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The study of derived cetane number for ethanol-diesel blends 
 

Abstract: The aim of the researches presented in this paper was to determine the effect of some volume 

fractions of ethanol in the diesel fuel on the self-ignition properties for such prepared fuel. As a measure of the 

susceptibility of fuel to self-ignition derived cetane number was used. The measurement of derived cetane 

number (DCN) was made with a device enabling combustion in constant volume chamber. The results were 

compared with the legislative and standard requirements for diesel fuel. 
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Badania pochodnej liczby cetanowej mieszanin oleju napędowego z etanolem 
 

Streszczenie: Celem badań, których wyniki zamieszczono w niniejszym artykule, jest określenie wpływu 

wybranych udziałów objętościowych etanolu w oleju napędowym na właściwości samozapłonowe tak 

przygotowanego paliwa. Jako miara skłonności paliwa do samozapłonu wykorzystana została pochodna liczba 

cetanowa. Pomiaru pochodnej liczby cetanowej (DCN) dokonano przy użyciu aparatu umożliwiającego spalanie 

w komorze o stałej objętości. Wyniki oznaczeń porównano z wymaganiami legislacyjnymi i normatywnymi, jakim 

podlega olej napędowy. 

Słowa kluczowe: olej napędowy, wtrysk paliwa, pochodna liczba cetanowa, mieszanina oleju napędowego 

i etanolu  

 

1. Wstęp 

Znaczący udział w emisji gazu cieplarnianego w 

Europie mają środki transportu drogowego i w 

najbliższej przyszłości będzie on wzrastał. W celu 

ograniczenia tego negatywnego wpływu dąży się do 

zwiększenia zużycia paliw alternatywnych. Komi-

sja Europejska określiła wykorzystanie paliw ze 

źródeł odnawialnych na poziomie 20% do roku 

2020, a udział biopaliw w sektorze transportu na 

10% [4].  

Zwiększenie udziału biopaliw jest dużym wy-

zwaniem ze względu na istniejące w tym zakresie 

ograniczenia. Obecne normy jakości paliw pozwa-

lają jedynie na 5-7% dodatek biokomponentów do 

paliw tradycyjnych, stąd też zwiększenie wykorzy-

stania biopaliwa do poziomu 10% i więcej, wymaga 

zmiany obowiązujących standardów [3].  

Jednym z paliw alternatywnych, które brane jest 

pod uwagę jako biokomponent paliw do silników o 

zapłonie samoczynnym jest bioetanol, który jest 

atrakcyjny ze względu na jego roślinne, a więc 

odnawialne pochodzenie oraz zawartość tlenu. 

Ponieważ jednak paliwo to nie nadaje się do bezpo-

średniego stosowania w silnikach o zapłonie samo-

czynnym, dlatego też jednym z rozwiązań mają-

cych na celu zwiększenie wykorzystania etanolu w 

silnikach tego typu jest stosowanie mieszanin eta-

nolu z olejem napędowym lub innymi paliwami [3, 

5, 9, 10, 13, 15].  

Stosowanie mieszaniny etanolu i oleju napędo-

wego ma jednak pewne ograniczenia, gdyż taka 

mieszanina ma niższą lepkość i smarność [5,8,16] 

niż czysty olej napędowy. Ponadto, etanol ma sto-

sunkowo niską stabilność i zdolność mieszania się z 

olejem napędowym [7,8,12]. Wymaga to stosowa-

nia specjalnych dodatków poprawiających te para-

metry paliwa [13,15]. Jednym z zasadniczych pro-

blemów stosowania w silnikach o ZS mieszanin 

etanolu i oleju napędowego jest bardzo mała skłon-

ność etanolu do samozapłonu [8]. 

Skłonność paliwa do samozapłonu określa się 

na podstawie wartości liczby cetanowej (LC) lub 

pochodnej liczby cetanowej (DCN). Parametry te są 

obecnie powszechnie stosowane w normatywnych 

badaniach parametrów paliw przeznaczonych do 

zasilania silników o zapłonie samoczynnym.  

Większa wartość tych parametrów oznacza krótszy 

okres opóźnienia samozapłonu.  

Na szczególną uwagę zasługuje normatywna 

metoda oznaczania pochodnej liczby cetanowej 

(DCN), która determinowana jest przebiegiem 

spalania w komorze o stałej objętości. W metodzie 

tej podstawą do wyznaczenia (obliczenia) pochod-

nej liczby cetanowej jest precyzyjnie zmierzony 

okres opóźnienia samozapłonu (ID – Ignition De-
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lay) oraz okres opóźnienia spalania (CD – Combu-

stion Delay). 

