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Wst~p 
Paliwa do silnik6w o zaplonie iskrowym, 

chcqc spelnic wysokie wymagania wsp61cze
snych wysilonych silnik6w spalinowych wypo
sazonych m.in. w wielopunktowe systemy wtry
sku paliwa oraz katalityczne, wielofunkcyjne 
uklady oczyszczania spalin, muszq posiadac 
odpowiednie wlasciwosci uzytkowe i eksplo
atacyjne. Jakosc tych paliw, a wi~c ich wlasci
wosci, stajq si~ wypadkowq wymagar'l stawia
nych przez konstruktor6w silnik6w, ekolog6w 
i producent6w paliw oraz ich mozliwosci tech
nologicznych [1] . 

W miar~ post~pu w doskonaleniu konstruk
cji silnik6w samochodowych oraz technologii 
oczyszczania spalin, wymagania co do jakosci 
paliw silnikowych b~dq si~ zaostrzac. Kierunki 
rozwoju paliw silnikowych- benzyn determinu
je wiele dokument6w i akt6w prawnych. Na po
ziomie swiatowym jest to Swiatowa Karta Paliw 
(wydanie IV wrzesier'l 2006) jako wsp61ne og61-
noswiatowe zalecenia dla globalnej harmonii 
jakosci paliw [2]. Na poziomie europejskim sq to: 
* dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie norm emisji EURO [3], 
* dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie jakosci paliw cieklych [4], 
* dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie udzialu energii ze zr6del odnawial
nych w paliwach silnikowych stosowanych 
w transporcie [5], * strategia Unii ·Europejskiej prowadzqca do 
zmniejszenia emisji C02 z samochod6w [6, 7], 

* normy europejskie CEN b~dqce technicz
nym wyznacznikiem jakosci paliw [8, 9, 10]. 
Na poziomie krajowym jest to implementa

cja prawa Unii Europejskiej w postaci ustaw 
i rozporzqdzer'l w sprawie jakosci paliw i biopa
liw cieklych w oparciu o normy europejskie lub 
krajowe [11 , 12, 13, 14]. 

Formula chemiczna finalnego produktu, ja
kim jest paliwo do zasilania silnik6w samocho
dowych o zaplonie iskrowym, sukcesywnie ule
ga ewolucji, gl6wnie na skutek dzialar'l ekolo
g6w w zakresie ograniczania zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego substancjami szko
dliwymi pochodzqcymi ze spalania paliw ropo
pochodnych oraz post~pu w rozwoju konstruk
cji silnik6w. Wysoka jakosc benzyn jest warun
kiem wst~pnym wlasciwej, stabilnej pracy silni
ka o Zl oraz jego niskiej szkodliwosci dla srodo
wiska w calym okresie eksploatacji. 

UTOBUSV 

Rola pakiet6w dodatk6w uszlachetniajqcych 
i komponent6w tlenowych w ksztaltowaniu 
wlasciwosci uzytkowych i eksploatacyjnych 
paliw etanolowych 

Nowoczesne, odpowiednio dobrane pa
kiety dodatk6w uszlachetniajqcych Sq w sta
nie ograniczac zanieczyszczenie element6w 
silnika i nie dopuscic do utraty jego para
metr6w eksploatacyjnych. Jest to jednak 
najcz~sciej zwiqzane z r6wnoczesnym od
powiednim doborem komponent6w uszla
chetnianej benzyny silnikowej , kt6ry zmini
malizuje sklonnosc benzyny do zanieczysz
czania element6w silnika samochodowego, 
przy zachowaniu wymaganej normami jako
sci oraz zapewni oczekiwany efekt ekono
miczny producentowi tego paliwa. 

