve Mikrokristályos 
Paraffi nhidrogénezô üzemekben hidrogénezik 
(MAH, MIH), majd a kontaktfi nomító üzemekben 
derítôfölddel fi nomítják. A technológiai sort a 2. 
ábra szemlélteti.

A Hidrokrakk üzem hatása a 
Bázisolaj- és Paraffi ngyártásra

A Hidrokrakk üzem megépítése jelentôs hatást 
gyakorol a MEK üzem jövôbeli mûködésére. 
Az elôzetes számítások alapján a MEK üzembe 
~210 kt/év mennyiségû alapanyag (UCO) ke-

rül a Hidrokrakk üzembôl paraffi nmentesítésre, 
amelynek frakciókra bontása a Hidrokrakk üzem 
részét képezô vákuumdesztillációs toronyban 
történik. Az így nyert négy paraffi nos desztillátum 
(Waxy VG 22, Waxy VG 32, Waxy VG 100 és 
Waxy VG 150+) külön-külön kerül feldolgozásra 
a MEK üzemben.
A Hidrokrakk Projekt kapcsán számos koncepció 
született a Hidrokrakk üzem valamint a Bázisolaj- 
és Paraffi ngyártó üzemcsoport kooperációjára. 
Az alternatívák közül végül az 3. ábrán látható 
megoldás került kiválasztásra.
Eszerint a Bázisolaj- és Paraffi ngyártás a 
Hidrokrakk üzemben gyártott UCO termékbôl 
történik oldószeres paraffi nmentesítéssel. A 
2011-es évben a PAM és OKF üzemek csak a 
BS és MO gyártásához szükséges nehéz alap-
anyagokat dolgozzák fel, mellyel a maradékolaj 
és mikroparaffi n termékek gyártása folytató-
dik. Ezzel a megoldással a jelenlegi Group-I 
minôségû bázisolaj termékek jelentôs része 
megszûnik, helyettük ISO VG 22, 32, 100 és 
150+ viszkozitásfokozatú bázisolajok készülnek 
Group-II minôségben.
Az alábbiakban bemutatott munka célja annak a 
vizsgálata volt, hogy ütközik e kapacitáskorlátba 
a Bázisolaj- és Paraffi ngyártásban az évi 210 kt/
év UCO feldolgozása, ha igen, milyen megoldási 
lehetôségeket léteznek az esetlegesen fellépô 
korlátok megszüntetésére. A számításoknál fi -
gye lembe vett szempontok a következôk voltak:
•  a MEK üzem rendelkezésre álló kapaci-

tásának vizsgálatakor minden esetben fi -
gyelembe vették az FA 60/80 fûtôolaj 

3. ábra
A Hidrokrakk üzem kooperációja a Bázisolaj- és Paraffi ngyártással
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gyártása miatt kiesô kapacitást, melynek 
elôállítása HDS üzemi raffi nátból történik

•  a Hidrokrakk üzem termékei közül a bázisolaj 
gyártásra felhasználható anyagok a 1. táb-
lázatban láthatók. Ezek az anyagáramok a 
Hidrokrakk üzem vákuum desztillációs szek-
ciójában az UCO négy frakcióra történô desz-
tillációjával keletkeznek. A vákuumdesztilláció 
maradéka a Hidrokrakk üzembe kerül újrafel-
dolgozás céljából.

•  a 2012 évre a kereskedôk által megadott 
vevôi igények (erre a technológiára alkalmaz-
va)

•  a számítások során a kereskedôktôl szár-
mazó 2012-es piaci igények és a 2012-ben 
elôállítható termékek mennyisége közül min-
dig a kisebb érték került fi gyelembe vételre, 
hiszen nem volt cél igényen felüli mennyiség-
ben termékeket gyártani. Mivel a hagyomá-
nyos Bázisolaj- és Paraffi ngyártás feldolgozá-
si kapacitásának az OKF üzem szab határt, 
a 2. táblázatban jelölt „elôállítható mennyi-
ségek” oszlop adatainak számítása az OKF 
üzemben feldolgozható párlatok mennyisége 
alapján történt. A hazai eredetû nyersolajok 
csökkenô mennyiségének hatása, az ezekbôl 
származó termékek feldolgozásához szüksé-
ges OKF üzemi üzemidô változtatásával ke-
rült fi gyelembe vételre.

•  a feldolgozó üzem kiválasztásánál (MEK-1 
vagy MEK-2) a cél az volt, hogy azokat az 
anyagáramokat, melyekbôl mikroparaffi n vagy 
intermedier paraffi n gyártható, lehetôség 
sze rint a MEK-1 üzem dolgozza fel, hiszen 
fôként a MEK-1 üzemmel kapcsolatban lé-
vô MKO üzemben van lehetôség ezek-
nek az anyagoknak az olajmentesítésére. 
Mikroparaffi n elôállítására lehetôség van a 
MEK-2 üzemben történô paraffi nmentesítés 
után a Paraffi ngyárban is, de ez a technológia 
jelentôs többletköltséggel jár. A többletkölt-
ségnek a MKO és a PGY üzem technológi-
ai különbözôsége az oka. A MKO üzemben 
felmelegítéses technológiával, míg a PGY 
üzemben visszahûtéses technológiával 
olajmentesítik a paraffi nokat. A kétféle feldol-
gozás hozzávetôleges költségaránya: 1:1,4

•  éves üzemidô 340 nap
•  az üzem kiválasztása után (MEK-1 vagy 

MEK-2) megvizsgálták, hogy a piaci igény 

kielégítéséhez szükséges összes 
üzemidô meghaladja-e az évi 340 
napot. Amennyiben igen, úgy egy 
anyagáram megosztásával csök-
kentették az üzem terhelését, fi gye-
lembe véve a mikroparaffi n elôállítás 
költségeit is

A szükséges üzemidô meghatározásánál a piaci 
igény, a feldolgozó üzem hozama és kapacitása 
lett fi gyelembe véve, az alábbi képlet szerint:

A kiválasztott megoldás

A kiválasztott technológia értelmében a MEK 
üzem közvetlenül dolgozza fel a Hidrokrakk 
üzembôl származó 210 kt alapanyagot, a PAM 
és az OKF üzemek a BS és MO gyártásához 
szükséges nehéz alapanyagokat dolgozzák fel, 
ezzel a maradékolaj és mikroparaffi n gyártás 
folytatódik.
Ezzel a technológiai elrendezéssel gyártható ter-
mékek iránti igényt és az elôállítható mennyisé-
geket a 2012 évre vonatkoztatva a 2. táblázat 
mutatja.

A 3. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy 
az ISO VG 150 viszkozitás fokozatú paraffi nos 
desztillátum feldolgozása esetében jelentkezik 
MEK üzemi kapacitáskorlát.

         piaci igény
Üzemidô szükséglet=          Hozam × Kapacitás

2. táblázat
A kereskedôi igények és a 2012-ben elôállítható termékmennyiség

3. táblázat
A technológia üzemidô szükséglete

 HCK UCO [t/év] Olaj [t/év] Paraffi n [t/év]
Waxy VG 22 21 369 18 000 3 370
Waxy VG 32 72 447 61 000 11 450
Waxy VG 10 026 816 20 910 5 910
Waxy VG 150+ 87 551 65 090 22 460 

1. táblázat
A HCK üzembôl származó UCO és a belôle nyerhetô termékek 
mennyisége 
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Kapacitáskorlátok

A kapacitás korlátot az anyagáramok átrendezé-
sével (a MEK-1 és a MEK-2 üzem között) nem 
lehet feloldani, az üzemidô szükségletet nem 
szorítható 340 nap alá.
A MEK üzemi kapacitáskorlátok alapvetôen a 
technológia sajátosságaiból adódnak, vagyis 
míg a legtöbb kôolaj feldolgozási technológia 
környezeti hômérséklet feletti hôfokon zajlik ad-
dig az oldószeres paraffi nmentesítés a környe-
zeti hômérséklet alatt történik. A hidegenergia 
elôállítási költsége magasabb a melegenergia 
elôállítási költségénél. Az üzemben kapacitás-
korlátot
•  a hidraulikai keresztmetszetek
•  a hidegenergia elôállítása, és
•  a desztillációs kapacitás (oldószer visszanyerô 

kapacitás)
 jelentenek.

