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Wprowadzenie do problemu
W tradycyjnych technologiach istnieje kilka dróg wiodących 

do paliw silnikowych lub dodatków do nich. Na rysunku 1 
przedstawiono schematycznie te drogi. 

W niniejszym opracowaniu skupiono się jedynie na drodze 
wiodącej do benzyny wysokooktanowej bez uwzględnienia 
precyzyjnego opisu jej dodawania do istniejącej benzyny wy-
twarzanej z ropy naftowej. Nowa ścieżka transformacji bioeta-
nolu do benzyny zwana ETG (ethanol to gasoline) to techno-
logiczna „mutacja” znanego procesu MOBIL, bazującego na 
procesie sprzęgania metanolu do wyższych węglowodorów.

1. Etanol jako dodatek do benzyny
Istotne surowce do produkcji etanolu to: zboża, ziemniaki, 

burak cukrowy oraz melasa. Technologia produkcji bioetanolu 
jest tak zaawansowana, że można go wytwarzać praktycznie 
z każdej biomasy zawierającej węglowodany (cukry) lub poli-
węglowodany (wielocukry) czyli skrobie. Zasadnicza ścieżka 
produkcyjna wiedzie poprzez reakcję hydrolizy do monocu-
kru – glukozy a następnie w reakcji fermentacji alkoholowej 
do etanolu. W tradycyjnym pojęciu biobenzyna to dodawanie 
etanolu do benzyn i paliwa alkoholowe1. Dodatkowy tlen wy-
stępujący w alkoholu dodawanym do benzyn powoduje wzrost 
liczby oktanowej paliw oraz obniża się stężenie tlenku węgla o 
20-30%,  zmniejsza stężenie nie spalonych węglowodorów do 
10%, w stosunku do składu spalin z benzyn nie zawierających 
etanolu. Należy jednak pamiętać, że obecnie eksploatowane 
silniki samochodowe bez wprowadzenia jakichkolwiek zmian 
konstrukcyjnych pozwalają na udział etanolu w benzynie tylko 
w ograniczonej ilości2. W krajach Unii Europejskiej – wzorem 

USA obowiązuje norma EN 228 dopuszczająca udział etanolu 
w benzynie nie większy niż 5%. Tak też i w naszym kraju przy-
jęto dla wszystkich rodzajów benzyn ten sam 5% maksymalny 
poziom etanolu (patrz PN-92/C-96025).

2. Etanol jako substrat do produkcji benzyn
Do produkcji benzyny z etanolu istotne są koszty jej pro-

dukcji. Zależą one w sposób istotny zarówno od samej tech-
nologii jak też od kosztów surowców i energii. W zależności 
od regionu kraju koszt ten waha się od 0,9 zł do 2,60 zł za 
dm3. W warunkach polskich praktycznie wszystkie surowce 
są dostępne. Duże znaczenie jako surowce do produkcji bio-
paliw mogą mieć:
 – uprawy energetyczne w tym:

 – rośliny oleiste;
 – pozostałe uprawy energetyczne (zboża, ziemniaki, bu-
raki cukrowe, trawy itp.); 

 – odpady biologiczno-organiczne wśród których można 
wyróżnić:

 – biologiczno-organiczne odpady miejskie,
 – biologiczno-organiczne odpady wiejskie,
 – odpady biologiczno-organiczne z przemysłu rolno-spo-
żywczego (np. melasa).

W tabeli 1 zestawiono dane potencjału upraw energetycz-
nych w Europie oraz w Polsce.

W Polsce grunty rolne (uprawne) zajmują ok. 18,5 mln ha, 
co stanowi ok. 59% całej powierzchni kraju. Łączna powierzch-
nia upraw wynosi 12,5 mln ha (67,7% wszystkich gruntów rol-
nych tzn. terenów do wykorzystania rolniczego)3. W strukturze 
upraw największą powierzchnie zajmują zboża (wraz z kuku-
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Rys. 1. Tradycyjna ścieżka transformacji biopaliw. (Oak Ridge National Laboratory, 1994, http://bioenergy.ornl.gov/doeofd/strat-
pla/stand.html)
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rydzą) – 71,3%, ziemniaki – 10,5%, buraki cukrowe – 3,4%. 
W 1997 r. zbiory zbóż osiągnęły 25,4 mln. ton, ziemniaków 
– 20,8 mln ton i buraków cukrowych – 15,9 mln ton. 