Dob6r wlasciwej formuly chemicznej pa
liwa polqczony z doborem odpowiednich pa
kiet6w dodatk6w uszlachetniajqcych i ich 
dozowania b~dzie przekladac si~ na prac~ 
silnika samochodowego oraz czas jego bez
awaryjnej eksploatacji. Komponenty rafine
ryjne w~glowodorowe do produkcji benzyn 
silnikowych sq mieszaninq r6Znych ilosci 
indywidu6w chemicznych , kt6re mozna za
kwalifikowac do poszczeg61nych grup w~
glowodor6w, takich jak: parafiny, izoparafi
ny, nafteny, olefiny, aromaty. 

W finalnej benzynie silnikowej ilosc w~glo
wodor6w 0 zawartosci w~gla od c 4 do c 14 wy
nosi okolo 500 [15] . lstotnq rol~ podczas pro
dukcji benzyn silnikowych odgrywajq kompo
nenty tlenowe takie jak: etery i alkohole jedno
wodorotlenowe. lch zadaniem, ze wzgl~du na 
wlasciwosci fizykochemiczne paliwa, jest reduk
cja zawartosci w~glowodor6w aromatycznych 
(aren6w) w tym benzenu, oraz zawartosci olefin 
(alken6w) bez obnizania liczb oktanowych ben
zyny silnikowej. 

Zwi~kszenie udzialu etanolu w benzynie 
silnikowej z 5%(VN) do 10%(V/V) w konkret
nych warunkach techniczno-technologicznych 
rafinerii europejskich wymaga badar'l i pozna
nia oddzialywar'l pomi~dzy komponentami w~
glowodorowymi, a etanolem dla wypracowa
nia optymalnych formul benzyny w~glowodo

rowej w aspekcie jakosci formuly finalnej, 
uzyskania jej odpowiednich wlasciwosci eks
ploatacyjnych oraz ekonomiki jej produkcji. 
Ewolucja jakosci paliw i ich komponent6w, 
w tym biokomponent6w wymaga badar'l, kt6re 

pozwolq zidentyfikowac potencjalne problemy 
jakosciowe i uzytkowe oraz wskazac mozliwo
sci ich rozwiqzania. 

Ksztaltowanie skladu chemicznego finalnej 
formuly paliw etanolowych w rafinerii opiera si~ 
na nast~pujqcych zalozeniach: 
0 finalne paliwo silnikowe pozostaje miesza

ninq frakcji w~glowodorowych i bioetanolu, 
r6Zniqcych si~ skladem chemicznym i wla
sciwosciami; 

0 istotne wlasciwosci finalnych paliw takie jak 
liczby oktanowe, sklad frakcyjny, pr~znosc 
par Sq nieaddytywne; 

0 zagospodarowanie w rafinerii dyspozycyj
nych frakcji w~glowodorowych w jednym, 
czy wi~kszej ilosci gatunk6w benzyny silni
kowej musi uwzgl~dniac rachunek ekono
miczny producenta generujqcy maksymali
zacj~ zysku; 

0 wytworzony produkt musi spelniac wymaga
nia jakosciowe. 
Zastosowanie etanolu jako komponentu 

paliw do silnik6w o zaplonie iskrowym napo
tyka na okreslone problemy. ldentyfikacja tych 
problem6w i wskazanie sposobu ich rozwiq
zania moze oznaczac, ze w niekt6rych przy
padkach wlasciwosci benzyny bazowej, przy
gotowywanej do wkomponowywania etanolu 
b~dq musialy zostac skorygowane. Dotyczy to 
szczeg61nie parametr6w jakosciowych, kt6re 
nie Sq addytywne. Podczas produkcji paliw eta
nolowych mieszane Sq ze sobq frakcje w~glo
wodorowe o r6znym skladzie grupowym, a tak
ze etanol. Sam proces zmieszania ze sobq r6z
nych grup w~glowodorowych oraz etanolu po
woduje, ze dana wlasciwosc mieszaniny jest 
r6zna niz wynikaloby to z bezposredniego wy
liczenia sumy iloczyn6w udzial6w obj~toscio
wych poszczeg61nych frakcji i ich wlasciwosci 
fizykochemicznych. 

