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WPŁYW SKŁADU CHEMICZNEGO BENZYNY  
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Streszczenie 
W artykule przedstawiono informacje dotyczące poprawy właściwości użytkowych paliw etanolo-

wych poprzez zastosowanie dobranych jakościowo i ilościowo pakietów dodatków uszlachetniających 
i komponentów tlenowych (alkoholu etanolowego). Istotnymi parametrami jakościowymi benzyn eta-
nolowych są oktanowość, skład frakcyjny i prężność par.  

WSTĘP 

Paliwa do silników o zapłonie iskrowym, chcąc spełnić wysokie wymagania współcze-
snych wysilonych silników spalinowych, wyposażonych m.in. w wielopunktowe systemy 
wtrysku paliwa oraz katalityczne, wielofunkcyjne układy oczyszczania spalin, muszą posia-
dać odpowiednie właściwości użytkowe i eksploatacyjne. Jakość tych paliw, a więc ich wła-
ściwości, stają się wypadkową wymagań stawianych przez konstruktorów silników, ekologów 
i producentów paliw oraz ich możliwości technologicznych [1]. 

W miarę postępu w doskonaleniu konstrukcji silników samochodowych oraz technologii 
oczyszczania spalin, wymagania co do jakości paliw silnikowych będą się zaostrzać. Kie-
runki rozwoju paliw silnikowych – benzyn determinuje wiele dokumentów i aktów praw-
nych. Na poziomie światowym jest to Światowa Karta Paliw (wydanie IV wrzesień 2006) 
jako wspólne ogólnoświatowe zalecenia dla globalnej harmonii jakości paliw [2]. Na po-
ziomie europejskim są to: 
– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm emisji EURO [3],  
– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości paliw ciekłych [4],  
– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału energii ze źródeł odna-

wialnych w paliwach silnikowych stosowanych w transporcie [5], 
– strategia Unii Europejskiej prowadząca do zmniejszenia emisji CO2 z samochodów [6, 7],  
– normy europejskie CEN będące technicznym wyznacznikiem jakości paliw [8, 9, 10]. 

Na poziomie krajowym jest to implementacja prawa Unii Europejskiej w postaci ustaw 
i rozporządzeń w sprawie jakości paliw i biopaliw ciekłych w oparciu o normy europejskie 
lub krajowe [11, 12, 13, 14].  

Formuła chemiczna finalnego produktu, jakim jest paliwo do zasilania silników samocho-
dowych o zapłonie iskrowym, sukcesywnie ulega ewolucji, głównie na skutek działań ekolo-
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gów w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego substancjami 
szkodliwymi pochodzącymi ze spalania paliw ropopochodnych oraz postępu w rozwoju kon-
strukcji silników. Wysoka jakość benzyn jest warunkiem wstępnym właściwej, stabilnej pracy 
silnika o ZI oraz jego niskiej szkodliwości dla środowiska w całym okresie eksploatacji. 

1. ROLA PAKIETÓW DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH 
I KOMPONENTÓW TLENOWYCH W KSZTAŁTOWANIU  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I EKSPLOATACYJNYCH  
PALIW ETANOLOWYCH 

Nowoczesne, odpowiednio dobrane pakiety dodatków uszlachetniających są w stanie 
ograniczać zanieczyszczenie elementów silnika i nie dopuścić do utraty jego parametrów eks-
ploatacyjnych. Jest to jednak najczęściej związane z odpowiednim doborem komponentów 
uszlachetnianej benzyny silnikowej, który zminimalizuje skłonność benzyny do zanieczysz-
czania elementów silnika samochodowego, przy zachowaniu wymaganej normami jakości 
oraz zapewni oczekiwany efekt ekonomiczny producentowi tego paliwa.  

Dobór właściwej formuły chemicznej paliwa połączony z doborem odpowiednich pakie-
tów dodatków uszlachetniających i ich dozowania będzie przekładać się na pracę silnika sa-
mochodowego oraz czas jego bezawaryjnej eksploatacji. Komponenty rafineryjne węglowo-
dorowe do produkcji benzyn silnikowych są mieszaniną różnych ilości indywidów chemicz-
nych, które można zakwalifikować do poszczególnych grup węglowodorów, takich jak: para-
finy, izoparafiny, nafteny, olefiny, aromaty. 

