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W pracy przedstawiono analizę możliwości zastosowania oleju 
popirolitycznego z procesu pirolizy opon samochodowych, jako 
dodatku do paliw. W tym celu olej popirolityczny poddano 
procesowi destylacji z otrzymaniem frakcji benzynowej i frakcji 
oleju napędowego. Właściwości produktów porównano ze 
znormalizowanymi wymaganiami dla benzyny bezołowiowej i oleju 
napędowego, będącymi przedmiotami obrotu (PN-EN 228:2013-04 
„Paliwa do pojazdów samochodowych – Benzyna bezołowiowa – 
Wymagania i metody badań” oraz PN-EN 590:2013-12 „Paliwa do 
pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i 
metody badań”), na podstawie serii badań laboratoryjnych. 
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I. Opracowanie literaturowe 

 

1. Wstęp 

 

Źródło paliw oraz olejów smarowych, znane ludziom od wieków stanowi ropa 

naftowa. Stanowi ona istotny dla społeczeństwa czynnik transportu, którego eksploatację 

determinuje liczba ludności, rozwój ekonomiczny i dostęp do zasobów. Z ropy naftowej 

pozyskuje się energię, która warunkuje rozwój gospodarczy oraz jakość życia [1]. 

W czasach, kiedy własności ropy naftowej zostały poznane, wciąż brakowało wiedzy 

w zakresie jej wydobywania i wykorzystywania. Pierwszym, popularnym produktem 

naftowym była nafta oświetleniowa, za sprawą wynalazcy lampy naftowej w 1853 r., 

Ignacego Łukasiewicza [2]. Początek XX w. cechuje się wzrostem wykorzystania ropy 

naftowej przez człowieka na dużą skalę. Koniec drugiej wojny światowej zapoczątkował 

globalny handel ropą, skutkując wyodrębnieniem głównych, współczesnych eksporterów: 

państw OPEC (Organizacja Krajów Eksporterów Ropy Naftowej), w której skład wchodzą 

Arabia Saudyjska, Algieria, Irak, Iran, Kuwejt, Libia, Nigeria, Katar, Zjednoczone Emiraty 

Arabskie, Wenezuela, Angola, Ekwador, a także Rosji oraz państw byłego ZSRR. Pod 

kontrolą państw OPEC znajduje się większa część eksportowanej ropy naftowej, co 

pozwala na zarządzanie przez nie cenami surowca poprzez limitowanie produkcji w 

sposób, dający gwarancję odpowiednio wysokiej wartości cen [1].  

Głównymi importerami ropy naftowej są Stany Zjednoczone, Europa, Chiny, Indie, 

Singapur i Japonia. Pomimo dużej ilości pól naftowych, znajdujących się na terenie USA 

(ponad 500 tys.), nie są one wystarczające do pokrycia popytu. Ponad połowa ilości 

importowanej przez USA ropy pochodzi z państw OPEC. Europa natomiast importuje ten 

surowiec z Rosji, państw byłego ZSRR, Bliskiego Wschodu oraz Afryki [1]. W Polsce 

znajduje się ok. 140 złóż ropy naftowej, umiejscowionych na Niżu Polskim, Przedgórzu 

Karpat oraz w Karpatach. W latach 1945 – 1997 zostało wydobyte 14 mln ton ropy, jednak 

aktualnie większa część odwiertów uległa wyczerpaniu [2]. 

Roczna konsumpcja ropy naftowej wynosi ok. 3,8 mld ton, a jej przyrosty szacuje się 

na 2% w skali roku. Zasoby ropy naftowej na świecie to 138 383 mln ton, co zwiastuje 

wyczerpanie jej złóż w okresie 200 lat [2]. Państwa o największym udziale w konsumpcji 

ropy to Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Japonia oraz kraje Zachodniej Europy. Wielkość 

konsumpcji wprost proporcjonalnie zależy od ilości bogatych złóż, liczby ludności oraz 

stopnia rozwinięcia gospodarki. Z tego powodu USA stało się liderem eksploatacji ropy 

(18,5 mln baryłek ropy dziennie), drugie miejsce zostawiając Chinom (9,3 mln baryłek 

ropy dziennie) [1]. 

Na Rys. 1. przedstawiony został światowy popyt na energię pierwotną (stan na 2014 

r.). Jak można odczytać z wykresu, popyt na ropę naftową stanowił 43% popytu na energię 

z różnych źródeł. Według ekonomistów eksploatacja ropy zbliża się do przełomowego 

punktu, ze względu na rosnące zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii – 

wiatrem, energią słoneczną czy geotermalną, a w produktach ropopochodnych upatruje się 

zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ze względu na zagrożenie globalnym ociepleniem, 

zużycie paliwa konwencjonalnego jest redukowane, a koncerny motoryzacyjne zwiększają 

produkcję samochodów elektrycznych. Aktualnie przedmiotem rozważań przestał być czas 

wyczerpania złóż ropy, a zastąpił go czas ich wykorzystywania. Gdy w 2014 r. cena ropy 

drastycznie spadła, niektóre firmy w USA uległy bankructwu, a eksporterzy ropy 

doświadczyli problemów finansowych. Zdaniem analityków w latach 20. XXI w. 

konsumpcja ropy naftowej może zacząć spadać, przez co nieodzowna będzie rezygnacja ze 

zbyt drogich inwestycji wydobywczych ropy, a pożądane staną się tańsze alternatywy [3]. 
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Rys. 1. Światowy popyt na energię pierwotną w 2014 r. w mld ton ekwiwalentu ropy [3]. 

 

Biorąc po uwagę fakt, że na całym świecie podejmuje się kroki celem znalezienia 

alternatywy dla paliwa na bazie ropy naftowej, interesującą kwestią staje się produkcja 

paliwa z zużytych opon samochodowych. Co roku powstaje 7 mln ton zużytych opon 

samochodowych [4]. Ich sprzedaż staje się coraz trudniejsza, a utylizacja nieopłacalna z 

powodu braku odpowiednich technologii. Zużyte opony pozostawiane są w 

nieprzeznaczonych na to miejscach w środowisku lub na składowiskach komunalnych, 

generując ich właścicielom problemy techniczne i środowiskowe. Opisywana sytuacja 

sprawia, że powstają składowiska opon, implikujące zagrożenie, jak np. katastrofa 

ekologiczna w Al Jahra w Kuwejcie, gdzie spłonęło 7 mln ton opon w wyniku pożaru. 

Utylizacja zużytych opon samochodowych jest jednym z najważniejszych problemów, 

które należy rozwiązać. Proces pirolizy opon w celu produkcji paliwa do silników 

spalinowych może być postrzegany jako przyjazny dla środowiska i skuteczny sposób 

utylizacji [5]. 

 

2. Przetwórstwo ropy naftowej 

 

Ropę naftową, najczęściej wykorzystywany surowiec energetyczny, wydobywa się i 

przetwarza w celu pozyskania produktów o dobrej jakości przy możliwie małej 

szkodliwości dla środowiska. W procesie destylacji ropy, a następnie konwersji, 

uszlachetniania oraz oczyszczania pierwotnych otrzymanych frakcji, produkuje się: 

⎯ paliwa (ok. 80% wszystkich produktów), takie jak: LPG (Liquefied Petroleum 

Gas), benzyny, oleje napędowe, opałowe, grzewcze, paliwa lotnicze; 

⎯ inne, m. in. surowce dla przemysłu petrochemicznego, asfalty, woski, smary, koks 

naftowy [6]. 

Elementarny skład ropy naftowej przedstawiony został w Tabeli 1. 
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Tabela 1. Elementarny skład ropy naftowej [6]. 

 

Rodzaj pierwiastka Zawartość [% (m/m)] 

C 84,5 

H 13,0 

S 1,5 

N 0,5 

O 0,5 

 

Związki chemiczne obecne w ropie naftowej można podzielić na węglowodorowe i 

niewęglowodorowe. Do składników węglowodorowych zalicza się: 

⎯ nafteny – zawartość naftenów w ropie naftowej jest największa, jest to ok. 50% 

(m/m), a najliczniejszymi związkami spośród nich są metylocykloheksan oraz 

metylocyklopentan (do ok. 2% (m/m) ropy). Cechują się mniejszą lotnością i 

większą gęstością od parafin; 

⎯ parafiny – ich zawartość w ropie naftowej jest mniejsza niż węglowodorów 

naftenowych, charakteryzują się małą reaktywnością. Obecne są zarówno liniowe 

jak i rozgałęzione alkany, o niższej temperaturze wrzenia od liniowych analogów; 

⎯ aromaty – stanowiące do ok. 15% (m/m) ropy, wchodzące w skład frakcji o 

wyższej temperaturze wrzenia; 

⎯ olefiny – obecne w ok. 0,4% (m/m) jedynie w ropie, wydobytej ze złoża Bradford. 

Składniki niewęglowodorowe ropy naftowej stanowią związki siarki (m. in. siarka 

elementarna, merkaptany, tiofeny, siarczki, siarkowodór), związki azotu (zasadowe 

pochodne akrydyny, chinoliny, pirydyny oraz niezasadowe pochodne karbazolu, indolu, 

pirolu), związki tlenu (fenole, furany, kwasy karboksylowe), porfiryny, metale oraz żywice 

i asfalteny [6]. 

 

2.1. Procesy rafineryjne w ujęciu ogólnym 

 

Na Rys. 2. przestawiono blokowy schemat rafinerii z uwzględnieniem procesów 

zachowawczych i destrukcyjnych [6].  

1) Procesy zachowawcze: 

⎯ destylacja atmosferyczna – oczyszczoną i odsoloną ropę poddaje się procesowi 

rozdziału w kolumnie atmosferycznej, w celu otrzymania frakcji, różniących się 

temperaturą wrzenia. Uzyskane produkty zazwyczaj stanowią wsad w procesach 

destrukcyjnych, a pozostałość atmosferyczna poddawana jest destylacji 

próżniowej; 

⎯ destylacja próżniowa – w kolumnie próżniowej frakcjonowaniu poddawany jest 

mazut, w celu otrzymania lekkich i ciężkich destylatów olejowych, z których 

ciężki może być frakcjonowany i użyty do wytwarzania smarów. Pozostałość 

próżniowa może zostać uszlachetniona bądź wkomponowana w skład ciężkiego 

oleju opałowego; 

2) Procesy destrukcyjne: 

⎯ konwersji; 

• kraking katalityczny – proces, polegający na rozerwaniu wiązań węgiel-węgiel w 

celu otrzymania związków o mniejszej masie cząsteczkowej. Wsad stanowią 

najczęściej destylaty próżniowe, a główny produkt benzyny, a także gazy oraz 

destylaty olejowe lekkie (komponowane z ON) i ciężkie. Jako katalizatorów 

używa się glinokrzemianów i zeolitów; 
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• kraking termiczny – proces krakingu, zachodzący pod wpływem wysokiej 

temperatury i ciśnienia, bez udziału katalizatora; 

• hydrokraking – kraking katalityczny w obecności wodoru, którego efektem jest 

uwodornienie lżejszych cząsteczek (odsiarczanie, odtlenianie, odazotowanie, 

nasycenie) i ograniczenie powstawania koksu. Surowiec stanowią ciężkie oleje 

atmosferyczne i próżniowe o aromatycznych charakterze, a wytwarzanym 

produktem jest głównie olej napędowy o wysokiej jakości. Proces jest 

katalizowany z użyciem katalizatorów dwufunkcyjnych; 

⎯ uszlachetniania; 

• alkilacja – proces polegający na połączeniu olefiny z izobutanem w celu syntezy 

związku o wyższej temperaturze wrzenia i wyższej liczbie oktanowej, z użyciem 

katalizatora fluorowodorowego. Produkt jest wykorzystywany w komponowaniu 

benzyn reformułowanych; 

• izomeryzacja – proces konwersji n-parafin do izoparafin w celu otrzymania 

izomeryzatu o wysokiej liczbie oktanowej do komponowania benzyn. Proces 

katalizowany przez Pt/Al2O3(Cl); 

• reforming katalityczny – proces mający na celu podwyższenie liczby oktanowej 

benzyn poprzez zwiększenie zawartości aromatów oraz proces izomeryzacji i 

hydrokrakingu. Surowcem jest ciężka benzyna z destylacji atmosferycznej, a 

produktem benzyna wysokooktanowa oraz wodór. W procesie używany jest 

katalizator dwufunkcyjny z platynową funkcją metaliczną oraz zeolitową kwasową; 

⎯ oczyszczania; 

• hydrorafinacja – są to procesy uwodornienia, hydroodsiarczania, 

hydroodazotowania, hydrodemetalizacji, którym poddaje się wiele rodzajów 

strumieni naftowych w celu poprawy ich włściwości [6]. 

 
Rys. 2. Blokowy schemat rafinerii z wyszczególnieniem przeprowadzanych procesów 

zachowawczych i destrukcyjnych [6]. 
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2.2. Proces destylacji atmosferycznej 

 

System destylacji ropy naftowej obejmuje układ odsalania ropy, destylacji 

atmosferycznej oraz próżniowej. Zdolność przerobowa procesu destylacji atmosferycznej 

determinuje zdolność przetwórczą całości rafinerii. Jej zadaniem jest wydzielenie frakcji z 

ropy naftowej, które różnią się temperaturą wrzenia. W tym celu podnosi się temperaturę 

surowca do 120 – 160ºC, który kierowany jest do układu odsalania, a następnie ogrzewany 

w piecu rurowym do 340 – 370ºC. Tak ogrzana ropa trafia do parownicy adiabatycznej 

kolumny atmosferycznej [6].  

Kolumna do destylacji atmosferycznej (przedstawiona na Rys. 3.), charakteryzuje się 

wysokością ok. 50 m, średnicą 6 – 9 m i ilością 50 – 60 półek oraz podzielona jest na pięć 

stref. Są to strefa wprowadzania surowca, mycia, przeparowywania, frakcjonowania oraz 

wymiany ciepła. Po procesie odparowania surowca następuje wymywanie węglowodorów 

o dużej masie cząsteczkowej, uniesionych przez odparowane, lekkie węglowodory, 

przenoszące się w stronę strefy frakcjonowania. W strefie przeparnikowej węglowodory 

lekkie usuwane są z pochodzących ze strefy zasilania nieodparowanych pozostałości 

poprzez działanie przegrzanej pary wodnej. Występują tu przepływy cieczy o dużych 

wartościach oraz przepływy par o zmiennych wartościach Celem strefy wymiany ciepła 

jest odzyskiwanie energii cieplnej na poziomach kolumny, cechujących się wyższą 

temperaturą. Parametrami, możliwymi do modyfikacji są temperatura i refluks. 

Najważniejszą strefą kolumny jest sekcja frakcjonowania, w której zachodzi rozdział ropy 

naftowej, przy optymalnych parametrach idealny. Jakość rozdziału można zbadać poprzez 

określenie: 

⎯ temperatury wrzenia 95% (V/V) frakcji lżejszej oraz temperatury wrzenia 5% 

(V/V) frakcji cięższej, 

⎯ temperatury zapłonu frakcji naftowej lub mazutu, 

⎯ temperatury mętnienia frakcji oleju napędowego [6]. 

Produkty gazowe oraz część frakcji benzyny lekkiej, pozostałej po zawrocie do 

kolumny jako orosienia, odbierane są na szczycie kolumny, natomiast frakcje naftowe oraz 

ON jako strumienie boczne. Obniżenie nadmiaru energii cieplnej w kolumnie realizowane 

jest poprzez działanie układów cyrkulacyjnych orosienia obiegowego. Parametry, które 

można modyfikować w celu zmiany pracy kolumny są: 

⎯ temperatura rozdziału frakcji, 

⎯ jakość frakcji, 

⎯ praca wymienników ciepła,  

⎯ spadek ciśnienia między szczytem kolumny destylacji a sekcją mycia [6]. 
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Rys. 3. Ideowy schemat kolumny do destylacji atmosferycznej (1 – dystrybutor cieczy, 2 – 

półka zbiorcza, 3 – strefa frakcjonowania, 4 – strefa wymiany ciepła, 5 – strefa mycia, 6 – 

strefa odparowania, 7 – strefa przeparnikowa) [6]. 

 

2.3. Wydajność produktów procesu destylacji  

 

W wyniku procesu destylacji otrzymuje się frakcje ropy naftowej z różną wydajnością, 

wyszczególnione wraz z zakresami temperatur wrzenia w Tabeli 2. 

 

Tabela. 2. Produkty procesu destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy Ural [6]. 
 

Rodzaj frakcji Zakres temp. wrzenia [ºC] Wydajność [% (m/m)] 

Gaz zrzutowy  0,11 

Gaz płynny  1,28 

Benzyna lekka 30 – 80 3,68 

Benzyna średnia 80 – 150 9,93 

Benzyna ciężka 150 – 180 3,15 

Lekki ON 180 – 300 21,09 

Średni ON 190 – 350 6,91 

Ciężki ON 310 – 380 3,09 

Lekki olej próżniowy 280 – 370 2,63 

Ciężki olej próżniowy 280 – 550 27,99 

Olej zaciemniony  3,00 

Gudron > 550 16,17 

Slopy i straty  0,72 

 

3. Benzyna 

 

Liczba eksploatowanych na świecie pojazdów, zawierających w konstrukcji silniki o 

zapłonie iskrowym (ZI), jest szacowana na 700 mln. Koncerny motoryzacyjne nieustannie 

pracują nad modyfikacją budowy silników w celu obniżenia limitów emisji 

kancerogennych tlenków azotu i dwutlenku węgla, wzmagającego efekt cieplarniany oraz 

produkcji oszczędniejszych układów napędowych [7]. Według obowiązujących norm 
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uchwalonych przez Parlament Europejski, obowiązujących od 2015 r., silniki mogą 

emitować 130 g CO2/km, co oznacza średnie spalanie 5,6 l/100 km w przypadku 

samochodów benzynowych oraz 4,9 l/100 km dla samochodów z silnikiem Diesla. Taki 

rezultat był możliwy poprzez zastosowanie systemów Start&Stop, doposażenie 

aerodynamiczne, wskaźniki zmiany biegów, mające wskazywać ekonomiczną jazdę i 

opony o małych oporach toczenia. Najnowsze normy emisji, wyznaczone na rok 2020/21, 

obligują do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 95 g CO2/100 km, czyli średniego 

spalania 4,1 l/100 km dla samochodów benzynowych oraz 3,6 l/100 km dla samochodów z 

silnikiem Diesla. Dzięki takiemu działaniu, wydzielanie dwutlenku węgla do atmosfery 

zmniejszy się o 50 mln ton w skali roku, jednak wymaga od koncernów inwestycji w 

ekologiczne układy napędowe [8]. 

Modyfikacja budowy silników i układów napędowych tworzy konieczność 

równoczesnej modyfikacji właściwości paliwa, którym są benzyny silnikowe. Duża 

lotność, duża zawartość aromatów i olefin, zawartość siarki i metali wpływają negatywnie 

na środowisko naturalne, a skłonność do tworzenia nagaru oraz spalania stukowego na 

samą konstrukcję układów [7]. 

 

3.1. Silniki o zapłonie iskrowym 

 

Mechanizm działania silników o zapłonie iskrowym polega na zapaleniu sprężonej 

mieszanki paliwowo – powietrznej w cylindrach przy użyciu iskry elektrycznej, będącej 

skutkiem wyładowania elektrycznego na świecy zapłonowej. Mieszanka paliwowo – 

powietrzna tworzona jest w układzie zasilania, którego dwie składowe to układ zasilania 

powietrzem i układ zasilania paliwem [7].  

Na Rys. 4. został przedstawiony podział układów zasilania paliwem. Gaźnikowe 

układy zasilania paliwem właściwe są dla starych pojazdów i nie są obecnie 

wykorzystywane. Wytwarzanie mieszanki paliwowo – powietrznej polegało w ich 

przypadku na rozpyleniu benzyny przy użyciu dyszy w strumieniu powietrza poza komorą 

spalania. Obecnie stosuje się wtryskowe układy zasilania paliwem, w których paliwo może 

być wtryskiwane do przewodów dolotowych (pośrednio) lub wprost do komory spalania 

(bezpośrednio) [7]. 
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Rys. 4. Podział układów zasilania paliwem w silnikach z zapłonem iskrowym [7]. 