Generalnie, produkcja rolnicza w Polsce całkowicie po-
krywa wzrastające zapotrzebowanie, a bardzo często na 
rynku występują problemy ze zbytem produktów rolniczych, 
zwłaszcza zbóż. Z tego właśnie powodu niezwykle istotne jest 
z punktu widzenia rozwoju rolnictwa rozwinięcie nie żywno-
ściowych (przemysłowych) kierunków wykorzystania produk-
tów rolniczych. Obecnie największym potencjalnym obsza-
rem takiego wykorzystania jest rynek paliwowy. W tabeli 2 
zestawiono dane ilościowe obrazujące nakłady surowcowe 
konieczne do otrzymania 1 dm3 spirytusu gorzelnianego.

Jak uwidacznia to tabela 2 najefektywniejszym surowcem 
do produkcji etanolu jest melasa. Koszt pozyskiwania surow-
ców jest etapem mocno limitującym dalszy proces produkcji 
benzyny syntetycznej na bazie etanolu. Koszty energetyczne 

bazujące na wytwarzaniu energii z węgla kamiennego można 
przyjąć za względnie niskie i stałe. 

Udokumentowane zasoby ropy (1033 mld baryłek) po-
krywają obecne jej zużycie zaledwie na 39 lat, przy czym 
apogeum jej eksploatacji spodziewane jest już ok. 2010 r4. 
Podobna analiza zasobów oraz zużycia gazu ziemnego 
wykazuje, że istniejące jego zapasy zostaną wyczerpane 
w świecie w okresie najbliższych 63 lat. Tymczasem świato-
we zasoby węgla kamiennego wynoszą 514 mld t (w Polsce 
12,1 mld t), a węgla brunatnego 485 mld t, z czego w naszym 
kraju 13,2 mld t. Chociaż procentowy udział węgla w wytwa-
rzaniu energii zmniejszył się z 51% w 1910 r. do 22% w 1997 
r., to jego całkowite zużycie w świecie wzrosło w tym okresie 
aż o 312%. Oznacza to, że przy wdrożeniu technologii wy-
twarzania syntetycznej benzyny na bazie etanolu lub mówiąc 
bardziej ogólnie, na bazie alkoholi, energię konieczną do pro-
cesu należy pozyskiwać z węgla brunatnego lub kamiennego. 
W Południowej Afryce pod nazwą SASOL istnieje technologia 
pozyskiwania syntetycznej benzyny bazując na reakcji Fischer-
-Tropscha (F-T), znanej od wielu dziesięcioleci. Wytwarzanie 
paliw silnikowych metodą Fischera-Tropscha z gazu, zawie-
rającego mieszaninę tlenku węgla i wodoru na katalizatorach 
kobaltowych oraz żelazowych przebiega według reakcji: 

(2n + 1)H2 + nCO = CnH2n+2 + n H2O (1)
 

oraz

2nH2 + nCO = CnH2n+ nH2O (2)
 

oraz na katalizatorach kobaltowych:

(n + 1)H2 + 2nCO = CnH2n+2 + nCO2 (3)
 

oraz
nH2 + 2nCO = CnH2n + nCO2 (4) 

Otrzymana mieszanina węglowodorów jest poddawana de-
stylacji oraz przetwarzana do gazu płynnego, benzyn, paliwa 
odrzutowego, oleju napędowego oraz parafi n.

Wiele elementów procesowych różni się między sobą 
w poszczególnych technologiach, a w klasycznej metodzie 
MOBIL, zwanej procesem MTG (methanol to gasoline) ben-
zynę wytwarza się via syntezę metanolu. Tak wytworzona 
benzyna odpowiada normie eurosuper E-95.