W finalnej benzynie silnikowej ilość węglowodorów o zawartości węgla od C4 do C14 wy-
nosi około 500 [15]. Istotną rolę podczas produkcji benzyn silnikowych odgrywają kompo-
nenty tlenowe takie, jak: etery i alkohole jednowodorotlenowe. Ich zadaniem, ze względu na 
właściwości fizykochemiczne paliwa, jest redukcja zawartości węglowodorów aromatycz-
nych (arenów) w tym benzenu, oraz zawartości olefin (alkenów) bez obniżania liczb oktano-
wych benzyny silnikowej.  

Zwiększenie udziału etanolu w benzynie silnikowej z maksimum 5% (V/V) do 10% (V/V) 
w konkretnych warunkach techniczno-technologicznych rafinerii europejskich wymaga badań 
i poznania oddziaływań pomiędzy komponentami węglowodorowymi, a etanolem dla wypra-
cowania optymalnych formuł benzyny węglowodorowej w aspekcie jakości formuły finalnej, 
uzyskania jej odpowiednich właściwości eksploatacyjnych oraz ekonomiki jej produkcji. 
Ewolucja jakości paliw i ich komponentów, w tym biokomponentów wymaga badań, które 
pozwolą zidentyfikować potencjalne problemy jakościowe i użytkowe oraz wskazać możli-
wości ich rozwiązania.  

Kształtowanie składu chemicznego finalnej formuły paliw etanolowych w rafinerii opie-
ra się na następujących założeniach:  
– finalne paliwo silnikowe pozostaje mieszaniną frakcji węglowodorowych i bioetanolu, 

różniących się składem chemicznym i właściwościami;  
– istotne właściwości finalnych paliw takie jak liczby oktanowe, skład frakcyjny, prężność 

par są nieaddytywne;  
– zagospodarowanie w rafinerii dyspozycyjnych frakcji węglowodorowych w jednym, czy 

większej ilości gatunków benzyny silnikowej musi uwzględniać rachunek ekonomiczny 
producenta generujący maksymalizację zysku;  

– wytworzony produkt musi spełniać wymagania jakościowe.  
Zastosowanie etanolu jako komponentu paliw do silników o zapłonie iskrowym napotyka 

na określone problemy. Identyfikacja tych problemów i wskazanie sposobu ich rozwiązania 
może oznaczać, że w niektórych przypadkach właściwości benzyny bazowej, przygotowywa-
nej do wkomponowywania etanolu będą musiały zostać skorygowane. Dotyczy to szczególnie 
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parametrów jakościowych, które nie są addytywne. Podczas produkcji paliw etanolowych 
mieszane są ze sobą frakcje węglowodorowe o różnym składzie grupowym, a także etanol. 
Sam proces zmieszania ze sobą różnych grup węglowodorowych oraz etanolu powoduje, 
że dana właściwość mieszaniny jest różna niż wynikałoby to z bezpośredniego wyliczenia 
sumy iloczynów udziałów objętościowych poszczególnych frakcji i ich właściwości fizyko-
chemicznych. 

Dwa kluczowe parametry jakościowe paliw do silników o zapłonie iskrowym, które nie są 
addytywne, to oktanowość i lotność. Szacowanie tych parametrów dla produktu finalnego, wy-
maga znajomości zmian w postaci dodatnich i ujemnych efektów mieszania, jakie występują 
pomiędzy składnikami mieszaniny. Parametry te bez względu na ilość etanolu w składzie pali-
wa etanolowego jego liczby oktanowe oraz prężność par i skład frakcyjny (w przypadku paliw 
z niższą zawartością etanolu), decydują o rozruchu i stabilnej pracy silnika samochodowego. 