Celem badań zamieszczonych w niniejszym ar-

tykule jest określenie wpływu określonych udzia-

łów objętościowych etanolu w oleju napędowym na 

właściwości samozapłonowe tak przygotowanego 

paliwa. Jako miara skłonności paliwa do samoza-

płonu wykorzystana została pochodna liczba ceta-

nowa. Do pomiaru pochodnej liczby cetanowej 

wykorzystano aparat CID510 umożliwiający spala-

nie w komorze o stałej objętości.  

2. Stanowisko badawcze i metodyka 

badań 

Badania właściwości samozapłonowych prze-

prowadzono dla ośmiu próbek paliwa. Jedną z nich 

był standardowy olej napędowy gatunku B, spełnia-

jący wymagania normy EN 590, które muszą po-

siadać oleje napędowe sprzedawane w Unii Euro-

pejskiej. Paliwo to oznaczono jako DF-ETH-0. 

Następnie sporządzono mieszaniny tego oleju na-

pędowego z alkoholem etylowym, przy udziałach 

objętościowych alkoholu od 2 % do 14 % z 2-

procentowym odstępem. Mieszaniny wykonano dla 

jednakowej temperatury oleju napędowego oraz 

alkoholu wynoszącej 24 C 1 C. Z uwagi na 

konieczność uzyskania jednorodnych mieszanin, w 

badaniach wykorzystano alkohol etylowy odwod-

niony, o czystości powyżej 99,5%. W ciągu całego 

cyklu badań sporządzone mieszaniny oleju napę-

dowego i etanolu charakteryzowały się jednorodno-

ścią. Próbki paliw przechowywane były w szczelnie 

zamkniętych naczyniach szklanych w temperaturze 

24 C 1 C. Oznaczenia poszczególnych próbek 

paliwa przedstawiono w tabeli 1. 

Do badań pochodnej liczby cetanowej wykorzy-

stano urządzenie (rys. 1) spełniające wymagania 

określone w normie ASTM D7668 „Standard Test 

Method for Determination of Derived Cetane Num-

ber (DCN) of Diesel Fuel Oils – Ignition Delay and 

Combustion Delay Using a Constant Volume Com-

bustion Chamber Method”.  Zgodnie z przedsta-

wioną w normie procedurą, pojedynczy krok po-

miarowy składa się z 5 wstępnych cykli spalania 

oraz 15 testowych. Na podstawie 15 cykli testo-

wych obliczana jest średnia wartość opóźnienia 

zapłonu (ID) oraz opóźnienia spalania (CD), które 

stanowią podstawę obliczenia pochodnej liczby 

cetanowej. 

Uproszczony schemat hydrauliczny urządzenia 

badawczego przedstawiono na rys. 2. 

 

 

Rys. 1. Aparat do oznaczania pochodnej liczby cetano-

wej [11] 

Początek okresu opóźnienia zapłonu odpowiada 

wyzwoleniu sygnału sterującego zaworem elektro-

magnetycznym wtryskiwacza, natomiast za koniec 

tego okresu przyjmuje się chwilę, w której ciśnienie 

w komorze spalania osiągnie wartość powyżej 

0,02 MPa w stosunku do ciśnienia statycznego po. 

Czas wtrysku tinj odpowiada w prezentowanej me-

todzie długości sygnału sterującego wtryskiwa-

czem.  

Okres opóźnienia spalania określony jest jako 

czas pomiędzy wyzwoleniem sygnału sterującego 

zaworem elektromagnetycznym wtryskiwacza a 

chwilą odpowiadającą osiągnieciu połowy wartości 

przyrostu ciśnienia w komorze spalania pch w 

stosunku do statycznego ciśnienia początkowego w 

komorze po. Schemat oznaczania parametrów został 

przedstawiony na rys. 3. 

Tabela 1. Paliwa wykorzystane podczas badań właściwości samozapłonowych 

Oznaczenie paliwa 
Udział [%] v/v 

Olej napędowy Etanol 

DF-ETH-0 100 0 

DF-ETH-2 98 2 

DF-ETH-4 96 4 

DF-ETH-6 94 6 

DF-ETH-8 92 8 

DF-ETH-10 90 10 

DF-ETH-12 88 12 

DF-ETH-14 86 14 
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Rys. 2. Uproszczony schemat hydrauliczny aparatu CID 510 [2,11] 

 

Rys. 3. Schemat określania okresu opóźnienia samozapłonu (ID) oraz opóźnienia spalania (CD) 