 

Instalacja w pojazdach samochodowych nowoczesnego zasilania wtryskowego 

sprawiło, że możliwe stało się: 

⎯ mniejsze zużycie paliwa, 

⎯ większy pojemnościowy wskaźnik mocy, 

⎯ duży moment obrotowy, 

⎯ szybkie reagowanie silnika na zmiany zachowania kierowcy w prowadzeniu 

pojazdu, 

⎯ ograniczenie toksyczności emitowanych spalin, 

⎯ poprawa sterowania elektronicznego, 

⎯ dokładniejsze przygotowanie mieszanki paliwowo – powietrznej i kontrola jej 

składu. 

Podsystemy napełniania, tworzenia mieszanki oraz zapłonu zajmują się sterowaniem pracą 

silnika z zapłonem iskrowym, mającym na celu otrzymanie optymalnego momentu 

obrotowego, spełniając normy dotyczące emisji spalin, osiągając najniższe możliwe 

spalanie i utrzymując komfort jazdy [7]. 

Najbardziej nowoczesnym układem, seryjnie produkowanym po raz pierwszy przez 

koncern Mitsubishi, jest układ bezpośredniego wtrysku paliwa GDI. Pozwala na 

ekonomiczną jazdę przy niskich emisjach dwutlenku węgla i toksycznych produktów 

obecnych w spalinach. Praca omawianego układu polega na wtrysku odmierzonej ilości 

benzyny do komory spalania cylindrów pod ciśnieniem 5 – 12 MPa, przez co powstaje 

mieszanka, której skład może być zmienny. Fakt ten umożliwia uzyskanie dwóch trybów 

pracy silnika: 

⎯ ekonomicznego, gdy spalaniu ulega uwarstwiona mieszanka uboga (o nadmiarze 

powietrza lub niedoborze paliwa w składzie), 

⎯ dynamicznego, gdy spalaniu ulega homogeniczna mieszanka o składzie 

stechiometrycznym. 
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Tryb pracy silnika wybierany jest przez jednostkę sterującą na podstawie obciążenia 

silnika przy pomocy elektronicznego pedału przyspieszenia [7]. 

Spalanie jest procesem fizykochemicznym, w wyniku którego z energii chemicznej 

paliwa otrzymuje się w reakcji utleniania energię cieplną, dzięki której zostaje wykonana 

praca mechaniczna. Do zapłonu mieszanki roboczej (mieszanka paliwowo – powietrzna 

wraz z resztkami spalinowymi z uprzedniego suwu pracy) potrzeba właściwego stężenia 

par paliwa oraz energii iskry (energii zapłonu), która musi być większa od wymaganej do 

rozpoczęcia reakcji spalania. Skład mieszanki charakteryzuje współczynnik nadmiaru 

powietrza λ, będący stosunkiem masy powietrza w mieszance do masy powietrza 

niezbędnej do spalenia zawartego w niej paliwa, który przybiera wartość: 

⎯ większą od 1 dla mieszanek ubogich, 

⎯ równą 1 dla mieszanek stechiometrycznych, 

⎯ mniejszy od 1 dla mieszanek bogatych. 

Użycie mieszanki bogatej zwiększa moc (do najwyższej możliwej przy 0,85 ≤ λ ≤ 0,95) i 

zużycie paliwa (o 12 – 20%) oraz powoduje wzrost stężenia CO i węglowodorów w 

spalinach, ale ogranicza powstawanie związków NOx. Minimalne jednostkowe zużycie 

paliwa (przy 1,05 ≤ λ ≤ 1,10)  i spadek stężenia niepożądanych związków w spalinach 

można osiągnąć przy użyciu mieszanki ubogiej przy jednoczesnym spadku mocy (o 7 – 

12%). Emisja związków NOx jest w tym przypadku zwiększona, lecz maleje dla mieszanek 

o współczynniku λ >> 1. Celem przy doborze odpowiedniej mieszanki jest otrzymanie 

minimalnego jednostkowego zużycia paliwa oraz optymalnego składu spalin, 

odpowiadającego najefektywniejszemu funkcjonowaniu katalizatora spalin [7]. 

Proces spalania normalnego zachodzący w silnikach o zapłonie iskrowym można 

podzielić na cztery okresy: 

1) Wstępny –  zapoczątkowany w kolektorze dolotowym, którego intensywność 

rośnie podczas procesu sprężania mieszanki; powstają produkty: nadtlenki, 

alkohole, aldehydy, kwasy organiczne; 

2) Spalania utajonego –  zapoczątkowany iskrą elektryczną, a zakończony wzrostem 

ciśnienia, spowodowanym procesem spalania; 

3) Spalania właściwego – zapoczątkowany wzrostem ciśnienia, a zakończony 

otrzymaniem najwyższej jego wartości, czyli obejmujący przejście czoła płomienia 

przez objętość mieszanki aż do osiągnięcia najdalszej ściany komory spalania 

silnika; 

4) Dopalania – zapoczątkowany najwyższą wartością ciśnienia, a zakończony 

zatrzymaniem emisji ciepła, obejmujący dopalanie resztek mieszanki roboczej; 

podczas tego etapu, temperatura komory spalania jest najwyższa, a wysokie 

ciśnienie i objętość mieszanki maleje. 

Można wyszczególnić czynniki, mające istotny wpływ na proces spalania normalnego w 

silnikach. Są to: 

⎯ stopień sprężania silnika, dotyczący temperatury i ciśnienia w komorze i którego 

wzrost implikuje zwiększenie szybkości zachodzących reakcji; 

⎯ skład mieszanki paliwowo – powietrznej, dotyczący czasu spalania, który najniższą 

wartość przyjmuje dla mieszanek stechiometrycznych; 

⎯ prędkość obrotowa, której wzrost przyczynia się do uzyskiwania większych 

wartości bezwzględnej prędkości spalania; 

⎯ obciążenie silnika, którego wartość rośnie wprost proporcjonalnie do wartości 

temperatury i ciśnienia, czego efektem jest wzrost prędkości i spadek czasu 

spalania; 

⎯ kąt wyprzedzenia zapłonu, którego wartość, dobierana automatycznie, powinna być 

większa ze wzrostem prędkości obrotowej i spadkiem obciążenia silnika; 
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⎯ dławienie silnika na wylocie, przyczyniające się do spadku prędkości spalania z 

powodu pozostających większych ilości spalin z uprzedniego suwu pracy; 

⎯ stan przygotowania mieszanki, w której niepożądana jest obecność paliwa w stanie 

ciekłym, ponieważ powoduje ona spadek prędkości spalania [7]. 

Odstępstwem od spalania normalnego jest spalanie stukowe. Podczas, gdy w trakcie 

procesu spalania normalnego, czoło płomienia przechodzi przez objętość mieszanki 

roboczej w sposób równomierny, w przypadku spalania stukowego w różnych 

miejscach komory tworzą się pod wpływem wzrostu temperatury powyżej temperatury 

samozapłonu (720 – 800ºC) ośrodki spalania, będące efektem samozapłonu mieszanki 

o składzie bliskim stechiometrycznemu. Proces spalania mieszanki przybiera 

charakteru wybuchu, wartość ciśnienia wzrasta i pojawia się hałas podczas pracy 

silnika. Zjawisko to prowadzi do spadku sprawności, ekonomiczności i 

równomierności pracy silnika oraz trwałości elementów go budujących [7]. 

 Na Rys. 5. przedstawione zostały powody pojawiania się spalania stukowego 

podczas pracy silników ZI, z których najważniejszą rolę przyjmują: właściwości 

paliwa, czas spalania, temperatura, skład mieszanki, konstrukcja silnika i czynniki 

dotyczące procesu spalania. 

 
Rys. 5. Czynniki mające wpływ na występowanie spalania stukowego [7]. 

 

3.2. Wymagania dla benzyn silnikowych 

 

Benzyna silnikowa jest mieszaniną powstałą poprzez komponowanie ciekłych 

związków węglowodorowych, charakteryzujących się zakresem temperatury wrzenia 30 – 

215ºC oraz pochodzących z przeróbki pierwotnej i wtórnej ropy naftowej. Składnikami 

benzyny mogą być: 

⎯ lekka benzyna bazowa, 

⎯ frakcja butanowa, 
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⎯ benzyna, pochodząca z procesu krakingu, 

⎯ alkilat, 

⎯ izomeryzat, 

⎯ reformat, 

⎯ alkohole i etery, 

⎯ dodatki, modyfikujące właściwości (stanowiące ≤1% masy): 

• inhibitory utleniania (np. aminy aromatyczne, fenole) – stosowane w celu 

przeciwdziałania reakcji utleniania i polimeryzacji, 

• inhibitory korozji (np. kwasy karboksylowe, aminy, amidy) – stosowane w celu 

wygenerowania powłok ochronnych na metalowych elementach układu zasilania, 

• stabilizatory (wyższe alkohole) – przeciwdziałają oddzielaniu się warstwy 

alkoholowej z benzyny, 

• detergencyjno-dyspergujące (np. alkiloaminy, polietery) – przeciwdziałają 

tworzeniu się osadów na wtryskiwaczach, zaworach, układzie dolotowym, 

• barwniki i markery (np. związki azotowe) – dodawane w celu oznaczenia gatunków 

benzyn i kontroli wprowadzonych dodatków, 

• zapachowe – w przypadku konieczności zmiany zapachu benzyny, związanej z jej 

sprzedażą, 

• dezaktywatory metali (np. związki chelatowe) – stosowane w celu uniemożliwienia 

wpływu jonów metali na zwiększone pojawianie się żywic w wyniku reakcji 

utleniania [7]. 

Paliwom do silników ZI stawiane są wymagania, które determinują ich właściwości. 

Konieczne jest właściwe powstawanie mieszanki paliwowo – powietrznej, odpowiednie 

spalanie, brak negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz prawidłowe 

procesy magazynowania, dystrybucji paliwa i zasilania pojazdu mechanicznego. 

Właściwości omawianych paliw można przyporządkować do czterech grup, które 

stanowią: lotność, właściwości przeciwstukowe, właściwości dotyczące oddziaływania na 

środowisko naturalne oraz pozostałe [7]. 

 

3.2.1. Lotność 

 

Lotność benzyny jest jej najważniejszą właściwością, dotyczącą łatwości parowania. 

Wpływa na przygotowanie i spalanie mieszanki paliwowo – powietrznej, zimny i ciepły 

start silnika oraz jego parametry pracy i składniki spalin. Kluczowa dla funkcjonowania 

silnika ZI jest szybkość parowania, ponieważ na proces spalania przeznaczony jest czas 1 – 

2 ms. Zależna jest ona od właściwości paliwa, takich jak ciepło parowania (odwrotnie 

proporcjonalnie) oraz lotność (wprost proporcjonalnie), na którą z kolei wpływa skład 

frakcyjny i prężność par oraz od uwarunkowań zewnętrznych: 

⎯ temperatury paliwa (wprost proporcjonalnie), 

⎯ ciśnienia ośrodka (odwrotnie proporcjonalnie), 

⎯ różnicy stężeń pomiędzy fazą ciekłą a gazową (wprost proporcjonalnie), 

⎯ powierzchni parowania (wprost proporcjonalnie), 

⎯ współczynnika dyfuzji, określającego ilość składnika, który uległ procesowi dyfuzji 

przez jednostkę powierzchni w czasie, kiedy na jednostce długości pojawia się 

jednostkowa zmiana stężenia (wprost proporcjonalnie) [7]. 

 

Skład frakcyjny jest parametrem znormalizowanym, służącym do określenia 

procentowego stosunku składników benzyny, różniących się temperaturą wrzenia. W tym 

celu wykorzystuje się proces destylacji normalnej, określony normą EN ISO 3405:2004 
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„Przetwory naftowe. Oznaczenie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem 

atmosferycznym”. Proces przeprowadza się w aparacie do destylacji, w którym ciekła 

benzyna, umieszczona w kolbie jest podgrzewana, a tworzące się opary schładzane i 

odbierane. Opis procesu zawiera: 

⎯ temperaturę początku destylacji (Tp lub IBP – Initial Boiling Point) – temperaturę 

odnotowaną w momencie uzyskania pierwszej kropli destylatu w odbieralniku; 

⎯ temperaturę oddestylowania 10% (V/V) (T10) – określa łatwość zimnego startu 

poprzez ustalenie ilości składników lekkich, ich duży udział może być przyczyną 

powstawania korków parowych. Optymalna T10 mieści się w przedziale 40 – 60ºC;  

⎯ temperaturę oddestylowania 50% (V/V) (T50) – określa średnią zdolność 

odparowania i opisuje pracę silnika w warunkach takich, jak przyspieszanie; 

powinna zawierać się w przedziale 80 – 110ºC; 

⎯ temperaturę oddestylowania 90% (V/V) (T90) – charakteryzuje ilość ciężkich 

składników, a więc nie powinna przyjmować zbyt wysokiej wartości, ponieważ 

takiego rodzaju składniki trudno odparowują, stając się przyczyną zbyt szybkiej 

eksploatacji części silnika, wzrostu spalania, szkodliwości spalin, małej mocy i 

pojawiania się nagaru. Powinna przyjmować wartości 140 – 180ºC; 

⎯ temperaturę końca destylacji (Tk lub FBP – Final Boiling Point) – najwyższa 

temperatura, zaobserwowana podczas procesu destylacji, o wartości w zakresie 190 

– 215ºC; 

⎯ objętość benzyny, oddestylowaną do 70ºC (E70) – o wartości w zakresie 15 – 45% 

(V/V); 

⎯ objętość benzyny, oddestylowaną do 100ºC (E100) – o wartości w przedziale 40 – 

70% (V/V); 

⎯ objętość benzyny, oddestylowaną do 150ºC (E150) – o wartości w zakresie 75 – 

85% (V/V); 

⎯ objętość benzyny, oddestylowaną do 180ºC (E180) – o wartości w zakresie 85 – 

95% (V/V); 

⎯ pozostałość po procesie destylacji – o maksymalnej wartości 2% (V/V); 

⎯ straty w procesie destylacji [7]. 

 

Prężność par (VP) jest znormalizowanym parametrem, który oznacza wartość 

ciśnienia nad powierzchnią benzyny, wywieranego przez jej pary, jednoznacznie 

określając lotność. Wraz ze wzrostem prężności par, wzrasta łatwość parowania benzyny, 

przez co łatwiejszy jest rozruch silnika, aczkolwiek zbyt wysoka jego wartość jest 

powodem korków parowych (zjawisko parowania paliwa w układzie zasilania) i ulatniania 

się paliwa do środowiska. W okresie letnim i zimowym, ze względu na temperaturę 

otoczenia, powinno się używać benzyn o różnych zakresach wartości prężności par. W 

przypadku okresu zimowego jest to 55 – 105 kPa, natomiast w okresie letnim 45 – 60 kPa 

[7]. 

Zarówno skład frakcyjny, jak i prężność par brane są pod uwagę przy obliczeniach 

wskaźników, będących miarą lotności paliwa: 

⎯ indeks lotności, VLI (Vapour Lock Index), wyrażony wzorem: 

𝑉𝐿𝐼 = 10𝑉𝑃 + 7𝐸70, 

 którego wartość powinna mieścić się w zakresie 900 – 1250; 

⎯ indeks właściwości jezdnych, DI (Driveability Index), wyrażony wzorem: 

𝐷𝐼 = 1,5T10 + 3,0T50 + 1,07T90, 

którego wartość w przypadku benzyn letnich nie przekracza 597, natomiast 

zimowych 569. 
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Ciepło parowania jest ilością ciepła niezbędną do zmiany stanu skupienia benzyny z 

ciekłego na gazowy w określonej temperaturze i ciśnieniu. Wysoka wartość ciepła 

parowania implikuje trudność odparowania danej cieczy, co w przypadku benzyn jest 

powodem pozytywnego zjawiska – zwiększenie mocy silnika i jednocześnie negatywnego 

– pojawianie się lodu na gaźniku w momencie spadku temperatury otoczenia poniżej 10ºC. 

Wartość ciepła parowania powinna zawierać się w zakresie  350 – 380 kJ/kg [7]. 

 

3.2.2. Właściwości przeciwstukowe 

 

Odporność benzyny silnikowej na spalanie stukowe mierzy się z wykorzystaniem 

liczby oktanowej (LO), która stanowi porównanie właściwości przeciwstukowych badanej 

substancji z paliwami wzorcowymi: izooktanem (LO = 100) i n-heptanem (LO = 0), 

przedstawione na Rys. 6. 

            
   n-heptan    izooktan 

 

Rys. 6. Wzory strukturalne n-heptanu i izooktanu [9]. 

 

Wartość liczby oktanowej odpowiada zawartości izooktanu, wyrażonej w procentach 

objętościowych, w mieszaninie z n-heptanem, której spalanie w znormalizowanych 

warunkach w silniku wzorcowym charakteryzuje się taką liczbą stuków, co badane paliwo. 

Odporność na spalanie stukowe wzrasta począwszy od węglowodorów n-parafinowych, 

poprzez olefiny i nafteny, do aromatów, cechujących się największą odpornością. Na 

wzrost odporności ma również wpływ zmniejszająca się liczba atomów węgla w 

cząsteczce oraz rozgałęzienie jej łańcuchów [7].  

Do określania wartości liczby oktanowej służą dwie metody:  

⎯ badawcza, LOB, RON – silnik wzorcowy pracuje z prędkością obrotową, 

wynoszącą 600 obr./min, które to warunki odpowiadają jeździe miejskiej z 

uzyskaniem małych i średnich prędkości obrotowych; na podstawie uzyskanej 

liczby oktanowej określa się gatunki benzyny, m. in. na stacjach paliw; 

⎯ motorowa, LOM, MON – silnik wzorcowy pracuje z prędkością obrotową, 

wynoszącą 900 obr./min, które to warunki odpowiadają jeździe w trasie z 

uzyskaniem dużych prędkości obrotowych [7]. 

Na podstawie wartości, jakie przyjmują LOB i LOM dla badanych benzyn, podzielono 

benzyny na: 

⎯ klasę Normal: LOB ≥ 91,0; LOM ≥ 81,0; 

⎯ klasę Premium: LOB ≥ 95,0; LOM ≥ 85,0; 

⎯ klasę Super Plus: LOB ≥ 98,0; LOM ≥ 88,0 [7]. 

W celu podniesienia liczby oktanowej benzyn, podejmuje się następujące działania: 

⎯ otrzymywanie benzyn o konkretnej LO poprzez technologiczne zmieszanie 

produktów procesu krakingu, izomeryzacji, reformingu i alkilowania, które mają 

lepsze właściwości przeciwstukowe niż frakcja benzynowa, będąca produktem 

procesu destylacji ropy naftowej; 
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⎯ dodawanie do benzyn dodatków o właściwościach przeciwstukowych: do lat 70. 

XX wieku toksyczny związek metaloorganiczny – tetraetylek ołowiu, natomiast 

obecnie organiczne związki tlenowe: 

• alkohole (metylowy, etylowy, propylowe, butylowe), 

• etery (MTBE: metylo-tert-butylowy, ETBE: etylo-tert-butylowy, TAME: 

amylo-tert-metylowy, DIPE: diizopropylowy, PTBE: izopropylo-tert-

butylowy), 

• węglan dimetylu [7]. 

 

3.2.3. Właściwości dotyczące oddziaływania na środowisko naturalne 

 

Benzyna silnikowa może wpływać na środowisko naturalne w dwojaki sposób: 

bezpośrednio poprzez szkodliwe działanie na powietrzę, wodę, glebę i organizmy żywe, 

czas pozostawania w środowisku oraz tworzenie zagrożenia wybuchem bądź pożarem; i 

pośrednio przez szkodliwy wpływ produktów procesu spalania benzyny, przedstawionych 

w Tabeli 3 [7]. 

 

Tabela 3. Skład spalin, będących produktem spalania całkowitego i niecałkowitego 

benzyny w silnikach ZI [7]. 

