
 

 

 

 

 

 

Zbigniew STĘPIEŃ PTNSS–2015–3418 

 

Multidirectional investigations of high-ethanol fuels 

on deposit formation in spark ignition engines 

 
This paper describes performance and operational issues of a high ethanol and gasoline fuel blends. 

Dynamometer engine test bench and special in-house test method for effect evaluation of ethanol and gasoline 

blends on intake valve deposits, combustion chamber deposits and other has been introduced. Investigation 

results of tendency for harmful deposit formation on various elements of flex fuel engine intake system resulting 

from the fuel composition, fuel treatment, engine construction and its operating parameters was reported. Great 

importance of modern deposit control additives specially formulated to be compatible with high ethanol fuels for 

providing control and  counteracting deposit formation has been proved. 
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Wielokierunkowe badania wpływu paliw wysoko-etanolowych na tworzenie osadów  

w silnikach z zapłonem iskrowym 
 

W artykule opisano właściwości użytkowe i problemy eksploatacyjne paliw stanowiących wysoko-etanolowe 

mieszaniny z benzyną. Przedstawiono silnikowe stanowisko badawcze i własną metodę badań wpływu mieszanin 

etanolu z benzyną na osady na zaworach dolotowych w komorach spalania i inne. Omówiono wyniki badań 

tendencji do tworzenia szkodliwych osadów na elementach układu dolotowego silnika flex fuel w zależności od 

składu paliwa, jego uszlachetniania, konstrukcji silnika i warunków jego eksploatacji. Wykazano ogromne zna-

czenie nowoczesnych dodatków detergentowych specjalnie opracowanych i kompatybilnych z paliwami o wyso-

kiej zawartości etanolu w kontroli i przeciwdziałaniu tworzeniu się osadów w silniku. 

Słowa kluczowe: Paliwa wysoko-etanolowe, osady, silniki z zapłonem iskrowym   

1. Wstęp 
 

       Badania i rozwój paliw alternatywnych pozo-

stają od dłuższego czasu głównym tematem prac 

prowadzonych zarówno przez producentów paliw 

jak i pojazdów samochodowych. Zmniejszające się 

zasoby ropy naftowej przy równocześnie rosnącym 

zapotrzebowaniu na paliwa i systematycznie zao-

strzanych wymaganiach w zakresie ograniczania 

emisji CO2, wymuszają dywersyfikację i coraz 

szersze stosowanie paliw alternatywnych, przyja-

znych dla środowiska.  

W świetle powyższych wymagań coraz większe 

znaczenie zyskują między innymi paliwa etanolowe 

biorąc pod uwagę zwłaszcza konieczność zrówno-

ważonego rozwoju paliw i ograniczenia emisji CO2 

[1].   

Właściwości fizykochemiczne i użytkowe benzyn 

zawierających w swym składzie znaczny udział 

etanolu są w dużym stopniu odmienne od tych 

jakimi charakteryzują się tradycyjne benzyny, które 

mogą zawierać, zgodnie z normą PN-EN 228 - 

2013, do 10% (V/V) etanolu. Przedmiotowe różnice 

narastają wraz ze zwiększającym się udziałem eta-

nolu w benzynie, a najistotniejsze z nich to: 

 Emisja ditlenku węgla (CO2) podczas 

stosowania etanolu jako paliwa w sa-

mochodach jest równoważona przez 

CO2 wychwytywane w czasie upraw. 

W rezultacie, samochody FFV (Flex 

Fuel Vehicle) spalając paliwa wyso-

koetanolowe emitują mniej CO2 netto 

niż konwencjonalne pojazdy na jed-

nostkę przebytej drogi [2]. 

 Obniżająca się wartość opałowa bio-

paliwa wraz ze wzrostem udziału eta-

nolu. 

 Szybko wzrastające ciepło odparowa-

nia biopaliwa w miarę podwyższania 

zawartości etanolu. Etanol charaktery-

zuje się ciepłem parowania 855kJ/kg, 

280% większym niż benzyna. Powo-

duje to około 250% lepsze chłodzenie 

ładunku mieszanki paliwowo-

powietrznej, gdy stosowane jest pali-

wo E85 co umożliwia podwyższenie 

stopnia sprężania i zwiększenie kąta 

wyprzedzenia zapłonu. Większe cie-

pło odparowania paliwa z równocze-

snym wzrostem ilości paliwa dopro-

wadzanego do komór spalania silnika 

powoduje silny efekt chłodzenia, a 

tym samym zwiększa się gradient 

temperatury w głowicy, który nakłada 

się na inne naprężenia wynikające z 

obciążenia mechanicznego, podwyż-

szonego ciśnienia spalania i resztkowe 

naprężenia cieplne co może prowadzić 

do pęknięć powstających w najbar-

dziej obciążonych strefach głowicy 

silnika [3]. 
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 Nieaddytywny przyrost prężności par 

biopaliwa ze wzrostem zawartości 

etanolu. Wyższa prężność par paliwa i 

obniżona temperatura końca jego pa-

rowania sprzyja powstawaniu korków 

parowych w układzie zasilania, a tym 

samym nieciągłości w pracy silnika 

mogących mieć poważne konsekwen-

cje dla bezpieczeństwa jazdy.  

 Wzrost liczb oktanowych (LOB i 

LOM) biopaliw w miarę podwyższa-

nia zawartości etanolu 

 Obniżanie temperatury płomienia 

podczas procesów spalania mieszanek 

zawierających coraz większy udział 

etanolu. 