2. OKTANOWOŚĆ 

Liczby oktanowe etanolu są wysokie i mogą zabezpieczyć minimum wymagań dla paliw 
etanolowych, nie powodując spalania stukowego. Według [16, 17] wkomponowanie 10% (V/V) 
etanolu do benzyny węglowodorowej powoduje wzrost o około 2-3 jednostek jej indeksu 
oktanowego, wskaźnika oktanowości stosowanego w normie amerykańskiej ASTM D 4814. 
Wielkość bonusa oktanowego zależy od liczb oktanowych komponentów i składu chemiczne-
go bazowej benzyny węglowodorowej. Z reguły wzrost ten dla liczby oktanowej badawczej 
(LOB) jest większy niż dla liczby oktanowej motorowej (LOM) [16]. Wartość liczby blen-
dingowej etanolu w mieszaninie z frakcjami węglowodorowymi, często powoływana w litera-
turze, oscyluje wokół wartości 129 jednostek dla liczby LOB i 96 jednostek dla liczby LOM. 
Zależność oktanowej liczby blendingowej etanolu od składu chemicznego frakcji węglowodo-
rowych przedstawiono w tabeli 1 na przykładzie udziału 10% (V/V) etanolu w mieszaninach 
z różnymi komponentami benzynowymi oraz w tabeli 2 także na przykładzie biopaliwa E85. 

Tab. 1. Liczby oktanowe blendingowe bioetanolu w mieszaninie z komponentami benzynowymi na 
podstawie [16] 

Skład mieszaniny LOB LOM 
Alkilat 96,5 93,5 
Alkilat + 10% (V/V) etanolu 101,9 94,3 
Liczba blendingowa etanolu 151,0 102,0 
Benzyna z destylacji pierwotnej 72,3 70,0 
Benzyna z destylacji pierwotnej + 10% (V/V) etanolu 80,4 77,1 
Liczba blendingowa etanolu 153,0 141,0 
Frakcje benzyny krakingowej 87,6 78,9 
Frakcja benzyny krakingowej + 10% (V/V) etanolu 91,7 80,9 
Liczba blendingowa etanolu 129,0 99,0 
Reformat 94,0 83,2 
Reformat + 10% (V/V) etanolu 96,9 85,4 
Liczba blendingowa etanolu 123,0 105,0 
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Tab. 2. Liczby oktanowe blendingowe 
Skład mieszaniny LOB LOM 

Benzyna bazowa węglowodorowa 93,2 82,4 
Benzyna bazowa węglowodorowa + 10% (V/V) etanolu 96,1 83,8 
Liczba blendingowa etanolu 122,2 96,4 
Benzyna bazowa węglowodorowa 94,7 84,8 
Benzyna bazowa węglowodorowa + 80% (V/V) etanolu 105,4*  88,3 
Liczba blendingowa etanolu 108,0* 89,0 

* – wartość przybliżona 

Etanol w zależności od rodzajów węglowodorów w mieszaninie uzyskuje liczby oktanowe 
badawcze w przedziale 108-153 jednostki, a liczby oktanowe motorowe od 89-141 jednostki. 
Najwyższą oktanowość uzyskano dla komponentów parafinowych, najniższą dla benzyn wę-
glowodorowych stanowiących mieszaninę wszystkich grup węglowodorów. Przy czym 
w mieszaninie 80% (V/V) etanolu z 20% (V/V) bazowej benzyny węglowodorowej uzyskano 
najniższe liczby zmieszania dla etanolu. 

3. LOTNOŚĆ  

Lotność paliwa łączy ze sobą dwa parametry: prężność par oraz skład frakcyjny. Ustalone 
w normach produktowych EN 228:2009 dla benzyny silnikowej i CEN/TS 15293:2011 dla 
biopaliwa E85 odpowiednie limity mają zapewniać łatwość uruchamiania silnika zarówno 
zimnego jak i ciepłego, właściwą szybkość nagrzewania się i regularność pracy silnika samo-
chodowego w warunkach klimatycznych okresu letniego i zimowego [18]. 