 

Nietoksyczne składniki spalin Toksyczne składniki spalin 

⎯ woda, 

⎯ dwutlenek węgla, 

⎯ azot, 

⎯ tlen, 

⎯ wodór, 

⎯ gazy szlachetne 

⎯ tlenek węgla, 

⎯ węglowodory, 

⎯ tlenki azotu, 

⎯ aldehydy, 

⎯ cząstki stałe, 

⎯ inne związki, np. SOx 

 

Na toksyczność benzyn wpływają grupy węglowodorów, obecne w ich składzie, skład 

frakcyjny, dodatek związków tlenowych i stopień zanieczyszczenia siarką: 

⎯ węglowodory aromatyczne – powodują wzrost powstawania węglowodorów i 

tlenku węgla, jako produktów spalania benzyny oraz spadek wydzielania NOx. 

Szczególnie niekorzystna jest emisja kancerogennego benzenu oraz toluenu i 

ksylenów. Węglowodory aromatyczne o dużej masie cząsteczkowej są również 

powodem osadzania się nagaru w układzie zasilania; 

⎯ węglowodory olefinowe – powodują pojawianie się żywic i osadów, przez co 

zwiększają udział toksycznych produktów w spalinach oraz NOx. Mogą być 

emitowane do atmosfery, tworząc zagrożenie smogiem fotochemicznym; 

⎯ związki tlenowe – zwiększają udział aldehydów w spalinach, jednocześnie mając 

również pozytywny wpływ na spadek emisji węglowodorów i tlenku węgla; 

⎯ siarka – jest powodem zagrożenia kwaśnymi deszczami w środowisku ze względu 

na przybieranie w procesie spalania formy tlenków SO2 i SO3; zakłóca pracę sondy 

lambda i diagnostyki pokładowej pojazdu; 

⎯ dodatki popiołowe – osadzają się w komorze spalania, sondach lambda oraz 

katalizatorach. Należą do nich: MMT (trikarbonylek manganowo 

metylocyklopentadienylowy), ferrocen i dodatki z fosforem obecnym w składzie 

[7]. 
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3.2.4. Inne właściwości 

 

Pozostałe, niewymienione powyżej właściwości benzyny silnikowej to: 

⎯ gęstość – pomiary gęstości można prowadzić przy użyciu piknometrów, mierników 

elektronicznych i areometrów. Parametr ten ma znaczenie w procesie dozowania 

określonej objętości benzyny do komory spalania; w przypadku wyższej 

temperatury paliwa, gęstość dozy, a przez co również jej masa jest mniejsza, co 

powoduje tworzenie ubogiej mieszanki. W przypadku dystrybucji benzyny 

pomiędzy rafinerią a bazą oraz stacjami paliw, używa się masy paliwa, natomiast 

sprzedaż klientowi stacji paliw odbywa się w jednostkach objętości. Znana gęstość 

benzyny i jej zależność od temperatury jest więc potrzebna do rozliczeń; 

⎯ lepkość – ma znaczenie w przypadku oporów przepływu przez elementy układu 

zasilania oraz jakości rozpylenia paliwa; 

⎯ wartość opałowa – zależy od wartości opałowej obecnych w benzynie związków 

węglowodorowych, która rośnie wprost proporcjonalnie do stosunku H:C w 

węglowodorze. Wartość opałowa przyjmuje najniższą wartość dla aromatów, 

większą dla naftenów, a największymi charakteryzują się n-parafiny oraz olefiny. 

Dodatek związków tlenowych w benzynie obniża wartość opałową, jednak nie 

wpływa to w znaczącym stopniu na moc silnika, ponieważ benzyna o dużej 

wartości opałowej jest mieszana z większą ilością powietrza. Negatywnym 

skutkiem zmniejszającej się wartości opałowej jest większe zużycie paliwa; 

⎯ działanie korozyjne – składniki benzyny aktywne korozyjnie, takie jak związki 

siarki, tlenu lub kwasowe związki organiczne, mogą przyczyniać się do korozji 

metalowych powierzchni. Do określenia tej właściwości używane są płytki 

miedziane, których wygląd poddawany jest porównaniu ze wzorcem po kontakcie z 

wygrzewaną w znormalizowanej temperaturze i czasie benzyną; 

⎯ stabilność – określa niezmienność właściwości benzyny, poddanej działaniu 

wielorakich czynników. Węglowodory nasycone cechują się największą trwałością, 

w przeciwieństwie do węglowodorów nienasyconych, które łatwo ulegają 

procesom utleniania, polimeryzacji i kondensacji, co jest powodem powstawania 

żywic oraz substancji kwaśnych. Są one przyczyną korozji i powstawania osadów 

na elementach silnika. Miarą trwałości chemicznej jest okres indukcyjny – czas, w 

którym benzyna nie ulegnie procesowi utleniania pod działaniem tlenu w 100ºC w 

znormalizowanym aparacie; 

⎯ zawartość żywic – żywice to brązowe substancje, składające się z węgla, wodoru, 

siarki, tlenu, azotu, które można podzielić na faktyczne (obecne po odparowaniu 

benzyny), przemyte (obecne po dodaniu rozpuszczalnika i ponownym odparowaniu 

benzyny) i potencjalne (nierozpuszczone w benzynie, do ich powstawania 

przyczynia się, m. in. tlen, światło, ciepło, po odparowaniu benzyny). Obecność 

żywic prowadzi do blokowania filtrów paliwowych i tworzenia osadów w układzie 

zasilania. Pomiary ich zawartości bazują na określeniu masy pozostałości po 

odparowaniu oczyszczonej i osuszonej benzyny w znormalizowanym aparacie; 

⎯ właściwości detergencyjno-dyspergujące – w celu ograniczenia tworzenia się 

osadów, których najwięcej powstaje we wtryskowych układach zasilania na 

wtryskiwaczach, paliwo wzbogacane jest o detergenty usuwające i zapobiegające 

pojawianiu się osadów głównie na wtryskiwaczach i zaworach dolotowych. 

Wprowadzane dodatki to substancje absorbujące, takie jak aminy polieterowe czy 

polialkilowe. Efektywność dodatków myjących bada się na podstawie ilości 

powstałych na zaworach dolotowych osadów po uzyskaniu konkretnego przebiegu 

silnika zasilanego badaną benzyną; 
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⎯ powstawanie osadów – osady to substancje złożone z węgla, zanieczyszczeń paliwa 

i atmosferycznych, oleju silnikowego i związków, powstających w procesie 

rozkładu dodatków. Można je podzielić na miękkie (tworzone m. in. przez żywice i 

rozpuszczalne w organicznych rozpuszczalnikach) oraz twarde (tworzone przez 

skondensowane substancje węgliste i bardzo słabo rozpuszczalne w organicznych 

rozpuszczalnikach). Na pojawianie się osadów wpływa obecność w benzynie 

ciężkich związków węglowodorowych, szczególnie aromatów, jak i również 

związków nienasyconych, żywic i niektórych związków tlenowych (metanol, 

etanol). Efektem powstawania osadów jest brak płynnej pracy silnika, chwilowe 

tworzenie zbyt ubogiej mieszanki do umożliwienia zapłonu mieszanki, mała moc 

silnika, zwiększenie ilości szkodliwych związków chemicznych w spalinach, 

zwiększenie zużycia paliwa, spalanie stukowe; 

⎯ zanieczyszczenia – stałe substancje, możliwe do odsączenia przy użyciu filtra 

membranowego o porach 0,8 µm, powodujące zagrożenie ścierania i erozji w 

układzie zasilania i blokadę wtryskiwaczy, co prowadzi do wzrostu ilości 

szkodliwych substancji w spalinach, spalania oraz małej mocy silnika; 

⎯ zawartość wody – benzyna, która zawiera związki tlenowe, takie jak metanol lub 

etanol, pod wpływem dodatku wody ulega rozwarstwieniu na warstwę alkoholową 

i węglowodorową. Alkoholowo-wodna faza prowadzi do korozji zbiornika i 

pojawiania się osadów, natomiast faza węglowodorowa pozbawiona alkoholu jest 

bardziej podatna na spalanie stukowe i różni się lotnością. Wprowadzenie do 

benzyny stabilizatorów, takich jak alkohol butylowy, zapobiega procesowi 

rozwarstwiania. Tolerancja wodna jest stosowaną miarą zdolności benzyny, 

zawierającej alkohole jako dodatek, do rozpuszczania wody w najniższej, możliwej 

temperaturze przechowywania w sposób niedopuszczający do powstania odrębnej 

fazy; 

⎯ smarność – dobre właściwości smarnościowe są pożądane w układach wtrysku 

bezpośredniego, który pracuje przy wysokich wartościach ciśnień. Cechują się nimi 

benzyny ciężkie, posiadające w składzie dużą ilość olefin i siarki. By ulepszyć 

właściwości smarnościowe stosowanych benzyn, można zastosować dodatki 

myjące oraz handlowe smarnościowe, aczkolwiek problem zacierania elementów 

wtryskowych nie jest powszechny [7]. 

 

3.3. Znormalizowane parametry benzyn silnikowych 

 

Na polskim rynku znajdują się dwa gatunki bezołowiowych benzyn: 

⎯ 95 – benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej badawczej ≥ 95, produkowana 

również pod nazwą Eurosuper 95; 

⎯ 98 – benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej badawczej ≥ 98; do tego gatunku 

należy produkowana przez PKN „Orlen” Super Plus 98. 

W Tabeli 4. przedstawiono parametry normatywne obu wymienionych gatunków 

benzyn silnikowych, zgodnie z normą PN-EN 228:2013-04 „Paliwa do pojazdów 

samochodowych – Benzyna bezołowiowa – Wymagania i metody badań”. Norma ta 

obowiązuje w przypadku zastrzeżenia jej zastosowania w umowie dotyczącej zakupu 

benzyny; na terenie Unii Europejskiej nie ma obowiązku jej stosowania [7]. 
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Tabela 4. Wymagania normatywne dla benzyn o zawartości tlenu max. 2,7 % (m/m) 95 i 

98 [10]. 
 

Parametr 
Jednostki 

miary 
Benzyny 95 Benzyny 98 

LOB - min. 95,0 min. 98,0 

LOM - min. 85,0 min. 88,0 

Gęstość w temp. 15°C kg/m3 720 - 775 

Skład frakcyjny: 

 

  

  

% (V/V) 

20 - 48 okres letni 

- E70 20 - 50 okres przejściowy 

  22 - 50 okres zimowy 

- E100 % (V/V) 46 - 71 

- E150 % (V/V) min. 75 

- FBP °C max. 210 

- pozostałość po destylacji % (V/V) max. 2 

Prężność par kPa 45 - 60 okres letni 

  

 

45 - 90 okresy przejściowe 

  

 

60 - 90 okres zimowy 

Indeks lotności - max. 1150 okresy przejściowe 

Okres indukcyjny min. min. 360 

Badanie działania korodującego na 

płytkach miedzianych (3h, 50°C) wzorzec klasa 1 

Zawartość ołowiu mg/l max. 5 

Zawartość siarki mg/kg max. 10 

Zawartość węglowodorów: 

 

    

- olefiny % (V/V) max. 18 

 - aromaty % (V/V) max. 35 

 Zawartość benzenu % (V/V) max. 1,00 

Zawartość tlenu % (m/m) max. 2,7 

Zawartość organicznych związków 

tlenowych: % (V/V) max.   

- alkohol metylowy 

 

3   

- alkohol etylowy 

 

5   

- alkohol izopropylowy 

 
Zawartość objętościowa ograniczona zaw. 

tlenu max. 2,7 % (m/m)  

- alkohol izobutylowy 

 - alkohol tertbutylowy 

 - etery (5 i więcej atomów C w cząsteczce) 

 - inne zw. tlenowe 

 Wygląd 

 

jasny i klarowny 

 

W przypadku parametrów dotyczących lotności (Tabela 5.), rok został podzielony na 

okresy: 

⎯ zimowy (1.11 – 29.02): obowiązuje klasa lotności D; 

⎯ letni (1.05 – 30.09): obowiązuje klasa lotności A; 

⎯ przejściowe (1.03 – 30.04 oraz 1.10 – 31.10): obowiązujący zakres rozpoczyna się 

od dolnej granicy klasy A i kończy górną granicą klasy D1 [7]. 
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Tabela 5. Parametry lotności benzyn o zawartości tlenu max. 3,7 % (m/m) w zależności od 

klas lotności [10]. 
 

  

Wartości graniczne dla klasy 

Parametr Jednostka miary A B C/C1 D/D1 E/E1 F/F1 

Prężność par kPa, min. 45 45 50 60 65 70 

  kPa, max. 60 70 80 90 95 100 

E70 % (V/V), min. 22 22 24 

  % (V/V), max. 50 50 52 

E100 % (V/V), min. 46 

  % (V/V), max. 72 

E150 % (V/V), min. 75 

FBP °C 210 

Pozostałość po destylacji % (V/V), max. 2 

Indeks lotności       C D E F/F1 

  indeks, max. - - - - - - 

Indeks lotności       C1 D1 E1 F1 

  indeks, max.     1064 1164 1214 1264 

 

4. Olej napędowy 

 

Silniki o zapłonie samoczynnym zasilane są olejami napędowymi, pozyskiwanymi z 

przeróbki ropy naftowej, a następnie ulepszanymi. Silniki ZS cechują się niskim zużyciem 

paliwa, emisją CO2 oraz dużą sprawnością, co jest powodem rozpowszechnienia tego 

rodzaju silników wśród samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, terenowych 

i specjalnych. Z powodu restrykcyjnych, obowiązujących norm dotyczących emisji spalin 

oraz najnowszych norm, wyznaczonych na rok 2020/21 (ograniczenie emisji dwutlenku 

węgla do 95 g CO2/100 km, czyli średniego spalania 3,6 l/100 km dla samochodów z 

silnikiem Diesla), koncerny motoryzacyjne skupiają się na zmianach w budowie silnika o 

zapłonie samoczynnym, a także podejmowane są działania mające na celu znalezienie 

paliw alternatywnych. W głównej mierze są to biopaliwa I generacji (biodiesel – estry 

metylowe olejów roślinnych), a także biopaliwa II generacji (pochodzące z biomasy) [11]. 

 

4.1. Silniki o zapłonie samoczynnym 

 

Efektywność pracy silnika o zapłonie samoczynnym zależy od jakości 

doprowadzonego do komory spalania przez układ zasilania paliwa, które ulegnie w silniku 

procesowi spalania. Na Rys. 7. przedstawiono podział układów zasilania paliwem na trzy 

rodzaje [11]. 
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Rys. 7. Rodzaje układów zasilania silników z zapłonem samoczynnym [11]. 

 

W przeciwieństwie do układów zasilania starszej generacji, układy nowszej generacji 

pozwalają na osiągnięcie ekonomicznej pracy, ograniczenie emisji szkodliwych substancji 

w spalinach, w tym cząstek stałych. Zastosowano w nich wyższe ciśnienia wtrysku paliwa 

i możliwość jego regulacji w zależności od prędkości obrotowych, krótki czas wtrysku, 

parcjalny wtrysk podczas jednego cyklu pracy oraz dobór jego parametrów w zależności 

od właściwości paliwa. Wymienione na Rysunku 5. układy nowej generacji charakteryzują 

się sterowaniem elektronicznym wtrysku poprzez zawory umiejscowione w 

pompowtryskiwaczach, jednocylindrowych pompach wtryskowych lub wtryskiwaczach 

[11]. 

Mieszanina oleju napędowego z powietrzem – mieszanka palna – spalana jest w 

cylindrze silnika. Paliwo wtryskiwane jest do komory spalania w momencie, gdy 

temperatura sprężonego (3 – 4 MPa) powietrza osiąga wyższą wartość (500 - 750ºC) niż 

temperatura samozapłonu. W wyniku podwyższenia temperatury mieszanki powyżej 

temperatury samozapłonu, zderzenia cząsteczek według teorii cieplnej występują 

wystarczająco często, by spowodować samozapłon mieszanki. Najbardziej podatna na 

samozapłon jest część niejednorodnej mieszanki o 0,8 ≥ λ ≥ 0,9; tam powstaje czoło 

płomienia. Ze względu na zjawisko opóźnienia samozapłonu, określa się czas, mijający od 

momentu wtrysku paliwa do samozapłonu ze wzrostem ciśnienia. Temperatura 

samozapłonu rośnie odwrotnie proporcjonalnie do gęstości paliwa. Wyróżnia się również 

termin granic samozapłonu, który określa zakres stężenia paliwa w mieszance, poza 

którego granicami zwiększenie temperatury lub ciśnienia nie spowoduje samozapłonu [11]. 

Proces spalania oleju napędowego w silnikach o zapłonie samoczynnym można 

podzielić na okresy: 

1) Opóźnienia zapłonu – zapoczątkowany wtryskiem, a zakończony pojawieniem się 

samozapłonu; paliwo odparowuje, tworzy mieszankę palną i wyodrębniają się 

centra zapłonu; 

2) Spalania przy quasi-stałej objętości – zapoczątkowany pojawieniem się 

samozapłonu, a zakończony przejęciem całego obszaru spalania przez płomień; 

następuje przyrost ciśnienia i wydzielanie ciepła, a na czas opisywanego okresu 

wpływa kształt i objętość komory spalania; 

Układy zasilania

Nowszej generacji

Z pompowtryskiwaczami 
(UIS)

Z zasobnikiem 
(Common Rail)

Z jednocylindrowymi 
pompami wtryskowymi 

(UPS)

Starszej generacji

Z rzędową pompą 
wtryskową

Z rozdzielaczową 
pompą wtryskową



23 

 

3) Spalania przy quasi-stałym ciśnieniu – zapoczątkowany oddzielnym spalaniem 

kropel paliwa, a zakończony ich wypaleniem, czemu towarzyszy spadek ciśnienia 

po przyjęciu szczytowej wartości; na czas okresu wpływa przebieg wtrysku paliwa; 

4) Dopalania paliwa – zapoczątkowany spadkiem ciśnienia, a zakończony 

zaprzestaniem wydzielania się ciepła; temperatura przyjmuje szczytową wartość po 

rozpoczęciu okresu [11]. 

Niepożądana praca silnika, której efektem jest obciążenie układu tłokowo-korbowego 

oraz wzmożone emisje hałasu i związków NOx, nosi nazwę twardej pracy. Polega ona na 

występowaniu w okresie spalania przy quasi-stałej objętości, przyrostu ciśnienia 

większego niż 0,6 – 0,8 MPa/ºOWK, który nie jest wyższy o więcej niż 0,25 MPa/ºOWK 

od przyrostu w okresie opóźnienia zapłonu. Problem związków NOx jest kluczowy dla 

silników z ZS. Emisje węglowodorów i tlenku węgla są niewielkie, a emisje cząstek sadzy 

można kontrolować poprzez nieprzekraczanie granicy dymienia (λ ≈ 1,1), która to 

prewencja jednocześnie powoduje wzrost zawartości NOx [11].  

 

4.2. Wymagania dla olejów napędowych 

 

Olej napędowi stanowi mieszanina produktów destylacji atmosferycznej i próżniowej 

ropy naftowej oraz krakingu i hydrokrakingu, charakteryzujących się temperaturą wrzenia 

150 – 380ºC. W celu modyfikacji właściwości oleju napędowego, wprowadza się różne 

dodatki. Składnikami ON mogą być: 

⎯ frakcja naftowa pochodząca z destylacji atmosferycznej, 

⎯ frakcje lekkiego, średniego i ciężkiego ON pochodzącego z destylacji 

atmosferycznej, 

⎯ frakcja lekkiego ON pochodzącego z destylacji próżniowej, 

⎯ frakcje ON pochodzącego z hydrokrakingu oraz krakingu katalitycznego, 

⎯ dodatki: 

• depresatory (np. kopolimery styrenowo-butadienowe) – stosowane w celu 

ulepszenia właściwości reologicznych, 

• detergenty i dyspergatory (np. alkenylobursztynoimidy) – przeciwdziałają 

tworzeniu się osadów w układzie wtryskowym, 

• poprawiające proces samozapłonu (estry alkoholi i kwasu azotowego), 

• ulepszające smarność (polarne związki posiadające grupy karboksylowe, 

hydroksylowe, np. alkiloaminy, kwasy tłuszczowe i ich estry) 

• przeciwkorozyjne (np. kwasy karboksylowe, imidy, amidy, aminy), 

• dezaktywatory metali (np. disalicydeno-aminy), 

• przeciwpienne (substancje krzemoorganiczne), 

• biocydy (np. tiocyjaniany) – stosowane w celu ograniczenia wzrostu populacji 

mikroorganizmów, 

• stabilizatory (np. pochodne fenoli) – przeciwdziałają procesowi utleniania, 

• deemulgatory (kopolimery polioli) – odgraniczają wodę od oleju napędowego, 

• wielofunkcyjne – spełniające kilka funkcji jednocześnie [11]. 