 Pogarszanie właściwości smarnych 

biopaliw, co wynika z wytwarzania 

coraz mniejszej ilości sadzy podczas 

spalania paliw o wzrastającym udziale 

etanolu. Ma to ujemny wpływ między 

innymi na zużycie gniazd zaworo-

wych i współpracujących z nimi za-

worów. 

 Wysoka higroskopijność etanolu, a 

zatem łatwość pochłaniania wody, 

prowadzi do zatykanie filtrów i zale-

wanie odstojników. Ponadto, po osią-

gnięciu zawartości około 5% (V/V) 

wody w paliwie następuje jego roz-

warstwienie, a woda wraz z etanolem 

jako oddzielna faza osiada na dnie 

zbiornika paliwa, powodując zaburze-

nia procesów spalania lub unierucho-

mienie silnika. Dochodzić też może 

do zamarzania wody w paliwie i 

związanych z tym następstw. Ponadto 

łatwość pochłaniania wody przez eta-

nol przyczynia się do intensyfikacji 

procesów korozyjnych elementów sil-

nika.  

 Alkohol jako rozpuszczalnik, może 

wymywać osady z elementów oraz 

części składowych układu paliwowe-

go i przenosić je do filtrów i podze-

społów układów wtrysku paliwa. 

 Często benzyny zawierające  biokom-

ponenty (w tym etanol) cechuje nie-

kompatybilność z niektórymi materia-

łami konstrukcyjnymi (uszczelnienia, 

elementy układów paliwowych jak: 

zbiorniki paliwa, przewody paliwowe, 

elementy wtryskiwaczy i pomp paliwa 

itp.) 

 

        W przypadku biopaliw zawierających do 85% 

(V/V) etanolu różnice pomiędzy właściwościami 

fizykochemicznymi i użytkowymi takich paliw są 

tak duże względem tradycyjnych benzyn silniko- 

 

wych, że wymuszają wprowadzenie wielu istotnych 

zmian konstrukcyjnych i regulacyjnych w silniku, 

w celu dostosowania go do eksploatacji na takich 

paliwach – tabl. 1 [4]. Pojazdy z silnikami przysto-

sowanymi do zasilania paliwami wysokoetanolo-

wymi określa się jako Flex Fuel Vehicles (FFV). 

 
Table 1 The key differentials between engine gaso-

line and biofuel E85 

Tablica 1 Najważniejsze różnice pomiędzy benzyną 

silnikową, a biopaliwem E85 

Właściwość Benzyna 
zgodna z 

PN EN-228 

Biopaliwo 
E85 

Gęstość [kg/m³] 720 - 775 ~785 

Wartość opałowa 
[MJ/kg] 

~43 ~29 

LOB 95min >105 

LOM 85 min >90 

Współczynnik 
nadmiaru powie-
trza mieszanki 
paliwowo-
powietrznej 

14,5 – 14,7 ~9,7 

Ciepło odparo-
wania [kJ/kg] 

350 780 

 
W silnikach spalinowych z zapłonem iskrowym 

mogą tworzyć się szkodliwe osady w szczególności 

w kanałach dolotowych, na końcówkach wtryski-

waczy, zaworach dolotowych i w komorach spala-

nia [5, 6, 7, 8, 9]. Osady te powodują zaburzenia 

procesów ilościowego i jakościowego tworzenia 

mieszanki palnej w cylindrach silnika, a w konse-

kwencji pogorszają jego osiągi i właściwości użyt-

kowo eksploatacyjne, zwiększają zużycie paliwa i 

emisję składników szkodliwych w gazach spalino-

wych. Dlatego też producenci samochodów zaleca-

ją w Światowej Karcie Paliw (WWFC) stosowanie 

dodatków uszlachetniających do benzyny (w tym 

dodatków detergentowych) w celu poprawy jej  

jakości. W przypadku nieuszlachetnionych miesza-

nin paliw zawierających etanol, w miarę wzrostu 

jego udziału w paliwie ilość osadów tworzonych na 

zaworach dolotowych i w komorach spalania silni-

ka stopniowo, nieznacznie maleje w porównaniu do 

wielkości osadów tworzonych przez nieuszlachet-

nione benzyny bez etanolu. Po osiągnięciu około 50 

– 60% (V/V) udziału etanolu w mieszaninie z ben-

zyną ilość tworzonych osadów stabilizuje się i nie 

zmienia w miarę dalszego zwiększania udziału 

etanolu. Często w przypadku małego stężenia stan-

dardowych dodatków detergentowych stosowanych 

do benzyn silnikowych i słabo rozpuszczalnych w 

etanolu  (100 – 150 ppm), nie tworzą one na po-

wierzchni elementów silnika ochronnego filmu 

zapobiegającego osadzaniu się osadów. Najczęściej 

tego typu dodatki są oparte na poliizobutylenie 

(PIB) lub aminie polieterowej (PEA). PIB łatwo  
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rozpuszcza się w węglowodorach natomiast w al-