Dwa kluczowe parametry jakosciowe paliw 
do silnik6w o zaplonie iskrowym, kt6re nie Sq 
addytywne, to oktanowosc i lotnosc. Szacowa
nie tych parametr6w dla produktu finalnego, 
wymaga znajomosci zmian w postaci dodatnich 
i ujemnych efekt6w mieszania, jakie wyst~pujq 
pomi~dzy skladnikami mieszaniny. Parametry te 
bez wzgl~du na ilosc etanolu w skladzie paliwa 
etanolowego, jego liczb oktanowych oraz pr~z
nosc par i sklad frakcyjny (w przypadku paliw 
z nizszq zawartosciq etanolu) , decydujq o roz
ruchu i stabilnej pracy silnika samochodowego. 



Oktanowosc 
Liczby oktanowe etanolu Sq wysokie i mogq 

zabezpieczyc minimum wymagan dla paliw eta
nolowych, nie powodujqc spalania stukowego. 
Wedlug [16, 17] wkomponowanie 10%(V/V) eta
nolu do benzyny w~glowodorowej powoduje 
wzrost o okolo 2-3 jednostki jej indeksu oktano
wego, wskaznika oktanowosci stosowanego 
w normie amerykanskiej ASTM D 4814. Wiel
kosc bonusa oktanowego zalei:y od liczb okta
nowych komponent6w i skladu chemicznego 
bazowej benzyny w~glowodorowej . Z reguly 
wzrost ten dla liczby oktanowej badawczej (LOB) 
jest wi~kszy nii: dla liczby oktanowej motorowej 
(LOM) [16]. Wartoscliczby blendingowej etanolu 
w mieszaninie z frakcjami w~glowodorowymi -
cz~sto przywolywanej w literaturze - oscyluje 
wok61 wartosci 129 jednostek dla liczby LOB 
i 96 jednostek dla liczby LOM. Zalei:nosc okta
nowej liczby blendingowej etanolu od sk/adu 
chemicznego frakcji w~glowodorowych przed
stawiono w tabeli 1 na przyk/adzie udzialu 
1 O%(V/V) etanolu w mieszaninach z r6i:nymi 
komponentami benzynowymi oraz w tabeli 2 
taki:e na przyk/adzie biopaliwa E85. 

Etanol w zalei:nosci od rodzaj6w w~glowo
dor6w w mieszaninie uzyskuje liczby oktanowe 
badawcze w przedziale 108-153 jednostki, a licz
by oktanowe motorowe od 89-141 jednostki. 
Najwyi:szq oktanowosc uzyskano dla kompo
nent6w parafinowych, najnizszq dla benzyn w~

glowodorowych stanowiqcych mieszanin~ 
wszystkich grup w~glowodor6w. Przy czym 
w mieszaninie 80%(V/V) etanolu z 20%(V/V) ba
zowej benzyny w~glowodorowej uzyskano naj
nizsze liczby zmieszania dla etanolu. 

Lotnosc 
Lotnosc paliwa lqczy ze sobq dwa parame

try: pr~znosc par oraz sklad frakcyjny. Ustalone 
w normach produktowych EN 228:2009 dla ben
zyny silnikowej i CEN/TS 15293:2011 dla bio
paliwa E85 odpowiednie limity majq zapewniac 

latwosc uruchamiania silnika zar6wno zimnego 
jak i cieplego, wlasciwq szybkosc nagrzewania 
si~ i regularnosc pracy silnika samochodowe
go w warunkach klimatycznych okresu letniego 
i zimowego [18] . 