Dziś opatentowanymi procesami na wytwarzanie paliw sil-
nikowych z mieszaniny CO + H2 dysponują następujące fi r-
my: Mobil, BP, Conoco, Rentech, Sasol-Chevren, Mossgas, 
Shell i Synleum. Istotne są zarówno uwarunkowania techno-
logiczne poszczególnych rozwiązań syntezy jak też koszty in-
westycyjne. Istota metody MOBIL oraz innych procesów ba-
zujących na tym pomyśle polega na pominięciu w technologii 
syntezy benzyny etapu bezpośredniej reakcji z CO lub CO2 
oraz H2. Zamiast tego, proponuje się przejście poprzez meta-
nol (lub inny jego homolog). Tak więc równania syntezy uprasz-
czają się, gdyż mamy do czynienia już z produktem pośred-
nim. Kluczem syntezy jest katalizator oparty na zeolicie ZSM-5. 
Dzisiaj znanych jest szereg katalizatorów aktywniejszych od 
swego pierwowzoru opartych również o matrycę glinokrzemia-
nową. Jednak w przypadku syntezy MOBIL istnieje możliwość 
występowania w procesie wody, jako produktu ubocznego. Re-
akcję syntezy mieszaniny węglowodorów stanowiących benzy-
nę syntetyczną można zapisać ogólnym równaniem:

nCH3OH = CnHn+x + H2O (5) 

Tab. 1. Potencjał upraw energetycznych 2005 – Polska na 
tle innych krajów Europy

Kraj
Obszar upraw energetycznych

całkowity dla biodiesla dla bioetanolu
(mln ha)

Austria 0,50 0,20 0,30
Belgia 0,20 0,10 0,10
Niemcy 3,00 1,50 1,50
Dania 0,50 0,30 0,20
Hiszpania 2,00 1,00 1,00
Francja 3,00 1,50 1,50
Finlandia 0,10 0,05 0,05
Wielka Brytania 2,75 1,50 1,25
Grecja 0,15 0,05 0,10
Włochy 1,00 0,50 0,50
Luksemburg 0,00 0,00 0,00
Irlandia 0,50 0,25 0,25
Holandia 0,50 0,30 0,20
Portugalia 0,50 0,20 0,30
Szwecja 0,30 0,05 0,25
Czechy 0,60 0,30 0,30
Estonia 0,40 0,20 0,20
Węgry 0,80 0,40 0,40
Polska 3,00 1,50 1,50
Słowenia 0,20 0,10 0,10

Biodiesel 10 mln ha jest równorzędne 
30-40* mln ton nasion oleistych

Bio-etanol Drewno, melasa, zboża, trawa, 
generalnie biomasa

* – plon potencjalny
Źródło: Raport Connemanna 1998, http://www.biodiesel.de./
img99/fi g13.htm.

Tab. 2. Porównanie ilości różnych produktów  potrzebnych 
do otrzymania 1 dm3 spirytusu4

Produkt Ilość produktu potrzebna 
do wytworzenia 1 dm3 spirytusu [kg]

Ziemniaki 12,5
Zboże 3,0-3,3
Buraki cukrowe 12,5
Melasa 3,3
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Wartość n oraz X występująca w równaniu jest uzależniona 
od temperatury i ciśnienia w układzie oraz katalizatora użyte-
go w procesie. Powstająca w reakcji woda jest niekorzystna, 
gdyż katalizatory zeolitowe są wrażliwe na jej obecność.

W przypadku zastosowania etanolu jako bazowego surow-
ca syntezy zmniejsza się ilość cykli oraz rośnie rentowność 
samej syntezy. Oznacza to, że kluczem do pozyskania od-
powiedniej mieszaniny węglowodorów jest katalizator, który 
poza syntezą powinien dawać efekty izomeryzacji węglowo-
dorów, gdyż podwyższają one liczbę oktanową benzyny i po-
lepszają proces ich spalania. Proces sprzęgania etanolu do 
wyższych węglowodorów to ETG.