koholu nie, co może być jedną z przyczyn zwięk-

szonej ilości osadów tworzonych na elementach 

silnika. Wówczas bowiem takie dodatki kumulują 

się w powstających osadach intensyfikując ich 

przyrost co powoduje tzw. „Hump effect” czyli 

efekt garbu, a więc zwiększenia ilości tworzonych 

osadów w porównaniu do paliwa nieuszlachetnio-

nego. Poważnym problemem są siarczany zawarte 

w paliwach etanolowych. Zazwyczaj są one zanie-

czyszczeniami z procesu fermentacji bioetanolu, ale 

mogą też pochodzić z pewnych typów inhibitorów 

korozji stosowanych w E85. Siarczany są rozpusz-

czalne w etanolu, ale mogą wytrącać się podczas 

mieszania etanolu z benzyną powodując zatykanie 

filtra paliwa i przyczyniając się do tworzenia osa-

dów zwłaszcza na zaworach dolotowych i na koń-

cówkach wtryskiwaczy [1, 6]. Duża ilość i lepka 

konsystencja osadów na zaworach dolotowych, a 

zwłaszcza na ich trzonkach może powodować na-

wet zawieszanie się zaworów i wynikające stąd 

konsekwencje. Zatem z perspektywy dodatków do 

paliwa, mieszaniny paliw etanolowych tworzą no-

we wyzwania. Chociaż wysoko-etanolowe paliwa 

są paliwami, które spalają się tworząc małą ilość 

sadzy, osady mogą nadal powstawać w silnikach, w 

szczególności w kanałach dolotowych, na zaworach 

dolotowych, końcówkach wtryskiwaczy i w komo-

rach spalania. Etanol charakteryzuje się znacznie 

wyższym ciepłem parowania co w połączeniu z 

równoczesnym wzrostem ilości paliwa doprowa-

dzanego do komór spalania silnika powoduje silny 

efekt chłodzenia, a zatem obniżanie temperatur 

ścianek i powierzchni zarówno układu dolotowego 

jak i zaworów dolotowych i komór spalania. Tem-

peratura odgrywa kluczową rolę w tworzeniu za-

równo osadów na zaworach dolotowych jak i w 

komorach spalania, w dodatku rozpuszczalność lub 

polarność paliwa może mieć wpływ na zachowanie 

zarówno prekursorów osadów jak i dodatków de-

tergentowych. Wzrastający udział etanolu w pali-

wie powoduje znaczne zmiany w zakresie polarno-

ści i rozpuszczalności paliwa co sprawia, że trady-

cyjne dodatki detergentowe do benzyny mogą być 

trudno rozpuszczalne w paliwach etanolowych 

prowadząc do tworzenia osadów. Dlatego też w 

przypadku paliw zawierających etanol niezbędne 

jest stosowanie specjalnie przygotowanych dodat-

ków detergentowych, o innej formulacji, rozpusz-

czalnych w mieszaninie etanolu i benzyny w do-

wolnym stosunku obu składników. Dodatki takie 

nie mogą też wchodzić w niekorzystne interakcje z 

dodatkami obecnymi w benzynie silnikowej zarów-

no tej będącej składnikiem E85 jak i tej, którą może 

tankować pojazd typu FFV’s zamiast E85. 

Wyżej wymienione, potencjalne zagrożenia dla 

silnika jakie wynikają z jego eksploatacji na benzy-

nach etanolowych wymagają wszechstronnych 

badań w różnych testach, podobnie jak to ma miej- 

 

sce w analogicznych przypadkach dotyczących 

standardowych paliw węglowodorowych.  

Dotychczas nie ustanowiono znormalizowanych 

metod badań paliw zawierających w swym składzie 

podwyższoną względem normy EN 228 ilość bio-

komponentów w stanowiskowych testach silniko-

wych. Jednak z uwagi na to, że badania tego rodza-

ju są niezbędne do wiarygodnej, pełnej oceny jako-

ści i właściwości użytkowych przedmiotowych, 

coraz szerzej wykorzystywanych biopaliw, ośrodki 

badawczo-rozwojowe stosują metody własne tzw. 

„in-house” w zakresie stanowiskowych badań silni-

kowych.  

 

2. Założenia do prowadzonych badań  
2.1. Stosowane paliwa 
 

       Badaniom na stanowisku silnikowym poddano 

następujące paliwa wysoko-etanolowe przygotowa-

ne w Instytucie Nafty i Gazu:  

1. Paliwo zawierające 85% (V/V) etanolu – tabl. 2, 

oraz 15% (V/V) bazowej (nieuszlachetnionej) ben-

zyny silnikowej – tabl. 3. 

2. Paliwo zawierające 85% (V/V) etanolu, oraz 15% 

(V/V)  benzyny uszlachetnionej, komercyjnej, za-

kupionej na stacji paliw jednego z koncernów naf-

towych.  

3. Paliwo zawierające 85% (V/V) etanolu , oraz 

15% (V/V) bazowej benzyny silnikowej uszlachet-

nione  pakietem dodatków opracowanym w Insty-

tucie Nafty i Gazu, dedykowanym do paliw  wyso-

ko-etanolowych. 
 

2.2. Silnikowe stanowisko badawcze i meto-

dyka badań  

 
Badania przeprowadzono na stanowisku badaw-

czym z silnikiem typu FlexFuel (FORD 1.8L Dura-

tec-HE PFI FFV (125PS) MI4) fabrycznie przysto-

sowanym do zasilania biopaliwem o zawartości do 

85% (V/V) etanolu – tabl. 4. Silnik połączony był z 

hamulcem elektrowirowym AVL Alpha 160 z pro-

gramowanym działaniem, umożliwiającym realiza-

cję i powtarzanie różnych sekwencji (cykli) wcze-

śniej opracowanych testów. Widok silnikowego 

stanowiska badawczego przedstawiono na rys. 1. 