Wptyw sktadu frakcyjnego paliw 
etanolowych na wtasciwosci uzytkowe 

Okreslone punkty krzywej skladu frakcyj
nego benzyny silnikowej majq zasadnicze zna
czenie przy ocen ie jej wlasciwosci eksploata
cyjnych [16] : 
* do 70°C odparowujq frakcje (E70) zwiqzane 

rozruchem zimnego silnika, 
* do 1 oooc i 150°C odparowujq frakcje (E1 00 

i E150) zwiqzane z szybkosciq nagrzewania 
si~ silnika i stabilnosciq jego pracy, 
w koncowej fazie destylujq frakcje pozosta
losciowe (temperatura konca destylacji) 
zwiqzane z zawartosciq niekorzystnych naj
ci~zszych skladnik6w benzyny. 
Zmieszanie 1 O%(V/V) etanolu z bazowq ben

zynq w~glowodorowq powoduje wzrost ilosci 
cieczy odparowujqcej do 70°C (E70), pomimo, 
ie temperatura wrzenia etanolu wynosi 78°C. 
Nast~puje takze wzrost ilosci cieczy odparowu
jqcej do 100°C (E100). W zaleznosci od skladu 
komponentowego benzyny bazowej, a w szcze
g61nosci od udzialu w niej lekkich frakcji w~glo
wodorowych typu C4-C5, wprowadzenie etanolu 
moie spowodowac wystqpienie problem6w 
z utrzymaniem parametru E?O oraz E1 00 dla 
benzyny silnikowej na odpowiednim poziomie. 

Zmieszanie 85%(VN) etanolu z 15 %(VN) 
benzyny silnikowej zmienia diametralnie 
ksztalt krzywej destylacji normalnej . Jednak 
w aktualnej specyfikacji europejskiej CEN/TS 
43 15293:2011 nie limituje si~ parametr6w skla
du frakcyjnego dla biopaliwa E85. Rozruch sil
nika samochodu FFV i stabilnosc jego pracy 
w r6znych warunkach klimatycznych jest gwa
rantowany odpowiednim skladem biopaliwa E85 
i jego pr~znosciq par. 

Na rysunku 1 przedstawiono wptyw 1 O%(V/V) 
zawartosci etanolu na krzywq destylacji benzy
ny bazowej oraz dla zobrazowania r6znic, za
mieszczono krzywq destylacji biopaliwa E85 na 
podstawie [19, 20] . Kolorem z61tym zaznaczo
no obszar limitu dla parametru E?O, a kolorem 
zielonym obszar limitu dla E100. 

Wkomponowanie 1 O%(VN) etanolu do ben
zyny podwyi:sza o okolo 18%(V N) parametr E70 
i dlatego tez dla producent6w paliwa istotny 
b~dzie dob6r rafineryjnej formuly bazowej ben
zyny w~glowodorowej , aby produkt finalny spe/
nial wymagania normy produktowej [21] . 
W publikacji [22] om6wiono wyselekcjonowa
ne wyniki badan przeprowadzonych w r6znych 
regionach swiata. Dob6r wynik6w by/ utrudnio
ny, poniewaz badano r6zne paliwa etanolowe 
zestawione z r6i:nych benzyn bazowych i w r6i:
ny spos6b przedstawiano parametry skladu frak
cyjnego. W konkluzji stwierdzono, ze ilosc ba
dan wplywu etanolu na sklad frakcyjny paliwa 
jest ograniczona. Na podstawie wykonanego 
przeglqdu wynik6w stwierdzono jednak, ze za
chowanie si~ etanolu w mieszaninie z w~glowo
dorami zalezy od skladu komponentowego ben
zyny bazowej. Opisujqc w publikacji [22] wplyw 
etanolu na parametry skladu frakcyjnego wska
zano, ze podwyi:szenie parametru E70 jest spo
wodowane powstawaniem mieszanin azeotro
powych etanolu z w~glowodorami. Azeotrop 
wrze w stalej temperaturze az do wydestylowa
nia calosci mieszaniny azeotropowej, co maze 
tlumaczyc efekt splaszczenia krzywej skladu 
frakcyjnego obszarze do 70°C. Wedlug [22] za
chowanie paliwa etanolowego w systemie zasi
lania silnika jest diametralnie r6i:ne. W silniku 
nast~puje szybkie odparowanie paliwa bez cza
su na ustalenie si~ warunk6w r6wnowagi. Szcze
g61nie w zimnych warunkach klimatycznych lub 
przy uruchamianiu zimnego silnika, cieplo po
trzebne do ulatwienia odparowania jest ograni
czone, dlatego tez ciekle paliwo pozostaje 
w systemie dolotowym. Sklad tego paliwa 