2.1. Od MTG do ETG
Obecność pary wodnej w procesie powoduje, że klasycz-

ne katalizatory sprzęgania alkoholi do benzyn, tracą swoją 
wysoką aktywność i selektywność już przy stężeniu H2O jak 
100 ppm. Prowadząc przez szereg lat badania Zakład Chemii 
Środowiskowej Wydziału Chemii UMCS w Lublinie opracował 
nową formułę katalizatora, która wytrzymuje duże nadmia-
ry pary wodnej w procesie, nawet powyżej 10% objętościo-
wych. Oznacza to, że proces sprzęgania ulega znacznemu 
uproszczeniu a także, że w sposób znaczący spadają koszty 
instalacji, tym samym obniżając koszty produkcji benzyny. 
Odporność katalizatora na obecność pary wodnej pozwoliła 
na realizację procesu zgazowywania powstającego na po-
wierzchni kontaktu depozytu węglowego a tym samym na nie-
zmienną w czasie trwania procesu kontaktowego aktywność 
i selektywność. Powstała więc możliwość opracowania nowe-
go procesu ETG, który w konsekwencji daje możliwość al-
ternatywnej produkcji benzyn oraz ON niczym nie różniących 
się produktów od otrzymywanych poprzez przerób ropy nafto-
wej. Tym samym proces ETG otwiera alternatywę surowcową 
w stosunku do importu ropy naftowej.

Proces syntezy mieszaniny węglowodorów w procesie 
ETG można zapisać analogicznym, jak przy procesie MTG, 
równaniem:

nC2H5OH = CnHn+x + nH2O (6)

Wartość n oraz X występująca w równaniu jest uzależnio-
na od temperatury i ciśnienia w układzie oraz katalizatora 
użytego w procesie. Tak jak w przypadku syntezy MTG, w 
procesie wydziela się duża ilość ciepła, co powoduje, że re-
aktor jest podzielony na dwa stopnie, wraz z układem wy-
miennika ciepła. Jednak ze względu na właściwości nowej 
generacji katalizatora, mieszanina reakcyjna nie cyrkulu-
je w układzie z gazem obiegowym lecz proces sprzęgania 
jest jednostopniowy. Upraszcza to technologię a tym samym 
obniża koszty inwestycyjne jak też procesowe. Jak widać 
kluczem do pozyskania odpowiedniej mieszaniny węglowo-
dorów jest katalizator, który poza syntezą powinien dawać 
efekty izomeryzacji węglowodorów, gdyż podwyższają one 
liczbę oktanową benzyny i polepszają proces ich spalania. 
Analogicznie jak przy klasycznej syntezie na bazie alkoho-
lu metylowego (MTG) wspomniany efekt cieplny reakcji jest 
bardzo wysoki, co wymusza specjalną konstrukcję reaktora, 
szczególnie w przypadku dużych, wielkogabarytowych in-
stalacji. Analogicznie jak w klasycznym procesie MTG wy-
dajność benzyny silnikowej na katalizatorze zeolitowym w 
stosunku do otrzymanych węglowodorów wynosi co najmniej 
85%. Benzyna nie zawiera związków siarki ani azotu, lecz 
zawiera dużą frakcję eterową.

2.2. Katalizator do syntezy ETG
W szeregu pracach opisano otrzymywanie katalizatorów 

złożonych poprzez wymianę jonową kationów lub anionów 
[1, 2]. Do otrzymania katalizatora FERR-Cu zastosowano 
jako materiał wyjściowy Ferrieryt w formie wodorowej. Wzór 
ogólny ferrierytu (Na,K)2Mg[OH/Al3Si15O36] ∙ 9H2O – dowodzi, 
że jest to uwodniony glinokrzemian sodu, potasu i magnezu. 
Materiał ten krystalizuje w układzie rombowym, posiada twar-
dość 3-3,5, jest barwy białej lub lekko żółtawej o szklistym 
jedwabistym połysku. Zazwyczaj tworzy kryształy o pokroju 
igiełkowym lub włosowym. Jest kruchy i przezroczysty. Od 
natrolitu i skolecytu nie daje się odróżnić za pomocą stosun-
kowo prostych metod [3].

