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BADANIE STABILNOŚCI MIESZANINY  
ETERU DIETYLOWEGO I OLEJU RZEPAKOWEGO 

 
Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące oceny kinetyki destabilizacji mieszanin paliwowych, które uzyskano dodając eter 

dietylowy (DEE) do oleju rzepakowego (OR). W szczególności badano próbki zawierające 10, 20, 30 i 40% (v/v) DEE w OR. 
W testach wykorzystano przyrząd pomiarowy Turbiscan Lab wyprodukowany przez firmę Formulaction Inc. Urządzenie po-
zwala określić stabilność mieszanin paliwowych na podstawie analizy wskaźnika TSI tj. Turbiscan Stability Index. Ocena war-
tości tego wskaźnika wyznaczona dla poszczególnych próbek paliwowych wskazuje, że były one tak samo stabilne w całej swo-
jej objętości. 

 

WSTĘP 

Rozwój techniki samochodowej jest ściśle związany z proble-
mami ekologicznymi. Dotyczy to w szczególności układów napędo-
wych, w których zastosowano silniki spalinowe. Od kilkudziesięciu 
lat obserwowany jest trend polegający na dążeniu do ograniczania 
emisji szkodliwych składników spalin. W tym aspekcie dąży się 
zarówno do doskonalenia systemów spalania paliwa jak również 
unowocześniania metod neutralizacji toksycznych produktów tego 
procesu. Z tego powodu znacząca większość współcześnie eksplo-
atowanych silników jest wyposażona w takie urządzenia jak reaktory 
katalityczne, filtry cząstek stałych oraz systemy redukcji tlenków 
azotu. Równolegle doskonalone są tradycyjne paliwa silnikowe, z 
których wyeliminowano m.in. ołów oraz siarkę. Dodatkowo promo-
wane są tzw. paliwa odnawialne tj. takie, które pozwalają ograniczyć 
emisję CO2 do atmosfery. W takim przypadku emisja jest liczona w 
tzw. cyklu życia „od szybu do koła” (WTW, ang. Well-To-Wheel). Na 
rys. 1 porównano emisje CO2 z różnych źródeł energii przetwarza-
nej w silnikach napędzających pojazdy. Z pokazanego rysunku 
wynika, że stosowanie tradycyjnych paliw takich jak benzyna i olej 
napędowy powoduje największą emisję CO2 do atmosfery. 

 

 
Rys. 1. Wartości emisji gazów cieplarnianych [g CO2 eq./km] w 
cyklu życia paliwa [1] 

 

Na tym tle znacznie korzystniej prezentują się biopaliwa takie 
jak biometan, bioetanol oraz oleje roślinne i ich pochodne. W przy-
padku oceny emisji CO2 z pojazdów zasilanych elektrycznie należy 
wziąć pod uwagę sposób wytwarzania energii. W Polsce jest ona 
wytwarzana przede wszystkim w konwencjonalnych elektrowniach 
węglowych, co w analizie WTW oznacza, że eksploatacja pojazdów 
elektrycznych również przyczynia się do emisji CO2 do otoczenia. 
Pomimo to warto rozwijać tzw. elektromobilność, ale musi ona 
uwzględniać również aspekty wytwarzania energii elektrycznej w 
sposób, który będzie przyjazny środowisku naturalnemu. Nie bez 
znaczenia są również problemy ograniczonego zasięgu pojazdów 
elektrycznych, chociaż w tym zakresie również obserwowany jest 
postęp technologiczny. Równolegle, na całym świecie w dalszym 
ciągu prowadzone są liczne projekty badawcze, których wyniki 
pozwalają poprawić wskaźniki ekologiczne pojazdów wyposażonych 
w konwencjonalne silniki spalinowe. Wśród tych prac można wska-
zać badania nad paliwami pochodzenia roślinnego, w tym alg z 
których można uzyskać olej o znaczeniu zarówno paliwowym jak i 
spożywczym. Zastosowanie olejów roślinnych do zasilania silników 
o zapłonie samoczynnym ma już ponad sto lat tradycji. Warto zau-
ważyć, że pierwsze konstrukcje silnika opracowanego przez R. 
Diesla były zasilane olejem pochodzącym z orzechów arachido-
wych. Jednak dalszy rozwój tych silników został związany z prze-
twórstwem ropy naftowej. Dopiero w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku ponownie zwrócono uwagę na oleje roślinne jako 
źródło energii, którą można wykorzystać do zasilania silników. Z 
uwagi na znaczną lepkość olejów roślinnych zastosowano techno-
logię estryfikacji w celu uzyskania paliwa o właściwościach bardziej 
odpowiednich dla silnika o zapłonie samoczynnym. Pozwoliło to 
upowszechnić estry nienasyconych kwasów tłuszczowych (z ang. 
FAME) jako odnawialne paliwo silnikowe. Najczęściej jest ono 
dodawane do olejów napędowych w objętości do 7%. 