 

Wymagania dotyczące właściwości oleju napędowego, którym zasilane są silniki ZS, 

podzielone są na cztery grupy dotyczące: 

1) właściwego funkcjonowania układu zasilania, 

2) odpowiedniego rozpylenia, odparowania i spalania, 

3) wpływu na środowisko, 

4) magazynowania, transportu oraz dystrybucji [11]. 
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4.2.1. Wymagania dotyczące właściwego działania układu zasilania 

 

Parametrem determinującym opory przepływu oleju napędowego przez filtry i 

przewody, tłoczenie, dawkowanie i smarowanie części, wchodzących w skład układu 

wtryskowego, jest lepkość. Wzrost wartości lepkości powoduje, że więcej energii jest 

tracone w procesach przetłaczania i wtryskiwania, aczkolwiek jest też przyczyną wzrostu 

sprawności i ciśnienia tłoczenia pomp z uwagi na zmniejszenie ilości przecieków oraz 

polepszenia właściwości smarnościowych. Pod wpływem ujemnej temperatury, wartość 

lepkości oleju napędowego raptownie wzrasta, po czym spada wraz z jej wzrostem. 

Optymalna lepkość powinna cechować się stałą wartością w dużym zakresie 

temperaturowym; jako odpowiednią dla klimatu umiarkowanego przyjęto charakterystykę 

reologiczną ON przedstawioną na Rys. 8. Do pomiaru lepkości ON wykorzystuje się 

metodę kapilarną, przeprowadzając pomiar czasu przepływu stałej objętości cieczy przez 

kapilarę Ubbelodhe, w temperaturze 40ºC [11]. 

 

 
 

Rys. 8. Charakterystyka reologiczna oleju napędowego dla klimatu umiarkowanego [11]. 

  

Kolejnym istotnym parametrem jest gęstość ON, której spadek wartości prowadzi do 

mniejszej mocy silnika, większego zużycia paliwa i różniącej się od oczekiwanej emisji 

szkodliwych związków, zawartych w spalinach [11]. 

Właściwości niskotemperaturowe oleju napędowego opisywane są poprzez pomiar 

takich parametrów jak: 

⎯ temperatura mętnienia, 

⎯ temperatura płynięcia, 

⎯ temperatura zablokowania zimnego filtra (TZZF). 

Na wymienione parametry wpływa skład grupowy (lepsze przy mniejszej zawartości 

parafin, których część tworzy kryształy w niskiej temperaturze), skład frakcyjny oraz 

dodatek depresatorów [11]. 

W temperaturze mętnienia obserwuje się zmętnienie badanego oleju napędowego, 

spowodowane wytrącaniem kryształów parafin. Zjawisko to może doprowadzić do 

powstrzymania dostarczania paliwa do cylindra silnika, a więc niemożności uruchomienia 

pojazdu. Aby przeprowadzić oznaczenie temperatury mętnienia, olej napędowy jest 

poddawany oziębianiu w łaźni oziębiającej do momentu, aż zostanie zauważone 

zmętnienie na dnie probówki wypełnionej badanym paliwem [11]. 

Temperatura zablokowania zimnego filtra służy do wskazania najniższej temperatury, 

w której olej napędowy może być eksploatowany bez podgrzewania, zwiększającego jego 
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płynność. Jako TZZF określa się najwyższą temperaturę, do której konkretna objętość ON 

została schłodzona z wykorzystaniem znormalizowanej metody, w której ON przestaje 

przepływać przez znormalizowany filtr siatkowy w określonym czasie. Różnica pomiędzy 

temperaturą zablokowania zimnego filtra a temperaturą mętnienia nie powinna być 

większa od 10ºC; wraz z jej wzrostem rośnie zawartość parafin w ON, a maleje zawartość 

depresatorów [11]. 

Temperaturą płynięcia nazywa się najniższą temperaturę, do której badana próbka ON 

została schłodzona w warunkach znormalizowanych, w której pozostaje ona płynna. 

Podczas oznaczenia obserwuje się moment, w którym ON przestaje płynąć w probówce 

ustawionej horyzontalnie w ciągu 5 s [11]. 

Zawartość zanieczyszczeń stałych określa ilość stałych substancji, które zatrzymują 

się na sączku o rozmiarze porów mniejszym niż 0,8 µm, a efektem ich obecności w ON 

jest zużycie ścierne części układu wtryskowego. Wyeksploatowane części są powodem 

niskiego ciśnienia tłoczenia, powstawania dymu, większej zawartości substancji 

szkodliwych w spalinach, wyższego zużycia paliwa i tworzenia się nagaru. Stężenie 

zanieczyszczeń mechanicznych obniżane jest poprzez procesy odwadniania, filtracji oraz 

odstawania [11]. 

Zawartość wody w oleju napędowym przyczynia się do korozji części układu 

wtryskowego, przyrostu populacji mikroorganizmów na granicy międzyfazowej, gorszych 

właściwości smarnościowych oleju i podatności na rozpylanie, skorelowanej ze 

zwiększoną eksploatacją rozpylaczy oraz do niszczenia filtrów paliwowych. W niskich 

temperaturach następuje krzepnięcie wody, a powstające w tym procesie kryształy 

powodują blokadę filtrów oraz przewodów paliwowych i ułatwiają krystalizację parafin. 

Zawartość wody oznaczana jest metodą Karla-Fischera [11]. 

Smarność to właściwości oleju napędowego zapobiegające zatarciu części układu 

wtryskowego. Paliwa o dobrych właściwościach smarnościowych są zdolne do adsorpcji 

na powierzchni elementów z utworzeniem warstwy granicznej, co jest zależne od 

zawartości związków polarnych, np. siarki czy aromatów. Ze względu na ochronę 

środowiska, związki te są usuwane z ON, co skutkuje pogorszeniem smarności. W celu jej 

poprawienia, w skład ON można wkomponować dodatki smarnościowe [11]. 

 

4.2.2. Wymagania dotyczące rozpylenia, odparowania i spalania ON 

  

Za odpowiednie rozpylenie oleju napędowego odpowiada wcześniej już omówiona 

lepkość, której rosnąca wartość implikuje wzrost rozmiaru kropel paliwa, których struga 

staje się bardziej zwarta oraz rośnie jej zasięg. Zarówno zbyt duży zasięg jak i zbyt mały 

nie są pożądane dla uzyskania optymalnej pracy silnika, ponieważ ich efektem jest 

spalanie niecałkowite oleju napędowego; w pierwszym przypadku z powodu pozostawania 

na ścianach komory spalania, w drugim ze względu na możliwość spalenia jedynie 

bezpośrednio przy rozpylaczu.  

Drugim, istotnym parametrem, mającym wpływ na wtrysk, rozpylenie, a także 

odparowanie ON, jest napięcie powierzchniowe. Jego wartość rośnie wraz ze wzrostem 

zawartości związków aromatycznych, gęstości oraz lepkości oraz ze spadkiem temperatury 

i ciśnienia [11]. 

 

W procesie odparowania najważniejszą funkcję spełnia lotność oleju napędowego, 

którą określa się poprzez oznaczenie składu frakcyjnego. Wartość prężności par 

węglowodorów, wchodzących w skład ON, maleje wraz ze wzrostem liniowości budowy 

łańcuchów węglowodorów oraz ich masy cząsteczkowej. W przypadku związków 

zbudowanych z identycznej liczby atomów C, największą prężnością par cechują się 
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związki olefinowe z tendencją malejącą w następującej kolejności: związki parafinowe, 

naftenowe oraz aromatyczne. Aby podzielić olej napędowy na frakcje ze względu na 

temperaturę wrzenia, przeprowadza się proces destylacji normalnej w przeznaczonych do 

tego aparatach znormalizowaną metodą. Opis procesu zawiera: 

⎯ temperaturę początku destylacji – temperaturę odnotowaną w momencie uzyskania 

pierwszej kropli destylatu w odbieralniku; 

⎯ temperaturę oddestylowania 10% (V/V) (T10) – określa łatwość zimnego startu 

poprzez ustalenie ilości składników lekkich; 

⎯ temperaturę oddestylowania 50% (V/V) (T50) – określa udział lekkich frakcji, a 

przez to podatność na samozapłon w niskiej temperaturze. Powinna przyjmować 

wartość 260 – 280ºC; 

⎯ temperaturę oddestylowania 90% (V/V) (T90) oraz temperaturę oddestylowania 

95% (V/V) (T95) – charakteryzuje ilość ciężkich składników, spalających się 

niecałkowicie, stając się przyczyną szkodliwości spalin i pojawiania się nagaru; 

⎯ temperaturę końca destylacji (Tkd) – najwyższa temperatura, zaobserwowana 

podczas procesu destylacji; 

⎯ objętość ON, oddestylowaną do 250ºC; 

⎯ objętość ON, oddestylowaną do 350ºC [11]. 

 

Skłonność oleju napędowego do samozapłonu opisuje się za pomocą liczby cetanowej, 

która odpowiada zawartości n-cetanu, w mieszaninie z heptametylononanem, której 

spalanie w znormalizowanych warunkach w silniku wzorcowym charakteryzuje się taką 

skłonnością do samozapłonu, co badane paliwo. Korelacja ta wyrażona jest wzorem: 

𝐿𝐶 = % 𝑐𝑒𝑡𝑎𝑛𝑢 + 0,15(% 𝐻𝑁𝑀) 

Wzory strukturalne n-cetanu i heptametylononanu zostały przedstawione na Rysunku 

7. Największą podatnością na samozapłon cechują się parafiny o budowie liniowej, 

natomiast najmniejszą aromaty [11].  

 

           
  n-cetan      HNM 

 

Rys. 9. Wzory strukturalne n-cetanu i heptametylononanu [9]. 

 

Dla paliw skomponowanych jedynie z produktów destylacji ropy naftowej można 

również podawać indeks cetanowy, który opisuje równanie [11]: 

𝐼𝐶 = 45,2 + (0,0892)(𝑇10𝑁) + [0,131 + (0,901)(𝐵)][𝑇50𝑁]
+ [0,0523 − (0,420)(𝐵)][𝑇90𝑁] + [0,00049][(𝑇10𝑁)2 − (𝑇90𝑁)2]
+ (107)(𝐵) + (60)(𝐵)2 

w którym: 

𝐵 = [exp(−3,5) (𝐷 − 0,85)] − 1, 

D – gęstość oleju napędowego w 15ºC [kg/dm3], 

𝑇10𝑁 = 𝑇10 − 215 [ºC], 

𝑇50𝑁 = 𝑇50 − 260 [ºC], 

𝑇90𝑁 = 𝑇90 − 310 [ºC]. 
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Do pomiaru liczby cetanowej oraz indeksu cetanowego oprócz silnika wzorcowego, 

stosowane są aparaty, bazujące na metodzie analizy widmowej IR. Optymalna liczba 

cetanowa zawiera się w zakresie 45 – 65, co pozwala uniknąć twardej pracy silnika, która 

pojawia się przy zbyt długim opóźnieniu zapłonu oraz emisji szkodliwych związków i 

wzmożonego spalania, które są efektem zbyt krótkiego okresu opóźnienia. Optymalną 

liczbę cetanową można uzyskać poprzez kompozycję składu grupowego ON, 

przedstawionego w Tabeli 6 [11]. 

 

Tabela 6. Optymalny udział składników węglowodorowych w oleju napędowym [11]. 

 

Grupa węglowodorów Udział procentowy [% (V/V)] 

Parafiny 40 – 65 

Nafteny 25 – 30 

Aromaty 15 – 30 

Olefiny 0 – 5 

 

Do oszacowania sprawności silnika, spalania oraz emisji spalin pomocna jest wartość 

opałowa oleju napędowego, której zmiany w zależności od składu paliwa są analogiczne 

do zmian opisanej w rozdziale 3.2.4. wartości opałowej benzyn. 

Aby uniknąć wzmożonej emisji szkodliwych substancji zawartych w spalinach, hałasu 

i sadzy, stosuje się dodatek detergentów, które poprawiają właściwości myjące oleju 

napędowego. Szczególnie ważną kwestią jest zapobieganie osadzaniu się koksu na 

rozpylaczach, pracujących przy dużych ciśnieniach, co może doprowadzić do blokowania 

ich końcówek [11]. 

 

4.2.3. Wymagania dotyczące wpływu na środowisko 

 

Eksploatacja olejów napędowych może mieć bezpośredni i pośredni wpływ na 

środowisko naturalne. Do bezpośrednich efektów jaki ON może wywrzeć na środowisko, 

zalicza się zanieczyszczenie powietrza, wody oraz gleby, toksyczny wpływ na organizmy i 

słaba biodegradowalność, natomiast do pośrednich należy toksyczność substancji 

emitowanych w spalinach [11]. 

Toksyczność oleju napędowego jest uwarunkowana zawartością aromatów, głównie 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, które mogą przyczyniać się do 

genetycznych mutacji organizmów oraz wzmożonej emisji związków NOx w spalinach. 

Analizując toksyczność spalin, składniki z podziałem na toksyczne i nietoksyczne zostały 

przedstawione w Tabeli 7. Emisje tlenków siarki, których efektem są niekorzystne 

zjawiska, takie jak kwaśne deszcze oraz korozja metalowych powierzchni silnika, 

spowodowane są zawartością siarki w paliwie, tak jak i wzmożona emisja cząstek stałych. 

Obecnie produkowane pojazdy samochodowe posiadają katalizatory DeNOx, adsorbery 

NOx, dla których pracy obecność związków siarki jest niepożądana, gdyż obniża 

efektywność usuwania tlenków azotu [11]. 

Pozostałe, opisane w poprzednich rozdziałach, właściwości dotyczące środowiska to 

lepkość, gęstość, skład frakcyjny oraz liczba cetanowa [11]. 
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Tabela 7. Podział składników spalin na toksyczne i nietoksyczne [11]. 

 

Nietoksyczne składniki spalin Toksyczne składniki spalin 

⎯ woda, 

⎯ dwutlenek węgla, 

⎯ azot, 

⎯ tlen, 

⎯ wodór. 

⎯ tlenek węgla, 

⎯ węglowodory, 

⎯ tlenki azotu, 

⎯ aldehydy, 

⎯ cząstki stałe, 

⎯ inne związki, np. SOx 

 

4.2.4. Wymagania dotyczące procesów logistycznych 

 

Podczas realizacji procesów logistycznych, istotne są m. in. takie kwestie, jak 

stabilność oleju napędowego, profilaktyka przeciwpożarowa, działanie korozyjne, 

podatność na spienienie, płynność w niskiej temperaturze. Związane z tymi wymaganiami 

są właściwości: 

⎯ gęstość – tak jak w przypadku benzyny, znana gęstość ON i jej zależność od 

temperatury jest potrzebna do rozliczeń, pomiędzy klientem, stacją paliw i 

rafinerią; 

⎯ parametry niskotemperaturowe – krystalizacja węglowodorów parafinowych jest 

problemem podczas realizacji procesów logistycznych. W przypadku 

niedostosowania oleju do sezonu, dodaje się depresatory, których obecność 

poprawia właściwości reologiczne; 

⎯ odporność na działanie mikroorganizmów – skażenie mikroorganizmami na 

granicy międzyfazowej woda – ON może prowadzić do zatykania filtrów i korozji 

elementów silnika; w celach prewencyjnych dodaje się do paliwa biocydy; 

⎯ podatność na spienianie – wraz ze wzrostem szybkości przepływu paliwa, 

zawartością detergentów i malejącym napięciem powierzchniowym, podatność na 

spienianie rośnie, czemu można przeciwdziałać poprzez dodatek związków 

silikonowych; 

⎯ stabilność – jak w przypadku benzyny, dotyczy odporności na tworzenie się żywic i 

substancji kwaśnych jako produktów procesów starzenia; 

⎯ działanie korozyjne – z powodu zawartości siarki w ON, może on wykazywać 

działanie korozyjne, które bada się za pomocą metody, używanej także w 

przypadku benzyn, tj. z użyciem płytek miedzianych, których wygląd poddawany 

jest porównaniu ze wzorcem po kontakcie z wygrzewanym w znormalizowanej 

temperaturze i czasie olejem napędowym; 

⎯ podatność na elektryzację – wpływają na nią takie czynniki, jak: przewodność, 

lepkość, zawartość wody, zawartość dodatków, temperatura oraz szybkość 

oddziaływania paliwa z czynnikiem powodującym elektryzację. Ze względu na 

akumulację ładunków elektryczności statycznej, należy podejmować działania w 

celu ich odprowadzenia; w przeciwnym razie mogą powodować zagrożenie 

pożarowe; 

⎯ bezpieczeństwo eksploatacji – opisywana poprzez określenie łatwopalności i 

wybuchowości (temperatura zapłonu, samozapłonu, granice wybuchowości), 

toksyczności i tendencji do parowania w warunkach normalnych. Ze względu na 

temperaturę zapłonu, zagrożenie pożarowe dzieli się na 3 klasy, z których I i II 

oznaczają ciecze powodujące zagrożenie pożarem (Tz < 55ºC) [11]. 
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4.3. Znormalizowane parametry olejów napędowych 

 

Na podstawie normy PN-EN 590:2013-12 „Paliwa do pojazdów samochodowych – 

Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oleje napędowe właściwe dla klimatu 

umiarkowanego podzielono na sześć gatunków, różniących się temperaturą zablokowania 

zimnego filtra. Podział przedstawiony został w Tabeli 8. Natomiast dla klimatu 

arktycznego wyodrębniono pięć klas (1-D S15, 1-D S500, 1-D S5000, 2-D S15, 2-D S500, 

2-D S5000) [11]. 

 

Tabela 8. Podział olejów napędowych na gatunki dla klimatu umiarkowanego według 

wartości temperatury zablokowania zimnego filtra (TZZF) [11]. 
 

Gatunek ON TZZF [ºC] 

A 5 

B 0 

C -5 

D -10 

E -15 

F -20 

 

Ze względu na okresy, na które według normy podzielony został rok, w sprzedaży w 

Polsce obecne są różne gatunki ON, odpowiednio dla okresu: 

⎯ letniego (16.04 – 30.09) – gatunek B, 

⎯ przejściowego (1.03 – 15.04 oraz 1.10 – 15.11) – gatunek D, 

⎯ zimowy (16.11 – 29.02) – gatunek E lub klasy arktyczne [11]. 

 

W Tabeli 9. przedstawiono znormalizowane parametry olejów napędowych na 

podstawie normy PN-EN 590:2013-12. 

 

Tabela 9. Wymagania normatywne dla olejów napędowych [12]. 
 

Parametr 
Jedn. 