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

Tab. 2. Liczby oktanowe blendingowe 
Sklad mleszanln LQD LOM 

Sklad mieszanin 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 12ierwotnej 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 

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

Tab. 3. Wklad 10% (V/V) udzialu etanolu w pr~i:nosc par paliwa 
finalnego [16] 

Paliwa sllnlkowe 

Benzyna bazowa W§glowodorowa 
Etanol 

Preinosc Wklad preinoscl po-
par [kPa] szczegOinych sklad

nlkOw pallwa [kPa] 
53,16 48,2 
114 11,4 

(blendingowa 
preznosc par) 

Benzvna bazowa weglowodorowa 59,6 
z 10%(V/ V) etanolu 



b~dzie ulegal chwilowym zmianom w czasie roz
grzewania si~ silnika. Etanol charakteryzuje si~ 
wysokim cieplem parowania w por6wnaniu z w~
glowodorami. To powoduje, ze odparowanie 
azeotrop6w etanol/w~glowodory jest utrudnio
ne w zimnym silniku, pomimo ze z krzywa skla
du frakcyjnego wskazuje na wysokq lotnos6 
paliwa. Zjawisko to prowadzi do zubazania mie
szaniny palnej, powoduje wypadanie zaplon6w 
i pogarsza wlasciwosci jezdne samochodu. 
Nowoczesne samochody wyposaione Sq w sys
tem zarzqdzania silnikiem EMS, kt6ry uczy si~ 
stechiometrii paliw etanolowych, steruje proce
sem spalania paliwa i eliminuje powyzsze pro
blemy. w [22] podano, ze swiatowych badan 
dotyczqcych wplywu parametr6w skladu frak
cyjnego na wlasciwosci rozruchowe i jezdne sil
nika ·samochodowego jest niewiele. W ciqgu 
ostatnich dwudziestu I at zostalo zrealizowanych 
7 projekt6w badawczych dla poznania wp/ywu 
etanolu obecnego benzynie silnikowej na wla
sciwosci rozruchowe w wysokich temperaturach 
HWD (Hot Weather Driveability) oraz 11 projek
t6w dotyczqcych wplywu etanolu obecnego 
benzynie silnikowej na wlasciwosci rozruchowe 
w niskich temperaturach CWO (Cold Weather 
Driveability). W konkluzji [22] podano, ze zmia
ny wartosci E70 paliw etanolowych sq mniej 
istotne dla dobrych wlasciwosci rozruchowych 
w wysokich temperaturach nii zmiany pr~i
nosci par. Nowoczesne pojazdy z ukladami 

wtryskowymi sq mniej czule na lotnos6 paliw eta
nolowych niz stare silniki wyposazone w gazni
ki. Paliwa etanolowe wykazywa/y wplyw na HWD 
tylko w ekstremalnych warunkach wysokiej tem
peratury otoczenia i wysokiej pr~znosci par. 
W przypadku wlasciwosci rozruchowych zimne
go silnika CWO bardziej istotne b~dq wyzsze 
wartosci E100 i E150 paliwa etanolowego niz 
nizsze wartosci E70. 