Odrębnym zagadnieniem badawczym jest wykorzystanie ole-
jów roślinnych jako komponentu mieszaniny paliwowej, którą można 
zasilać silnik spalinowy. Również w tym obszarze istnieją bardzo 
bogate doświadczenia, chociaż nie znalazły one szerokiego zasto-
sowania w praktyce.  

Oleje roślinne były dodawane do oleju napędowego i w ten 
sposób uzyskiwano mieszaniny o określonych właściwościach. Z 
uwagi na wysoką lepkość olejów roślinnych zaproponowano układy 
podgrzewające paliwo, co pozwoliło obniżyć jego lepkość do warto-
ści odpowiedniej dla silnika o zapłonie samoczynnym. Jednak tego 
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rodzaju systemy zasilania nie mogły być stosowane w okresie obni-
żonej temperatury otoczenia. W takich warunkach oleje roślinne 
stosunkowo szybko ulegają zmętnieniu, a następnie tężeją, co 
uniemożliwia ich przepływ przez układ paliwowy. Rozwiązaniem 
tego problemu może być mieszanie olejów roślinnych np. z eterem 
dietylowym (DEE). Dotychczas przeprowadzone badania wskazują, 
że tego rodzaju mieszaniny charakteryzują się bardzo dobrymi 
właściwościami niskotemperaturowymi [2]. Dzięki temu mogą być 
one stosowane również w okresie zimowym. Dodatkowo DEE cha-
rakteryzuje się bardzo wysokim indeksem cetanowym, co jest bar-
dzo korzystne w silniku o zapłonie samoczynnym [3]. Warto podkre-
ślić, że wiedza o możliwościach wykorzystania DEE jako paliwa do 
silników o zapłonie samoczynnym jest w dalszym ciągu niewielka. 
Analiza literaturowa tego zagadnienia wykazała, że w skali świata 
istnieje zaledwie kilka prac z tego zakresu, opublikowanych w re-
nomowanych czasopismach. Wśród tych prac można wskazać 
publikacje [3-8] zestawione w spisie literatury.  

Aby było możliwe wykorzystanie mieszanin DEE-OR do zasila-
nia silników o zapłonie samoczynnym potwierdzić m.in. ich stabil-
ność termodynamiczną. Mieszanina paliwowa, która w okresie 
przechowywania ulega rozwarstwieniu nie może być pełnowarto-
ściowym paliwem silnikowym. Z tego powodu w niniejszym artykule 
opisano wyniki badań dotyczących wpływu okresu przechowywania 
mieszanin OR-DEE na zmianę ich stabilności. 

1. METODYKA BADAWCZA 

W badaniach oceniono stabilność mieszanin paliwowych, które 
uzyskano dodając do oleju rzepakowego eter dietylowy w stężeniu 
10, 20, 30 i 40 % (v/v). Wybrane właściwości fizykochemiczne tych 
paliw przedstawiono w Tab. 1. 

 
Tab. 1. Wybrane właściwości fizykochemiczne badanych paliw 

Parametr Rodzaj paliwa 
OR DEE10 DEE20 DEE30 DEE40 

Lepkość w temp. 40 °C, [mm2/s ] 34 17 10 6 3 
Gęstość w temp 15 °C, [g/cm3 ] 0,92 0,90 0,89 0,87 0,85 
Wartość opałowa,[MJ/kg] 34 34 34 34 34 
Prężność par, [kPa] - 28 52 70 82 

 
Po przygotowaniu próbek paliwowych zostały one przelane do 

specjalnych naczyń, których widok pokazano na rys. 2. 
 

 
Rys. 2. Widok próbek paliwowych przygotowanych do badania 
stabilności w aparacie Turbiscan (próbki w kolejności od lewej 
strony: OR, DEE10, DEE20, DEE30, DEE40) 

 
Próbki paliwowe były przechowywane i badane w temperaturze 

25 °C przy pomocy urządzania optycznego Turbiscan Lab. Zasada 
jego działania opiera się na pomiarze strumienia światła wstecznie 
rozproszonego BS (Backscattering) oraz przechodzącego T 
(Transmission)  przez naczynie zawierające badaną ciecz. Jako 
źródło światła wykorzystano diodę LED emitującą falę o długości 

880 nm. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie cząstek o średnicy 
większej niż 10 nm. W przypadku badanego oleju rzepakowego 
mogą to być cząstki zanieczyszczeń, których nie można w pełni 
wyeliminować na etapie procesu rafinacji. W tym aspekcie warto 
również zauważyć, że nasiona roślin oleistych jak i wytłoczony z 
nich olej może być również zanieczyszczony mikrobiologicznie i 
zawierać np. baterie przetrwalnikujące, drożdże oraz pleśnie [9]. 