Powierzchnię właściwą, użytego do badań ferrierytu, wy-
znaczono metodą BET (poprzez adsorpcję argonu w tem-
peraturze ciekłego azotu) i wyniosła ona około 34,5 m2/g. 
W preparacie nie występował glin poza sieciowy. Miedź wpro-
wadzano do ferrierytu metodą wymiany jonowej (wychodząc 
z amoniakalnego kompleksu miedziowego), zmieniając stęże-
nie roztworu impregnatu (do 5% objętościowych), bez zmiany 
czasu kontaktu nośnika z roztworem. Otrzymane katalizatory, 
na etapie prekursorów, poddano badaniom XRF, FT-IR, po 
procesie kalcynacji w powietrzu przez okres 2 godzin w tem-
peraturze 500oC, także metodami XRD, TPO oraz TPD oraz 
poprzez pomiar szybkości reakcji i selektywności procesu w 
reaktorze bezgradientowym opisanym w pracy [4]. Szybkości 
reakcji (TOF) wyliczano z równania (7) słusznego dla reakto-
rów bezgradientowych [4, 5]:

r =[(Cwe-Cwy)/Cwe] ∙ F/(VAr/1000)W] (7)

w którym: 
r – szybkość reakcji (TOF) (s-1),
F – objętościowy przepływ C2H5OH przez reaktor (mol/s),
Cwe i Cwy – wejściowe i wyjściowe stężenie C2H5OH (ułamki 
molowe),
W – masa próbki katalizatora użyta w doświadczeniu (g),
VAr – objętość argonu adsorbowanego przez próbkę, przy 
Θ = 1, (μmol/g, przyjęto również, że odpowiada ona ilościom 
moli katalizatora aktywnego w procesie).

Selektywność procesu w kierunku danych produktów pro-
cesu wyliczano z równania (8):

S = rp/∑ri (8)
gdzie:
S – selektywność, 
rp – szybkość reakcji do danego produktu reakcji, 
∑ri – suma szybkości reakcji do wszystkich analizowanych 
produktów.

Tab. 3. Właściwości fi zyko-chemiczne badanych katalizato-
rów ferrieryt – Cu

Katalizator Zawartość Cu, 
% wagowy

Zawartość, ilość moli Stosunek molowy 
SiO2/Al2O3SiO2 Al2O3

Ferr-0 0,000 1,13 0,11 10,35
Ferr-1 0,026 1,13 0,11 10,35
Ferr-2 0,052 1,13 0,11 10,35
Ferr-3 0,108 1,13 0,11 10,35
Ferr-4 0,218 1,13 0,11 10,35
Ferr-5 0,446 1,13 0,11 10,35
Ferr-6 0,928 1,13 0,11 10,35
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Przeprowadzono badania zmian szybkości reakcji z tempe-
raturą procesu, przy stałym stopniu konwersji X = 0,05 (5%). 
W tabeli 3 zestawiono właściwości fi zykochemiczne pozyska-
nych katalizatorów opartych o ferrieryt.

Założono, że w testach kinetycznych, wyznacznikiem ak-
tywności katalizatora będzie szybkość reakcji TOF (Turnover 
Frequency) w kierunku tworzenia ETBE jako produktu najbar-
dziej pożądanego a także w kierunku tworzenia izomerów po-
wyżej węglowodorów C5. Na rysunku 2 przedstawiono zmiany 
selektywności reakcji badanych katalizatorów ferrierytowych 
w funkcji stężenia Cu w katalizatorze. Rysunek przedstawia 
wynik pomiarów dla temperatury 653K oraz stopnia konwersji 
C2H5OH, X = 0,05 (5%). W produktach reakcji stwierdzono 
ponadto (czego nie uwzględniono na rysunku), pewną ilość 
CO2 oraz CO w produktach reakcji. Zmiany selektywności 
reakcji w kierunku tlenków węgla w funkcji zmian stężenia 
Cu w katalizatorze, przedstawiono na rysunku 3, również 
dla temperatury 653K oraz stopnia przereagowania etanolu, 
X = 0,05 (5%). Wszystkie badania szybkości reakcji wykony-
wano przy niskim stopniu konwersji etanolu, aby zagwaranto-
wać uzyskanie wyników zmian szybkości reakcji (wyrażonej 
jako TOF) w zakresie kinetycznym reakcji. Określono również 
zmiany pozornej energii aktywacji reakcji w zależności od stę-
żenia Cu w kontakcie.