Badania silnikowe realizowano w oparciu o przyję-

te dwa, różniące się parametrami w poszczególnych 

fazach, 4 – fazowe, powtarzalne cykle badawcze, 

składające się na testy silnikowe – rys. 2.  Pierwszy 

test – rys. 2a, odzwierciedlał przeciętne warunki 

pracy silnika podczas eksploatacji pojazdu w ruchu 

miejskim o małym natężeniu. W drugim teście – 

rys. 2b, założono „ostrzejsze” warunki pracy silni-

ka, poprzez skrócenie czasu poszczególnych faz, 

podwyższenie prędkości obrotowej w drugiej fazie i 

zwiększenie obciążenia silnika w czwartej fazie. W 

przypadku obydwu cykli badawczych, testy były 

prowadzone przez 100h poprzez cykliczne powta-

rzanie wybranego do testu cyklu. 
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Table 2 Chosen analysis results of ethanol properties 

Tablica 2. Wybrane wyniki analiz właściwości etanolu  

 
Parametr: 

Etanol 
(wyniki analiz) 

Wymagania  
wg  

Rozporządzenia* 

Zawartość etanolu i wyższych alkoholi nasyconych, 
%(m/m) 

99,852 min. 98,7 

Zawartość wyższych alkoholi (C3-C5), %(m/m) <0,001 max. 2,0 

Zawartość metanolu, %(m/m) <0,001 max. 1,0 

Zawartość wody, %(m/m) 0,137 max. 0,300 

Zawartość nieorganicznych chlorków, mg/l <4,0 max. 20,0 

Zawartość miedzi, mg/kg <0,1 max. 0,100 

Całkowita kwasowość (w przeliczeniu na kwas octo-
wy), %(m/m)  

0,004 max. 0,007 

Zawartość fosforu, mg/l <0,15 max. 0,50 

Zawartość substancji nielotnych, mg/100ml <10,0 max. 10 

Zawartość siarki, mg/kg <5,0 max. 10,0 

Parametry dodatkowe:   

Gęstość, kg/m
3 

793,4 - 

DVPE, kPa 15,1 - 

Destylacja: temp. początku destylacji, 
o
C 77,8 - 

tkd, 
o
C 87,3 - 

Pozostałość, %(V/V) 0,1 - 

Straty, %(V/V) 1,5 - 
*Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.12.2010r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod 
badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów (Dz. U. 2010 Nr 249, poz. 1668) 

 
Table 3 Chosen analysis results of base unleaded gasoline E95 

Tablica 3. Wybrane wyniki analiz właściwości benzyny bazowej bezołowiowej E95 

 
Parametr: 

E95 
(wyniki analiz) 

Wymagania wg  
normy PN-EN 228 

Liczba oktanowa RON 98,8 min. 95,0 

Liczba oktanowa MON 89,6 min. 85,0 

Gęstość, kg/m
3 

725,6 720-775 

Prężność par, kPa 57,8 45,0-60,0 

Destylacja:  

E70, %(V/V) 21,1 20,0-48,0 

E100, %(V/V) 52,5 46,0-71,0 

E150, %(V/V) 93,1 min. 75,0 

Temp. końca destylacji, 
o
C 181,9 max. 210 

Pozostałość, %(V/V) 1,0 max. 2 

Zawartość zw. tlenowych, 
%(V/V): 

brak jak w normie  
PN-EN 228  

Zawartość benzenu, %(V/V) 0,25 max. 1,0 

Zawartość metanolu %(V/V) < 0,1 max. 3,0 

Zawartość etanolu %(V/V) < 0,1 Max. 5,0 

Zawartość siarki, mg/kg < 3 max. 10 

Korozja Cu, klasa korozji 1 klasa 1 

Okres indukcyjny, minuta >360 min. 360 

Zawartość żywic, mg/100 ml  

- nieprzemywane 7,1 - 

- obecne 0,2 max. 5 

Skład grupowy FIA, %(V/V):  

- parafino-nafteny 55,0 - 

- olefiny 14,6 max. 18,0 

- aromaty 30,4 max. 35,0 
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Table 4 Chosen technical parameters of FORD 1.8L Duratec-HE PFI FFV (125PS) MI4 engine 

Tablica 4. Wybrane parametry techniczne silnika FORD 1.8L Duratec-HE PFI FFV (125PS) MI4 

Obieg pracy czterosuwowy, z zapłonem iskrowym 

Typ wtrysku paliwa Pośredni wtrysk paliwa sterowany elektronicznie – sys-
temem Visteon 

Układ cylindrów rzędowy, pionowy 

Liczba cylindrów 4 

Kolejność wtrysku paliwa do cyl. 1-3-4-2 

Typ układu rozrządu DOHC/4 VPC 

Średnica cylindra 83,0 mm 

Skok tłoka 83,1 mm 

Pojemność skokowa 1798 cm
3
 

Moc maksymalna 125 KM (92 kW) przy 6000 obr./min. 

Max. moment obrotowy 165 Nm przy 4000 obr./min. 