Wptyw pr~znosci par paliw etanolowych na 
wtasciwosci uzytkowe 

Pr~znos6 par benzyny silnikowej jest klu
czowym parametrem odpowiedzialnym za 
latwos6 rozruchu zimnego silnika oraz za wyeli
minowanie mozliwosci odparowania paliwa 
w przewodach paliwowych i utworzenia kork6w 
parowych. Specyfikacje w poszczeg61nych kra
jach swiata w zaleznosci od warunk6w klima
tycznych podajq wymagania dla tego parame
tru. W rafineryjnej puli komponentowej rol~ kom
ponentu podwyzszajqcego pr~inos6 par pelniq 
frakcje butanowe C4, kt6re charakteryzujq si~ 
pr~znosciq par rz~du 520-740 kPa [23]. Doda
tek frakcji c4 do benzyny silnikowej drastycznie 
podnosi jej pr~inos6 . Dlatego tez, w zaleznosci 
od warunk6w klimatycznych oraz w zaleinosci 
od tego, czy benzynowa formula rafineryjna 
przeznaczona b~dzie do zestawiania paliw eta
nolowych udzial frakcji c4 b~dzie limitowany. 
Etanol w mieszaninie z frakcjami benzynowymi 

-<>- Benzyna bazowa -o- Benzyna z 1 Oo/o(VIV) etanolu -t::r- Biopaliwo E85 
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Rys. 1. Wplyw zawartosci etanolu na krzywq skladu frakcyjnego [19, 20} 
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na poziomie 1 O%(V/V) uzyskuje bardzo wyso
kie wartosci blendingowe pr~znosci par, rz~
du 114 kPa [16] . Blendingowa pr~znos6 par 
etanolu jest uzalezniona od skladu benzyny ba
zowej, udzialu w formule frakcji C4-C5. Stqd 
w przypadku komponowania paliw etanolo
wych z udzialem 10%(V/V} etanolu trzeba b~
dzie wycofa6 z rafineryjnej formuly benzyny 
bazowej cz~s6 frakcji C4. 

W tabeli 3 przedstawiono przyk/ad wplywu 
etanolu na pr~znos6 par benzyny bazowej i uzy
skanie blendingowej wartosci pr~znosci par. 
Dane te wskazujq, ze wk/ad etanolu - ze wzgl~
du na jego bardzo wysokq blendingowq pr~z
nos6 par - w pr~znos6 par paliwa finalnego jest 
okolo dziesi~ciokrotnie wyzszy niz wynikaloby 
to z pr~znosci par czystego etanolu. 

Na rysunku 2 przedstawiono, na podsta
wie danych z [20] przyrosty pr~znosci par pa
liw etanolowych w zaleznosci od zawartosci 
w nich etanolu. 

Wplyw niskich udzial6w etanolu w rafineryj
nej formule benzyny silnikowej na podwyzsza
nie jej pr~znosci par stwarza okreslone proble
my w systemie magazynowania i dystrybucji 
benzyn silnikowych [20]. Jako przyklad na ry
sunku 3 przedstawiono za [21] wplyw udzialu 
bioetanolu na pr~znos6 par r6Znych rafineryj
nych formul benzyn silnikowych, kt6rych zmie
szanie nastqpilo w zbiornikach magazyn6w pa
liw, podwyzszajqc pr~znos6 par powstalych mie
szanin poza limit okresu letniego. 

Zjawisko podwyzszania pr~znosci par jest 
zwiqzane z polarnym charakterem etanolu, kt6-
ry nadaje czqsteczce obecnos6 grupy wodoro
tlenowej 0-H. W wyniku asocjacji czqsteczek 
alkoholi R-0-H powstajq agregaty o masach czq
steczkowych znacznie przekraczajqcych mas~ 
czqsteczkowq pojedynczych czqsteczek alkoho
li. Przyczynq tego jest tworzenie si~ wiqzan wo
dorowych pomi~dzy atomem wodoru w grupie 
wodorotlenowej jednej czqsteczki a atom em tle
nu w grupie wodorotlenowej drugiej czqsteczki. 
Rozerwanie wiqzan wodorowych tworzqcych 
agregaty czqsteczek wymaga dostarczenia 
wi~kszej ilosci energii. Te silne oddzialywania 
mi~dzyczqsteczkowe powodujq, ze w konse
kwencji etanol charakteryzuje si~ niskq pr~zno