Otrzymane rezultaty dowodzą, że istnieje pewne optimum 
zwartości Cu w katalizatorze, które zawiera się w zakresie 
0,2 do 0,4% wagowego metalu w katalizatorze. Selektywność 
reakcji w kierunku ETBE jest jednak najwyższa w nieco wyż-
szym zakresie stężenia tego metalu, bo ok. 0,5 % wagowych. 
Powyżej tych wartości zawartości Cu w kontakcie rośnie se-
lektywność w kierunku niepożądanych produktów reakcji ta-
kich jak: CH4, CO2 oraz CO. Czysty ferrieryt (katalizator ozna-
czony jako Ferr-0) charakteryzuje się słabą selektywnością 
w kierunku pożądanych produktów reakcji. W tabeli 4 zesta-
wiono określone wartości pozornej energii aktywacji reakcji 
dla badanych katalizatorów.

Wprowadzenie Cu do katalizatorów, drastycznie zmieniło 
wartość pozornej energii aktywacji, która gwałtownie rośnie 
z 128,3 kJ/mol do 312 kJ/mol dla katalizatora Ferr-5. Z prze-

prowadzonych badań wynika, że optymalny układ katalizatora 
opartego o układ ferrieryt – Cu, otrzymywany metodą jonowy-
mienną [1, 2], powinien charakteryzować się następującymi 
parametrami fi zykochemicznymi:
 – Sog – ok. 35 m2/g,
 – stężenie Cu (% wagowy) – 0,2 do 0,5,
 – brak trójwymiarowych krystalitów Cu,
 – SiO2/Al2O3 = ok. 10,
 – pozorna energia aktywacji reakcji E, ok. 300 kJ/mol,
 – selektywność w kierunku ETBE – ok. 45%, w kierunku izo-

merów powyżej C5 – ok. 30%, selektywność w kierunku 
CO2 oraz CO nie wyższa niż 10-12%.

Rys. 2. Zmiany selektywności procesu sprzęgania etanolu 
w funkcji stężenia Cu w katalizatorze, dla T = 653 K oraz stop-
nia konwersji, X = 0,05

Rys. 3. Zmiany selektywności procesu w kierunku CO2 oraz 
CO sprzęgania etanolu w funkcji stężenia Cu w katalizatorze, 
dla T = 653 K oraz stopnia konwersji, X = 0,05.

Tab. 4. Energie aktywacji dla katalizatorów ferrierytowych 
podpieranych Cu

Katalizator Eog (kJ/mol) ∆E (kJ/mol)
FE-0 128,3 ±21,2
FE-1 154,5 ± 4,8
FE-2 176,5 ±11,1
FE-3 275,7 ±25,2
FE-4 309,6 ±41,2
FE-5 312,7 ±46,1
FE-6 298,5 ±20,3

Tab. 5. Zmiany selektywności reakcji sprzęgania etanolu 
przy X = 80% i T = 653 K [7]

Energia 
aktywacji 
[kJ/mol]

Selektywność reakcji w %

ETBE 
i inne etery izo-węglowodory SNG CO, CO2

Inne 
w tym frakcje 
barwnikowe

270,1 48,9 32,8 10,8 2,2 5,3
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2.3. Proces ETG – produkty reakcji w układzie 
wyższych konwersji oraz wyższych ciśnień

Istotą nowego rozwiązania do procesu ETG jest wpro-
wadzenie do syntezy węglowodorów katalizatora nowej 
generacji odpornego na znaczące nadmiary pary wodnej 
w procesie [7]. Eliminuje to kosztowny proces głębokiego 
odwadniania gazów obiegowych a także wsadu do syntezy 
umożliwiając prowadzenie procesu w reagentach zawierają-
cych nawet 10% H2O. Zastąpienie metanolu jego homologiem 
– etanolem znacząco obniża ciśnienie konieczne w procesie 
z 200 barów do 30 barów. Poniżej w tabelach przedstawio-
no udział poszczególnych produktów w postaci zmian selek-
tywności reakcji. Tabela 5 przedstawia zmiany selektywności 
procesu dla T = 653 K (380°C) i ciśnienia 10 bar (0,1 MPa) 
dla etanolu jako substratu. W tej temperaturze nie występuje 
frakcja durenowa. Tabela przedstawia zmiany selektywności 
procesu przy stałym stopniu konwersji etanolu X = 80% [7]. 