Stopień sprężania 10,8 

Średnie zużycie paliwa (E85) 10,5 l/100 km 

Luz zaworowy Regulacja hydrauliczna 

Pojemność układu smarowania z 
filtrem 

4,3 dm
3 

Spełniana norma w zakresie wielko-
ści emisji składników szkodliwych do 
atmosfery 

 
Euro IV 

 
Utworzone w czasie testów osady na zaworach 

dolotowych i w komorach spalania były fotografo-

wane, a następnie oceniane wagowo, przy wyko-

rzystaniu znanej metodyki zawartej w procedurze 

CEC F-20-98 (Mercedes Benz M111) oraz CEC F-

05-93 (Mercedes Benz M102E), a także w oparciu 

o skalę ocen zawartą w CRC Deposit Rating Manu-

al. Jako ostateczną ocenę osadów na zaworach 

dolotowych podawano ich średnią masę na jednym 

zaworze – tabl. 5. Ostateczną ocenę masy osadów 

w komorach spalania stanowiła ocena sumaryczna 

osadów we wszystkich komorach spalania Osady w 

kanałach dolotowych głowicy oraz na końcówkach 

wtryskiwaczy były oceniane optycznie i dokumen-

towane fotograficznie. 

 

 
 

Fig. 1 View of dynamometer test bed with FORD 

1.8L Duratec-HE PFI FFV (125PS) MI4 engine. 

Rys. 1 Widok stanowiska z silnikiem FORD 1.8L 

Duratec-HE PFI FFV (125PS) 

                              
a) 

 
 b) 

 
 
Fig. 2 Operating conditions cycles consists on en-

gine tests. 

 a) medium operating conditions, b) severe operat-

ing conditions 

Rys. 2 Cykle badawcze składające się na testy silni-

kowe.  

a) przeciętne warunki pracy silnika, b) warunki 

pracy silnika przy większym obciążeniu 
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2.3. Zakres prowadzonych badań 

 
       Zakres badań obejmował przeprowadzenie 

następujących pięciu testów silnikowych w których 

oceniano: 

Test nr. 1 Wpływ paliwa zawierającego 85% (V/V) 

etanolu – tabl. 2, oraz 15% (V/V) bazowej (nie-

uszlachetnionej) benzyny silnikowej – tabl. 3, na 

tworzone osady w silniku z EGR i układem wymu-

szonego przewietrzania skrzyni korbowej PCV. 

Test wg cyklu pierwszego – rys. 2a. 

Test nr. 2 Wpływ paliwa zawierającego 85% (V/V) 

etanolu – tabl. 2, oraz 15% (V/V) bazowej (nie-

uszlachetnionej) benzyny silnikowej – tabl. 3, na 

tworzone osady w silniku z odłączonym EGR i 

układem wymuszonego przewietrzania skrzyni 

korbowej PCV. Test wg cyklu pierwszego – rys. 2a. 

Test nr. 3 Wpływ paliwa zawierającego 85% (V/V) 

etanolu – tabl. 2, oraz 15% (V/V) uszlachetnionej 

benzyny silnikowej zakupionej na stacji benzyno-

wej jednego z renomowanych producentów paliw 

na tworzone osady w silniku z EGR i układem 

wymuszonego przewietrzania skrzyni korbowej 

PCV. Test wg cyklu pierwszego – rys. 2a. 

Test nr. 4 Wpływ paliwa zawierającego 85% (V/V) 

etanolu – tabl. 2, oraz 15% (V/V) bazowej (nie-

uszlachetnionej) benzyny silnikowej – tabl. 3, na  

 

tworzone osady w silniku z EGR i układem wymu-

szonego przewietrzania skrzyni korbowej PCV. 

Test wg cyklu drugiego – rys. 2b. 

Test nr. 5 Wpływ paliwa zawierające 85% (V/V) 

etanolu – tabl. 2, oraz 15% (V/V) bazowej (nie-

uszlachetnionej) benzyny silnikowej – tabl. 3, na  

tworzone osady w silniku z EGR i układem wymu-

szonego przewietrzania skrzyni korbowej PCV. 

Paliwo zostało uszlachetnione pakietem dodatków 

(zawierającym dodatek detergentowy) specjalnie 

opracowanym do zastosowań w E85. Test wg cyklu 

pierwszego – rys. 2a.  

 

3. Wyniki badań 

 
       W pierwszym teście na zaworach dolotowych 

powstały porowate, koksowe, tłuste, smołowate 

osady, a w komorach spalania niewielka ilość su-

chych, dobrze przywierających do powierzchni 

jasnych osadów. Średnia masa osadów na zaworach 

dolotowych wyniosła 103 mg/zawór, a w przypad-

ku komór spalania całkowita masa osadów to 724 

mg – rys. 3. Zaobserwowano też dużą ilość żywicz-

nych, kleistych osadów w kanałach dolotowych 

silnika oraz osady w postaci żywic na końcówkach 

wtryskiwaczy – rys. 3. Obserwowane osady są 

wynikiem procesów termicznego utleniania paliwa 

a)                                                                                                b) 

   
 
c)                                                                 d)  

   
 

Fig. 3 Deposits formed in the case of fuel and test operating conditions no 1. 

a) in the intake ducts of cylinder head, b) on the nozzle of injectors, c) on the intake valves d) in the combustion 

chambers 

Rys. 3 Osady utworzone w przypadku paliwa i warunków prowadzenia testu nr. 1. 

a) w kanałach dolotowych głowicy silnika, b) na końcówkach wtryskiwaczy, c) na zaworach dolotowych, d) w 

komorach spalania silnika 
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i jego polimeryzacji. Na tworzenie osadów w 

szczególności na zaworach ma też wpływ olej sma-

rowy który może spływać po trzonkach zaworów i 

przedostawać się poprzez uszczelnienia na po-

wierzchnie grzybków zaworowych, zwłaszcza 

silnika po dużym przebiegu, gdzie podlega proce-

som degradacji termicznej w wyniku której powsta-

ją osady koksowe w postaci gum żywicznych. 