4. WPŁYW SKŁADU FRAKCYJNEGO PALIW ETANOLOWYCH  
NA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE  

Określone punkty krzywej składu frakcyjnego benzyny silnikowej mają zasadnicze zna-
czenie przy ocenie jej właściwości eksploatacyjnych [16]:  
– do 70ºC odparowują frakcje (E70) związane rozruchem zimnego silnika,  
– do 100ºC i 150ºC odparowują frakcje (E100 i E150) związane z szybkością nagrzewania 

się silnika i stabilnością jego pracy,  
– w końcowej fazie destylują frakcje pozostałościowe (temperatura końca destylacji) zwią-

zane z zawartością niekorzystnych najcięższych składników benzyny.  
Zmieszanie 10% (V/V) etanolu z bazową benzyną węglowodorową powoduje wzrost ilości 

cieczy odparowującej do 70ºC (E70), pomimo, że temperatura wrzenia etanolu wynosi 78ºC. 
Następuje także wzrost ilości cieczy odparowującej do 100°C (E100). W zależności od składu 
komponentowego benzyny bazowej, a w szczególności od udziału w niej lekkich frakcji wę-
glowodorowych typu C4-C5, wprowadzenie etanolu może spowodować wystąpienie proble-
mów z utrzymaniem parametru E70 oraz E100 dla benzyny silnikowej na odpowiednim po-
ziomie.  

Zmieszanie 85% (V/V) etanolu z 15% (V/V) benzyny silnikowej zmienia diametralnie 
kształt krzywej destylacji normalnej. Jednak w aktualnej specyfikacji europejskiej CEN/TS 43 
15293:2011 nie limituje się parametrów składu frakcyjnego dla biopaliwa E85. Rozruch silni-
ka samochodu FFV i stabilność jego pracy w różnych warunkach klimatycznych jest gwaran-
towany odpowiednim składem biopaliwa E85 i jego prężnością par.  

Na rysunku 1 przedstawiono wpływ 10% (V/V) zawartości etanolu na krzywą destylacji 
benzyny bazowej oraz dla zobrazowania różnic, zamieszczono krzywą destylacji biopaliwa 
E85 na podstawie [19, 20]. Kolorem żółtym zaznaczono obszar limitu dla parametru E70, 
a kolorem zielonym obszar limitu dla E100. 
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Rys. 1. Wpływ zawartości etanolu na krzywą składu frakcyjnego [19, 20] 

Wkomponowanie 10% (V/V) etanolu do benzyny podwyższa o około 18% (V/V) para-
metr E70, i dlatego też dla producentów paliwa istotny będzie dobór rafineryjnej formuły ba-
zowej benzyny węglowodorowej, aby produkt finalny spełniał wymagania normy produkto-
wej [21]. W publikacji [22] omówiono wyselekcjonowane wyniki badań przeprowadzonych 
w różnych regionach świata. Dobór wyników był utrudniony, ponieważ badano różne paliwa 
etanolowe zestawione z różnych benzyn bazowych i w różny sposób przedstawiano parametry 
składu frakcyjnego. W konkluzji stwierdzono, że ilość badań wpływu etanolu na skład frak-
cyjny paliwa jest ograniczona. Na podstawie wykonanego przeglądu wyników stwierdzono 
jednak, że zachowanie się etanolu w mieszaninie z węglowodorami zależy od składu kompo-
nentowego benzyny bazowej. Opisując w publikacji [22] wpływ etanolu na parametry składu 
frakcyjnego wskazano, że podwyższenie parametru E70 jest spowodowane powstawaniem 
mieszanin azeotropowych etanolu z węglowodorami. Azeotrop wrze w stałej temperaturze aż 
do wydestylowania całości mieszaniny azeotropowej, co może tłumaczyć efekt spłaszczenia 
krzywej składu frakcyjnego obszarze do 70ºC. Według [22] zachowanie paliwa etanolowego 
w systemie zasilania silnika jest diametralnie różne. W silniku następuje szybkie odparowanie 
paliwa bez czasu na ustalenie się warunków równowagi. Szczególnie w zimnych warunkach 
klimatycznych lub przy uruchamianiu zimnego silnika, ciepło potrzebne do ułatwienia odpa-
rowania jest ograniczone, dlatego też ciekłe paliwo pozostaje w systemie dolotowym. Skład 
tego paliwa będzie ulegał chwilowym zmianom w czasie rozgrzewania się silnika. Etanol 
charakteryzuje się wysokim ciepłem parowania w porównaniu z węglowodorami. To powo-
duje, że odparowanie azeotropów etanol/węglowodory jest utrudnione w zimnym silniku po-
mimo, że z krzywa składu frakcyjnego wskazuje na wysoką lotność paliwa. Zjawisko to pro-
wadzi do zubażania mieszaniny palnej, powoduje wypadanie zapłonów i pogarsza właściwo-
ści jezdne samochodu. Nowoczesne samochody wyposażone są w system zarządzania silni-
kiem EMS, który „uczy się” stechiometrii paliw etanolowych, steruje procesem spalania pa-
liwa i eliminuje powyższe problemy. W [22] podano, że światowych badań dotyczących 
wpływu parametrów składu frakcyjnego na właściwości rozruchowe i jezdne silnika samo-
chodowego jest niewiele. W ciągu ostatnich 20 lat zostało zrealizowanych 7 projektów ba-
dawczych dla poznania wpływu etanolu obecnego benzynie silnikowej na właściwości rozru-
chowe w wysokich temperaturach HWD (Hot Weather Driveability) oraz 11 projektów doty-
czących wpływu etanolu obecnego benzynie silnikowej na właściwości rozruchowe w niskich 
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temperaturach CWD (Cold Weather Driveability). W konkluzji [22] podano, że zmiany war-
tości E70 paliw etanolowych są mniej istotne dla dobrych właściwości rozruchowych w wy-
sokich temperaturach niż zmiany prężności par. Nowoczesne pojazdy z układami wtrysko-
wymi są mniej czułe na lotność paliw etanolowych niż stare silniki wyposażone w gaźniki. 
Paliwa etanolowe wykazywały wpływ na HWD tylko w ekstremalnych warunkach wysokiej 
temperatury otoczenia i wysokiej prężności par. W przypadku właściwości rozruchowych 
zimnego silnika CWD bardziej istotne będą wyższe wartości E100 i E150 paliwa etanolowe-
go niż niższe wartości E70. 