A számítások során megállapítást nyert, hogy 
jelentôs üzemidô szükséglet hiány nem jelentke-
zik. A feldolgozási kapacitás bôvítésére megol-
dást jelent a kristályosítási folyamat módosítása.
A jelenlegi gyakorlat szerint a MEK üzemekbe 
beérkezô alapanyagot (~80°C) oldószerrel hí-
gítják, majd hôcserélô csillerekben lehûtik ~30-
40°C-ra, aztán regeneratív csillerekbe vezetik. 
Itt ~0°C-ra hûl az alapanyag, a további hûtést 
(~-25°C-ra) az ammóniás csillerekben végzik, 
majd sor kerül az elsô szûrésre, hogy a kikris-
tályosodott paraffi nt elválasszák az olajtól. A 
szûrés során paraffi n mentes olajat, valamint egy 
viszonylag magas olajtartalommal rendelkezô 
paraffi nfrakciót, a gacsot nyerik. Az elsô szûrési 
lépcsô után a gacsot újra hígítják és a második 
szûrési lépcsôben (magasabb hômérsékleten) 
ismételten megszûrik.  A hûtési folyamat során 
az alapanyagot többször kell hígítani, ami a fo-
lyamat végére ~3,5x hígítást jelent. A jelentôs 

mennyiségû oldószert ezután vissza kell nyerni a 
gacsból és az olajból is.
A leírt eljárás során az összes alapanyagot le kell 
hûteni (az oldószerrel együtt) ~-20°C-ra, majd a 
szûrés végeztével a termékeket fel kell melegí-
teni oldószer visszanyerés céljából. A kristályo-
sítási folyamat módosításával megoldható, hogy 
az oldószerrel hígított (~2x) és részben lehûtött 
alapanyag már magasabb hômérsékleten 
(~15°C-on) szûrhetô legyen, így a már kikristá-
lyosodott paraffi n elválasztható legyen az olajtól. 
Az eltávolított paraffi nt már nem kell -25°C-ra 
hûteni, ezzel jelentôs mennyiségû hidegener-
gia takarítható meg, és a szükséges hidraulikai 
keresztmetszet is jelentôsen csökkenthetô. Ez-
után a gacs meleg oldószer segítségével történô 
hígítása után ~25°C-on újra szûrésre kerül. A 
gacsból ezután visszanyerik az oldószert. A 
15°C-on nyert szûrletet további hûtése és még 
kétszeri szûrése szükséges, melyet ~-25°C-
on, majd ~-15°C-on kell végezni. A ~-25°C-os 
lépcsô szûrletét oldószer visszanyerésre kell vin-
ni, a gacsot pedig meleg oldószer hozzáadásával 
hígítani, és ~-15°C-on szûrni. Az itt kapott gacsot 
oldószer mentesíteni szükséges, a szûrletet pe-
dig vissza kell vezetni a -25°C-os szûrési lépcsô 
elé. A módosított kristályosítás vázlatát a 4. ábra 
szemlélteti.

A módosított kristályosítás vázlata

Ez a megoldás azokra az anyagáramokra alkal-
mazható, amelyekbôl nagy hozammal lehet pa-
raffi nokat kinyerni (leginkább az ISO VG 150+).
A megszakított kristályosítással lényegesen ke-
vesebb oldószert használunk, ezáltal kevesebb 
oldószert kell visszanyerni, és így a desztillációs 
kapacitás növelhetô.
Természetesen a szûrési hôfokok különbsége 
különbözô termékminôséget eredményez. A 
megszakított kristályosítás szûrési lépcsôinek 
pontos hômérséklete és a termékminôségek to-
vábbi vizsgálatokat igényelnek. Vizsgálat tárgyát 
képezi továbbá annak megállapítása is, hogy a 
meglévô paraffi n termékminôségeket a megsza-
kított kristályosítás során kapott paraffi n frakci-
ókból keveréssel elô lehet-e állítani, vagy más 
termékminôségek kialakítása szükséges.

Konklúzió

A Hidrokrakk üzem megépülése jelentôsen befo-
lyásolja a Bázisolaj- és Paraffi ngyártás technoló-
giáját. Az alapanyagok különbözôsége a jelenlegi 
alapanyagoktól, valamint azok eltérô mennyisége 
miatt felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi techno-
lógiával feldolgozható-e a Hidrokrakk üzemi UCO 4. ábra  A módosított kristályosítás vázlata
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a MEK üzemekben. A vizsgálatok azt bizonyítot-
ták, hogy a jelenleg alkalmazott kristályosítási el-
járás módosításával kiküszöbölhetô a kapacitás-
korlát, a Hidrokrakk üzemi UCO feldolgozható a 
MEK üzemekben.
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Abstract

In the Power Plant, the boilers gener-
ate steam for a common header and 
demand steam required by the process 
is considerably less then total capabili-
ties of all boilers.
The steam load is therefore distributed 
between the boilers such that one or 
more is bellowing its nominal operating 
capacity. The task of the optimalization 
(dispatching program) will be to fi nd 
the best distribution of load between 
the boilers which results in the lowest 
overall costs.
In the simple cases where there are dif-
ferences in the operation cost by each 
boiler, there is no problem deciding 
on the proper loading strategy. Low-
est overall costs will be achieved when 
the incremental costs the boilers are 
equal.

Solution is implemented boilers dis-
patching program into the Power Plant 
control system with options switch 
boiler to dispatch program or not. Dis-
patch program will not be usable in the 
winter time because boilers are oper-
ating at the maximum or near to maxi-
mum load in this season.
Optimalization will bring lowest cost 
for heat and electricity production.

Összefoglalás

A Slovnaft Erômû gôzfejlesztô kazán-
jainak kapacitása számottevôen meg-
haladja a fi nomító gôzigényét. A gôz-
fejlesztô kazánok gôzterhelését úgy 
osztják el, hogy közülük egy vagy 
ket tô a névleges kapacitása alatt mû-
kö dik. Optimalizálással kell elérni a 
gôzfejlesztô kazánok közötti legjobb 
terheléselosztást, amely a legkisebb 
össz költségben mutatkozik. Egyszerû 
esetben, amikor a kazánok üzemelte-
tési költségei eltérnek, könnyen lehet 
dönteni a megfelelô terhelési stratégiá-
ról. A legkisebb összes költséget akkor 
érik el, ha a gôzfejlesztô kazánok  ha-
tárköltsége azonos.
A megoldáshoz a gôzfejlesztô kazánok 
mûködtetését az Erômû szabályozási 
rendszerébe kell integrálni, amely a ka-
zánokat bekapcsolhatja a rendszerbe. 
A bekapcsolási programot télen nem 
alkalmazzák, mert ezen idôszakban a 
kazánok a maximumom vagy annak kö-
zelében mûködnek.
Az optimalizálással a hô- és villamos 
energiatermelés költségminimalizálá-
sát érik majd el.

Vladimir Buchan (29) 
Slovak Technical University Department of 
Heat and Power Generation. 
Deputy of the Power Plant Manager, 
responsible for boiler house operation, 
Slovnaft Power Plant 

Improve boilerhouse effi ciency 
through the implementation 
of advanced application for 
control and optimalization of 
the boilers and turbines

Fig.1 Power plant boiler confi guration
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Live steam pressure control

In the Power Plant, the boilers generate for a 
common header, as shown in (fi gure 1) and the 
demand steam required by the process is con-
siderably less then the total capabilities of all 
boilers. The steam load is therefore distributed 
between the boilers such that one or more is be-
low its normal operating capacity.
Pressure in the common header is controlling by 
Header Master Pressure Controller (HMPC).
Task of the HMPC is guarantying to required 
pressure in the common header by boiler load 
control loop. Main controller sends to required 
set point to boilers controllers.
In the present time HMPC allocate boiler load 
too equally for each boiler. Main condition must 
be verifi ed if boiler is switched to REMOTE (R) 
control. Required boiler load set point can be 
change by operator when he is used BIAS block 
(fi gure 2). Now all BIAS block are switched in the 
LOCAL (L) control. In the present time HMPC 
do not take to control loop any operation boiler 
conditions as boiler effi ciency, deposits in the 
boiler, feed water temperature, number of burn-
ers in operation and combustion fans inlet air 
temperature. These listed conditions have effect 
for boiler effi ciency therefore also for boiler op-
eration cost.
Outputs from BIAS blocks are dispatching to 
boilers combustion control loops.
 
E L E C T R I C I T Y  G E N E R A T I O N 
C O N T R O L
In the present time required electrical output are 
controlling by load control loop for each turbo-
generator. Operator setups the required load to 
turbine load control loop through input block.

P R O P O S E D  S O L U T I O N
Heat production optimalization – Boiler dispatch
In Power Plant, the boilers generate for a com-
mon header, as shown in fi gure 2. and the de-
mand steam required by the process is consider-
ably less then the total capabilities of all boilers. 
The steam load is therefore distributed between 
the boilers such that one or more is bellowing its 
nominal operating capacity. The task of the dis-
patching program (optimalization) will be to fi nd 
the best distribution of load overall costs.
In the simple cases where there are differences 
in the operation cost by each boiler, there is no 
problem deciding on the proper loading strat-
egy.
Lowest overall costs will be achieved when the 
incremental costs the boilers are equal. 
Mathematical deviation of equal incremental 
cost
The allocation of load among the boilers can be 

redistributed according to the economic char-
acteristic/boilers cost function of the individual 
boilers. A costs function, as shown in the fi gure 
3. can be defi ned for each boiler.
The total steam plant operating cost Ctot then 
for a given total demand is simply the sum of the 
cost functions CKi of individual boilers:

where:
LOADKi - Load of individual boilers (GJ/h)
aKi , bKi , cKi  - Approximation constants
KI - Boiler K1, K2, K3, K7, K8

Fig.2 Power Plant actual Header Master Pressure Control 
confi guration

Fig.3 Example - Boilers cost function 
(from Power Plant Stream Flow Model)
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For a given total steam demand, a constraint on 
the selection to the above equation is that the 
sum of the boiler loads is a constant:
 

where:
D - steam or heat demand (t/h; GJ/h)