Podsumowując, wynikiem przeprowadzonego testu 

są duże osady powstałe zwłaszcza w kanałach dolo-

towych, na zaworach dolotowych jak i na końców-

kach wtryskiwaczy, co przede wszystkim wskazuje 

na niedostateczne właściwości detergentowe zasto-

sowanego do zasilania silnika paliwa. 

W drugim teście tłuste, koksowe osady powstałe na 

zaworach dolotowych nie pokrywały całych po-

wierzchni grzybków zaworowych i były bardziej 

nieregularne w porównaniu do tych jakie zaobser-

wowano w pierwszym teście. Charakteryzowały się 

zróżnicowaną grubością i porowatością. Komory 

spalania pokrywała bardzo cienka warstwa jasnych 

osadów. Średnia masa osadów na zaworach dolo-

towych wyniosła 61 mg/zawór, a w przypadku  

 

komór spalania całkowita masa osadów to tylko 

426 mg – rys. 4. W kanałach dolotowych widoczne 

były nieregularne, kleiste, żywiczne osady poprzez 

które w wielu miejscach widoczna była metaliczna 

powierzchnia kanałów głowicy – rys. 4. Na koń-

cówkach wtryskiwaczy powstały żywiczne osady, 

bardziej regularne w porównaniu do tych z testu 

pierwszego,– rys. 4. W sumie, odłączenie (odpro-

wadzenie na zewnątrz) gazów spalinowych z ukła-

dów EGR oraz przewietrzania skrzyni korbowej 

silnika wpłynęło na wyraźne zmniejszenie ilości 

osadów powstałych na kluczowych elementach 

silnika w tych samych warunkach prowadzonego 

testu i przy zasilaniu silnika takim samym paliwem 

jak w teście pierwszym. Wynika to z tego, że w 

przypadku stosowania EGR oraz przewietrzania 

skrzyni korbowej, gazy spalinowe zawierające 

gorące cząstki i produkty spalania doprowadzane są 

bezpośrednio do układu dolotowego silnika stano-

wiąc prekursory tworzenia osadów.  Sprzyja to 

procesom formowania i wzrostu osadów zwłaszcza 

w kanałach dolotowych, na zaworach dolotowych i 

końcówkach wtryskiwaczy. 

   

  a)                                                                                                              b) 

   

 

  c)                                                                      d) 

   
 

Fig. 4 Deposits formed in the case of fuel and test operating conditions no 2. 

a) in the intake ducts of cylinder head, b) on the nozzle of injectors, c) on the intake valves d) in the combustion 

chambers 

Rys. 4 Osady utworzone w przypadku paliwa i warunków prowadzenia testu nr. 2. 

a) w kanałach dolotowych głowicy silnika, b) na końcówkach wtryskiwaczy, c) na zaworach dolotowych, d) w 

komorach spalania silnika 

 

Osady wytworzone na elementach silnika podczas 

testu trzeciego przedstawiono na rys. 5. W tym 

teście do zasilania silnika zastosowano paliwo E85 

do przygotowania którego użyto 85% (V/V) etanolu 

i 15% (V/V) handlowej, uszlachetnionej benzyny 

zakupionej na stacji benzynowej. 
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a)                                                                                                            b)  

   
 

 c)                                                                  d) 

   
 

Fig. 5 Deposits formed in the case of fuel and test operating conditions no 3. 

a) in the intake ducts of cylinder head, b) on the nozzle of injectors, c) on the intake valves d) in the combustion 

chambers 

Rys. 5 Osady utworzone w przypadku paliwa i warunków prowadzenia testu nr. 3. 

a) w kanałach dolotowych głowicy silnika, b) na końcówkach wtryskiwaczy, c) na zaworach dolotowych, d) w 

komorach spalania silnika 

 

Uzyskane wyniki wskazują w sposób jednoznacz-

ny, że pakiet dodatków uszlachetniających zasto-

sowany w przedmiotowej benzynie okazał się niee-

fektywny w przypadku paliwa wysokoetanolowego 

i najprawdopodobniej niekompatybilny z etanolem. 

Spowodowało to znaczny wzrost masy osadów w 

komorach spalania silnika (1224 mg) w porównaniu 

z wynikami uzyskanymi dla nieuszlachetnionego 

paliwa E85 – test nr. 1, i wytworzenie dużej ilości 

twardych, nieregularnych osadów żywicznych na 

końcówkach wtryskiwaczy paliwa – rys. 5. Zawory 

dolotowe zostały pokryte lekkimi, suchymi, kok-

sowymi osadami, miejscami o większej grubości i 

luźnej strukturze – rys. 5. Średnia masa osadów na 

zaworach dolotowych wyniosła 71 mg/zawór. W 

kanałach dolotowych widoczne były nieregularne 

osady żywiczne miejscami pokrywające po-

wierzchnie kanałów dolotowych.  