5. WPŁYW PRĘŻNOŚCI PAR PALIW ETANOLOWYCH  
NA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE  

Prężność par benzyny silnikowej jest kluczowym parametrem odpowiedzialnym za ła-
twość rozruchu zimnego silnika oraz za wyeliminowanie możliwości odparowania paliwa 
w przewodach paliwowych i utworzenia korków parowych. Specyfikacje w poszczególnych 
krajach świata w zależności od warunków klimatycznych podają wymagania dla tego parame-
tru. W rafineryjnej puli komponentowej rolę komponentu podwyższającego prężność par peł-
nią frakcje butanowe C4, które charakteryzują się prężnością par rzędu 520-740 kPa [23]. Do-
datek frakcji C4 do benzyny silnikowej drastycznie podnosi jej prężność. Dlatego też, 
w zależności od warunków klimatycznych oraz w zależności od tego, czy benzynowa formuła 
rafineryjna przeznaczona będzie do zestawiania paliw etanolowych udział frakcji C4 będzie 
limitowany. Etanol w mieszaninie z frakcjami benzynowymi na poziomie 10% (V/V) uzysku-
je bardzo wysokie wartości blendingowe prężności par, rzędu 114 kPa [16]. Blendingowa 
prężność par etanolu jest uzależniona od składu benzyny bazowej, udziału w formule frakcji 
C4-C5. Stąd w przypadku komponowania paliw etanolowych z udziałem 10% (V/V) etanolu 
trzeba będzie wycofać z rafineryjnej formuły benzyny bazowej część frakcji C4.  

W tabeli 3 przedstawiono za [16] przykład wpływu etanolu na prężność par benzyny ba-
zowej i uzyskanie blendingowej wartości prężności par. Dane te wskazują, że wkład etanolu, 
ze względu na jego bardzo wysoką blendingową prężność par, w prężność par paliwa finalne-
go jest około dziesięciokrotnie wyższy niż wynikałoby to z prężności par czystego etanolu. 

Tab. 3. Wkład 10% (V/V) udziału etanolu w prężność par paliwa finalnego [16] 

Paliwa silnikowe Prężność par [kPa] 
Wkład prężności poszczególnych 

składników paliwa [kPa] 
Benzyna bazowa węglowodorowa 53,16 48,2 
Etanol 114 (blendingowa prężność par) 11,4 
Benzyna bazowa węglowodorowa 
z 10% (V/V) etanolu 

59,6 - 

Na rysunku 2 przedstawiono, na podstawie danych z [20] przyrosty prężności par paliw 
etanolowych w zależności od zawartości w nich etanolu. 