I use the method of Lagrange multiplier to solve 
the optimalization problem:

where:
 - Lagrange multiplier

Boiler optimum loading arrangement will occur 
when the total cost function Ctot is at a mini-
mum. Differentiation of the above equation re-
sults as allows:
Since all of the partial deviations of the total cost 
function will be equal zero at the optimal boiler 
loading point, it can easily be seen that the devia-
tions of the individual boiler cost functions will be 
equal at this point:

The derivative of an individual boiler’s cost 
curve:

           

is defi ned as that boiler’s incremental cost and 
its value represents the cost of the producing 
the next GJ of heat from that boiler.
After deviation general incremental cost function 
is: 

           

For calculation of optimal incremental cost 
is important defi ne limit range of the boilers 
LOADmin,i and LOADmax,i, those are possible 
move and also other limits as to pass fl ue gas 
emissions limits.
Total heat (steam) demand it’s given by machine 
room consumption.
For each boiler incremental cost functions are:

Solving equation its calculate LOADK1, LOADK2, 
LOADK3, LOADK7, LOADK8.
Optimal boilers LOAD calculation
First I choose value of multiplier λ(1) and calcu-
late LOAD of the boilers. In case when boiler’s 
LOAD is out of defi ne limits (LOADmin,i and 
LOADmax,i) must calculate failure ε1 according 
to equation
 

          

where:
LTotal - total steam demand (GJ/h; t/h)

 - total boilers output (GJ/h; t/h);

calci - calculation (i = 1....);

If failure ε1 is not in the defi ned limits, 

 

where: Δ- failure limit (-)

I continue by the calculation with multiplier change 
value λ(2) and defi ne the following equation
 

If failure is not always in the defi ned limits I con-
tinue by the calculation and fi nd value of multi-
plier λ(3) with Regula falsi method

Fig.4 Example - Incremental cost curves (from Power Plant Heat 
Flow Model
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By iteration I found value λ(i), for who is failure in 
the acceptable limits.

B O I L E R  D I S P A T C H I N G  A S 
O P E N  L O O P
To start the usage optimalization the advisory 
messages to the operator. For that I developed 
optimalization program based on the MS Excel 
and VBA (Visual Basic Aplication). Program use 
real data from the DCS Foxboro I/A, data pro-
vider is Data Link. This program enable compare 
non optimalized heat production by optimalized 
heat production in the real-time. Operator can 
setup calculated optimalized boilers loads to 
the Header Master Pressure Control loop – this 
function is not liable use yet because program 
is in the tuning phase. Controlling is based on 
the changing BIAS value for each boiler. As we 
shown in the fi gure 5.

B O I L E R  D I S P A T C H I N G  A S  C L O S E D 
C O N T R O L  L O O P  ( C C L )
The „operator discipline“ function, proposed 
above, may not be appreciated very much by 
operators but this is not propose. Therefore, it 
is most useful to include the „Energy Alarms“ 
or to dispatch the boilers automatically. I pro-
pose dispatch function embedded in the HMPC 
control system. Since there are continued dis-
turbances to the header pressure, reallocation 
of boiler loads occurs frequently. Implementation 
of the optimal allocation strategy would require 
simultaneous allocation to all boilers. This can 
result in stability problems, because the dynamic 
responses of the boilers are different. 
The boilers can not have two „chiefs“(Header 
Master Pressure Controller and Boiler Dispatch 
Controller), which have identical infl uence on 
heat production on the boiler. 
As solution of this potential problem I design 
control scheme is shown in fi gure 5. The compu-
ter (in DCS) calculates the incremental cost for 
every boiler and decides which boiler must stay 
under pressure control. If steam (heat) demand 
increases, then allocations are made to the boiler 
with the lowest incremental cost. Over a given 
time period, the control system works to keep 
the incremental cost of all boilers equal. The com-
puter switches the Dispatch Station boilers BIAS 
blocks to „REMOTE“ if the boiler is under pres-
sure control boiler Dispatching, and to „LOCAL“ 
if the boiler is taken from pressure control.

Result

In the Power Plant, the boilers generate steam 
for a common header and demand steam re-
quired by the process is considerably less then 

total capabilities of all boilers.
The steam load is therefore distributed between 
the boilers such that one or more is bellowing its 
nominal operating capacity. The task of the op-
timalization (dispatching program) will be to fi nd 
the best distribution of load between the boilers 
which results in the lowest overall costs.
Lowest overall costs will be achieved when the 
incremental costs the boilers are equal.
Task of the project was shown possibilities how 
decrease overall cost. The best solution is imple-
mentation of advanced application for boiler con-
trol optimalization – boiler dispatching program.
The task of the dispatching program (optimaliza-
tion) will be to fi nd the best distribution of load 
between the boilers which results in the lowest 
overall costs. Program will be connected to the 
actual structure of boiler load controller – Header 
Master Pressure Controller
For theoretical calculation of the lowest overall 
cost I develop program which it is based on the 
same philozophy and make use of all calculation 
algorithm as boiler performance optimalizer. I 
done calculation for concrete case, in the con-
crete I used values from year 2006. 
Calculation shown that using of boiler dispatch 
program we can decrease incremental cost by 
more than 1 % of produced heat.
Power Plant produce around 12 000 TJ annu-
ally what will be represented total operation cost 
saving 454 750 euro per year.
I believe that installation and implementation of 
boiler dispatching programme will brings better 
utilization of boilers and energetic sources.

Revised by: Mr. Ing. Vladimír Mach, Slovnaft 
Area 4 Manager

Fig.5 Diagram of automatic boiler dispatch control 
– Closed Control Loop
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Abstract

In our article we would like to give in-
formation about the waster water sys-
tem and the updated announcement 
process in Danube Refi nery.
We preliminary describe the parts and 
the operation of the Waste Water treat-
ment system. After introducing the in-
ternal regulation about pollution inves-
tigation system and the  announcement 
system we discover the inadequacies 
– slowness, unidentifi able and intracta-
bility of the paper-based announcement  
– of the obsolete system and give pro-
posal to the new system.
By operational experiences we make a 
proposal to set up a new system would 
be faster, identifi able, tractable and ac-
ceptable for the authorities.
The new system computer based on, 
and running under the FIR (Refi nery 
Controll System), so it will be reachable 
from everywhere in he Refi nery.
In the article we also describe the in-
tegration and the building-up of the 
software, and the different applicability 
modes.
Finally we summarize the available op-
erational experiences of the new sys-
tem, and make proposals to the further 
possible improvements.

Összefoglalás

A közlönyben megjelentettet írás a Du-
nai Finomító üzemi szennyvízkibocsátá-
sainak szabályozásáról és a bejelentési 
rendszer korszerûsítésérôl szól.
A tanulmányban bemutatásra kerül 
a Dunai Finomító Szennyvíztisztítási 
rendszere, annak felépítése, mûködése. 
Ismertetésre kerül a Csatornarendsze-
rek szennyezéseinek felderítésére ki-
alakított utasítás, valamint a 2007 elôtt 
alkalmazott utasításhoz kötôdô bejelen-
tési rendszer. Felsorolásra kerülnek a 
régi rendszer hiányosságai, mint példá-
ul a papíron történô bejelentés lassú-
sága, azonosíthatatlansága és nehezen 
kezelhetôsége.
A gyakorlati tapasztalatok alapján a 
tanulmány javaslatot tesz egy új beje-
lentési rendszer kialakítására, amely 
gyors, egyszerû, beazonosítható és így 
alkalmas a hatóság felé történô doku-
mentálás igazolására is.  
A rendszer, amely kialakításra került 
a CSAKIR (Csatorna szennyezések be-
jelentése Irányítási rendszer), amely 
a Dunai Finomító Irányítási rendszere 
alatt került kialakításra, amely a Fino-
mító minden üzemében elérhetô. A dol-
gozatban bemutatjuk a megírt szoftver 
illesztését a rendszerhez, magának a 
szoftvernek a felépítését és az egyes al-
kalmazhatósági módokat. 
Végül összesítést adunk a rendszer ed-
digi üzemeltetési tapasztalataira és a to-
vábbi bôvítési lehetôségekre.