Jak już wskazano ocenę stabilności badanych paliw wykonano 
w oparciu o analizę optyczną. Wykorzystane do tego celu urządze-
nie Turbiscan Lab (Rys. 3). 

 

 
Rys. 3. Widok urządzenia Turbiscan Lab 

 
Urządzenie jest wyposażone w źródło światła oraz dwa detek-

tory (Rys. 4) umożliwiające określenie strumienia światła odbitego 
oraz przechodzącego przez próbkę.  

 

 
Rys. 4. Schemat ilustrujący elementy pomiarowe urządzenia  
Turbiscan Lab:  – średnia długość ścieżki fotonów przechodzą-
cych przez dyspersję, – średnia długość ścieżki fotonów po 
odbiciu od cząstek dyspersji, BS – detektor światła wstecznie roz-
proszonego (Backscattering), T – detektor światła przechodzącego 
(Transimission), r – promień wewnętrzny naczynia 

Detektor T analizuje widmo światła przechodzącego przez 
próbkę, natomiast detektor BS ocenia parametry światła  wielokrot-
nie odbitego wstecznie w kierunku odchylonym od początkowej 
wiązki świetlnej o kąt 45°. 

Wartości * i ** są ściśle powiązane z rozmiarem i ilością 
cząstek, które oddziałują na falę świetlną. Obliczenia tych parame-
trów  wykonuje się w oparciu o wzory [10]: 
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gdzie:  
g(d) - wskaźnik asymetrii, 
d - średnica cząstek, 
Qs(d) - wskaźnik efektywności rozproszenia. 

 
Następnie w oparciu o znane wartości parametrów ** oblicza-

na jest wartość współczynnika światła wstecznie odbitego tj. BS: 
5,0

**

1









BS   (1) 

gdzie: 
** - średnia długość fali świetlnej po odbiciu od dyspersji  

 
Następnie urządzenie Turbiscan Lab wyznacza wartość indek-

su stabilności TSI badanej substancji. Do tego celu należy wykonać 
kolejne skanowania próbki, co pozwala ocenić kinetykę zachodzą-
cych w niej zmian. Na potrzeby niniejszej pracy wykonano 4 skano-
wania badanych paliw w 24 godzinnych interwałach czasowych. Na 
tej podstawie urządzenie Turbiscan Lab określiło wartość wskaźnika 
TSI: 

 

1
1

2








n

xx
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n
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BSi

  (1) 

gdzie:  
xi – średnia wartość intensywności rozproszenia światła w okresie 
wykonywania pomiaru,  
xBS – średnia wartość parametru xi,  
n – liczba skanowań. 

 
TSI może przyjmować wartości od 0 do 100. Wzrost wartości 

TSI świadczy o bardziej intensywnych zmianach zachodzących w 
badanej próbce. Oprócz wartości ogólnej tj. TSI Global, która repre-
zentuje zmiany zachodzące w całej objętości próbki, wyznaczane są 
także wartości TSI Top (góra), Middle (środek) oraz Bottom (dół 
próbki). W badaniach prowadzonych przy pomocy urządzenia Tur-
biscan Lab zazwyczaj uznaje się, że próbki są stabilne gdy wartość 
TSI nie przekracza ok. 4 jednostek. 

2. WYNIKI BADAŃ  

Wartością referencyjną w prowadzonych testach są wskaźniki 
odbicia światła BS uzyskane dla próbki OR. Na podstawie analizy 
rysunku 5 można stwierdzić, że badany olej rzepakowy nie zmieniał 
swoich właściwości w taki sposób, aby powodowało to zmiany 
charakterystyki odbicia światła. W związku z tym wartości BS 
utrzymują się w zakresie 21-23 jednostek. Dwa piki, które są wi-
doczne na opisywanych rysunkach są spowodowane wypukłością 
denka naczynia badawczego oraz obecnością menisku cieczy. 

 

 
Rys. 5. Zmiany wartości wskaźnika odbicia światła od próbki oleju 
rzepakowego 

Dodatek 10% (v/v) DEE do OR nie powoduje zauważalnych 
zmian w charakterystyce parametru BS. Zgodnie z rys. 6 wartość 
wskaźnika odbicia światła od próbki DEE10 również nie wykazuje 
istotnych zmian w stosunku do próbki OR. 

 

 
Rys. 4. Zmiany wartości wskaźnika odbicia światła od próbki oleju 
rzepakowego zawierającego 10% (v/v) DEE 

 

W przypadku próbki DEE20, tj. zawierającej 20% DEE (v/v) w 
OR zauważono nieznaczne zmniejszenie wartości parametru BS. 
Jego minimalna wartość wynosi ok. 19 jednostek, a maksymalna 22 
jednostki. Oznacza to, że badana próbka była nieco bardziej trans-
parentna. Można to tłumaczyć tym, że dodatek DEE rozcieńczył 
zanieczyszczenia obecne w OR, co spowodowało nieco mniejsze 
odbicie światła od uzyskanej mieszaniny. 
 