Miary 
Wartość 

LC - min. 51,0 

Indeks cetanowy - min. 46,0 

Gęstość w temp. 15°C kg/m3 820 - 845  

Lepkość w temp. 40°C mm2/s 

2,000 - 

4,500 

Skład frakcyjny:     

- do 250°C % (V/V) max. < 65 

- do 350°C % (V/V) min. 85 

- T95 °C max. 360 

Temperatura zapłonu °C min. > 55,0 

Zawartość siarki mg/kg max. 10,0 

Zawartość WWA  % (m/m) max. 8,0 

Smarność w temp. 60°C µm max. 460 

Odporność na utlenianie g/m3 max. 25 

  h min. 20 
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Pozostałość po spopieleniu % (m/m) max. 0,010 

Badanie działania korodującego na płytkach miedzianych (3h, 50°C) wzorzec klasa 1 

Pozostałość po koksowaniu % (m/m) max. 0,30 

Zawartość wody mg/kg max. 200 

Zawartość zanieczyszczeń mg/kg max. 24 

Zawartość FAME % (V/V) max. 7,0 

 

5. Olej popirolityczny 

 

Zapotrzebowanie na energię wzrasta z powodu industrializacji i rosnącej populacji 

ludności na całym świecie. Wiele krajów poszukuje więc alternatywnego do ropy 

naftowej, źródła energii. Obecnie podstawowym źródłem energii, potrzebnej do pracy 

silników i systemów grzewczych jest ropa naftowa, której pochodne powodują 

zanieczyszczenie środowiska naturalnego poprzez szkodliwe emisje. Zapotrzebowanie na 

odnawialne i przyjazne dla środowiska źródła energii jest powodem tworzenia nowych 

technologii, umożliwiających recykling lub ponowne wykorzystanie materiałów 

odpadowych jako źródeł energii. Z tego powodu wzrosło użycie alternatywnych źródeł 

energii, takich jak zużyte opony, oleje czy plastiki, jednakże najbardziej powszechna stało 

się ponowne wykorzystanie opon (rowerowych, motocyklowych, pojazdów osobowych, 

ciężarowych, autobusowych oraz rolniczych). Posiadają one wartość energetyczną oraz nie 

rozkładają się łatwo w środowisku, mogąc być powodem niebezpiecznych dla niego 

skutków. Istnieje kilka metod ponownego wykorzystania zużytych opon, takich jak 

bieżnikowanie, odzysk gumy, granulacja, proces spalania, a także pirolizy. W ostatniej 

dekadzie proces pirolizy zyskał popularność, ponieważ po jego zoptymalizowaniu można 

uzyskać wysokiej jakości produkty [13].  

Proces pirolizy jest jedną z najbardziej skutecznych, wydajnych i przyjaznych dla  

środowiska metod konwersji. Polega na termicznym rozkładzie substancji w temperaturze 

300 – 900ºC bez dostępu powietrza ani innych czynników utleniających. Produktami 

procesu pirolizy opon są gaz popirolityczny, ciecz popirolityczna oraz stała pozostałość 

popirolityczna, które mają potencjał do komercyjnego wykorzystania. Gaz popirolityczny 

charakteryzuje się odpowiednią wartością kaloryczną, by być wykorzystywanym jako 

energia potrzebna do przeprowadzenia procesu (ogrzewanie reaktora bądź przetwarzanie 

na prąd elektryczny). Stała pozostałość znajduje wykorzystanie jako sadza lub źródło 

węgla aktywnego. Natomiast z oleju popirolitycznego można otrzymać substytut oleju 

napędowego, co może zmniejszyć wykorzystanie źródła energii, jakim jest ropa naftowa. 

Problem stanowi fakt, iż w oleju popirolitycznym obecna jest duża zawartość 

węglowodorów aromatyczny, co ogranicza jego zastosowanie jako paliwa silnikowego. 

Naukowcy przeprowadzili badania w celu uzyskania w procesie pirolizy opon paliwa o 

odpowiednich właściwościach [13]. 

W pracy naukowej [13] zużyte opony zostały poddane procesowi pirolizy metodą 

destylacji katalitycznej. W tym celu z surowca usunięto włókna i kord stalowy oraz pocięto 

go, zmielono i wprowadzono do reaktora po uprzednim zważeniu. Schemat układu został 

przedstawiony na Rys. 10. Do otrzymanego z wydajnością 40% (m/m) oleju 

popirolitycznego (WTO – Waste tire oil), dodano dwa rodzaje dodatków do reaktora: 

tlenek wapnia oraz naturalny zeolit (NZ) w stosunkach masowych 2%, 4%, 6%, 8% i 10%, 

w celu zredukowania zawartości siarki. Każdą próbkę stopniowo ogrzewano do 450ºC w 

procesie katalizowanej destylacji pirolitycznej. Pary WTO były chłodzone w skraplaczu 

przy użyciu układu cyrkulacyjnego wody, a skroplona ciecz zbierana w odbieralniku. W 

pracy opisano wyniki badań właściwości próbki zawierającej 10% CaO/WTO z powodu 



31 

 

otrzymania rezultatów najbliższych konwencjonalnym paliwom. Próbka ta została 

podzielona w procesie destylacji na lekkie i ciężkie frakcje paliwowe: GLF (gasoline-like 

fuel) – wydajność 18% (m/m) WTO i DLF (diesel-like fuel) – wydajność 70% (m/m) 

WTO, których właściwości (skład elementarny, wartość opałowa, gęstość, temperatura 

zapłonu, lepkość, zawartość siarki i skład frakcyjny) zostały zbadane i porównane z 

właściwościami paliw konwencjonalnych [13]. 

  

 
Rys. 10. Schemat układu pirolitycznej destylacji [13]. 

 

Tlenek wapnia jest białą, alkaliczną substancją wykorzystywaną m. in. jako dodatek 
podczas procesów przetwórstwa odpadów. Produkowany jest w reakcji termicznego 
rozkładu węglanu wapnia z wydzieleniem dwutlenku węgla. Mechanizm usuwania 
związków siarki z WTO opisany jest reakcjami [13]: 

CaO + H2S → CaS + H2O; 
CaO + COS → CaS + CO2. 

 

 
Rys. 11. Wydajność związków węglowodorowych w zależności od liczby atomów węgla 

w cząsteczce dla GLF i DLF [13]. 
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Na Rys. 11. przedstawiono wyniki badania metodą chromatografii gazowej sprzężonej 

ze spektrometrią mas, wydajności związków węglowodorowych, otrzymanych w procesie 

pirolizy opon. Jak można odczytać z wykresu, otrzymano związki o 4 – 17 atomach 

węglach w cząsteczce, przy czym we frakcji GLF są to związki C4 – C10, a we frakcji DLF 

C11 – C17. Największa wydajność węglowodorów występuje w zakresie 6 – 8 atomów 

węgla w cząsteczce, które to węglowodory występują we frakcji GLF. Natomiast we 

frakcji DLF w największej ilości występują związki C12 i C13. Badanie wykazało 

podobieństwo składu tych frakcji do konwencjonalnej benzyny i oleju napędowego, dla 

których właściwe są zakresy odpowiednio C4 – C12 oraz C13 – C17, obecne w WTO [13]. 

Podczas badania składu elementarnego zauważono, że zawartość węgla i wodoru w 

WTO, GLF i DLF przybiera podobną wartość do ich zawartości w konwencjonalnych 

paliwach (ok. 80% (m/m) węgla oraz 10% (m/m) wodoru), jednak ilość tlenu i siarki jest 

zbyt wysoka (ok. 9% (m/m) tlenu i powyżej 1% (m/m) siarki), podczas gdy zawartość 

azotu jest niska (ok. 0,4% (m/m)). Autorzy analizując wyniki doszli do wniosku, że analiza 

WTO wskazuje na jego wysoką wydajność spalania oraz emisje szkodliwych związków w 

rozsądnym zakresie [13]. 

W Tabelach 10. i 11. przedstawiono porównanie właściwości otrzymanych frakcji GLF 

i DLF z konwencjonalnymi paliwami. W przypadku frakcji GLF można zauważyć 

podobieństwo pomiędzy właściwościami frakcji a benzyną 2. Gęstość oraz ciepło spalania 

przyjmują wartości zbliżone, jednak wszystkie badane parametry składu frakcyjnego są 

wyższe w przypadku GLF o ok. 10 – 20ºC. Analizując różnice w parametrach składu 

frakcyjnego GLF i benzyny 1 można zauważyć większe rozbieżności o wartościach ok. 20 

– 30ºC.  

Właściwości frakcji DLF wypadają bardziej korzystnie na tle uprzednio wymienionych 

różnic między lżejszą frakcją a benzyną. Niemal wszystkie zbadane właściwości zgadzają 

się z właściwościami oleju napędowego TS3082-EN 590. Jedynie dwa parametry składu 

frakcyjnego okazały się być nieznacznie wyższe o 10ºC. 

 

Tabela 10. Porównanie właściwości dwóch rodzajów benzyn bezołowiowych i otrzymanej 

frakcji GLF [13]. 
 

Właściwości Jednostka GLF Benzyna 1 Benzyna 2 

Gęstość w temp. 15°C kg/m3 740 780 742 

Temperatura zapłonu °C 20 -43 - 

Ciepło spalania kJ/kg 42,163 43,890 43,000 

Skład frakcyjny:   
   

IBP °C 54 34 43,5 

- T10 °C 74 53 55 

- T50 °C 121 92 102 

- T90 °C 188 154 174 
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Tabela 11. Porównanie właściwości oleju napędowego TS3082-EN 590 i otrzymanej 

frakcji DLF [13]. 

Właściwości Jednostka ON DLF 

Gęstość w temp. 15°C kg/m3 820 - 845 825 

Lepkość w temp. 40°C mm2/s 2 - 4,5 3,09 

Zawartość wody mg/kg < 200 23 

Temperatura zapłonu °C > 55 130 

Ciepło spalania kJ/kg 42,70 43,214 

Skład frakcyjny:   
  

- do 250°C % (V/V) 40 50 

- do 350°C % (V/V) 85 95 

- T95 °C 360 360 

 

Wnioskiem wynikającym z pracy naukowej [13] jest podobieństwo właściwości frakcji 

GLF i DLF z właściwościami konwencjonalnej benzyny i oleju napędowego, oprócz 

temperatury zapłonu frakcji GLF oraz zawartości siarki, która znacząco się różni. 

Stwierdzono, że produkty procesu katalizowanej 10% (m/m) CaO/WTO destylacji 

pirolitycznej charakteryzują się właściwościami bliskimi komercyjnym paliwom [13]. 

W pracy naukowej [14] przeprowadzono proces pirolizy oczyszczonych z kordu 

metalowego i rozdrobnionych opon samochodowych w warunkach temperatury 450 – 

650ºC, w celu uzyskania ciekłego oleju popirolitycznego (TPO – Tyre pyrolysis oil). 

Następnie z produktu usunięto wilgoć, związki siarki przy użyciu kwasu 

siarkowodorowego (8%) oraz przeprowadzono proces destylacji próżniowej, celem 

otrzymania lekkiej i ciężkiej frakcji TPO. Proces przeprowadzono w zakresie temperatur 

150 – 200º. Destylat został odebrany z wydajnością, wynoszącą 80%. Przeprowadzono 

badania właściwości surowego TPO, frakcji oleju napędowego odebranej w procesie 

destylacji (DTPO) oraz mieszanek DTPO ze standardowym olejem napędowym (DF – 

Diesel fuel) o zawartości 80% DTPO (DTPO80) i 90% DTPO (DTPO90). Wyniki badania 

zostały przedstawione w Tabeli 12 [14]. 

 

Tabela 12. Porównanie właściwości standardowego oleju napędowego z otrzymanymi w 

wyniku eksperymentu TPO, DTPO, DTPO80 i DTPO90 [14]. 

Właściwości Jednostka DF TPO DTPO DTPO80 DTPO90 

Gęstość w temp. 15°C kg/m3 830 935 871 860 865 

Lepkość w temp. 40°C mm2/s 2 3,2 1,7 1,76 1,73 

Ciepło spalania MJ/kg 46,5 42,83 45,78 45,9 45,8 

Temperatura zapłonu °C 56 43 36 39 37 

Zawartość siarki % 0,045 0,95 0,26 0,21 0,23 

Zawartość popiołu % 0,01 0,31 - - - 

Zawartość sadzy % 0,35 2,14 0,02 - - 

Zawartość aromatów % 26 64 - - - 

Skład frakcyjny:   
     

IBP °C 198,5 70 - - - 

10% °C 240,5 114,5 - - - 

50% °C 278,5 296,1 - - - 

90% °C 330,5 386,4 - - - 

FBP °C 344 388,7 - - - 
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Najbardziej zbliżonymi właściwościami do standardowego oleju napędowego 

charakteryzuje się mieszanka DTPO80. Jednak wartość jej gęstości jest zbyt wysoka w 

stosunku do zakresu wartości wynikających z normy (820 – 845 kg/m3), a lepkość zbyt 

mała (2,000 – 4,500 mm2/s). Również temperatura zapłonu przyjmuje wartość niższą od 

wymaganego minimum, które stanowi 55,0ºC. Kolejnym problemem jest zawartość siarki, 

która w DF handlowym nie może przekraczać 10 mg/kg. 

Autorzy pracy [14] przeprowadzili również eksperyment polegający na użyciu 

mieszanek DTPO z olejem napędowym w silniku Diesla Kirloskar. Został on uruchomiony 

jedynie przy zastosowaniu paliwa DF, a po rozgrzaniu wprowadzono do niego mieszanki 

testowe i przeprowadzono badania emisji NOx, HC, CO. Na podstawie otrzymanych 

wyników stwierdzono [14]: 

⎯ silnik jest w stanie pracować przy użyciu mieszanki DTPO90, 

⎯ emisja związków NOx jest niższa o 21% dla DTPO80 oraz o 18% dla DTPO90 w 

stosunku do emisji uwalnianych podczas spalania standardowego DF, 

⎯ emisja węglowodorów oraz CO jest wyższa dla obu mieszanek DTPO od emisji dla 

DF, 

⎯ emisja dymu jest większa w przypadku mieszanek DTPO od emisji dla DF. 
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II. Cel i zakres pracy 

 

Praca dotyczy oceny możliwości zastosowania oleju popirolitycznego otrzymanego z 
opon samochodowych jako dodatku do paliw. W niniejszej pracy opisano wyniki badań 

właściwości frakcji benzynowej oraz frakcji oleju napędowego, uzyskanych w procesie 
destylacji oleju popirolitycznego oraz zestawienie i porównanie otrzymanych wyników ze 
znormalizowanymi wymaganiami dla benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do 
pojazdów samochodowych, będących przedmiotami obrotu. 
 

III. Część eksperymentalna 

 

Przeprowadzony eksperyment laboratoryjny opierał się na przeprowadzeniu procesu 

pirolizy ścieru z opon samochodowych, w celu uzyskania cieczy popirolitycznej. W 
drugiej kolejności produkt poddany został procesowi destylacji na dwie frakcje: 

benzynową oraz oleju napędowego. Właściwości frakcji porównano z wymaganiami dla 
benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, wynikającymi z norm europejskich (PN-EN 

228:2013-04 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Benzyna bezołowiowa – 
Wymagania i metody badań” oraz PN-EN 590:2013-12 „Paliwa do pojazdów 

samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań”), na podstawie serii 
badań laboratoryjnych. 

Zakres badań frakcji benzynowej obejmował: 
⎯ parametry określające lotność:  

• prężność par VP, zgodnie z normą EN 13016-1:2009 „Ciekłe przetwory 
naftowe. Prężność par. Część 1: Oznaczanie prężności par nasyconych 
powietrzem (ASVP) i obliczanie równoważnika prężności par suchych 
(DVPE)”, 

• E70, E100, E150, FBP, indeks lotności VLI, zgodnie z normą EN ISO 
3405:2004 „Przetwory naftowe. Oznaczenie składu frakcyjnego metodą 
destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym”, 

⎯ temperaturę krzepnięcia, 
⎯ odczyn wodny pH, 
⎯ gęstość, zgodnie z normą PN-EN ISO 3675:2004 „Ropa naftowa i ciekłe przetwory 

naftowe. Laboratoryjne oznaczanie gęstości. Metoda z areometrem”, 
⎯ zawartość wody, zgodnie z normą PN-EN ISO 12937:2005 „Przetwory naftowe. 

Oznaczanie wody. Miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera”, 
⎯ liczbę bromową, zgodnie z normą PN-C-04520:1968 „Przetwory naftowe i produkty 

węglopochodne. Oznaczanie liczby bromowej metodą potencjometrycznego 
miareczkowania”, 

⎯ zawartość siarki, zgodnie z normą PN-EN 24260:2002 „Przetwory naftowe i 
węglowodory. Oznaczanie zawartości siarki. Spalanie metodą Wickbolda”,  

⎯ wykonanie widm spektroskopii w podczerwieni, 
⎯ działanie korodujące na płytce miedzianej, zgodnie z normą EN ISO 2160:1998 

„Przetwory naftowe. Korodujące działanie na miedź. Badanie na płytce 
miedzianej”, 

⎯ metodę adsorpcyjną ze wskaźnikiem fluorescencyjnym (FIA – Fluorescent 
Indicator Adsorption), zgodnie z normą PN-EN ISO 15553:2009 „Przetwory 
naftowe i materiały podobne. Oznaczanie zawartości grup węglowodorów. Metoda 
adsorpcyjna ze wskaźnikiem fluorescencyjnym”. 

Zakres badań frakcji oleju napędowego obejmował: 
⎯ temperaturę krzepnięcia, 
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⎯ odczyn wodny pH,  
⎯ gęstość, zgodnie z normą PN-EN ISO 3675:2004 „Ropa naftowa i ciekłe przetwory 

naftowe. Laboratoryjne oznaczanie gęstości. Metoda z areometrem”, 
⎯ zawartość wody, zgodnie z normą PN-EN ISO 12937:2005 „Przetwory naftowe. 

Oznaczanie wody. Miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera”, 
⎯ liczbę bromową, zgodnie z normą PN-C-04520:1968 „Przetwory naftowe i produkty 

węglopochodne. Oznaczanie liczby bromowej metodą potencjometrycznego 
miareczkowania”, 

⎯ lepkość, zgodnie z normą PN-EN ISO 3104:2004 „Przetwory naftowe. Ciecze 
przezroczyste i nieprzezroczyste. Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie 
lepkości dynamicznej”, 

⎯ zawartość siarki, zgodnie z normą PN-EN 24260:2002 „Przetwory naftowe i 
węglowodory. Oznaczanie zawartości siarki. Spalanie metodą Wickbolda”,  

⎯ wykonanie widm spektroskopii w podczerwieni, 
⎯ działanie korodujące na płytce miedzianej, zgodnie z normą EN ISO 2160:1998 

„Przetwory naftowe. Korodujące działanie na miedź. Badanie na płytce 
miedzianej”. 

 

1. Proces pirolizy ścieru z opon samochodowych 
 

1.1. Aparatura i materiały  
Do przeprowadzenia procesu pirolizy wykorzystano poniższą aparaturę, wchodzącą w 

skład układu przedstawionego na Rys. 12.: 

⎯ reaktor kwarcowy ze złożem stałym,  
⎯ szklane odbieralniki cieczy,  
⎯ chłodnicę przepływową Liebiga z wykorzystaniem wody wodociągowej jako 

medium chłodzącego, 

⎯ piec grzewczy elektryczny,  

⎯ autotransformator, 

⎯ wagę techniczną, 

⎯ termoparę,  
⎯ smar silikonowy, 

⎯ ścier z opon samochodowych,  

⎯ lód. 
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Rys. 12. Układ do procesu pirolizy zużytych opon samochodowych.  
 

1.2. Przygotowanie próbek  
Surowiec, który stanowił ścier z zużytych opon samochodowych, poddano procesowi 

pirolizy. Reaktor, uprzednio zważony na wadze technicznej, wypełniano 100 g ścieru z 

opon, po czym wprowadzano do elektrycznego pieca grzejnego. Następnie reaktor, 

pierwszy, zważony odbieralnik cieczy (umieszczony w zlewce ze skruszonym lodem) oraz 

drugi, zważony odbieralnik cieczy podłączano do chłodnicy. W celu kontroli temperatury 

procesu, użyto termopary. Proces pirolizy prowadzono do uzyskania temperatury 500˚C z 

szybkością ogrzewania ok. 6˚C/min. Po zakończeniu procesu i ochłodzeniu układu oraz 

produktów do temperatury ok. 25˚C, rozmontowywano elementy i ważono ponownie 

reaktor oraz odbieralniki cieczy.  Proces przeprowadzono 13 razy w celu uzyskania 

założonej ilości cieczy popirolitycznej.  