Csatorna Kibocsátások 
Információs Rendszere a 
Dunai Finomítóban
A szoftver célja, felépítése, 
továbbfej lesz tési lehetôségek

Söjtöri Péter (34) 
gépészmérnök, környezetmérnök, 
energiagazdálkodási szakmérnök
Finomítás technológiai szakértô 

Lázár Zoltán (29) 
Mûszaki informatikus mérnök, 
Finomítói Információs Rendszer 
fejlesztési senior szakmérnök
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1. A Dunai Finomító szennyvízrendsze-
rének általános ismertetése

A Dunai Finomító elsô üzeme 1965-ben kezdte 
meg a mûködését, a technológiával együtt ki-
épült az azt ellátó segédüzemi rendszer, és az 
üzem területérôl a technológiai és esôvizeket 
elvezetô csatornarendszer is.
A Finomító növekedésével, az új üzemek belé-
pésével nôtt a vízfelhasználás, így a keletkezett 
szennyvíz mennyisége is növekedett. Új techno-
lógiák bevezetésével nem csak a szennyvíz 
men nyisége, hanem annak szennyezôanyag ter-
helése, a szennyezôk minôsége, összetétele is 
megváltozott.
A szennyvíz tisztítására az 1990-es évek elsô 
feléig csak mechanikai tisztítási technológiát 
alkalmaztak, az akkor bevezetett vegyszeres 
kezeléssel az olajleválasztás hatásfokát sikerült 
jelentôsen javítani. Az akkori szennyvíz kibocsá-
tási határértékeket a Finomító teljesíteni tudta.
A 90-es évek elején a Dunai Finomító környe-
zettudatos szemlélete és a jogszabályi szigorítá-
sok következtében szükségessé vált a kémiailag 
erôsen szennyezett vizek biológiai tisztítása is. 
A nagy terheléssel rendelkezô vizek például a 
sómentesítô egységek mosóvizei és a savanyú-
víz sztripperek semlegesített vizei.
Ezen szennyvizek kezelése érdekében a Finomí-
tó két lépcsôs biológiai szennyvíztisztítót épített, 
névleges kapacitása 80 m3/h volt, maximálisan 
120 m3/h mennyiséget is le tudott kezelni.
Az 1990-es évek végén már látható volt a jog-
szabályi háttér változása, a határértékek továb-
bi szigorodása, amely az Európai Unióhoz való 
csatlakozás tett szükségessé. Annak érdeké-
ben, hogy ezeket, az új határértékeket teljesíteni 
tudjuk a Finomítás egy elôtanulmány készítetett. 
A tanulmány részét képezte a szennyvízáramok 
összetételének, mennyiségének és azok forrá-
sainak felmérése, a tényleges szennyvízterhelés 
meghatározása. Az új kibocsátási határértéke-
ket csak biológiai szennyvíztisztítással lehet 
tel jesíteni, ezért döntés született egy teljes víz-

mennyiséget kezelô biológiai szennyvíztisztító 
megépítésérôl. 
Az elôzetes felülvizsgálat alapján a Finomítás pá-
lyázatot írt ki a rendszer korszerûsítésére.
A nyertes Earth Tech Magyarország Kft (további-
akban ETH) a Finomító szakembereivel közösen 
az elkészített tervek alapján 2004-ben elvégezte 
a csatornarendszer szétválasztását, majd 2005-
ben üzembe helyezte az új Biológiai Szennyvíz-
tisztító egységet.

Az új üzem legfontosabb technológia egységei:
•  szennyvízátemelôk (API medencék után),
•  12000 m3 -es kiegyenlítô, homogenizáló me-

dence,
•  Flotáló berendezés - DAF (Disolved Air 

Flotation) 
•  Biologiai fokozat, CASS (Cyclyc Activated 

Sludge System) medencék (4db),
•  valamint a belépô csatornáknál található 

12000m3-es vésztározó.

A rendszer az indulás óta jól üzemel, az esetek 
99%-ában biztosítja a szerzôdésben rögzített 
tisztítási hatásfokot, a kibocsátott szennyvíz 
minôsége határérték alatti

2. A Szennyvizek minôségére megálla-
pított határértékek
A Dunai Finomító a tisztított szen
nyvizet élôvízbe, a Dunába bocsátja ki, a tisztított 
szennyvízre vonatkozó határértékeket a Dunai 
Finomító egységes környezethasználati engedé-
lye tartalmazza. A fôbb minôségi paramétereket 
és a 2007-ben kibocsátott szennyvíz minôségi 
adatait az 1. számú táblázat tartalmazza.

A korszerûsítés részeként megvalósult a Fino-
mítói csatorna rendszer szétválasztása csapa-
dékos (non-process) és ipari olajos (process) 
csatorna ágakra.
A cél az volt, hogy a megtisztított szennyvíz-
zel biztosítani tudjuk az új jogszabály által elôírt 

Paraméter Mértékegység   Határérték   Minôség 2007-ben
         átlag     min-max
pH       5,0 – 9,0  8,0    7,7 – 8,3
Olajindex   mg/l    3,0  0,9   0,5 – 1,8
Fenolindex   mg/l    0,15  <0,01    0 – 0,03
Szulfi d   mg/l    0,6  0,02   0 – 0,1
KOIk (Kémiai Oxigénigény)   mg/l    80  47    28 – 58
Összes N   mg/l    25  1,42    0,5 – 27
Összes P   mg/l    1,5  0,31    0,1 – 0,6
BOI5 (Biológiai Oxigénigény)   mg/l    25  13    5 - 21,5
AOX (Adszorbeálható Szerves   mg/l    0,5  0,07    0 – 0,1
Halogén vegyület) H  

1. számú táblázat
A Dunába kibocsátott szennyvízre vonatkozó határértékek
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szennyvíz kibocsátási határértékeket, azaz az 
erôsen terhelt áramok csak a process ágon és 
biológiai tisztítás után kerülhessenek a Dunába.
Annak érdekében, hogy az olajos ágon keletkezô 
szennyvizek kezelését a Biológiai szennyvíztisztí-
tó el tudja végezni, a tervezésekor az elôzô évek 
belépô szennyvíz minôségét vették fi gyelembe.
Ezen adatok alapján határozták meg a belépési 
és kilépési pontokon megengedhetô maximális 
szennyezôanyag koncentrációt (2.számú táb-
lázat) és szennyezôanyag terhelést, amelyet a 
szennyvíztisztító még kezelni tud.
A 2. számú táblázatban látható volt, hogy a 
csapadékos ág befolyó szennyvíz minôségén 
kívül a kifolyó szennyvíz minôsége is rögzített, 
ez azért lényeges, mert üzemzavar vagy olyan 
mértékû esô esetén, amelyet a Biológiai tisztí-
tó hidraulikailag nem tud lekezelni a csapadékos 
API medencékbôl kifolyó víz közvetlenül az Alsó 
szennyvíztisztító telepre kerül, tehát utólagos 
tisztításra nincs lehetôség, így ilyenkor annak 
minôségi kontrollját is el kell végezni.

3. A csatornaszennyezések bejelentése 
és felderítése 

A szennyvíztisztítók biztonságos üzemeltetése 
érdekében már az 1990-es években igazgatói uta-
sítás szabályozta a szennyvíz kibocsátások beje-
lentésének módját, meghatározta a bejelentendô 
eseményeket és a kibocsátási határértékeket.
A biológiai szennyvíztisztító üzembe helyezé-
se után még fontosabbá vált a szennyvíz mi-
nôségének nyomon követése, mivel a rendszer 
érzékeny, a túlterhelés és a toxikus komponen-
sek megjelenése a biztonságos mûködést ve-
szélyezteti.
A folyamatos ellenôrzés érdekében a csatorna 
ágakon beérkezô szennyvizekbôl minden munka-
nap mintavétel történik,  a vízminôség vizsgálata 
a Finomítás Minôségellenôrzés Laboratórium fel-
adata.
A 2007-ig határérték túllépés esetén a szeny-
nyezés felderítése a Csatornaszennyezések 
bejelentése és felderítése munkautasítás szabá-

Paraméter Mértékegység Ipari olajos ág  Csapadékos ág Csapadékos ág 
  befolyó  befolyó  API kilépô
pH mg/l 5,0 – 9,0  5,0 – 9,0  5,0 – 9,0
Olajtartalom mg/l 800  10  3
Fenolindex mg/l 20  0,15  0,15
Szulfi d mg/l 10  6,0  0,6
KOIK mg/l 2150  100  80

2. számú táblázat
A Felsô Szennyvíztisztító telep szennyvíz áramaira vonatkozó 
határértékek

   Ipari olajos ág    Csapadékos ág
Értékek mg/l-ben átlag min max  Túllépés (db)  átlag min max  Túllépés (db)
pH 7,6 6,4 11,2  3  7,9 7,1 8,8 
Olajtartalom (mg/l) 277 28 4200  4  31,3 2,5 864  64
Fenolindex (mg/l) 5,2 0,2 11,2    0,1 0 8,4  17
Szulfi d (mg/l) 0,4 0 9,1    0 0 0,2 
KOI (mg/l) 1460 140 17000  35  172 31 2210  134

3. számú táblázat
A Felsô Szennyvíztisztító telepre belépô szennyvíz minôsége 2007-ben   

Paraméter Mértékegység CASS elfolyó átlag Mnimum Maximum
pH mg/l 7,8 6,9 8,4
Olajtartalom mg/l 0,7 0,1 4,7
Fenolindex mg/l 0,7 0 1,2
Szulfi d mg/l 0,0 0 0,1
KOI mg/l 34,7 16 230

4. számú táblázat
A CASS medencékbôl kilépô szennyvíz minôsége - 2007

A vízminôségek a belépési pontokon 2007-ben:

Az elôzetes tisztítások után a CASS medencékbôl 
kilépô szennyvíz minôségét az alábbi táblázat 
mutatja:
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lyozása alapján, a szabályzat mellékletének kitöl-
tésével indult. Ugyan ez a szabályozás rögzítette 
a szennyezések bejelentésének és észlelésének 
módját, az elôre ismert kibocsátások bejelen-
tését, valamint annak bejelentésére szolgáló 
nyomtatványokat is. 
Felderítés során a belépési pontokra megadott 
határértékek átlépése esetén az ETH, a MOL  
szakembereivel történô egyeztetést követôen,  
megkezdi a szennyezés felderítését. 
A Felsô Szennyvíztisztító telepre belépô víz-
minôség romlás sem elfogadható, hiszen egy 
sokkszerû terhelés a Biológiai szennyvíztisztító 
hatásfokát jelentôsen befolyásolja, ami a bioló-
giából kilépô, így a Dunába bocsátott szennyvíz 
minôségét is ronthatja. 