 
Rys. 2. Wpływ niskich zawartości etanolu na prężność par paliw etanolowych [21] 
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Wpływ niskich udziałów etanolu w rafineryjnej formule benzyny silnikowej na podwyż-
szanie jej prężności par stwarza określone problemy w systemie magazynowania i dystrybucji 
benzyn silnikowych [20]. Jako przykład na rysunku 3 przedstawiono za [21] wpływ udziału 
bioetanolu na prężność par różnych rafineryjnych formuł benzyn silnikowych, których zmie-
szanie nastąpiło w zbiornikach magazynów paliw podwyższając prężność par powstałych 
mieszanin poza limit okresu letniego. 

 
Rys. 3. Prężność par mieszanin powstałych po zmieszaniu paliw bezetanolowych z paliwem 

etanolowym [21] 

Zjawisko podwyższania prężności par jest związane z polarnym charakterem etanolu, któ-
ry nadaje cząsteczce obecność grupy wodorotlenowej -O-H. W wyniku asocjacji cząsteczek 
alkoholi R-O-H powstają agregaty o masach cząsteczkowych znacznie przekraczających masę 
cząsteczkową pojedynczych cząsteczek alkoholi. Przyczyną tego jest tworzenie się wiązań 
wodorowych pomiędzy atomem wodoru w grupie wodorotlenowej jednej cząsteczki a ato-
mem tlenu w grupie wodorotlenowej drugiej cząsteczki. Rozerwanie wiązań wodorowych 
tworzących agregaty cząsteczek wymaga dostarczenia większej ilości energii. Te silne od-
działywania międzycząsteczkowe powodują, że w konsekwencji etanol charakteryzuje się 
niską prężnością par, rzędu 15-20 kPa [21]. W przeciwieństwie do zjawisk występujących 
w etanolu, wśród węglowodorów brak silnych oddziaływań międzycząsteczkowych. Czą-
steczki alkanów i innych nisko polarnych związków przyciągają się nawzajem głównie siłami 
van der Waalsa – znacznie słabszymi od wiązań wodorowych.  

Wprowadzenie etanolu w niskich udziałach do węglowodorów powoduje, że oddziaływa-
nia międzycząsteczkowe pomiędzy molekułami etanolu i węglowodorów są słabsze niż 
w poszczególnych cieczach. To jest przyczyną łatwego odparowywania molekuł z mieszaniny 
etanol-węglowodory, a co za tym idzie wzrostu prężności par mieszaniny.  

Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku paliwa etanolowego E85. Duży udział etano-
lu w formule paliwa powoduje obniżanie prężności par finalnego paliwa etanolowego w po-
równaniu do prężności par benzyny silnikowej. Na rysunku 4 przedstawiono, na podstawie 
danych zamieszczonych w [21] zależność prężności par mieszaniny etanol-węglowodory od 
zawartości w niej bioetanolu. 
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Rys. 4. Wpływ zawartości etanolu na prężność par mieszaniny etanol-benzyna silnikowa [21] 

Zdolności rozruchowe biopaliwa E85, szczególnie w warunkach zimnego silnika CWD są 
zależne od prężności par tego paliwa. Badania [24] prowadzone na konwencjonalnym silniku 
benzynowym skalibrowanym do stosowania zarówno benzyny silnikowej jak i biopaliwa 
E85, których prężność par była taka sama, wykazały trudności w uruchamianiu zimnego sil-
nika na biopaliwie E85. Przyczyną problemu jest fakt, że biopaliwo E85 charakteryzuje się 
mniejszym stopniem parowania w warunkach zimnego silnika niż benzyna silnikowa o takiej 
samej prężności par, a do rozruchu silnika niezbędne jest, aby mieszanina powietrzno-
paliwowa zawierała minimum 2% (V/V) paliwa. W konkluzji stwierdzono, że rozwiązaniem 
problemu może być trzykrotne zwiększenie ilości wtryskiwanego paliwa lub jego wyższa 
prężność par około 108 kPa.  