Wydajności uzyskanej stałej pozostałości, cieczy popirolitycznej oraz gazu 

popirolitycznego, obliczono według równania: 

𝑊𝑝 =
𝑚𝑝

𝑚
∙ 100% 

gdzie: 

Wp – wydajność produktu, powstałego w procesie [%]; 

mp – masa produktu, powstałego w procesie [g]; 

m – masa surowca, użytego do procesu [g]. 

Wyniki wydajności poszczególnych produktów, pochodzących ze wszystkich trzynastu 

prób, uśredniono. 

 

2. Destylacja cieczy popirolitycznej 
 

2.1. Aparatura i materiały 

Do przeprowadzenia procesu destylacji cieczy popirolitycznej wykorzystano poniższą 

aparaturę, wchodzącą w skład układu przedstawionego na Rys. 13.: 

⎯ kolbę okrągłodenną, 

⎯ kamyki wrzenne,  
⎯ szklane odbieralniki cieczy,  
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⎯ chłodnicę przepływową Liebiga z wykorzystaniem wody wodociągowej jako 
medium chłodzącego, 

⎯ kosz grzewczy elektryczny,  

⎯ autotransformator 

⎯ wagę techniczną, 

⎯ termometr,  
⎯ smar silikonowy, 

⎯ olej popirolityczny,  

⎯ lód. 
 

 
 

Rys. 13. Schemat układu do destylacji cieczy popirolitycznej. 
 

2.2. Przygotowanie próbek  

Otrzymany w procesie pirolizy ścieru z zużytych opon samochodowych olej 

popirolityczny, poddano procesowi destylacji. W kolbie okrągłodennej umieszczono 5 

kamyków wrzennych i ważono ją na wadze technicznej. Następnie kolbę napełniano 

olejem do ok. 2/3 jej objętości i ważono ponownie. Po umieszczeniu kolby w koszu 

grzewczym, podłączano ją oraz termometr do chłodnicy Liebiga. Zważony, szklany 

odbieralnik umieszczano przy końcu chłodnicy w taki sposób, by krople produktu 

spływały do jego otworu. Po włączeniu kosza grzewczego, proces prowadzono w celu 

pozyskania dwóch frakcji – benzynowej oraz oleju napędowego. Frakcję benzynową 

odbierano do osiągnięcia temperatury procesu równej 210˚C, po czym zmieniano 

odbieralnik i odbierano frakcję oleju napędowego do temperatury równej 360˚C. Po 

zakończeniu procesu destylacji, aparaturę pozostawiano w celu ochłodzenia do 

temperatury ok. 25˚C, a następnie rozmontowywano elementy i ważono odbieralniki oraz 

kolbę okrągłodenną z pozostałością  

Na podstawie różnicy w masie pustych odbieralników, a odbieralników z produktami 

procesu destylacji, obliczano masę otrzymanej benzyny oraz oleju napędowego. Proces 

destylacji przeprowadzono 2 razy. 
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3. Badania właściwości frakcji benzynowej 
 

3.1. Parametry określające lotność: prężność par VP, E70, E100, E150, FBP, 

indeks lotności VLI 

Oznaczenie prężności par VP przeprowadzono zgodnie z normą EN 13016-1:2009 

„Ciekłe przetwory naftowe. Prężność par. Część 1: Oznaczanie prężności par nasyconych 

powietrzem (ASVP) i obliczanie równoważnika prężności par suchych (DVPE)”. Wartość 

prężności par pozwala sklasyfikować produkty naftowe w zależności od poziomu 

bezpieczeństwa ich transportowania, właściwości rozruchowych, przebiegu procesu 

tworzenia i spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku oraz ma wpływ na 

właściwości jezdne i osiągi silnika. Prężność par jest parametrem charakteryzującym 

lotność paliw [15]. 

W celu wyznaczenia prężności par otrzymanej frakcji benzynowej, schłodzoną w 

chłodziarce poniżej temperatury pokojowej próbkę nasyconą powietrzem wprowadzono do 

komory próżniowej. Za powstawanie próżni odpowiedzialny jest przesuwający się tłok. 

Następnie odczekano, aż próbka osiągnie równowagę termiczną w temperaturze 37,8ºC. 

Ciśnienie uzyskane w komorze zmierzono czujnikiem ciśnienia ze wskaźnikiem [15].  

 

𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑖ś𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑤 𝑘𝑜𝑚𝑜𝑟𝑧𝑒
= 𝑝𝑟ęż𝑛𝑜ść 𝑝𝑎𝑟 𝑝𝑟ó𝑏𝑘𝑖 + 𝑐𝑖ś𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑐𝑧ą𝑠𝑡𝑘𝑜𝑤𝑒 𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑡𝑟𝑧𝑎 

 

Oznaczenie E70, E100, E150 oraz FBP przeprowadzono według normy EN ISO 

3405:2004 „Przetwory naftowe. Oznaczenie składu frakcyjnego metodą destylacji pod 

ciśnieniem atmosferycznym”. Metodę tę stosuje się w przypadku lekkich i średnich 

destylatów naftowych o zakresie temperatur destylacji 0 – 400ºC. Zakres wrzenia 

przetworów naftowych informuje o ich składzie, a przez to umożliwia ocenę 

bezpieczeństwa ich użytkowania [16].  

Aparatura niezbędna do przeprowadzenia procesu destylacji zaprezentowana jest na 

Rys. 14. 
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Rys. 14. Zestaw aparaturowy do destylacji frakcji benzynowej [16]. 

 

W celu przeprowadzenia procesu destylacji odmierzono 100 ml próbki frakcji 

benzynowej, uprzednio osuszonej bezwodnym siarczanem (VI) sodu, do kolby 

destylacyjnej o pojemności 100 ml. Kolbę podłączono do zestawu aparaturowego i 

rozpoczęto ogrzewanie. Zanotowano temperaturę początku destylacji (IBP – Initial Boiling 

Point) oraz temperatury, w których objętość odebranego destylatu wynosiła 5, 10, 15, 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95 ml. Zapisano również ilość odebranego destylatu [% 

(V/V)] w temperaturach 70, 100, 150ºC, czyli wartości E70, E100, E150. Po osiągnięciu 

temperatury końca destylacji (FBP – Final Boiling Point), aparaturę pozostawiono do 

ochłodzenia, po czym zważono ciecz pozostałą w kolbie po destylacji. Ilość pozostałości 

podestylacyjnej [% (V/V)] jest użyteczna do obliczenia strat, poniesionych w procesie. 

Indeks lotności VLI oblicza się z zastosowaniem wzoru [10]: 

𝑉𝐿𝐼 = 10 𝑉𝑃 + 7 𝐸70 
 

3.2. Temperatura krzepnięcia 

Temperatura krzepnięcia przetworów naftowych to temperatura, w której przechylając 

probówkę z próbką o 45º, w ciągu 1 min nie zmieni się położenia menisku próbki. W celu 

wyznaczenia temperatury krzepnięcia, wykorzystano aparat, składający się z łaźni 

oziębiającej, w której chłodzono probówkę z próbką oraz dwóch termometrów: do pomiaru 

temperatury łaźni oraz temperatury badanego produktu. 
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3.3. Odczyn wodny pH 

W celu zbadania odczynu wodnego pH dodano do 5 cm3 frakcji benzynowej 5 cm3 

wody destylowanej i energicznie wytrząsano mieszaninę w rozdzielaczu. Po odczekaniu 

kilku minut na rozdzielenie się faz (faza górna – warstwa olejowa, faza dolna – warstwa 

wodna), naniesiono kroplę fazy wodnej na papierek uniwersalny i porównano jego barwę 

ze wzorcem. 
  

3.4. Gęstość 

Oznaczenie gęstości frakcji benzynowej wykonano metodą z wykorzystaniem 

areometru, zgodnie z normą PN-EN ISO 3675:2004.  

Zasada działania areometru opiera się na wykorzystaniu siły wyporu, jaką wywołuje 

zanurzenie urządzenia w badanym produkcie. W celu wykonania pomiaru, kolbę miarową 

wypełniono badaną frakcją do objętości, która pozwala na zanurzenie urządzenia – zgodnie 

z normą wynosiła ona 100 cm3. Po włożeniu areometru, możliwe jest odczytanie gęstości 

badanej cieczy na skali umieszczonej wzdłuż wydłużonej części aparatu. Temperatura 

badanej cieczy w chwili pomiaru wynosiła 15ºC [17]. 
 

3.5. Zawartość wody 

W celu oznaczenia zawartości wody we frakcji benzynowej, wykorzystano metodę 

miareczkowania kulometrycznego metodą Karla-Fischera, zgodnie z normą PN-EN ISO 

12937:2005. 

Odczynniki i aparatura: 

⎯ odczynnik Karla-Fischera, 

⎯ roztwór absorbujący, 

⎯ automatyczny aparat Karla-Fischera, 

⎯ waga laboratoryjna, 

⎯ naczynie miareczkowe, 

⎯ strzykawka (5 ml) z igłą. 

Istotą metody Karla-Fischera jest pochłonięcie wody, wchodzącej w skład badanego 

produktu, przez roztwór absorbujący, a następnie miareczkowanie jej przy użyciu 

odczynnika Karla-Fischera. W tym celu do automatycznego aparatu podano strzykawką 

ok. 5 kropel produktu (dokładną masę wyznaczono metodą ważenia wstecznego, poprzez 

zważenie pełnej strzykawki przed dozowaniem oraz po dozowaniu próbki) i uruchomiono 

aparat. Badanie wykonano dla benzyny, uzyskanej bezpośrednio po procesie destylacji 

oraz benzyny osuszonej z użyciem siarczanu(VI) sodu. Dla każdej próbki wykonano co 

najmniej 4 oznaczenia, z których odrzucono wartości skrajne, a następnie uśredniono 

wyniki [18]. 
 

3.6. Liczba bromowa 

Oznaczanie liczby bromowej przeprowadzono metodą potencjometrycznego 

miareczkowania według normy PN-C-04520:1968. 

Liczba bromowa określa stopień nienasycenia badanej substancji, poprzez wskazanie 

ilości gramów bromu, z którymi jest w stanie przereagować jej 100 g. W zlewce 

umieszczono ok. 0,12 g frakcji benzynowej (odważonej z dokładnością do 0,0001 g), ok. 

50 ml kwasu azotowego(V) oraz element mieszający do mieszadła magnetycznego. Próbkę 

miareczkowano roztworem bromianu-bromku potasu (0,3 M) z użyciem titrometru. Po 

zakończeniu miareczkowania w momencie, gdy różnica potencjałów po dodaniu 0,2 ml 

titranta była mniejsza niż 10 mV, zestaw rozmontowano, a objętość titranta niezbędną do 

zmiareczkowania próbki podstawiono do wzoru [19]: 
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𝐿𝐵 =
(𝑉1 − 𝑉2) ∙ 𝐶 ∙ 7990

1000 ∙ 𝑚
 

gdzie: 

LB – liczba bromowa [g Br2/100g]; 

V1 – objętość roztworu bromku-bromianu potasu zużyta w procesie miareczkowania [ml]; 

V2 – objętość roztworu bromku-bromianu potasu dla „ślepej próby” [ml]; 

C – stężenie roztworu bromku-bromianu potasu [M]; 

m – masa badanej próbki. 
 

3.7. Zawartość siarki 

Oznaczenie zawartości siarki przeprowadzono z zastosowaniem metody Wickbolda 

według normy PN-EN 24260:2002, która składa się z dwóch etapów: spalania próbki w 

nadmiarze tlenu w płomieniu tlenowo-wodorowym oraz oznaczenia jonów siarczanowych. 

Spalanie próbki odbywa się w aparacie Wickbolda, który umożliwia absorpcję 

powstających w wyniku spalenia tlenków siarki w kolbie wypełnionej 3% roztworem 

nadtlenku wodoru. Za pomocą fiolek Hatcha oznaczono następnie absorbancję uzyskanego 

roztworu absorpcyjnego metodą spektrofotometryczną [20]. 

Każda frakcja analizowana była 3 razy. 
  

3.8. Spektroskopia IR 

Analiza spektroskopowa w zakresie podczerwieni pozwoliła na identyfikację grup 

związków chemicznych, które występują w otrzymanej frakcji benzynowej. Istotą 

spektroskopii IR jest wprowadzenie w drgania o częstotliwościach w zakresie 

podczerwieni cząsteczek związku organicznego. Ponieważ część energii promieniowania o 

częstotliwości odpowiadającej częstotliwości drgania cząstki zostaje zaabsorbowana, 

możliwe jest uzyskanie pasm absorpcyjnych poprzez zmianę długości fali promieniowania. 

Powstałe widmo umożliwia identyfikację grup związków chemicznych o podobnym 

charakterze chemicznym, wchodzących w skład badanej próbki [21]. 

Aparatura i odczynniki: 

⎯ spektrofotometr IR, widmo analizowane w zakresie fal od 4000 cm-1 do 625 cm-1, 

⎯ prasa do tabletkowania, 

⎯ rozpuszczalnik organiczny, 

⎯ suchy, mikrokrystaliczny bromek potasu (proszek) [21]. 

 Widmo powstałe w wyniku prześwietlenia kropli badanego produktu wiązką 

promieniowania z zakresu IR, poddano analizie, a wyniki zgrupowano w tabeli. 
 

3.9. Działanie korodujące na płytce miedzianej 

Działanie korodujące frakcji benzynowej oznaczono według normy EN ISO 

2160:1998. Metoda, podana w normie, wymaga zastosowania następujących elementów: 

⎯ kolba okrągłodenna, 

⎯ chłodnica zwrotna, chłodzona wodą wodociągową, 

⎯ łaźnia wodna, 

⎯ smar silikonowy, 

⎯ mieszadło magnetyczne z grzaniem, 

⎯ 2 elementy mieszające do mieszadeł magnetycznych, 

⎯ płytka miedziana, 

⎯ papier wodny (240 grit) [22]. 

W celu wykonania oznaczenia umieszczono 30 ml badanej próbki w kolbie okrągłodennej, 

element mieszający do mieszadeł magnetycznych, a następnie płytkę miedzianą w ciągu 1 
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min po jej polerowaniu z użyciem papieru wodnego. Kolbę umieszczono w łaźni wodnej, 

również zawierającej element mieszający. Po podłączeniu chłodnicy zwrotnej, włączono 

grzanie i prowadzono badanie przez 3 h w temperaturze 50°C. Po zakończeniu badania, 

próbkę przelano do zlewki i wyjęto szczypcami płytkę. Wygląd osuszonej płytki 

porównano ze wzorcem, zawartym w normie [22]. 
 

3.10. Metoda adsorpcyjna ze wskaźnikiem fluorescencyjnym (FIA) 

FIA (Fluorescent Indicator Adsorption) to metoda adsorpcyjna ze wskaźnikiem 

fluorescencyjnym, wykorzystana do oznaczania udziału procentowego grup związków 

organicznych, takich jak: aromaty o stężeniu w zakresie 5 – 99% (V/V), olefiny o stężeniu 

w zakresie 0,3 – 55% (V/V) i parafiny o stężeniu w zakresie 1 – 95% (V/V), wchodzących 

w skład badanej frakcji naftowej, ulegającej destylacji w temperaturze poniżej 315ºC. 

Oznaczana jest sumaryczna zawartość, wyrażona ułamkiem objętościowym w procentach, 

związków organicznych: 

⎯ nasyconych: alkanów i cykloalkanów, 

⎯ olefinowych: alkenów, cykloalkenów, części dienów, 

⎯ aromatycznych: jednopierścieniowych i wielopierścieniowych z aromatycznymi 

związkami olefinowymi, dienami oraz zawierających heteroatomy siarki, azotu i 

tlenu [23]. 

Aparatura i odczynniki: 

⎯ pompa do gazu nośnego, 

⎯ układ przewodów do pompy, 

⎯ dozownik, 

⎯ strzykawka (1 ml), 

⎯ kolumna adsorpcyjna, 

⎯ liniał metrowy, 

⎯ urządzenie wytwarzające promieniowanie nadfioletowe o długości fali 365 nm, 

⎯ lejek (szklany), 

⎯ żel krzemionkowy, 

⎯ żel z barwnikiem fluorescencyjnym, 

⎯ propan-2-ol o stężeniu 99% (V/V), 

⎯ aceton o czystości analitycznej, 

⎯ azot w stanie gazowym [23]. 

Zestaw aparaturowy przedstawiono poniżej na Fot. 1. 
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Fot. 1. Zestaw aparaturowy do metody adsorpcyjnej ze wskaźnikiem fluorescencyjnym. 

 

Przy użyciu strzykawki z igłą wstrzyknięto 0,8 ml frakcji benzynowej do kolumny 

adsorpcyjnej, wypełnionej adsorbentem (aktywowanym żelem krzemionkowym) oraz 

mieszaniną barwników fluorescencyjnych. Następnie wprowadzono izopropanol, w celu 

desorbowania próbki. Po upływie czasu, potrzebnego na przepłynięcie próbki przez układ 

przepływowy (ok. 20 min), węglowodory uległy rozdziałowi zgodnie z powinowactwem 

sorpcyjnym na związki aromatyczne, olefinowe i nasycone. Wykorzystując lampę UV, 

zmierzono udział długości poszczególnych, odseparowanych składników na kolumnie, 

kierując się zmianą kolorów, wynikającą z selektywnego rozdziału barwników 

fluorescencyjnych razem z grupami węglowodorów. Zapisane wyniki posłużyły do 

obliczenia zawartości węglowodorów w próbce według wzoru [23]: 

𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎 𝑤ę𝑔𝑙𝑜𝑤𝑜𝑑𝑜𝑟ó𝑤, % (
𝑉

𝑉
) =

𝐿𝑤

𝐿
∙ 100 

 

𝐿 = 𝐿𝑎 + 𝐿𝑜 + 𝐿𝑠 

gdzie: 

Lw – długość strefy oznaczanych węglowodorów, 

L – suma długości stref węglowodorów, 

La – długość strefy aromatów, 

Lo – długość strefy olefin, 

Ls – długość strefy związków nasyconych. 

4. Badania właściwości frakcji oleju napędowego 
 

4.1. Temperatura krzepnięcia 

Temperaturę krzepnięcia frakcji oleju napędowego oznaczono zgodnie z opisem w pkt. 

3.2.  
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4.2. Odczyn wodny pH 

Odczyn wodny pH frakcji olejowej oznaczono zgodnie z opisem w pkt. 3.3. 
 

4.3. Gęstość 

Gęstość frakcji oleju napędowego oznaczono zgodnie z opisem w pkt. 3.4. 
 

4.4. Zawartość wody 

Zawartość wody we frakcji oleju napędowego oznaczono zgodnie z opisem w pkt. 3.5. 
 

4.5. Liczba bromowa 

Liczbę bromową oznaczono zgodnie z opisem w pkt. 3.6. 
 

4.6. Lepkość 

Badanie lepkości frakcji oleju napędowego przeprowadzono według normy PN-EN 

ISO 3104:2004 przy użyciu lepkościomierza. W celu wyznaczenia lepkości badanej 

cieczy, przeprowadza się pomiar czasu przepływu stałej objętości cieczy przez kapilarę 

Ubbelodhe, w temperaturze 40ºC. Wykonano 2 oznaczenia, różniące się czasem przepływu 

o wartość mniejszą niż 2 s. Uzyskane w wyniku doświadczenia wartości czasu przepływu 

oleju podstawiono następnie do poniższego wzoru w celu obliczenia lepkości 

kinematycznej [24]: 

𝑣 = 𝐶 ∙ 𝑡, gdzie: 

v – lepkość kinematyczna [mm2/s]; 

C – stała kalibracji lepkościomierza [mm2/s2]; 

t – czas przepływu produktu [s]. 
 

4.7. Zawartość siarki 

Zawartość siarki oznaczono zgodnie z opisem w pkt. 3.7. 
  

4.8. Spektroskopia IR 

Analizę spektroskopową w zakresie IR przeprowadzono zgodnie z opisem w pkt. 3.8. 

 

4.9. Działanie korodujące na płytce miedzianej 

Działanie korodujące frakcji oleju napędowego oznaczono zgodnie z opisem w pkt. 

3.9. 