A szennyvíz minôség változásának jelzése két 
módon történhet:
 1.  A csatornarendszer több pontjára elemzô 

és mintavevô egységeket telepítenek. Az 
elemzô folyamatosan vizsgálja a szenny-
vízáram minôségét – jellemzô paraméterét, 
határérték túllépés esetén jelzést (utasítást) 
küld a rendszer különbözô pontjain elhelye-
zett mintavevôk felé. A megvett minták to-
vábbi feldolgozása laboratóriumban történik.. 
A Dunai Finomítóban a  process  csatornán  
alakítottak ki ilyen rendszerû ellenôrzést.

 2.  Az üzemi személyzet küld értesítést.
  A szennyvizet kibocsátó üzem észleli a 

szen nyvíz minôségének vagy mennyiségé-
nek változását (leállási, karbantartási, tisz-
títási munkát végeznek), errôl tájékoztatja a 
szennyvíztisztító telep üzemeltetôjét

  Így az üzemeltetô fel tud készülni a szennyvíz 
megfelelô fogadására (átkormányzás a vész-
tározóba, ütemezett elengedés). 

A régi, „papír alapú” felderítési rendszerrel kap-
csolatban az üzemeltetés során felmerült prob-
lémák:
1.  A szennyezést bejelentô nem minden eset-

ben tudta a bejelentés sorszámát, azonosí-
tóját, így a dokumentálás nem felelt meg a 
minôségbiztosítási elvárásoknak.

2.  A papír alapú bejelentést több helyen kellett 
dokumentálni, a bejelentési és jóváhagyási 
útvonal hosszadalmas volt.

3. Lassú a bejelentési és felderítési rendszer.
4. Statisztikai kiértékelésre nem alkalmas.

Szükségessé vált egy újabb, minden érintett szá-
mára egyértelmû és könnyen kezelhetô rendszer 
kialakítása.
Elvárások az új rendszerrel szemben:
1.  Számítógépes adatbevitel .
2.  Az eseményekrôl, vagy határérték túllépésrôl 

azonnali értesítés, e-mail küldés.

3.  Adat archiválás, visszakereshetôség, le kér-
dezhetôség.

4. Hatósági elvárások kielégítése.
5.  Bejelentési, felderítési folyamat nyomon kö-

vethetôsége

4. A felderítés megkönnyítése érdeké-
ben tett elôzetes lépések az új rendszer 
alkalmazhatóságához

Az új bejelentési folyamatban a szennyezéseket 
a csatornaágaknak megfelelôen (process, non-
process) két nagy csoportra osztottuk, és az 
elôzô rendszerhez hasonló bejelentési módokat 
határoztunk meg. Ahhoz, hogy kialakíthassuk az 
új rendszert, meg kellett vizsgálni, mely pontok 
azok, ahol a régi bejelentési, felderítési rendsze-
ren változtatni kell, vagy új elemekkel kell kiegé-
szíteni.

4 . 1 .  A  B E L É P Ô  P O N T O K  H A T Á R -
É R T É  K E I N E K  F E L Ü L V I Z S G Á L A T A :
A belépési pontok határértékeit felülvizsgáltuk. 
Az elôzô évek tapasztalatai alapján megállapí-
tottuk, hogy a korábban megadott határértékek 
túllépése nem okozott üzemeltetési problémát, 
ezért az új rendszerben szennyezés felderítô 
mintavételt csak akkor kell kezdeményezni, ha :
•  process ágon a KOI 2150 mg/l, helyett 3000 

mg/l fölött van, 
•  process ágon az olajtartalom 800 mg/l he-

lyett, 1000 mg/l fölött van,
•  non-process ágon a KOI 100 mg/l helyett, 

400 mg/l fölött van,
•  non-process ágon az olajtartalom 10 mg/l he-

lyett, 100 mg/l fölött van.

4 . 2 .  Ü Z E M I  K I L É P Ô  S Z E N N Y 
V I Z E K  H A  T Á R É R T É K É N E K 
M E G H A T Á R O Z Á S A :
Az elôzô évek tapasztalatai azt mutatták, hogy 
még sikeres szennyezés felderítés esetén is ne-
héz volt a szennyezés tényét a termelô üzemek-
kel elfogadtatni., mert nem voltak az adott üzem-
re, technológiára vonatkozó szennyvíz minôségi 
határértékek meghatározva. Szükség volt ezért 
a jellemzô szennyezô komponensek és határ-
értékek üzemenkénti megállapítására, melyhez 
a BAT (Best Available Techniques – Legjobb 
Elérhetô Technika) ajánlásokat, valamint az üze-
mi kimérések eredményeit vettük fi gyelembe.

4 . 3 .  A  F E L D E R Í T É S I  F O L Y A M A T 
G Y O R S Í T Á S Á N A K  L E H E T Ô S É G E :
A process csatornára telepített TOC-mérô anali-
zátor (Total Organic Carbon) határérték túllépés 
esetén mintavételt indít, a vízminták laboratóriu-
mi vizsgálata  gyors eredményt ad,  és segítséget 
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nyújt a lehetséges szennyezési forrás meghatá-
rozásában (ennek a rendszernek az ismertetése 
nem része a dolgozatnak).

5. Az új felderítési rendszer folyamatai, 
felépítése

Az elôzô fejezetekben felsorolt nehézségek és 
a rendszer eddigi üzemeltetési tapasztalatai, 
valamint újabb igényeink alapján hoztuk létre a 
Csatorna Kibocsátások Információs Rendszere 
(CSAKIR) elnevezésû számítógépes bejelentési 
rendszert, amelynek fôbb feladatai:
•  A papír alapú bejelentések kiküszöbölése,
•  a szennyvízkibocsátások bejelentésének egy-

szerûsítése,
•  információk gyors átadásának megvalósítá-

sa,
•  csatornaszennyezések, és a felderítések rög-

zítése,
•  a kibocsátásban, szennyezésben érintettek 

értesítése,
•  a kibocsátások
 - jóváhagyása,
 - kontrollja,
 - dokumentálása,
 - az adatok szûrése,
 -  a rendszer KIR elvárásoknak való megfelel-

tetése.

A rendszeren belül három folyamatot különböz-
tetünk meg:
 1. Elôre bejelentett csatornaszennyezés
 2.  Nem elôre bejelentett csatornaszennye-

zés
 3. Szennyezés felderítés

Az elsô két folyamatot a kibocsátó, vagy szen-
nyezô, tehát a termelô üzem indítja, míg a 
szen nyezés felderítését a csatornarendszer 
üzemeltetôje, az Earth Tech Magyarország Kft. 
A következôkben az egyes folyamatok fôbb 
jellemzôit és lépéseit mutatjuk be.

5 . 1 .  E L Ô R E  B E J E L E N T E T T  C S A T O R -
N A S Z E N N Y E Z É S E K :
Az üzemben olyan szennyvíz keletkezik, amely-
nek mennyiségét, intenzitását az üzemeltetôk 
elôre meg tudják határozni.
A várható kibocsátás bejelentését, abban az 
esetben is, ha az délutáni, vagy éjszakai mûszak 
alatt történik, a délelôttös mûszakban kell meg-
tenni, hétvégi kibocsátásokat pedig legkésôbb 
péntekig be kell jelenteni.
A keletkezés típusa alapján három fô csoportot 
lehet azonosítani.

Határérték túllépés az üzemszerûen kibocsá-
tott szennyvízben. 
Az üzemben keletkezett szennyvíz szennye-
zôanyag koncentrációja meghaladja az elôzetes 
egyeztetések során a normál üzemmenetre 
meghatározott  határértéket.

Rendkívüli szennyezôanyag kibocsátás.
Az üzemben olyan szennyvíz keletkezik amely-
nek összetételét nem ismerjük, de ismerjük a 
szénhidrogén (vagy egyéb anyag) típusát és a ki-
bocsátott szennyvíz mennyiségét, a szennyezés 
idôtartamát (csôvezeték gôzölése javítás elôtt, 
leállás, nagyleállás  elôtti leürítések, mosatások, 
gôzölések).

Tartály víztelenítés.
Tartályok víztelenítésekor kell ezt a típusú beje-
lentést megtenni.

5 . 2 .  N E M  E L Ô R E  B E J E L E N T E T T 
C S A  T O R N A S Z E N N Y E  Z É S E K :
Az üzemben szennyvíz keletkezett, amelyet az 
üzemeltetôk nem láthattak elôre. Keletkezés tí-
pusa alapján itt is három fô csoportot lehet be-
azonosítani.

Határérték túllépés az üzemszerûen kibocsá-
tott szennyvízben 
Az üzemben egy  nem várt technológiai esemény 
következtében megváltozott a rendszeresen ki-
bocsátott szennyvíz minôsége, és/vagy meny-
nyisége. Ilyen lehet a savanyúvíz sztripperek 
által kibocsátott szennyvíz minôségét befolyá-
soló üzemelési paraméterek hirtelen változása, 
szennyvíz átemelô szivattyú meghibásodása.