Według informacji zawartych w [25] poniżej 11ºC etanol nie jest w stanie uformować wy-
starczającej do zapłonu ilości mieszaniny par paliwa z powietrzem. Dlatego też obecnie dodaje 
się do etanolu minimum 15% (V/V) benzyny silnikowej. Jednak wytworzona w silniku miesza-
nina paliwowo-powietrzna jest bogata i sprzyja emisji znacznych ilości niespalonych węglowo-
dorów. Dlatego też w publikacji [25] zaproponowano poprawę zdolności rozruchowych biopa-
liwa E85 i ograniczenie emisji węglowodorów za pomocą wodoru, wytworzonego z paliwa. 

W pracy [26] opisano rezultaty badań przeprowadzonych roku 2008 w programie CRC 
Cold-Start and Warm-Up E85 Cold Ambient Temperature Driveability Program. Badania 
prowadzono od 25 września do 18 grudnia 2008 r. w centrum motoryzacyjnym Imperial Oil 
w Sarnia w Kanadzie. Celem projektu było określenie wpływu prężności par biopaliwa E85 
i zawartości w nim węglowodorów na rozruch zimnego silnika, na uruchamianie silnika cie-
płego w warunkach niskich temperatur otoczenia. Testy prowadzono na grupie 20 modeli 
pojazdów FFVs rocznika 2007-2008, wyposażonych w systemy wtrysku paliwa. W konkluzji 
stwierdzono, że łatwość uruchamiania zimnego i ciepłego silnika pracującego na paliwie E85 
wzrasta ze wzrostem temperatury otoczenia, prężności par paliwa i zawartością węglowodo-
rów w paliwie. 

PODSUMOWANIE 

Na etapie przeróbki ropy naftowej, szczególnie w procesach wtórnych kształtować można 
skład chemiczny komponentów w taki sposób, aby w efekcie ostateczna formuła benzyny 
silnikowej posiadała optymalnie najkorzystniejsze właściwości. Właściwości użytkowe paliw 
etanolowych można poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych jakościowo 
i ilościowo pakietów dodatków uszlachetniających. Parametrami jakościowymi benzyn etano-
lowych istotnymi dla pracy silnika samochodowego są skład frakcyjny i prężność par. Bada-
nia składu frakcyjnego paliwa etanolowego E10 wykazały, że równoczesna obecność w rafi-
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neryjnej formule tego paliwa lekkich frakcji butanowych oraz etanolu wpływa na znaczne 
podwyższenie parametru składu frakcyjnego E70, co będzie oddziaływać na pracę silnika 
zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach otoczenia. 

Uzyskanie wartości E70 poniżej ustalonego limitu wymagać będzie zastosowana rafineryj-
nej formuły węglowodorowej o obniżonej zawartości frakcji lekkich, głównie butanowych, lub 
formuły niezawierającej tych frakcji, lub obniżenia udziału etanolu w formule paliw etanolowe-
go E10. W badaniach nad składem frakcyjnym paliw etanolowych zaobserwowano także nie-
znaczne obniżenie się temperatury końca destylacji wraz ze wzrostem prężności par benzyny 
bazowej węglowodorowej i wzrostem zawartości etanolu w paliwie finalnym. Uzyskane wyniki 
badań wpływu rafineryjnej formuły paliw etanolowych na prężność par paliwa E10 wskazują, 
że niezależnie od zawartości etanolu w formule (w zakresie 6-10% (V/V)) wzrost prężności par 
paliwa etanolowego zdecydowanie zależy od prężności par rafineryjnej formuły węglowodoro-
wej. W przypadku paliwa etanolowego E85, w przeciwieństwie do paliw etanolowych z niską 
zawartością etanolu E10, zmieszanie etanolu w ilości 70-85% (V/V) z benzyną o rafineryjnej 
formule węglowodorowej powodowało obniżenie prężności par paliwa finalnego. 
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EFFECTS OF ETHANOL ADDITION  
AND CHEMICAL COMPOSITION OF THE FUEL 

ON ITS PERFORMANCE PARAMETERS 

Abstract 
This paper describes possible improvements of performance parameters of ethanol-enriched fuels 

by using a variety of different (in terms of both quality and volume) fuel additives and oxygen compo-
nents. Essential quality indicators of this type of fuels are octane rating, fractional composition and 
vapour pressure. 
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