 
Rys. 5. Zmiany wartości wskaźnika odbicia światła od próbki oleju 
rzepakowego zawierającego 20% (v/v) DEE 

 

Na rysunku 6 pokazano uzyskane wartości parametru BS dla 
próbki paliwowej DEE30. Spodziewano się, że rosnący udział DEE 
w OR będzie powodował dalsze obniżenie wartości parametru BS. 
Tymczasem uzyskane rezultaty tego nie potwierdzają. Otrzymane 
charakterystyki parametru BS są niemalże identyczne jak dla OR. 
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Rys. 6. Zmiany wartości wskaźnika odbicia światła od próbki oleju 
rzepakowego zawierającego 30% (v/v) DEE 

Podobne rezultaty uzyskano dla mieszaniny DEE40 (Rys. 7). 
Aczkolwiek w jej przypadku zauważono nieco większą zmienność 
wartości BS wyznaczonej dla górnej części próbki tj. na wysokości 
od ok. 27 do 37 mm. Pomimo to wartości parametru BS były zawar-
te w przedziale 19 – 23, co można uznać rezultat odpowiadający 
próbce referencyjnej. 
 

 
Rys. 7. Zmiany wartości wskaźnika odbicia światła od próbki oleju 
rzepakowego zawierającego 40% (v/v) DEE 

 
Na rys. 8 przedstawiono zmiany wartości wskaźnika TSI Global, 
który w całościowy sposób opisuje stabilność badanych substancji 
w 72-godzinnym okresie prowadzenia testu.  

 

 
Rys. 8. Zmiana wartości wskaźnika TSI Global (ogólnego) w okresie 
72 godzin realizacji testu stabilności OR oraz jego mieszanin z DEE 

 
Oceniając rys. 8 można bez wątpienia stwierdzić, że w okresie 

trwania testu wszystkie badane paliwa uległy niewielkim zmianom. 
Jednak uzyskane, niskie wartości parametru TSI Global nie upo-
ważniają do tego, aby stwierdzić, że dodatek DEE destabilizuje 
badane mieszaniny paliwowe.  

Z uwagi na zakłócenia pomiaru spowodowane obecnością me-
nisku oraz wypukłości naczynia pomiarowego w dalszej analizie nie 
uwzględniono parametrów TSI Top oraz TSI Bottom. Zamiast tego 
skupiono się na środkowej części próbek paliwowych.   

Z rys. 9 widać, że uzyskane wartości TSI Middle są na zdecy-
dowanie niższym poziomie w stosunku do tego, co przedstawiono 
na rys. 8. Oceniając rys. 9 można zauważyć wyraźny trend, który 
pokazuje, że rosnący dodatek DEE stabilizuje mieszaninę paliwową.  

 

 
Rys. 9. Zmiana wartości wskaźnika TSI Middle (środkowa część 
próbki paliwowej) w okresie 72 godzin realizacji testu stabilności OR 
oraz jego mieszanin z DEE 

PODSUMOWANIE 

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące 
problemu stabilności termodynamicznej mieszanin oleju rzepako-
wego oraz eteru dietylowego. Na podstawie uzyskanych rezultatów 
można stwierdzić, że wszystkie badane mieszaniny charakteryzo-
wały się porównywalnie wysoką stabilnością. Dodatek DEE do OR 
nie powodował wytrącania cząstek, które mogły być wykryte przez 
urządzenie Turbiscan Lab. W okresie 72-godzinnego testu nie 
zauważono również postępującego rozwarstwienia badanych mie-
szanin. Świadczy to o ich stabilności, co pozytywnie rokuje o ich 
przydatności do silników o zapłonie samoczynnym. Należy jednak 
zauważyć, że zaplanowany eksperyment obejmował stosunkowo 
krótki okres czasu. Tymczasem mieszaniny paliwowe są przecho-
wywane w zbiornikach przez dłuższy okres czasu. W związku z tym 
warto powtórzyć badania uwzględniając wydłużony okres trwania 
testu. 
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Research of the stability of diethyl ether – rape oil blends  

Paper presents results of fuel blends destabilization ki-
netic. Tested fuels were composed by blending of rapeseed oil 
(RO) with diethyl ether (DEE). In particular RO has addition 
of 10, 20, 30 and 40% by vol. of DEE. All necessary tests 
have been carried out using the Turbiscan Lab measurement 
equipment made by Formulaction Inc. Measurement system 
allows to describe stability of fuel blends on the base of Tur-
biscan Stability Index analysis. The assesement of this index 
calculated for all tested blends suggest that all of them were 
the same stable in a whole volume.  
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