Test czwarty przeprowadzono wg drugiego cyklu 

testowego zakładającego większą dynamikę zmian 

parametrów pracy silnika oraz jego większe obcią-

żenie czego skutkiem było między innymi zwięk-

szone o około 45 % zużycie paliwa w porównaniu z 

testami wg pierwszego cyklu. Uzyskane wyniki 

przedstawiono na rys. 6. 

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku testu 

pierwszego, na zaworach dolotowych powstały 

porowate, koksowe, tłuste osady, nierównomiernie 

rozłożone na powierzchni grzybków, a w komorach 

spalania suche, dobrze przywierające do po-

wierzchni jasne osady. Jednak zarówno w przypad-

ku zaworów dolotowych jak i komór spalania ilość 

powstałych osadów była większa aniżeli w teście 

pierwszym. Średnia masa osadów na zaworach 

dolotowych wyniosła 123 mg/zawór, a w przypad-

ku komór spalania całkowita masa osadów to 854 

mg – rys. 6. W kanałach dolotowych powstała duża 

ilość lepkich osadów żywicznych, a na końcówkach 

wtryskiwaczy wytworzyła się znacznie większa 

ilość osadów w postaci żywic w porównani do testu 

pierwszego – rys. 6. 

W ostatnim, piątym teście do zasilania silnika za-

stosowano paliwo E85 uszlachetnione pakietem 

dodatków opracowanym specjalnie do zastosowa-

nia w paliwach wysoko-etanolowych. Skuteczność 

działania tego pakietu pokazują wyniki badań osa-

dów powstałych na elementach silnika. I tak w 

przypadku zaworów dolotowych – rys. 7, średnia 

masa osadów  wyniosła 3 mg/zawór, a całkowita 

masa osadów w komorach spalania 807 mg. Na 

uwagę zasługuje bardzo mała ilość osadów na za-

worach dolotowych i na końcówkach wtryskiwaczy 

przy równoczesnym zachowaniu małej ilości osa-

dów w komorach spalania silnika. Wyniki wpływu  
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    a)                                                                                                          b) 

   
 

   c)                                                                  d) 

   
 

Fig. 6 Deposits formed in the case of fuel and test operating conditions no 4. 

a) in the intake ducts of cylinder head, b) on the nozzle of injectors, c) on the intake valves d) in the combustion 

chambers 

Rys. 6 Osady utworzone w przypadku paliwa i warunków prowadzenia testu nr. 4. 

a) w kanałach dolotowych głowicy silnika, b) na końcówkach wtryskiwaczy, c) na zaworach dolotowych, d) w 

komorach spalania silnika 

    a)                                                                                                          b) 

   
 

    c)                                                                      d) 

   
 

Fig. 7 Deposits formed in the case of fuel and test operating conditions no 5. 

a) in the intake ducts of cylinder head, b) on the nozzle of injectors, c) on the intake valves d) in the combustion 

chambers 

Rys. 7 Osady utworzone w przypadku paliwa i warunków prowadzenia testu nr. 5. 

a) w kanałach dolotowych głowicy silnika, b) na końcówkach wtryskiwaczy, c) na zaworach dolotowych, d) w 

komorach spalania silnika 
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warunków prowadzenia testów, składu paliwa i 

stosowania w silniku układów EGR i PCV na wiel- 

 

 

kość osadów utworzonych na zaworach dolotowych  

i w komorach spalania silnika zestawiono w tabl. 5.

Table 5. Quantity of intake valves deposits and total combustion deposits depending on fuel composition, test 

conditions as well EGR and PCV applying 

Tablica 5. Wielkość osadów utworzonych na zaworach dolotowych i w komorach spalania silnika w zależności 

od składu paliwa, warunków prowadzenia testu i stosowania układów EGR i PCV 

Nr 
testu 

Warunki 
pracy sil-

nika 
Skład paliwa EGR PCV 

Osady na 
zaworach 
[mg/zaw.] 

Całkowite 
osady w 

komorach 
[mg] 

1 
przeciętne 84% etanolu + 15% bazowej ben-

zyny nieuszlachetnionej 
+ + 103 724 

2 
przeciętne 84% etanolu + 15% bazowej ben-

zyny nieuszlachetnionej 
- - 61 426 

3 
przeciętne 84% etanolu + 15% bazowej  ben-

zyny uszlachetnionej 
+ + 71 1224 

4 
zwiększone 
obciążenie 

84% etanolu + 15% bazowej ben-
zyny nieuszlachetnionej 

+ + 123 854 

5 
przeciętne 84% etanolu + 15% bazowej ben-

zyny nieuszlachetnionej + pakiet 
dodatków z detergentem 

+ + 3 807 

 

4. Podsumowanie i wnioski 
 

       Przeprowadzone testy silnikowe dowiodły, że 

zastosowanie paliw wysokoetanolowych do zasila-

nia silników z ZI typu Flex Fuel wiąże się z pro-

blemem tworzenia szkodliwych osadów na elemen-

tach układu dolotowego i w komorach spalania 

silnika. Osady takie nie są niczym nowym, jako, że 

występują też w silnikach zasilanych paliwami 

węglowodorowymi, jednak w przypadku paliw 

zawierających duży udział etanolu czynniki  jak i 

uwarunkowania sprzyjające ich powstawaniu nie są 

w pełni takie same jak w przypadku paliw konwen-

cjonalnych. Paliwo etanolowe stwarza nieco inne 

warunki spalania w silniku, niż tradycyjna benzyna 

silnikowa, jako, że w silniku następuje szybkie 

odparowanie paliwa w czasie uniemożliwiającym 

ustalenie się warunków równowagi termicznej. 