sciq par, rz~du 15-20 kPa [21]. W przeciwien
stwie do zjawisk wyst~pujqcych w etanolu , 
wsr6d w~glowodor6w brak silnych oddzialywan 
mi~dzyczqsteczkowych . Czqsteczki alkan6w 
i innych nisko polarnych zwiqzk6w przyciqgajq 
si~ nawzajem g/6wnie silami van der Waalsa -
znacznie slabszymi od wiqzan wodorowych. 

Wprowadzenie etanolu w niskich udzialach 
do w~glowodor6w powoduje, ze oddzialywania 
mi~dzyczqsteczkowe pomi~dzy molekulami 
etanolu i w~glowodor6w sq slabsze niz w po
szczeg61nych cieczach . To jest przyczynq 
latwego odparowywania molekul z mieszaniny 



etanol-w~glowodory, a co za tym idzie wzro
stu pr~i:nosci par mieszaniny. Odmienna sytu
acja ma miejsce w przypadku paliwa etanolo
wego E85. Dui:y udzial etanolu w formule pali
wa powoduje obnii:anie pr~i:nosci par finalne
go paliwa etanolowego w por6wnaniu do pr~i:

nosci par benzyny silnikowej. 
Na rysunku 4 przedstawiono, na podstawie 

danych zamieszczonych w [21]. zalei:nosc pr~i:
nosci par mieszaniny etanol-w~glowodory od za
wartosci w niej bioetanolu. 

Zdolnosci rozruchowe biopaliwa E85 , 
szczeg61nie w warunkach zimnego silnika 
CWO sq zalei:ne od pr~i:nosci par tego pal i
wa. Badania [24] prowadzone na konwencjo
nalnym silniku benzynowym skalibrowanym do 
stosowania zar6wno benzyny silnikowej jak 
i biopaliwa E85, kt6rych pr~i:nosc par byla taka 
sam a, wykazaly trudnosci w uruchamianiu zim
nego silnika na biopaliwie E85. Przyczynq pro
blemu jest fakt, i:e biopaliwo E85 charaktery
zuje si~ mniejszym stopniem parowania w wa
runkach zimnego silnika nii: benzyna silniko
wa o takiej samej pr~i:nosci par, a do rozruchu 
silnika niezb~dne jest, aby mieszanina po
wietrzno-paliwowa zawierala minimum 2%0/N) 
paliwa. W konkluzji stwierdzono, i:e rozwiqza
niem problemu moi:e bye trzykrotne zwi~ksze
nie ilosci w1ryskiwanego paliwa lub jego wy
i:sza p r~i:nosc par okolo 1 08 kPa. 

Wedlug informacji zawartych w [25] poni
i:ej 11 °C etanol nie jest w stanie uformowac 
wystarczajqcej do zaplonu ilosci mieszaniny 
par paliwa z powietrzem. Dlatego obecnie do
daje si~ do etanolu minimum 15%(V/V) benzy
ny silnikowej. Jednak wytworzona w silniku 
mieszanina paliwowo-powietrzna jest bogata 
i sprzyja emisji znacznych ilosci niespalonych 
w~glowodor6w. Dlatego lei: autorzy publikacji 
[25] zaproponowali popraw~ zdolnosci rozru
chowych biopaliwa E85 i ograniczenie emisji 
w~glowodor6w za pomocq wodoru, wytworzo
nego z paliwa. 