Rendkívüli vagy üzemzavaros szennyezôanyag 
kibocsátás
Az üzemben meghibásodás, üzemzavar követ-
keztében olyan szennyezés vagy szennyvíz kelet-
kezett, amelynek ugyan összetételét nem ismer-
jük, de tudjuk a szénhidrogén (vagy egyéb anyag) 
típusát és a kibocsátott szennyvíz mennyiségét, 
a szennyezés idôpontját, várható befejezését. 
Ilyen lehet egy csôlyukadás, tömszelence meghi-
básodás, amikor nagy mennyiségû szénhidrogén 
vagy más szennyezôanyag kerül a környezetbe, 
a szennyezés felfogására a csatornába kerülés 
elôtt nem volt lehetôség.

Tartály víztelenítés
Ezt a típusú bejelentést tartályok víztelenítésekor 
kell megtenni, abban az esetben, ha a bejelentés 
elôre NEM történt meg, vagy a víztelenítés szük-
ségességét nem lehetett elôre tudni.
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5 . 3 .  S Z E N N Y E Z É S E K  F E L D E R Í T É S E 
F O L Y A M A T

A folyamat menete:
A Felsô Szennyvíztisztító telepre belépô 
e gye   sített szennyvízáramokból hétköznap-
okon reggel mintát vesznek, a vizsgálatokat a 
Minôségellenôrzés laboratóriuma  végzi.
Az elemzés alapján a mért értékek a FIR-ben 
(Finomítói Információs Rendszer) rögzítésre ke-
rülnek, ezeket az eredményeket a CSAKIR rend-
szer automatikusan átveszi.
A rendszer jelzést küld a szennyvíztisztító üze-
meltetôjének abban az esetben, ha az adott min-
ta valamely komponensének koncentrációja a 
megadott határértéket meghaladja.
Az adatok alapján az üzemeltetô egyeztetve az 
O&M (Operation and Maintenence) team tagjai-
val dönt a szennyezés felderítés folyamat elindí-
tásáról, valamint a kontrollminták megvételérôl.
A szennyezôanyag típusa alapján a rendszer szûri 
az érintett üzemeket, mivel egyes szennyezôk 
csak bizonyos technológiai folyamatok eredmé-
nyeként kerülhet a szennyvízrendszerbe.
A folyamat elindításával a rendszer üzenetet küld 
a Finomító érintett üzemeinek.
Az üzemek jelzést kapnak, hogy ellenôrizzék a 
rendszereiket, amelynek eredményét találtak 
vagy nem találtak szennyezést) a rendszerben 
rögzíteniük is kell.
Abban az esetben, ha egy termelô üzem a szeny-
nyezést elismeri, a folyamat lezárásra kerül.
Abban az esetben, ha a szennyezés forrását 

nem sikerül feltárni, az üzemek további mintákat 
vesznek, leszûkítve a Finomító egyes területeit. 
az újabb vizsgálatok után, ha a határérték túllé-
pés továbbra is fenn áll, már csak azoknak az 
üzemek  kapnak értesítést, ahol az adott para-
méterben határérték túllépés van.
Ez a folyamat addig tart, amíg a szennyezô forrás 
beazonosításra nem kerül.
Beazonosítás után a folyamat lezárható, a szen-
nyezô üzem által indított – nem elôre bejelentett  
csatornaszennyezések – folyamat indításával.
Abban az esetben, ha a kontroll mintavételeknél 
a laboratórium nem talál határérték túllépést, az 
üzemeltetô – egyeztetve az O&M teammel – a 
folyamatot lezárhatja.

6. A számítógépes rögzítéshez alkalma-
zott szoftver felépítése

A program egyszerûen kezelhetô, mindössze 
két fô ablaka van. A MOL hálózaton belül bárhol 
használható, a felhasználónak csak FIR eléréssel 
kell rendelkeznie. Az elindítás után a fôképernyôn 
láthatóak a kibocsátás-bejelentési folyamatok 
fôbb jellemzôi, rövid leírása (1. ábra).

Az ablak felsô részén – az eszköztáron – a prog-
ram fontosabb szolgáltatásait elérô gombok so-
rakoznak. Mindezek a szolgáltatások a menübôl 
is elérhetôek. Az Idôtáv 
( ) 

1. ábra: A szoftver nyitóképernyôje
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megadásával lehet kiválasztani, hogy milyen 
idôintervallumban indított kibocsátási folyamato-
kat szeretnénk látni. A Frissít (  ) gomb a friss 
adatok betöltésére szolgál, ezt kell azután hasz-
nálni, amikor új idôintervallumot választunk, hogy 
az új adatokat betöltse a szoftver. A program ál-
tal használt adatok a FIR központi adatbázisban 
tárolódnak, amelyek idônként megváltozhatnak, 
ezért van szükség az Automata frissítésre 

( ), 
amelyet be lehet állítani 1, 5 és 10 percre, illetve 
ki és be lehet kapcsolni. Az eszköztáron a 
következô gombra ( ) való kattintással van 
lehetôség új kibocsátási vagy felderítési folya-
matot indítására, ekkor jelenik meg a szoftver 
másik fô ablaka (2. ábra).

A képernyô felsô részén kell bejelölni a kívánt 
folyamatot (Elôre bejelentett kibocsátás, Nem 
elôre bejelentett kibocsátás, szennyezôdés 
felderítés). Az elsô két folyamattípus választá-
sakor a megadandó adatok nem, csak a feldol-
gozási munkafolyamat különbözik. Az általános 
adatok (Kibocsátó szervezet, Üzem, Csatorna, 
stb.) mellett meg kell határozni a Kibocsátás jel-
legét is, amelytôl függôen különbözô adatokat 
kell megadni. Miután az összes szükséges adat 
szerepel a Szennyvíz adatlapon, akkor a szoftver 
e-mail üzentet küld a Munkafolyamat következô 
lépésében szereplô személyeknek, szervezetek-
nek.
Visszatérve a nyitóképernyôre (1. ábra) az esz-
köztáron a következô gomb a Szûrés (  ), amely 
az adatok szûrôfeltételeinek beállítására szolgál. 

Az ablak többi részét elfoglaló táblázatban 
a kibocsátási folyamatok találhatóak. Min-
den egyes sor egy-egy folyamatot jelöl. A 
táblázatban duplán rákattintva egy sorra – 
csakúgy, mint az új folyamat indításánál – 
megjelenik a szoftver másik fô ablaka (3. 
ábra), immáron a kiválasztott folyamat 
meglévô adataival kitöltve.

7. A szoftverrel támogatott folya-
mat elônyei

•  Folyamatok egyszerûen nyomon követ-
he tô ek.

•  Feladatokról, tájékoztatásról azonnali 
e-mail értesítést küld.

•  Szûrési, exportálási lehetôségek.
•  Felhasználóbarát környezet.
•  Részletes információk minden egyes ki-

bocsátási folyamatról.
•  Központi adatbázis alapú technikának 

köszönhetôen bármely folyamat összes 
információja bárhol azonnal rendelke-
zésre áll.

•  A rögzítési kötelezettség ösztönzi a 
mûszakos dolgozókat, hogy felelôtlenül 
ne szennyezzék a csatornarendszert, 
környezetet.

•  Az elôre bejelentett szennyezések 
e se tén a szoftver információi alapján a 
szennyvíztisztító idôben fel tud készülni 
a szennyvíz fogadására, átkormányozá-
sára.

8. A számítógépes rendszer üze-
melési tapasztalatai, továbbfej-
lesztési le hetôségek

Az elôzô fejezetekben képet kaptunk ar-
ról, hogy milyen problémák adódtak a régi, 

2. ábra: Új folyamat indítása

2. ábra: Új folyamat indítása
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Csatornaszennyezése felderítése utasítás alap-
ján történô bejelentésekkel, a következôkben a 
régi és az új rendszer összehasonlítását mutat-
juk be.