Zmieniając ciśnienie oraz temperaturę lub też substrat 
otrzymujemy inny zestaw produktów.

Dla temperatury 693 K i ciśnienia 14,4 bara (0,144 MPa) 
(420°C) następują zmiany selektywności reakcji, co uwidacz-
nia tabela 6 [7].

Zastąpienie substratu – etanolu alkoholem butylowym po-
szerza gamę surowcową, przy jednoczesnym obniżeniu ci-
śnienia roboczego. Dla temperatury 653K (380oC), X = 80% 
i ciśnienia roboczego 4 bar (0,04 MPa) przykładowo uzyskuje-
my następujące zmiany selektywności procesu (tabela 7) [7].

Z otrzymanych produktów (po ich rozdestylowaniu) składa 
się następnie produkt rynkowy tj. benzynę o żądanym LOB 
lub ON czy też OO. Bazując na danych charakterystycznych 
dla procesów MTG można obliczyć przybliżone nakłady dla 
instalacji ETG w zakresie 50.000 do 500.000 ton etanolu, jako 
surowca [6]. Dla instalacji o 500.000 ton na rok, koszty budo-
wy będą kształtować się w sposób następujący:

500.000 ∙ 1000 = 5 ∙ 108 kg na rok
Gęstość d jest ok. 0,7 g/cm3 co daje 5 ∙ 108 ∙ 1,3 = 6,5 ∙ 108 dm3.

Otrzymana wartość mnożona przez faktor 0,8 daje nam 
przybliżoną wartość produkcji benzyny 108 oktanowej (LOB), 
tj. 5,2 ∙ 108 dm3. W obliczeniach rynkowych przyjęto, że przy-
bliżony koszt instalacji to 1 zł (1 PLN) za jeden litr produktu 
gotowego. Oznacza to, że całkowity koszt budowy takiej insta-
lacji to 5,2 ∙ 108 zł czyli 520 mln złotych. Jest rzeczą oczywi-

Tab. 6. Zmiany selektywności reakcji sprzęgania etanolu przy X = 80% i T = 693 K [7]

Energia aktywacji 
kJ/mol

Selektywność reakcji w %
ETBE i inne etery izo-węglowodory Parafi ny SNG CO, CO2 Inne w tym frakcje barwnikowe

287,9 37,7 22,6 14,3 2,2 5,3 25,4

Tab. 7. Zmiany selektywności reakcji sprzęgania butanolu przy X = 80% i T = 653 K [7]

Energia aktywacji 
kJ/mol

Selektywność reakcji w %

ETBE i inne etery izo-węglowodory Parafi ny Aromaty Glikol Duren SNG CO, CO2
Inne w tym frakcje 

barwnikowe
291,3 17,8 20,5 16,9 9,8 6,3 2,6 3,4 2,5 20,2

Rys. 4. Uproszczony schemat instalacji produkcyjnej ETG [8]
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stą, że dla pełnego i sumiennego rozeznania kosztów należy 
sporządzić projekt precyzyjnie obejmujący wszystkie koszty 
a w szczególności koszty surowców oraz zakupu licencji. 
Opłaty te mogą podnieść koszt inwestycji o ok. 10% warto-
ści [6]. Na rysunku 4, przedstawiono uproszczony schemat  
instalacji produkcyjnej ETG [8].

Z otrzymanej mieszaniny węglowodorów można konfekcjo-
nować różne produkty w postaci benzyn o różnej LOB lub też 
ON o liczbie cetanowej rzędu 56. Poniżej w tabeli 8 przedsta-
wiono porównanie składu benzyny syntetycznej otrzymanej 
na bazie etanolu do klasycznego produktu petrochemiczne-
go – benzyny Euro95 [8]. Otrzymywany syntetyczny produkt, 
bazujący na etanolu jako surowcu posiada również wysoką 
wartość opałową rzędu 44,8 MJ/m3, przy wartości 45 MJ/m3 
dla benzyny Euro95 [8].