IV. Analiza wyników badań i dyskusja 

1. Wydajność produktów uzyskanych w procesie pirolizy 
 

Wydajność, z jaką uzyskano produkty procesu pirolizy ścieru z zużytych opon 

samochodowych zestawiono w Tabeli 13. 
 

Tabela 13. Porównanie wydajności produktów przeprowadzonego procesu pirolizy ścieru z 

opon samochodowych. 

 

Wydajność stałej pozostałości  40,86% 

Wydajność oleju popirolitycznego 48,93% 

Wydajność gazu popirolitycznego 10,21% 
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Podczas prowadzenia procesu pirolizy zaobserwowano, że temperatura, w której 

rozpoczynał się proces skraplania powstałej cieczy w chłodnicy, wynosiła od ok. 90ºC do 

ponad 100ºC. Temperatura wtórnego rozkładu surowca wynosiła ok. 300ºC. Zgromadzony 

w odbieralnikach produkt – olej popirolityczny – cechował się ostrym, nieprzyjemnym 

zapachem i brunatnym zabarwieniem.  

Analizując wyniki przeprowadzonego eksperymentu zauważono, że głównymi 

produktami procesu była ciecz popirolityczna oraz stała pozostałość. Oba produkty 

otrzymano z podobną wydajnością, z ok. 8% przewagą oleju popirolitycznego. Z najniższą 

wydajnością – ok. 4,8 razy niższą od wydajności oleju – otrzymano gaz popirolityczny. 

Odnosząc się do eksperymentu przeprowadzonego w opisywanej w części literaturowej 

pracy badawczej [13], można zauważyć podobieństwo w wynikach wydajności. W pracy 

[13] otrzymano olej popirolityczny z wydajnością 40%, stałą pozostałość z wydajnością 

42%, a wydajność gazu popirolitycznego wynosiła 18%. Metoda opisana w niniejszej 

pracy okazała się więc być bardziej wydajna pod względem produkcji oleju 

popirolitycznego niż metoda wykorzystana w przywołanej pracy [13]. 

W pracy badawczej [14] określono zakresy wydajności dla: 

⎯ oleju popirolitycznego: 30 – 55%, 

⎯ gazu popirolitycznego: 10 – 30%, 

⎯ stała pozostałość: 35 – 50%. 

Wydajności poszczególnych produktów otrzymanych w niniejszej pracy znajdują się w 

podanych zakresach, a ponadto wydajność oleju popirolitycznego jest o 19% wyższa od 

podanej minimalnej.  
 

2. Destylacja cieczy popirolitycznej 
 

Podczas prowadzenia procesu występowały komplikacje, wynikające z występowania 

wody w składzie oleju popirolitycznego. W temperaturze ok. 100ºC, podnosił się poziom 

oleju w kolbie oraz występowało silne pienienie, przez co konieczna była regulacja 

ogrzewania przy użyciu autotransformatora. Zaobserwowano, że olej popirolityczny 

zaczyna wrzeć w temperaturze ok. 30ºC. Pierwszy przeprowadzony proces destylacji 

zakończył się po osiągnięciu temperatury 270ºC, natomiast drugi proces po osiągnięciu 

324ºC. 

Obliczone wydajności otrzymanych w procesie destylacji produktów przedstawiono w 

Tabeli 14.  
 

Tabela 14. Porównanie wydajności produktów procesu destylacji cieczy popirolitycznej. 

 

L.p. Benzyna ON Pozostałości Straty 

1 63,43% 24,13% 4,97% 7,47% 

2 53,25% 26,42% 4,68% 15,65% 

Średnia 58,34% 25,27% 4,83% 11,56% 
 

Analizując otrzymane wyniki zauważono wyższą wydajność (średnio 2,3 razy) frakcji 

benzynowej niż frakcji oleju napędowego w procesie destylacji. Oznacza to, że olej 

popirolityczny składał się w większej części ze związków organicznych o niższej 

temperaturze wrzenia od temperatury właściwej dla frakcji olejowych. W drugiej próbie 

przeprowadzenia procesu destylacji można zauważyć 2 razy większe straty w stosunku do 

pierwszej próby. Ta rozbieżność wynika prawdopodobnie z występowania 

niekontrolowanego pienienia, spowodowanego zbyt dużą szybkością ogrzewania. 
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Porównując wydajności otrzymanych frakcji z rezultatami pracy naukowej [13], w 

której frakcję benzynową otrzymano z wydajnością 18%, a frakcję oleju napędowego z 

wydajnością 70%, można zauważyć znaczne różnice, wynikające z dobranej metody. 

Efekt, którym jest prawie trzykrotnie mniejsza wydajność frakcji oleju napędowego w 

porównaniu do wydajności tej frakcji w pracy [13] mógł być również spowodowany 

różnicami w składzie surowca lub dodatkiem katalizatora CaO w procesie destylacji 

pirolitycznej w eksperymencie [13]. 

3. Badania właściwości frakcji benzynowej oraz frakcji oleju napędowego 
 

3.1. Temperatura krzepnięcia 

Wyniki przeprowadzonego badania temperatury krzepnięcia frakcji benzynowej i oleju 

napędowego zostały przedstawione w Tabeli 15. 
 

Tabela 15. Porównanie temperatury krzepnięcia frakcji benzynowej i oleju napędowego. 

 

Rodzaj frakcji Benzyna ON 

Temp. krzepnięcia 

[°C] 
-60 -21 

 

Otrzymane wyniki wskazują na obecność cięższych, bardziej rozgałęzionych i mniej 

lotnych cząsteczek we frakcji oleju napędowego niż w przypadku frakcji benzynowej, dla 

której temperatura krzepnięcia jest prawie 3 razy niższa. Takie wyniki są zgodne z 

oczekiwaniami, biorąc pod uwagę fakt, że frakcja olejowa została otrzymana w procesie 

destylacji jako druga, a więc powinna zawierać związki wrzące w temperaturze wyższej 

niż związki wchodzące w skład frakcji benzynowej. 

Niska temperatura krzepnięcia jest szczególnie ważna zimą podczas uruchamiania 

silnika. Utrata płynności paliwa uniemożliwia odparowanie paliwa i zimny start, z powodu 

wydzielania się kryształów parafin. W przypadku temperatury płynięcia olejów 

handlowych, podawana jest jej wartość jedynie dla olejów opałowych, która wynosi 

zgodnie z normą PN-C-96024:2011 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” maksymalnie -

20ºC. Dla handlowych olejów napędowych podawana jest temperatura zablokowania 

zimnego filtru, według której określa się gatunki ON. Ze względu na fakt, że temperatura 

zablokowania zimnego filtra powinna być wyższa od temperatury krzepnięcia, istnieje 

możliwość, że otrzymana frakcja olejowa mogłaby zostać zakwalifikowana do jednego z 

gatunków dla klimatu umiarkowanego od A do E [12].  

Temperatura krzepnięcia benzyny handlowej nie jest podawanym przez producentów 

parametrem i zależy od jej składu, a w tym dodatków. Temperatura krzepnięcia otrzymanej 

w wyniku eksperymentu frakcji benzynowej jest dostatecznie niska, by zapobiec utracie 

płynności i zamarznięciu w zbiorniku paliwowym w każdych warunkach klimatycznych, 

wykluczając bieguny ziemskie. 

 

3.2. Odczyn wodny pH 

Wyniki badania odczynu wodnego pH frakcji benzynowej i oleju napędowego 

przedstawione są w Tabeli 16. 
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Tabela 16. Porównanie odczynu wodnego frakcji benzynowej i oleju napędowego. 

 

Rodzaj frakcji Benzyna ON 

pH 7 8 

 

Frakcja benzynowa oraz frakcja oleju napędowego mają zbliżony odczyn wodny pH, 

jednak odczyn wodny frakcji ON wskazuje na jego lekką zasadowość. Może być ona 

spowodowana obecnością amin, które są grupą związków organicznych, charakteryzującą 

się zasadowym charakterem i mającą możliwość przejścia do fazy wodnej. Związki amin, 

tak jak związki siarki, kwas stearynowy i oksygenowane oleje są stosowane w kompozycji 

składu opon samochodowych, co jest efektem powstawania związków tlenu i azotu [25].  

Większy udział amin we frakcji olejowej, uzyskanej na drodze procesu destylacji oleju 

popirolitycznego, warunkowany jest temperaturą wrzenia tej grupy związków. Pozostałe 

związki powstałe w procesie pirolizy, przenikające do fazy wodnej, mają neutralny lub 

lekko kwasowy charakter (kwasy karboksylowe, aldehydy, ketony, fenole, alkohole). 

Zgodnie z normą [10] zawartość alkoholi, które są związkami tlenowymi, dodawanymi 

w celu zwiększenia wartości liczby oktanowej benzyny, jest limitowana. Alkohole obecne 

w benzynie handlowej to alkohol metylowy (max. 3% (V/V)), etylowy (max. 5% (V/V)) 

oraz izopropylowy, izobutylowi, tertbutylowy, które sumarycznie z eterami i innymi 

związkami tlenowymi stanowią max. (max. 2,7% (m/m)). Mają one odczyn obojętny. W 

przypadku benzyn zawierających alkohole jako dodatek, niezbędne jest określenie 

temperatury rozdziału faz, gdyż alkohole są powodem podatności benzyny na rozdział z 

utworzeniem fazy alkoholowo-wodnej i węglowodorowej [7]. 

 

3.3. Gęstość 

Wyniki pomiaru gęstości oleju popirolitycznego, frakcji benzynowej i frakcji oleju 

napędowego zostały przedstawione w Tabeli 17. 
 

Tabela 17. Porównanie gęstości oleju popirolitycznego, frakcji benzynowej i oleju 

napędowego. 
 

Rodzaj frakcji d [g/cm3] 

Olej 

popirolityczny 
0,8879 

Benzyna 0,8740 

ON 0,9510 

 

Gęstość frakcji zależy od mas cząsteczkowych związków wchodzącej w jej skład. Na 

podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, że wartość gęstości wyjściowego oleju 

popirolitycznego jest wyższa od gęstości frakcji benzynowej oraz niższa od gęstości frakcji 

oleju napędowego.  

W pracy naukowej [13] uzyskano gęstości 0,740 g/cm3 w przypadku frakcji 

benzynowej oraz 0,825 g/cm3 w przypadku frakcji ON. W niniejszej pracy produktem były 

cięższe frakcje, aczkolwiek nie został przeprowadzony proces odsiarczania, co 
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prawdopodobnie w znacznym stopniu wpłynęło wpływ na uzyskane wyniki. Nie są one 

zgodne z normami, regulującymi właściwości paliw. Gęstość frakcji ON jest wyższa o 

0,106 g/cm3 od górnej granicy gęstości dla handlowego ON, natomiast gęstość frakcji 

benzynowej o 0,099 g/cm3 od górnej granicy gęstości dla benzyny handlowej. Paliwa o 

zbyt dużej gęstość mogą stanowić problem podczas odparowania paliwa i tworzenia 

mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku, skutkując nieprawidłowymi osiągami i 

zużyciem paliwa [7]. 

3.4. Lepkość frakcji oleju napędowego 

Wyniki pomiaru lepkości oleju popirolitycznego oraz frakcji oleju napędowego zostały 

przedstawione w Tabeli 18. 
 

Tabela 18. Porównanie lepkości oleju popirolitycznego i frakcji oleju napędowego. 

 

Rodzaj frakcji t [s] v [mm2/s] Średnia v 

Olej 

popirolityczny 

 

265,65 14,9906 
15,00 

 
266,06 15,0138 

ON 

 

189,19 10,6760 
10,62 

187,31 10,5699 

 

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że lepkość frakcji oleju 

napędowego jest ok. 1,4 razy niższa od lepkości wyjściowego oleju popirolitycznego. Fakt 

ten znajduje uzasadnienie w przebiegu procesu destylacji. Po uzyskaniu frakcji oleju 

napędowego, w kolbie destylacyjnej pozostała reszta oleju popirolitycznego, która nie 

została przedestylowana. W krótkim czasie pozostałości te spolimeryzowały. W ich 

składzie znajdowały się związki o małej lotności, wysokiej temperaturze wrzenia i dużej 

masie cząsteczkowej (jak na przykład skondensowane węglowodory poliaromatyczne lub 

żywice węglowodorowe), które zawarte były w oleju popirolitycznym. Lepkość frakcji ON 

jest ponad dwukrotnie wyższa od górnej granicy lepkości zgodnej z normą [12], co 

oznacza, że więcej energii byłoby tracone w procesach przetłaczania i wtryskiwania paliwa 

niż przy użyciu oleju o optymalnych właściwościach reologicznych. 

 

3.5. Zawartość wody 

Wyniki badania zawartości wody we frakcji benzynowej, oleju napędowego oraz 

benzyny osuszonej zostały przedstawione w Tabeli 19. 
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Tabela 19. Porównanie zawartości wody we frakcji benzynowej, benzyny osuszonej 

bezwodnym siarczanem(VI) sodu oraz frakcji oleju napędowego. 

 

Rodzaj frakcji 
Zaw. wody 

[ppm] 

Średnia zaw. wody 

[ppm] 

Średnia zaw. wody 

[%] 

Benzyna osuszona 

 

 

 

 

 

55909 37384,67 

 

 

 

 

 

3,74 

 

 

 

 

 

53037 

22344 

16351 

46839 

29828 

Benzyna 

nieosuszona 

 

1062,2 
1053 

 

0,11 

 1043,9 

ON 

 

 

648,03 640 

 

 

0,06 

 

 

615,79 

656,41 

 

Najmniejszą zawartością wody, na podstawie wyników doświadczenia, cechowała się 

frakcja oleju popirolitycznego (0,064%). Jest to spowodowane temperaturą wrzenia wody, 

która w warunkach ciśnienia atmosferycznego wynosi 100ºC, co spowodowało, że 

większość wody zawartej w oleju popirolitycznym, została odebrana jako składnik frakcji 

benzynowej. Analizując wyniki można zauważyć, że frakcja benzyny nieosuszonej 

bezwodnym siarczanem(VI) sodu zawiera mniejszy udział wody niż frakcja benzyny 

osuszonej. Ze względu na dużą higroskopijność siarczanu(VI) sodu, prawdopodobnie jego 

niewielka część wraz ze związaną wodą, pochodzącą z atmosfery, uległo rozpuszczeniu we 

frakcji benzynowej zawierającej wodę, zwiększając jej udział. 

Zawartość wody w benzynie handlowej nie jest regulowana, ponieważ po 

zastosowaniu alkoholu butylowego możliwe jest uniknięcie rozdziału benzyny na fazę 

alkoholowo-wodną i węglowodorową. Zawartość wody we frakcji ON ponad dwukrotnie 

przekracza zgodną z normą wartość, wynoszącą 200 ppm, co grozi korozją części układu 

wtryskowego, przyrostem populacji mikroorganizmów oraz wytrącaniem się kryształów 

powodujących blokadę filtrów oraz przewodów paliwowych i ułatwiających krystalizację 

parafin [11]. 

3.6. Liczba bromowa 

Wyniki przeprowadzonego badania liczby bromowej dla oleju popirolitycznego, frakcji 

benzynowej i frakcji oleju napędowego zostały przedstawione w Tabeli 20. 
 

Tabela 20. Porównanie wartości liczby bromowej dla oleju popirolitycznego, frakcji 

benzynowej oraz oleju napędowego. 

 

Rodzaj frakcji LB 

Olej popirolityczny 86,53 

 Benzyna 88,14 

ON 53,93 
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Analizując otrzymane wyniki można zauważyć, że olej popirolityczny cechuje się 

niższą wartością liczby bromowej od frakcji benzynowej oraz wyższą od frakcji oleju 

napędowego. Podobnie jak w przypadku wyników dotyczących gęstości można ten fakt 

wytłumaczyć odebraniem podczas procesu destylacji części olefin, cechujących się niższą 

temperaturą wrzenia, jako pierwszej frakcji benzynowej. 

 

3.7. Zawartość siarki 
 

Wyniki przeprowadzonego badania zawartości siarki dla oleju popirolitycznego, frakcji 

benzynowej i frakcji oleju napędowego zostały przedstawione w Tabeli 21. 
 

Tabela 21. Porównanie zawartości siarki dla oleju popirolitycznego, frakcji benzynowej i 

frakcji oleju napędowego. 

 

Rodzaj frakcji Zaw. S [ppm] Zaw. S [%] 

Olej popirolityczny 7835 0,78 

Benzyna 8475 0,85 

ON 8183 0,82 

 

Analizując otrzymane wyniki zauważono, że obie frakcje zawierają podobną ilość 

związków siarki, wynoszącą ok. 0,8%. Jest to znaczna ilość w porównaniu do wartości 

wynikającej z norm, dotyczących paliw handlowych (10 ppm). Siarka jest powodem 

toksyczności paliw, korozji metalowych powierzchni silnika, zagrożenia kwaśnymi 

deszczami w środowisku ze względu na przybieranie w procesie spalania formy tlenków 

SO2 i SO3 oraz zakłóceniami pracy sondy lambda i diagnostyki pokładowej pojazdu [7]. W 

silnikach o zapłonie samoczynnym obniża również efektywność katalizatorów DeNOx, i 

adsorberów NOx [11]. W tym przypadku niezbędne jest zastosowanie procesu odsiarczania 

uzyskanych frakcji po procesie destylacji lub bezpośrednio po procesie pirolizy opon. 

Przykładem katalizatora, który można byłoby zastosować jest 10% CaO, którego 

mechanizm działania i efekty zostały opisane w poprzedniej części niniejszej pracy. 

 

3.8. Działanie korodujące na płytce miedzianej 

Wygląd płytek miedzianych po zakończeniu badania działania korodującego frakcji 

benzynowej i oleju napędowego na miedź jest przedstawiony na Fot. 2. Wygląd płytek 

porównano ze wzorcem do klasyfikacji korozji (Fot. 3.) przypisano odpowiednio: 

⎯ płytkę, poddaną działaniu frakcji benzynowej do grupy 1a, 

⎯ płytkę, poddaną działaniu frakcji oleju napędowego do grupy 1b. 
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Fot. 2. Płytki miedziane po zakończeniu badania działania korodującego frakcji 

benzynowej (po prawej) i oleju napędowego (po lewej). 

 

 
 

Fot. 3. Wzorzec do klasyfikacji działania korozyjnego na płytkę miedzianą [22]. 

 

Zarówno frakcja benzynowa jak i frakcja oleju napędowego cechują się słabym 

działaniem korodującym na płytce miedzianej, które wynika z zawartości niezwiązanej 

wody w próbkach oraz obecności związków nienasyconych, które mogą ulegać utlenianiu i 

polimeryzacji. Korozję mogą powodować związki siarki, której zawartość została zbadana 

w pkt. 3.7. i określona jako niezgodna z normą. Działanie korodujące frakcji oleju 

napędowego jest nieznacznie większe, co może wynikać z większej zawartości 

wielkocząsteczkowych kwasów organicznych w próbce podczas badania. 
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3.9. Spektroskopia IR 
 

W wyniku przeprowadzonej analizy IR frakcji benzynowej i oleju napędowego, 

uzyskano widma, przedstawione na Rys. 15. 
 

Rys. 15. Porównanie widm IR frakcji benzynowej i oleju napędowego, uzyskanych w 

procesie pirolizy zużytych opon samochodowych. 
 

  
 

Tabela 22. Grupy związków węglowodorowych, zawarte we frakcji benzynowej i frakcji 

oleju napędowego, określone na podstawie charakterystycznych liczb falowych pasm, 

odczytanych z widm IR. 