W pracy [26] opisano rezultaty badan prze
prowadzonych 2008 roku w programie - CRC 
Cold-Start and Warm-Up EB5 Cold Ambient Tem
perature Driveability Program. Badania prowa
dzono od 25 wrzesnia do 18 grudnia 2008 r. 
w centrum motoryzacyjnym Imperial Oil w Sar
nia w Kanadzie. Celem projektu bylo okreslenie 
wplywu pr~i:nosci par biopaliwa E85 i zawarto
sci w nim w~glowodor6w na rozruch zimnego 
silnika oraz uruchamianie silnika cieplego 
w warunkach niskich temperatur otoczenia. Te
sty prowadzono na grupie 20 modeli pojazd6w 
FFVs rocznika 2007-2008, wyposai:onych w sys
temy w1rysku paliwa. W konkluzji stwierdzono, 
i:e latwosc uruchamiania zimnego i cieplego sil
nika pracujqcego na paliwie E85 wzrasta ze 
wzrostem temperatury otoczenia, pr~i:nosci par 
paliwa i zawartosciq w~glowodor6w w paliwie. 
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Rys. 2. Wplyw niskich zawartosci etanolu na prfizno$6 par paliw etanolowych [21] 
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etanolowym [21} 
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Rys. 4. Wplyw zawartosci etanolu na prfizno$6 par mieszaniny etanol-benzyna silnikowa [21} 



Podsumowanie 
Na etapie przer6bki ropy naftowej, szcze

g61nie w procesach wt6rnych, moi:na ksztalto
wa6 sklad chemiczny komponent6w w taki spo
s6b, aby w efekcie ostateczna formula benzyny 
silnikowej posiada!a optymalnie najkorzystniej
sze w!asciwosci. Wlasciwosci ui:ytkowe paliw 
etanolowych moi:na poprawi6 poprzez zastoso
wanie odpowiednio dobranych jakosciowo i ilo
sciowo pakiet6w dodatk6w uszlachetniajqcych. 
Parametrami jakosciowymi benzyn etanolowych 
istotnymi dla pracy silnika samochodowego Sq 
sk!ad frakcyjny i pr~i:nos6 par. Badania sk!adu 
frakcyjnego paliwa etanolowego E10 wykaza!y, 
i:e r6wnoczesna obecnos6 w rafineryjnej formule 
tego paliwa lekkich frakcji butanowych oraz eta
nolu wp!ywa na znaczne podwyi:szenie para
metru sk!adu frakcyjnego E70, co b~dzie oddzia
lywa6 na prac~ silnika zar6wno w niskich, jak 
i wysokich temperaturach otoczenia. 

Uzyskanie wartosci E70 ponii:ej ustalone
go limitu wymaga6 b~dzie zastosowana rafine
ryjnej formu!y w~glowodorowej o obnii:onej za
wartosci frakcji lekkich, g!6wnie butanowych, lub 
formu!y niezawierajqcej tych frakcji , alba obni
i:enia udzia!u etanolu w formule paliw etanolo
wego E1 0. W badaniach nad sk!adem frakcyj 
nym paliw etanolowych zaobserwowano taki:e 
nieznaczne obnii:enie si~ temperatury konca 
destylacji wraz ze wzrostem pr~i:nosci par ben
zyny bazowej W!;lglowodorowej i wzrostem za
wartosci etanolu w paliwie finalnym. Uzyskane 
wyniki badan wp!ywu rafineryjnej formu!y paliw 
etanolowych na pr~i:nos6 par paliwa E 1 0 wska
zujq, i:e niezalei:nie od zawartosci etanolu w for
mule (w zakresie 6-1 O%(V N)) wzrost pr~i:nosci 
par paliwa etanolowego zdecydowanie zalei:y 
od pr~i:nosci par rafineryjnej formu!y w~glowo
dorowej. W przypadku paliwa etanolowego E85, 
w przeciwienstwie do paliw etanolowych z niskq 
zawartosciq etanolu E1 0, zmieszanie etanolu 
w ilosci 70-85%0/N) z benzynq o rafineryjnej for
mule w~glowodorowej powodowa!o obnii:enie 
pr~i:nosci par paliwa finalnego. 
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