Podsumowanie
Z przedstawionych wyników badań a także nawet bardzo 

pobieżnej oceny rynku wynika, że stosowanie alkoholi jako 
substratów do produkcji biopaliw może być wysoce atrakcyj-
ne. Wynika to z faktu pozyskania nowych, wysokoaktywnych 
oraz selektywnych katalizatorów tego procesu. W przypadku 
Polski, nie bez znaczenia jest również fakt uzyskania pewnej 
niezależności surowcowej tj. zastąpienie ropy naftowej su-
rowym alkoholem, który można pozyskiwać zarówno z kra-
jowych surowców jak też importować np. z Brazylii czy też 
Ukrainy po stosunkowo niskich cenach [6]. Biorąc pod uwagę 
pełną odnawialność źródeł do produkcji alkoholu etylowego 
(bioetanolu) i jednocześnie zupełną odrębność chemiczną 
mieszaniny węglowodorów po procesie jego sprzęgania od 
stosowanego wsadu surowcowego, oznacza to, że mamy do 
czynienia z biopaliwem drugiej generacji. Istotny jest również 
fakt, że w tym przypadku, podobnie jak przy procesie MTG, 
nie ma konieczności dostosowywania istniejących silników 
benzynowych do nowej mieszanki paliwowej, co czyni ten 
rodzaj technologii bardzo atrakcyjny rynkowo. Nie bez zna-
czenia jest również wspomniany fakt dużej czystości pozy-
skiwanego paliwa, co wynika z zastosowanego do procesu 
substratu. Jest ono zdecydowanie bardziej przyjazne dla śro-
dowiska przyrodniczego a także dla samego silnika spalino-
wego. Uwaga ta dotyczy szczególnie ON oraz OO wytwarza-
nego na bazie opisanego procesu ETG [8].

Przypisy
1 Paliwa alkoholowe oznaczane są przez litery E (od eta-
nolu) lub M (od metanolu) oraz następującą po nich liczbą 
określająca objętościowy udział alkoholu w paliwie alko-
holowym. Etanol (przed zmieszaniem z benzyną) zawarty 
w paliwach alkoholowych jest zdenaturyzowany i może zawie-
rać w sobie do 5% węglowodorów (dodatków benzyno podob-
nych) (jest to spowodowane małą lotnością par etanolu, co 
przy stosowaniu 100% paliwa etanolowego (E100) mogłoby 
uniemożliwić uruchomienie silnika w niskich temperaturach). 
Następnie dodatkowa ilość benzyny jest dodawana do alkoho-
lu aby uzyskać odpowiednią mieszankę paliwową. Paliwo alko-
holowe E10, nazywane też „gazoholem” to 10% zdenaturyzo-
wanego etanolu + 90% benzyny: E85 powszechnie nazywane 
jest paliwem etanolowym i stanowi mieszankę: 70-85% zde-
naturyzowanego alkoholu i 30-15% paliwa węglowodorowego.

2 W związku z tym wprowadza się tzw. Fuel Flexible Vehicles 
(FFV) dostosowane do zasilania danym paliwem np. EFV (Etha-
nol Fueled Vehicle) – pojazd z silnikiem przystosowanym do pali-
wa etanolowego (np. E85 – objętościowo 85% etanolu w paliwie). 

3 Rogulska, A. Sobieszek, S. Stelmachowski – „Industrial (non-
-food) use of agricultural products in Poland”.

4 Włodzimierz Kotowski (Nafta & Gaz Biznes – kwiecień 2004).
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Liquid biofuel
This paper presents results which were obtained for the new coupling reaction of ethanol towards higher hydrocarbons ETG 

(ethanol to gasoline) which base on the MTG (methanol to gasoline) reaction. The effect of copper added in to zeolite catalyst 
on the selectivity towards ethers, iso- and n-alkanes and activation energy of ETG reaction has been studied. The present 
paper reports on the effect of total pressure on the selectivity of the ETG reaction.
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