 

Fra

kcja 

Położenie 

pasma, cm-1 

Przypisane 

pasma 
Grupy związków 

Ben

zyna 

3130-3000 =C-H rozc.* alkeny 

3050-3010 C-H rozc. zw. aromatyczne 

3000-2790 
C-H rozc. alkany  

O-H rozc. kw. karboksylowe 

2790-2650 S-H rozc. tiole, tiofenole, tiokwasy 

2400-2340 -C≡C-H rozc. alkiny 

1770-1680 
C-C rozc. (w 

pierścieniu) 
zw. aromatyczne 

1680-1630 C=O rozc. estry, kw. karboksylowe 

1630-1590 -C=C- rozc. alkeny 

1540-1490 
C-C rozc. (w 

pierścieniu) 
zw. aromatyczne 

1490-1420 C-H zgin.** alkany 

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

5001000150020002500300035004000

Tr
an

sm
it

an
cj

a 
[-

]

Liczba falowa [cm-1]

Frakcja benzynowa Frakcja ON



54 

 

1410-1350 C-N rozc. aminy aromatyczne 

1400-1050 S=O roz. 
sulfotlenki, sulfony, sulfoniany, chlorki sulfonylowe, 

pierwszorzędowe sulfonamidy, drugorzędowe sulfonamidy 

1050-950 C-N rozc. aminy alifatyczne 

930-910 C-O rozc. kw. karboksylowe, alkohole, estry 

930-680 =C-H zgin. alkeny 

850-680 
C-H zgin. 

poza płaszcz 
podstawione zw. aromatyczne 

ON 

3450-3350 O-H rozc. alkohole, fenole 

3330-3100 N-H rozc. aminy I- i II- rzędu, amidy I- i II-rzędu 

3130-3005 =C-H rozc. alkeny 

3050-3005 C-H rozc. zw. aromatyczne 

3005-2760 
C-H rozc. alkany,  

O-H rozc. kw. karboksylowe 

2770-2700 S-H rozc. tiole, tiofenole, tiokwasy 

1980-1800 
C-C rozc. (w 

pierścieniu) 
zw. aromatyczne 

1800-1755 C=O rozc. estry, kw. karboksylowe 

1670-1560 -C=C- rozc. alkeny 

1560-1490 
C-C rozc. (w 

pierścieniu) 
zw. aromatyczne 

1500-1410 C-H zgin.** alkany 

1410-1350 C-N rozc. aminy aromatyczne 

1340-1000 S=O roz. 
sulfotlenki, sulfony, sulfoniany, chlorki sulfonylowe, 

pierwszorzędowe sulfonamidy, drugorzędowe sulfonamidy 

990-940 C-N rozc. aminy alifatyczne 

930-900 C-O rozc. kw. karboksylowe, alkohole, estry 

930-670 =C-H zgin. alkeny 

860-670 
C-H zgin. 

poza płaszcz 
podstawione zw. aromatyczne 

* rozc. – rozciągające 

** zgin. – zginające 

 

Widma IR frakcji benzynowej oraz frakcji oleju napędowego przybrały zbliżony 

przebieg. Różnice występują jedynie na początku w położeniu pasm 3400 – 3100 cm-1 i 

dotyczą obecności we frakcji ON takich grup związków, jak: alkohole, fenole, aminy I- i 

II- rzędu, amidy I- i II-rzędu (Tabela 22.). Jest to prawdopodobne z uwagi na lekko 

zasadowy odczyn wodny frakcji ON. Pozostałe oznaczone grupy związków organicznych 

występują w obydwu frakcjach. 
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3.10. Prężność par, E70, E100, E150, FBP, indeks lotności VLI dla frakcji 

benzynowej 

Z przeprowadzonego badania prężności par frakcji benzynowej wynika, że: 

𝑉𝑃 = 11,1 𝑘𝑃𝑎 

Przebieg destylacji frakcji benzynowej z uwzględnieniem temperatury początku i 

końca destylacji został przedstawiony w Tabeli 23. 

 

Tabela 23. Przebieg destylacji frakcji benzynowej, przedstawiający zależność objętości 

pozyskanego destylatu [ml] od temperatury [°C]. 

 

V [ml] T [°C] 

IBP 65 

5 100 

10 117 

15 129 

20 141 

30 168 

40 185 

50 207 

6 239 

70 261 

80 289 

85 298 

90 314 

95 323 

FBP 331 

 

Tabela 24. Wartości właściwości dotyczących lotności frakcji benzynowej. 

 

E70 1% 

E100 5% 

E150 22% 

%(V/V) dest 95% 

%(V/V) pozost - 

%(V/V) strat - 

 

Przeprowadzony eksperyment wskazuje, iż proces destylacji cieczy popirolitycznej w 

celu odebrania frakcji benzynowej i frakcji ON został wykonany niedokładnie, ponieważ 

temperatura końca destylacji frakcji benzynowej zgodnie z normą powinna wynosić 

210°C, natomiast destylat odbierany był do temperatury 331°C. Nie udało się oznaczyć 

procentowego ułamka objętościowego pozostałości oraz strat poniesionych w procesie 

(Tabela 24.), ponieważ pozostałości spolimeryzowały w kolbie destylacyjnej, 

uniemożliwiając przeniesienie i zważenie. Możliwe było uniknięcie takiej sytuacji poprzez 

zważenie kolby przed procesem oraz po procesie. Próbka, poddawana procesowi destylacji 
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powinna być również pozbawiona wody, a na podstawie poprzedniego doświadczenia, 

polegającego na oznaczeniu wody wiadomo, że warunek ten nie został spełniony. 

Porównując otrzymane wyniki z normą regulującą właściwości benzyn handlowych 

[10], wartość prężności par otrzymanej frakcji benzynowej jest ponad czterokrotnie 

mniejsza od dolnej, wymaganej granicy dla okresu letniego. Parametry dotyczące składu 

frakcyjnego (E70, E100, E150) przyjmują skrajnie niskie wartości, a temperatura końca 

destylacji przekracza wartość zgodną z normą o 121ºC. Otrzymane wartości świadczą o 

tym, że w skład frakcji benzynowej wchodzą węglowodory o nieoptymalnej temperaturze 

wrzenia, co w przypadku użycia frakcji jako paliwa spowodowałoby niemożność rozruchu 

silnika. 

3.11. Analiza FIA frakcji benzynowej 
 

Wyniki przeprowadzonej analizy FIA frakcji benzynowej zostały przedstawione w 

Tabeli 25. 

 

Tabela 25. Porównanie zawartości grup węglowodorów (aromatów, olefin i parafin) w 

próbce frakcji benzynowej, wyrażonych ułamkami objętościowymi w procentach, 

zbadanych w drodze analizy FIA. 
 

Grupa związków Długość strefy, cm Ułamek objętościowy, % (V/V) 

Aromaty 2,2 6,94 

Olefiny 23,7 74,76 

Parafiny 5,8 18,30 

Suma 31,7 100 

 

Analizując otrzymane wyniki można stwierdzić, że największy udział we frakcji 

benzynowej stanowią olefiny (ok. 75% (V/V)), a najmniejszy związki aromatyczne (ok. 

7% (V/V)). Duża zawartość związków olefinowych w cieczach potwierdzona została 

analizą liczby bromowe (pkt. 3.6.). 

4. Porównanie właściwości frakcji benzynowej oraz frakcji oleju napędowego z 

wartościami wynikającymi z norm PN-EN 228:2013-04 i PN-EN 590:2013-12  

 

Tabela. 26. Porównanie właściwości frakcji benzynowej uzyskanej w procesie pirolizy 

zużytych opon samochodowych z właściwościami benzyny handlowej, wynikającymi z 

normy PN-EN 228:2013-04 [10]. 

 

Właściwość 
Jednost

ki 

Wartości 

Metody badań Benzyna 

popirolityczna 

Benzyna 

handlowa 

Gęstość (w temp. 15°C) kg/m3 874,0 720,0 - 770,0 EN ISO 3675 

Zawartość siarki 
mg/kg 8475 10 

PN-EN 

24260:2002 

Wygląd  

ciemny, jaśnieje 

po wstrząśnięciu 

jasny i 

przezroczysty 
Ocena wizualna 

Zawartość węglowodorów typu: %(V/V) 
 

 PN-EN ISO 

15553:2009  - olefiny 
 

74,76 max. 18 
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- aromaty %(V/V) 6,94 max. 35 

Badanie działania korodującego 

na płytce miedzianej (3 h w temp, 

50°C) 

klasa 1a klasa 1 

EN ISO 2160 

Prężność par, VP 

kPa 11,1 

45,0 - 60,0 

letni 

EN 13016-

1:2009  

45,0 - 90,0 

przejściowy 

60,0 - 90,0 

zimowy 

E70 

%(V/V) 1 

22,0 - 50,0 

letni 

EN ISO 

3405:2004  

24,0 - 52,0 

przejściowy 

24,0 - 52,0 

zimowy 

E100 %(V/V) 5 46,0 - 72,0 

E150 %(V/V) 22 min. 75,0 

FBP °C 331 max. 210 

Pozostałość po destylacji 
%(V/V) 

pozostałość 

spolimeryzowała 
max. 2 

Indeks lotności, VLI 

Indeks, 

max 
118 

max. 1164 

przejściowy 

VLI = 10 

DVPE + 7 E70 

Zawartość wody  
%(m/m) 0,105 max. 15,0 

PN-EN ISO 

12937:2005 

 

Porównanie wyników przeprowadzonych doświadczeń z wartościami określonymi 

normą dla benzyny handlowej, zebranych w Tabeli 26., pozwala na ocenę jej przydatności 

jako paliwo silnikowe. Analizując tabelę można zauważyć, że jedynie zawartość związków 

aromatycznych we frakcji oraz działanie korodujące na płytce miedzianej przybiera 

wartość akceptowalną dla benzyny handlowej według normy. Pozostałe właściwości nie są 

zgodne z wymaganiami. Wartość gęstości jest o 104 kg/m3 wyższa niż górna, akceptowana 

granica dla benzyny handlowej. Otrzymana frakcja benzynowa zawiera zbyt duży udział 

węglowodorów olefinowych oraz cechuje się zbyt niską wartością prężności par, E70, 

E100, E150. Tak niska wartość prężności par mogłaby uniemożliwić rozruch silnika. Fakty 

te uniemożliwiają wykorzystanie otrzymanej frakcji benzynowej jako paliwa. Ze względu 

na wysoką zawartość siarki, w przypadku użycia paliwa np. w drodze rozruchu silnika 

przy użyciu benzyny handlowej, a następnie dodania frakcji benzynowej, metalowe części 

silnika skorodowałyby w krótkim czasie, do środowiska zostałaby wyemitowana duża 

ilość SO2 i SO3, co jest niedopuszczalne ze względu na jego ochronę, a sonda lambda 

mogłaby ulec uszkodzeniu. 
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Tabela 27. Porównanie właściwości frakcji oleju napędowego uzyskanego w procesie 

pirolizy zużytych opon samochodowych z właściwościami oleju handlowego, 

wynikającymi z normy PN-EN 590:2013-12 [12]. 

 

Właściwość Jednostki 

Wartości 
Metody 

badań ON 

popirolityczny 

ON 

handlowy  

Gęstość (w temp. 15°C) 
kg/m3 951,0 

820,0 - 

845,0 

EN ISO 

3675 

Zawartość siarki 

mg/kg 8183 10 

PN-EN 

24260:20

02 

Zawartość WWA %(m/m) 3,75 max. 8,0 IR 

Zawartość wody 
mg/kg 640 max. 200 

EN ISO 

12937 

Badanie działania korodującego 

na płytce miedzianej (3 h w temp, 

50°C) 

klasa 1b klasa 1 
EN ISO 

2160 

Lepkość  (w temp. 40°C) 
mm2/s 10,623 

2,000 - 

4,500 

EN ISO 

3104 

 

Porównując właściwości otrzymanej frakcji oleju napędowego ze znormalizowanymi 

właściwościami handlowego oleju napędowego, zebranymi w Tabeli 27., można 

zauważyć, że podobnie jak w przypadku frakcji benzynowej klasa działania korodującego 

na płytce miedzianej zgadza się z klasą, uregulowaną normą dla ON. Pozostałe 

właściwości nie spełniają wymagań normy. Gęstość otrzymanej frakcji ON przekracza 

górną granicę gęstości o 106 kg/m3, natomiast lepkość o ponad 6 mm2/s. Zawartość wody 

w uzyskanej frakcji olejowej jest ponad 3 razy wyższa od dopuszczalnej, co zwiększa 

ryzyko korozji elementów układu paliwowego, natomiast wysoka temperatura krzepnięcia 

oleju uniemożliwiłaby rozruch silnika w okresie zimowym, kiedy to temperatura powietrza 

w klimacie polskim może przekroczyć -20°C. 

Obie otrzymane w drodze eksperymentu frakcje powinny zostać poddane procesowi 

odsiarczania. Możliwą do zastosowania metodą jest użycie katalizatora, opisanego w pracy 

naukowej [13]. W celu poprawy właściwości frakcji do stopnia pozwalającego na ich 

użycie jako paliw silnikowych, sugeruje się zmieszanie frakcji z paliwami handlowymi w 

stosunkach: 

⎯ 5%, 10%, 20% lub 50% (m/m) frakcji benzynowej w stosunku do benzyny 

handlowej; 

⎯ 50%, 70% lub 90% (m/m) frakcji ON w stosunku do oleju napędowego. 

Sugestie te bazują na właściwościach frakcji ON bardziej podobnych do właściwości 

handlowego ON niż właściwości frakcji benzynowej do benzyny handlowej. Silnik 

uruchomiony za pomocą handlowego ON, a następnie wypełniony otrzymaną frakcją ON 

prawdopodobnie byłby w stanie wykonywać pracę, w przeciwieństwie do tak zastosowanej 

frakcji benzynowej, która charakteryzuje się bardzo małą lotnością. 
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IV. Wnioski 
 

W celu zbadania możliwości zastosowania oleju popirolitycznego z opon 
samochodowych jako dodatek do paliw, przeprowadzono eksperyment, polegający na 

poddaniu procesowi pirolizy ścieru z opon samochodowych, w celu uzyskania cieczy 
popirolitycznej, a następnie przedestylowaniu jej na dwie frakcje: benzynową oraz oleju 

napędowego. Właściwości frakcji porównano z wymaganiami dla benzyny bezołowiowej i 

oleju napędowego, wynikającymi z norm europejskich (PN-EN 228:2013-04 „Paliwa do 
pojazdów samochodowych – Benzyna bezołowiowa – Wymagania i metody badań” oraz 

PN-EN 590:2013-12 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – 
Wymagania i metody badań”), na podstawie serii badań laboratoryjnych, obejmujących dla 

frakcji benzynowej: 

⎯ parametry określające lotność: prężność par VP, E70, E100, E150, FBP, indeks 
lotności VLI, 

⎯ temperaturę krzepnięcia, 

⎯ odczyn wodny pH,  
⎯ gęstość, 

⎯ zawartość wody, 

⎯ liczbę bromową,  

⎯ zawartość siarki,  
⎯ spektroskopię IR, 

⎯ działanie korodujące na płytce miedzianej, 

⎯ wstrzykową analizę przepływową (FIA); 
oraz dla frakcji oleju napędowego: 

⎯ temperaturę krzepnięcia, 

⎯ odczyn wodny pH,  
⎯ gęstość, 

⎯ zawartość wody, 

⎯ liczbę bromową,  

⎯ lepkość, 

⎯ zawartość siarki,  
⎯ spektroskopię IR, 

⎯ działanie korodujące na płytce miedzianej. 
 

Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano następujące wnioski: 

• W wyniku przeprowadzonego procesu pirolizy zużytych opon samochodowych 

otrzymano jako główny produkt olej popirolityczny z wydajnością 48,93%.  

• W wyniku poddania otrzymanego oleju popirolitycznego procesowi destylacji, 

otrzymano dwie frakcje: frakcję benzynową z wydajnością 58,3% oraz frakcję 

oleju napędowego z wydajnością 25,3%. 

• Na podstawie przeprowadzonych badań właściwości otrzymanej frakcji 

benzynowej, stwierdzono, że: 

⎯ Temperatura krzepnięcia umożliwia pracę silnika we wszystkich klimatach, 

za wyjątkiem biegunowych. 

⎯ Odczyn wodny pH jest neutralny. 

⎯ Gęstość jest niższa od gęstości oleju popirolitycznego, aczkolwiek 

przekracza wartość, zgodną z normą dla benzyny handlowej. 
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⎯ Zawartość wody we frakcji benzynowej jest duża i wynosi 0,105% (m/m), 

co może być powodem wystąpienia problemów z pompowaniem paliwa i 

jego magazynowaniem w warunkach niskotemperaturowych.  

⎯ Zawartość siarki jest ponad 800 razy wyższa od dopuszczalnej wartości, a 

przez to niezgodna z normą dla benzyny handlowej. 

⎯ Działanie korodujące na płytce miedzianej jest nieznaczne i kwalifikuje się 

do grupy, zgodnej z normą dla benzyny handlowej. 

⎯ Na podstawie wyników otrzymanych na drodze spektroskopii IR, wykryto 

następujące grupy związków: alkany, alkeny, alkiny, związki aromatyczne, 

kwasy karboksylowe, alkohole, aminy, amidy, estry, związki zawierające 

siarkę.  

⎯ Proces destylacji frakcji benzynowej wskazał, że wartości parametrów E70, 

E100, E150 oraz VP przybrały wartości niższe od wartości zgodnych z 

normą dla benzyny handlowej, co implikuje możliwość wystąpienia 

trudności rozruchu silnika. 

⎯ Największy udział w składzie frakcji benzynowej stanowią olefiny, a 

najmniejszy związki aromatyczne. Udział olefin jest wyższy od wartości 

uregulowanej normą dla benzyny handlowej, natomiast udział aromatów 

jest z nią zgodny. 

⎯ Użycie frakcji benzynowej jako paliwa mogłoby spowodować: brak 

możliwości rozruchu silnika, korozję metalowych elementów, emisje SOx 

do środowiska oraz uszkodzenie sondy lambda. 

• Na podstawie przeprowadzonych badań właściwości otrzymanej frakcji oleju 

napędowego, stwierdzono, że: 

⎯ Temperatura krzepnięcia uniemożliwia pracę silnika w klimacie 

umiarkowanym w okresie zimowym. 

⎯ Odczyn wodny pH jest lekko zasadowy. 

⎯ Gęstość jest wyższa od gęstości oleju popirolitycznego i przekracza wartość 

zgodną z normą dla oleju napędowego. 

⎯ Lepkość jest niższa od lepkości oleju popirolitycznego, ale przekracza 

wartość zgodną z normą dla oleju napędowego. 

⎯ Zawartość wody jest wyższa od wartości zgodnej z normą dla oleju 

napędowego. 

⎯ Wartość liczby bromowej jest niższa od wartości zbadanej dla oleju 

popirolitycznego, co wskazuje na niższą zawartość olefin.  

⎯ Zawartość siarki jest ponad 800 razy wyższa od dopuszczalnej wartości, a 

przez to niezgodna z normą dla oleju napędowego.  

⎯ Działanie korodujące na płytce miedzianej jest słabe i kwalifikuje się do 

grupy zgodnej z normą dla oleju napędowego. 

⎯ Na podstawie wyników otrzymanych na drodze spektroskopii IR, wykryto 

następujące grupy związków: alkany, alkeny, związki aromatyczne, kwasy 

karboksylowe, alkohole, fenole, aminy, amidy, estry, związki zawierające 

siarkę. 

⎯ Użycie frakcji ON jako paliwa mogłoby spowodować: korozję metalowych 

elementów silnika, obniżenie efektywności katalizatora DeNOx oraz 

adsorbera NOx, blokadę filtrów w niskich temperaturach przez kryształy 

wody i parafin oraz utratę energii w procesach przetłaczania i wtryskiwania 

paliwa z uwagi na dużą lepkość. 
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• Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że otrzymana frakcja 

benzynowa oraz frakcja oleju napędowego nie znajdują zastosowania jako paliwo 

samochodowe, ponieważ posiadają właściwości niezgodne z normami je 

regulującymi. Niezbędna jest odpowiednia rafinacja otrzymanych frakcji poprzez 

przeprowadzenie procesu odsiarczania i ponowne zbadanie ich właściwości na 

drodze eksperymentalnej. W celu poprawy właściwości użytkowych, sugerowane 

jest zmieszanie frakcji z paliwami handlowymi w stosunkach: 

⎯ 5%, 10%, 20% lub 50% (m/m) frakcji benzynowej w stosunku do benzyny 

handlowej; 

⎯ 50%, 70% lub 90% (m/m) frakcji ON w stosunku do oleju napędowego. 
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