3. Wyniki badań 

Wyniki pomiaru pochodnej liczby cetanowej dla 

analizowanych mieszanin oleju napędowego i eta-

nolu przedstawiono w tabeli 2 oraz na rys. 4. W 

tabeli 2 dodatkowo zestawiono średnie wartości 

okresu opóźnienia samozapłonu ID, okresu opóź-

nienia spalania CD oraz wartości innych parame-

trów opisujących warunki spalania. Parametry ze-

stawione w tabeli 2 stanowią średnie wartości obli-

czone z 15 cykli testowych, które składają się na 

pojedynczy pomiar. Z zaprezentowanych wyników 

pomiarów wynika, że zwiększanie udziału etanolu 

w oleju napędowym powoduje znaczący spadek 

wartości DCN. Już dodatek 2 % etanolu sprawia, że 

olej napędowy nie spełnia wymagań normy 

EN 590, według której minimalna liczba cetanowa 

wynosi 51 [6]. Jednocześnie, olej napędowy speł-

niający wymagania normy EN 590, zawierający 

nawet 14 % etanolu, spełnia wymagania w zakresie 

liczby cetanowej dla wszystkich kategorii oleju 

napędowego sprecyzowanych w normie ASTM 

D975, według której minimalna liczba cetanowa 

wynosi 40 (wszystkie oleje napędowe No. 1-D i 

No. 2-D) lub 30 (olej napędowy No. 4-D) [1]. W 

światowej karcie paliw sprecyzowano natomiast 

wymagania dla pięciu kategorii oleju napędowego 
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od 1 do 5, dla których minimalna liczba cetanowa 

to odpowiednio: 48, 51, 53, 55 i 55 [14]. Przepro-

wadzone badania pochodnej liczby cetanowej 

wskazują zatem, że olej napędowy z dodatkiem 2 % 

i 4 % etanolu spełnia wymagania w zakresie liczby 

cetanowej określone dla 1 kategorii oleju napędo-

wego.  

 

Tabela 2. Wyniki pomiarów pochodnej liczby cetanowej DCN, okresu opóźnienia zapłonu ID, okresu opóźnienia spa-

lania CD oraz odpowiadające im wartości charakterystycznych parametrów opisujących warunki spalania 

 
DCN 

ID 

[ms] 

CD 

[ms] 

po 

[bar] 

tk 

[C] 

Δpch 

[bar] 

tc 

[C] 

tinj 

[ms] 

pinj 

[bar] 

DF-ETH-0 51,70 3,2217 4,6926 20,0 586,6 20,6 50,0 2,5 995 

DF-ETH-2 50,26 3,2359 4,8203 19,9 586,4 21,1 50,0 2,5 1003 

DF-ETH-4 48,63 3,364 5,0081 19,8 586,6 20,7 49,9 2,5 994 

DF-ETH-6 47,45 3,4337 5,1537 19,8 586,7 21,0 49,3 2,5 995 

DF-ETH-8 45,83 3,5185 5,3731 19,8 586,7 21,0 49,1 2,5 996 

DF-ETH-10 45,42 3,4825 5,4169 19,9 586,7 20,6 49,9 2,5 995 

DF-ETH-12 42,73 3,7264 5,9038 19,9 586,7 20,8 49,9 2,5 990 

DF-ETH-14 41,33 4,0016 6,2693 19,9 586,7 20,8 50,1 2,5 994 

po – statyczne ciśnienie w komorze spalania, tk – temperatura ścianek komory spalania, Δpch – przyrost ciśnienia w komorze 

spalania, tc – temperatura cieczy chłodzącej wtryskiwacz, tinj – czas wtrysku paliwa, pinj – ciśnienie wtrysku paliwa 

 

Rys. 4. Wpływ udziału etanolu w oleju napędowym na pochodną liczbę cetanową DCN 

 

4. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań można 

sformułować następujące wnioski: 

- zwiększanie udziału etanolu w oleju napędowym 

powoduje znaczący spadek wartości DCN, 

- dodatek 2 % (v/v) etanolu do oleju napędowego 

powoduje, że paliwo nie spełnia wymagań normy 

EN 590 w zakresie liczby cetanowej, 

- olej napędowy według wymagań normy EN 590, 

zawierający 14 % etanolu, spełnia kryteria w za-

kresie liczby cetanowej dla wszystkich kategorii 

oleju napędowego sprecyzowanych w normie 

ASTM D975, 

- olej napędowy według wymagań normy EN 590, 

z dodatkiem 2 % i 4 % etanolu spełnia kryteria w 

zakresie liczby cetanowej określone dla 1 katego-

rii oleju napędowego sprecyzowane w Światowej 

Karcie Paliw. 

W związku z koniecznością zwiększenia udziału 

„zielonej energii” oraz wzrastającym w Europie 

odsetkiem samochodów z silnikami o zapłonie 

samoczynnym, stosowanie etanolu, jako dodatku do 

oleju napędowego, jest rozwiązaniem, które może 

być z powodzeniem wprowadzone pod warunkiem 

dopuszczenia takich paliw do obrotu. Wymaga to 

jednak zmian w wymaganiach normatywnych na 

wzór norm amerykańskich. 
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