Szczególnie w zimnych warunkach klimatycznych 

lub przy uruchamianiu zimnego silnika, ciepło 

potrzebne do odparowania paliwa jest ograniczone, 

dlatego też ciekłe paliwo pozostaje w systemie 

dolotowym. Etanol charakteryzuje się wysokim 

ciepłem parowania w porównaniu z węglowodora-

mi, co powoduje, że odparowanie azeotropów eta-

nol/węglowodory jest utrudnione w zimnym silni-

ku. Ma to też wpływ na procesy nagrzewania się 

powierzchni na których powstają osady. Biorąc pod 

uwagę, że zasadnicze znaczenie dla tworzenia osa-

dów węglowych mają składniki paliwa o najwyż-

szej temperaturze wrzenia, temperatura nagrzewa-

nia się powierzchni na której mogą odkładać się 

osady ma wpływ na szybkość i wielkość ich two-

rzenia. Duże znaczenie dla tworzenia osadów mają 

też zanieczyszczenia zawarte w etanolu, w tym w 

szczególności siarczany i pierwiastki metaliczne, a 

także brak lub stosowanie niekompatybilnych z 

etanolem dodatków detergentowych w aktualnie 

dostępnych na rynkach światowych paliwach E85. 

Podsumowując wyniki przeprowadzonych testów 

silnikowych wyciągnięto następujące wnioski:  

 - Zasilanie silnika ZI typu Flex Fuel nieuszlachet-

nionym biopaliwem stanowiącym mieszaninę 85% 

(V/V) etanolu i 15% (V/V) benzyny bazowej powo-

duje tworzenie dużej ilości osadów na elementach 

układu dolotowego silnika, mogących zagrażać 

jego poprawnemu funkcjonowaniu i powodować 

zwiększoną emisję zarówno CO2, jak i innych 

składników szkodliwych zawartych w spalinach. 

- W większości aktualnie produkowanych na świe-

cie paliw E85 nie stosuje się pakietów uszlachetnia-

jących kompatybilnych z etanolem. Jedyny pakiet 

uszlachetniający zawarty w takich paliwach pocho-

dzi z 15% (V/V) uszlachetnionej benzyny handlo-

wej zazwyczaj zawartej w tego typu paliwach. 

Jednak składniki takiego pakietu są często niekom-

patybilne z etanolem (zwłaszcza dodatki detergen-

towe), a ich stężenie zbyt niskie, aby skutecznie 

przeciwdziałać tworzeniu się osadów. W rezultacie 

zdarza się, że niekompatybilne dodatki detergento-

we kumulują się w tworzonych osadach powodując 

ich przyrost poprzez tzw. „Hump effect”. 

- Na wielkość tworzonych osadów ma wpływ kon-

strukcja silnika. W przeprowadzonych testach udo-

wodniono, że odłączenie od silnika układów EGR 

oraz przewietrzania skrzyni korbowej (PCV) miało 

korzystny wpływ na ograniczenie ilości osadów 

wytworzonych na elementach układu dolotowego 

silnika, końcówkach wtryskiwaczy paliwa jak i w 

komorach spalania silnika. 
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- Zmiana warunków pracy silnika poprzez zwięk-

szenie jego obciążenia i dynamiki zmian parame-

trów prowadzonego testu wpłynęła na zwiększenie 

osadów powstałych zarówno na zaworach doloto-

wych jak i w komorach spalania silnika, a także na 

znaczny wzrost osadów na końcówkach wtryskiwa-

czy paliwa. 

- W tworzeniu osadów koksowych, a także w po-

staci żywic zasadniczą rolę odgrywają procesy 

termicznego utleniania i degradacji paliwa ale także 

smarowego oleju silnikowego przedostającego się 

przez uszczelniacze trzonków zaworowych (w 

stopniu uzależnionym od wielkości zużycia silnika i 

lepkości oleju) na gorące grzybki zaworów, oraz na 

skutek zjawiska pompowania poprzez pierścienie  

 

tłokowe do komór spalania. Zatem w miarę zwięk-

szania przebiegu silnika, wzrastające luzy w złoże-

niach trzonka zaworu i prowadnicy oraz  tłoka z 

tuleją cylindrową, powodują rosnące przedostawa-

nie się smarowego oleju silnikowego na grzybki 

zaworów jak i do komór spalania co zwiększa ilość 

tworzonych osadów na powierzchniach tych ele-

mentów. 

- Zastosowanie specjalnie opracowanego pakietu 

dodatków uszlachetniających do paliw wysokoeta-

nolowych, zawierającego efektywny dodatek deter 

gentowy, stanowi skuteczny sposób znacznego 

ograniczenia ilości osadów tworzonych na elemen-

tach układu dolotowego silnika.  

 

Skróty i oznaczenia 

FFV   Flex Fuel Vehicle / samochód przystosowany 

do eksploatacji na paliwie z różną zawartością 

etanolu 

LOB   Liczba oktanowa badawcza / Research Oc-

tane Number 

LOM  Liczba oktanowa motorowa / Motor Octane 

Number 

PIB     Polyisobutylene / poliizobutylen 

PEA    Polyether amine / amina polieterowa 

EGR  Exhaust Gas Recirculation / recyrkulacja 

spalin 

PCV    Positive Crankcase Ventilation / przewie-

trzanie skrzyni korbowej 
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