A 2006-ban a bejelentések száma megközelítet-
te az 1300-t.
Kibocsátó bejelentése 
(elôre és nem elôre bejelentett): ~1040 db
Szennyezés észlelése 
(felderítése):   ~250 db

A CSAKIR rendszer 2007. februári próbaüzemét 
követôen, márciustól folyamatosan, „élesben” 
ü zemel. Az eltelt idô alatt több tartalmi és fel-
építésbeli változtatás is történt a rendszeren. 
Ez a felhasználók által javasolt módosításokból 
adódott.
2007. év végéig összesen 1465 bejelentés ér-
kezett. Ebbôl 1178 elôre bejelentett folyamat, 
amelybôl 1056 darab tartály víztelenítés volt. 
Nem elôre bejelentett folyamat 106, szennyezés 
felderítésbôl pedig 181 db volt
 A tavalyi évhez viszonyítva látható, hogy a be-
jelentések száma növekedett. Ez azonban nem 
csak a kibocsátások növekedésébôl adódik, ha-
nem a bejelentések egyszerûsödésébôl is, mert 
az üzem könnyebben megteszi a bejelentést. 
Elôre bejelentett szennyezéseknél látható, hogy 
a többség tartály víztelenítésbôl származott.
Szennyezés felderítések közül 158 darab a Felsô 
telepi csapadékos ági minta elemzésének határ-
érték túllépésébôl adódott. 
A tavalyi évben a Dunába kilépô szennyvíznél 
két alkalommal volt határérték túllépés,  a kémi-
ai oxigénigény értéke haladta meg a 80 mg/l-es 
határértéket, Ez 2007.06.28-án és 29-én történt, 
amikor is megkezdôdtek a Felsô Szennyvíztiszító 
telepen a non-process API medence csatorna-
átkötés elôkészítô munkái. Ekkor kényszerûen 
egy nagyobb mennyiségû tisztítatlan iszapos víz 
jutott le az Alsó Szennyvíztiszító telepre A ha-
tárérték túllépést az is elôsegíthette, hogy ugyan 
ebben az idôben a csapadékos belépô szennyvíz 
minôségében is határérték túllépés mutatkozott.
A CSAKIR bôvítése és az észrevételek beépí-
tése folyamatosan történik. Terveink között 

sze  repel a könnyebb beazonosíthatóság és ke-
zelhetôség érdekében egy térkép alap alkalma-
zása. 
Ennek segítségével a rendszer jobban átlátható, 
és az üzemi személyzet is képet kap a Finomító 
csatornarendszerérôl.
A CSAKIR ezen túl segítséget nyújt jelentések 
gyors elkészítésében, adatok feldolgozásá-
ban, támogatja a MOL Nyrt, Finomításnál alkal-
mazott Környezetvédelmi Irányítási Rendszer 
mûködését.

Elérhetôség: ZLazar@mol.hu
  Psojtori@mol.hu

Szaklektor: Börzseiné Gyôry Éva, Finomítás EB

beérkezett elôre nem elôre szennyezés
  összes bejelentett bejelentett   felderítés

2. számú diagram
Elôre bejelentett szennyezések 2007-ben

3. számú diagram
Szennyezés felderítésként indított folyamatok áganként, 2007-ben

 elôre tartály rendkívüli határérték
 bejelentett víztelenítés kibocsátás túllépés
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Abstract
 
This paper depicts and deals with slops 
handling improvement at Slovnaft refi n-
ery. Furthermore there is a described 
procedure how to cope with undesirable 
and highly volatile organic compound 
coming from all the refi nery processes 
and units. The goal of the story is to 
install fl ow measurements at selected 
units and places and have all these data 
of slop throughputs available in real 
time. When having this opportunity we 
will be able to increase technological 
discipline and awareness at the units 
and thereby decrease slop formation 
and possible losses while reprocessing. 
The next activity was to prepare simpli-
fi ed drawing and implement it into our 
refi nery information system, to the so 
called “Workcenter” managed by Oper-
ational Production Management depart-
ment. After completion of investment it-
self and all associated activities we will 
operate the close accounting system 
and have sophisticated and understand-
able slop system.

Összefoglalás

A közlemény a Slovnaft Finomító szlop-
kezelésének javításával foglalkozik, 
to vábbá eljárást ír le a fi nomítói folya-
matokból és egységekbôl származó 
nem kívánatos és nagyon illékony szer-
ves anyagok kezelésére. Kiválasztott 
üzemekben és helyeken áramlásmérôket 
építenek be a valósidejû szlopkibocsátás 
adatainak megismerésére. E lehetôség 
birtokában képesek lesznek a techno-
lógiai fegyelem és fi gyelem növelésére 
és ezáltal a szlopképzôdés és az újra-

feldolgozási veszteség csökkentésére. 
Következô lépésként elkészítették a 
vázlatrajzokat és elvégezték az Opera-
tív Termelésirányítás által mûködtetett 
“Workcenter” fi nomítói információs 
rend szerbe történô implementálást. A 
beruházás és a kapcsolódó tevékenysé-
gek befejezése után a fi nomító szigorú 
elszámolási rendszerben fog mûködni, 
és fejlett és átlátható szloprendszerrel 
fog rendelkezni.  

1. The scope of the work and slop 
defi nition

The aim of this work was to become acquainted 
with the slop system at Slovnaft refi nery and sug-
gest the solution for slop handling improvement. 
Slop system provides the facility within which off-
specs and recovered oil from all refi neries can 
be collected, stored and reprocessed, primarily 
at CDU. Creation or sources of slops: Off spec 
streams from SU, SD, unit upsets, sampling, oily 
water sewer etc.
All pipelines and connection to the refi nery slop 
system have been checked. Based on this expe-
rience I prepared updated detailed paper version 
for slop system as the fi rst step. 
As the suggestion for slop handling improvement 
we decided to install fl ow measurement in order 
to avoid any problems when the daily balancing 
takes place. 
I have cooperated with unit staff and collected 
all necessary data for preparation of invitation to 
the bid as stated in the table1 below. 
Based on the collected material and knowledge 
we put this information towards Investment proj-
ect realization in order to prepare Invitation to the 
bid. We would like to have two possible version 
or scenarios provided by vendor or supplier. One 
with fl ow meter type coriolis and one version with 
ultrasonic (clamp on) fl ow measurement.
Defi nition and range of supply: we expect from 
the supplier followings
•  Project and engineering
•  Supply of all necessary material connected 

Slop handling improvement 
at slovnaft refi nery and online 
data gathering

Robert Hurný 
engineer, Slovnaft, 
Operational Production Management
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with fl ow measurement installation
•  Installation itself
•  Connection to DCS

The next activity was to prepare simplifi ed draw-
ing and implement it into our refi nery information 
system, to the so called “Workcenter” managed 
by Operational Production Management depart-
ment. This will help us to increase technological 
discipline at the units and make daily slop bal-

ancing more sophisticated and understandable.
Based on gathered experience I defi ned places 
where the new fl ow measurement could be in-
stalled and provide for each specifi c piece DCS 
connection. The table 1 shows the units where 
we defi ned installation of new fl ow measure-
ments or only DCS connection was missing. 

2. Slop accounting

Nowadays there are only six installed fl ow meters 
at CCR5, RHC, VGH, FCC, GDU, WWT. But its 
functionality will be checked and all gauges con-
nected to DCS and data archived on PHD.

Other units are accounted based on numbers 
imported and stipulated by unit to the reconcili-
ation program IBIS. The problem occurs when 
numbers – admitted by unit do not correspond 
with the measured level in slop tank. Thereby not 
reconciled material appears in losses. 

3. Proposal

Make slop accounting more precise by eliminat-
ing human factor. For the needs of Production 
accounting department create close accounting 
system in real time. 
Install ultrasonic fl ow meters either clamp-on or 
fl anged on each important source. Connect them 
with DCS, archive data on PHD servers and 
transfer them to Refi nery Information System
Slop oil system should have the possibility to al-
low the slop to be segregated in the slop oil tank 
and water slop tank (necessity to keep planned 
storage tank reconstruction).
Water slop tank should be equipped by a elec-
tronic gauging device to establish water/oil in-
terface in order to know amount of stored hy-
drocarbon.

4. Brief technical description:

Due to the existing pipelines all refi nery slops 
are being processed at the AD5 Unit.
Continuous slop processing. The slops are add-
ed to the AD5 crude oil pipeline by P9 pump (Q= 
10 m3/hr). Crude oil capacity during this techno-
logical mode is 8 500 t and max processing ca-
pacity of slop material is 200 t/day. Continuous 
slop processing started at the AD5 in May 2006. 
Due to currently installed pump (originally for wa-
ter) the fl ow fl uctuation occurred based on the 
slop composition. 130 - 180 t/ day represents 1, 
5 - 2, 1 wt% of the crude oil processed. The slop 
addition itself is ratio controlled.
Nowadays after analyzing pros and cons, only 
continuous slop processing is considered. The 
continuous slop processing at the AD5 in the 
range mentioned ratio does not have any signifi -
cant infl uence on crude oil processing capacity 
and on the AD5 technology in comparison with 
the batch mode
Comparison of AD5 semi products qualities 
(C5/C6 cut, heavy naphtha, kerosene) before 
and after continuous slop processing showed no 
signifi cant deterioration/changes. All DS units 
are able to cope with the AD5 semi products mi-
nor quality changes.
Above picture shows schematic drawing for slop 
adding to crude oil pipeline. Pictures 3 and 4 de-
pict current and future 

Table1.

Picture1.
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Based on the future legislation and authority de-
cision the storage capacity has to be decreased 
to level 12 tm3 (+ 10 tm3 tentatively, based on 
the successful storage tank reconstruction). 
slop material fl ow scheme. Nowadays we are 
able to store together 44 tm3, I count with hy-
drocarbon and no hydrocarbon (water slop) type 
of material.
Based on the mentioned information it is very 
necessary to keep scheduled storage tanks re-
construction.

4. Measuring device

From the very beginning of this work we were 
thinking about installation two types of measure-
ments: coriolis and ultrasonic. The table below 
shows pros and cons. Based on the mentioned 
factors we have to choose the type of measure-
ment. 
Because of limited source of money and big num-
bers of eventual users we suggest to install only 
ultrasonic (clamp-on) fl ow meters. There are sev-
eral reasons why to choose ultrasonic. The fi rst 
is the lower price, the second installation ease 
what means that no welding or pipe cutting is 
necessary and consequently no unit shutdown. 
Coriolis: Maximum accuracy is the outstanding 
feature of this measuring principle for liquid and 
gases. Ability is to measure multiple process 
variables simultaneously with one single sensor: 
mass fl ow, volume fl ow, density and tempera-
ture. 
Benefi ts: Several process parameters simultane-
ously measurable, high measuring capacity, inde-
pendent of the fl uid’s properties, no inlet/outlet 
runs necessary, approval for custody transfer
Ultrasonic: With the ultrasonic transit time differ-
ential method, fl ow can be metered accurately, 
regardless of the liquid’s electrical conductivity. 
This method is ideal for hot and cold water and 
for demineralized water. The portable clamp on 
sensors can be directly strapped to the outside 
of existing piping.
Benefi ts: Cost-effective measurement, ideal for 
retrofi tting without process interruption, e.g. for 
cross-checking existing fl ow meters or for tem-
porary fl ow measurement, free pipe cross-sec-
tion, no pressure loss, not affected by process 
pressure, combinable with fl ow computers and 
temperature sensors for delta-heat applications 
(energy)

Picture 2.

Picture 3.

Picture 4.
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7. Conclusion

The slop creation and its accounting is currently 
weak spot in the refi nery. The reason is that out-
puts coming from the unit to the balancing sys-
tem are not measured. This has negative impact 
on the total refi nery accounting. Furthermore 
overall possibility to control all parties involved 
is missing.
Based on several comparisons I proposed in-
stallation clamp-on ultrasonic fl ow meters at 
the selected units in order to improve daily slop 
accounting and improve technological discipline 
and awareness at potential sources. 
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1935. október 2-án született Rózsa szentmárton-
ban.
Hatvanban, a Vegyipari Technikumban végezte 
középiskolai tanulmányait, majd a Nehézipari 
Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán végzett 
olajmérnökként 1959-ben. Az akkori rendnek 
megfelelôen 2 évet hallgatott Miskolcon, a töb-
bit Sopronban. Tevékeny résztvevôje volt a Sop-
ronban végzett utolsó bányász évfolyamnak. 
Az egyetemi évek után Bázakerettyére hívták dol-
gozni a Budafai Kôolajtermelô Vállalathoz, ahol 
diplomamunkája készítése során fi gyeltek fel rá. 
A kútjavító részleg irányításával bízták meg, ami 
abban az idôben nagyon sokrétû, a mai felada-
tokhoz képest összetettebb feladatot jelentett. 
Számos új mûszaki megoldást valósítottak meg 
ezekben az idôkben Kerettyén. 
1968-ban az OKGT termelési fôosztályára ke-
rült, ahol különbözô koordinációs feladatokat 
látott el, majd 1971-ben kinevezték a Dunántúli 

Kôolaj és Földgáztermelô Vállalat (DKFV) igazga-
tójának Gellénházára. Az ô vezetése alatt indult 
meg a Budafa és Lovászi mezôknek a CO2-os 
mûvelése, ezen eljárás széleskörû alkalmazása. 
1978-ban kinevezték a Kõolaj- és Földgázbányá-
szati Vállalat Nagykanizsa (KFV) vezérigazgató-
jának, ami a DKFV, az OKGT Dunántúli Kutató 
és Feltáró Üzeme és a NKFV Szanki Üzeme 
egyesítésébôl jött létre.
A vállalatnál igen széleskörû kutatási és fúrási te-
vékenység folyt, fôleg az Alföldön. 1978-ban he-
lyezték üzembe a kiskunhalasi mezôt és alakult 
meg a Kiskunhalasi Bányászati Üzem. Trombitás 
Istvánnak komoly szerepe volt a dunántúli és az 
alföldi munkakultúrák egyesítésében. Vezetése 
alatt a mûszaki állomány többszörösére növeke-
dett. A 80-as évek elején beindította a „célköz-
pontos vezetést”, ahol a vállalati vezetôgárdán 
túl egészen a mûvezetôkig történt a dolgozók 
emberi és szakmai továbbképzése. Újszerû, 

Nekrológ

A Dunai Kôolajipari Vállalat volt fôtechnológusát 
a MOL Nyrt. saját halottjaként, 2008. február 
1-jén, szülôfalujában, Jászfényszarun helyezték 
örök nyugalomba családtagjai, volt fi nomítóbeli 
kollégái és nagyszámú tisztelôje, köztük több volt 
MOL vezetô jelenlétében. Cserháti Károly a Du-
nai Kôolajipari Vállalat egyik induló desztillációs 
üzemében 1968. október 16-án bekövetkezett 
robbanás súlyos sérültje volt, az égési sérülések 
nyomait élete végig viselte.  
Egri gimnáziumi érettségije után 1952-ben a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetemen vegyészmérnöki 
diplomát, majd petrolkémiai szakmérnöki okleve-
let szerzett, továbbá angol és német nyelvvizs-
gát tett le.
Egész mérnöki munkássága a kôolaj-feldolgo zás-
hoz kapcsolódik. 1952-ben a Csepeli Kôolajipari 
Vállalatnál kezdett el dolgozni termelôüzemekben. 
1961 júniusában a nem sok kal azelôtt megala-
kult Dunai Kôolajipari Vállalathoz került át, ahol a 
kezdetektôl fogva technológusként, majd 1974 
elejétôl a nyolcvanas évekbeli nyugdíjba vonu-

lásáig fôtechnológusként dolgozott. Ebben a 
munkakörben feladata volt a fi nomító üzemeinek 
technológiai terveztetése, az üzemek import be-
rendezéseinek kiválasztásában való részvétel, a 
mûködô üzemek technológiai problémáinak meg-
oldása, a technológiai utasítások ellenôrzése. 
Amint a temetésen a MOL Nyrt. nevében rövid 
búcsúbeszédet tartó Dr. Rátosi Ernô, a Dunai 
Kôolajipari Vállalat volt vezérigazgatója megál-
lapította: „Aktív idôszaka alatt a vállalat nulláról 
indulva az ország legjelentôsebb gazdasági egy-
ségévé nôtte ki magát”. 
Nehéz idôszakban fi atal, tettre kész, magabiz-
tos mérnökökbôl álló csapatot vezetett, aki-
ket fûtött az ambíció, hogy a lehetô legjobb és 
legkorszerûbb technológiákból épüljön ki a mai 
Dunai Finomító. Kiváló vezetô volt, egyenes jel-
lemmel, példaértékû szilárd erkölcsi tartással 
és meggyôzôdéssel, aki mindig a jó oldalon állt. 
Munkatársai tisztelettel néztek fel rá.

Emlékét tisztelettel és szeretettel megôrizzük.

Cserháti Károly
(1925 – 2008)

Trombitás István,
(1935 – 2008)
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az addigi vezetési elméletekhez és a korábbi 
szocialista vállalatszervezési gyakorlathoz ké-
pest meglepôen korszerû, ma már menedzseri 
szemléletûnek is nevezhetô szervezeti átalakí-
tásokat vezetett be, többek között önelszámoló 
egységekké alakította át a vállalat divízióit.
A MOL megalakulásakor nyugdíjba ment, a 
Zsigmondi-Széchenyi Mûszaki Középiskolában 
kezdett oktatni elméleti tárgyakat és kôolaj-
bá nyászati gyakorlatot. Ezt a tevékenységét 
egészen haláláig végezte, és közremûködött a 
technikus képzésben és a biztonságtechnikai 
oktatásban is.
Számos társadalmi funkciója volt, nemcsak a 
szakmai szervezetekben volt elismert. Egy ide-
ig az MSZMP Központi Bizottságának is tagja 
volt, ahol az olajosokat, az olajipart képviselte. 
A METESZ Zala megyei szervezetének – illetve 
hosszú ideig az OMBKE Kôolaj, Földgáz és Víz-
bányászati Szakosztály Dunántúli csoportjának 
volt az elnöke.
Tragikus halála napjáig aktívan, korát meghazud-
toló lelkesedéssel vett részt számos szakmai 
és hagyományápoló rendezvény szervezésé-
ben. Számos állami és szakmai kitüntetést ka-

pott, többek között Munkaérdemrendet és MOL 
Életmûdíjat 2007-ben.
Széles körben ismert életfi lozófi áját találóan jel-
lemezte kedvenc mondása, miszerint „ne azt 
nézd, hogy hogyan sepernek az udvaron az em-
berek, hanem munkájuk eredményeként tiszta-e 
az udvar”.
Munkájában mindenkivel, így saját magával 
szem ben is nagyon szigorú és következetes 
volt, és megkövetelte a munkatársaitól is a pre-
cíz, alapos munkát, a határidôk fegyelmezett 
betartását. Élete végéig tartotta kollégáival a 
kapcsolatot, nagy szeretettel beszélt a kerettyei 
munkájáról és munkatársairól. 
Rendkívüli módon szerette a családját: fi a szin-
tén olajmérnökként dolgozik a MOL-ban, lánya 
tanárnô, felesége is olajos családból származik.
Utolsó napjaiban a Kiskunhalas kôolaj és föld-
gázmezô termelésbe állításának 30 éves jubile-
umi megemlékezésének elôkészítésén, illetve az 
50 éves évfolyam-találkozójuk szervezésén dol-
gozott, amiket már nem tudott befejezni.

Emlékét kegyelettel megôrizzük!


