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!,W tym kontekScie jest zupe!nie
, niezrozumia!e niedopuszcza
t nie przez lnspekqe Handlowa
~ akredytowanych, a wiec 0 pot-
~ wierdzonych kompetencjach i nie pod le-

(JCljC)cychwp!ywom z zevvnatrz ~ laborato-
riow polskich rafinerii ~ do krajowego syste-
mu kontroli jakosci paliw To wlasnie labora-
toria rafinerii posiadaja odpowiednie wypo-
sazenie pomiarowe (w tym m. in. szczeg61-
nie kosztowne silniki do oznaczania liczby
cetanowej i oktanowej). Do tego pracuja
(me przez ca!y tydzien od rana do wieczora.
L.;'/sponuj'1 tez doswiadczona kadra wyko-
nawcowanaliz.
PisZE;ten artyku! z mieszanymi uczuciami .

Z jednej strony ~ chcia!bym t'1 droqa przy-
czynic siE; do wyeliminowania procederu
falszowania paliw lub uzywania "paliw zas-

~ ryzyka"
'.przez BP,
irn, Shell,
o porozu-
2 stacjami
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Sposoby i skutki falszowania
paliw silnikowych oraz metody
wykrywania (Cz.l)

Grupa Lotos, podobnie jak kazda rafineria, jest zyvvotnie zainteresowana
zlikwidowaniem procederu fatszowania paliw Zawsze bowiem, choc
w roznym stopniu, skutki dotykajq w sposob ujemny rafinerii. Oszuso fat-
szujqcy paliwo tiumacza sie na oqol, ze "takie paliwo otrzymali z rafinerii
X", Czesto tez fatszujq oryginalne swiadectwa jakosci, wydane przez
rafineri~ dla szarzy paliwa w petni zgodnego z wymaganiami. W konsek-
wencji, mimo ze w sposob niezawiniony, zawsze cierpi opinia 0 jakosci
paliw konkretnej rafinerii,

tepczych' przez uzytkovvnikow pojazd6w
Z drugiej strony ~ nie chciatbym, aby za-
mieszczone tu informacje mog!y posiuzyc
jak swego rodzaju "sci'1ga" dla potencjalnych
i "aktywnych" fa!szerzy paliwa. Po rozwa-
zeniu wszystkich argument6w za i przeciw,
doszed!em do wniosku, ze publikacja po-
winna przyniesc wiE;cej pozytywnych skut-
k6w, a efektywna walka z fa!szerzami po-
winna poleqac przede wszystkim na sku-
tecznym sciganiu tego procederu i stosowa-
niu dotkliwych sankcji
Jednoczesnie, gdy uzytkovvnicy pojazd6w

beda lepiej poinformowani, co rnoze ich
czekac ze strony oszust6w i w jaki spos6b
mozna zidentyfikowac, chociaz w niekt6rych
przypadkach, sfa!szowanie paliwa, tatwiej
powinni sie chronic przed falszerzarni. Przy
czym najskuteczniejszym sposobem ochrony

dr hab. inz. Marian Kaminski
Pracownik naukowy Katedry (hemii Analityunej

Politechniki Gdanskiej; specjalista
w Lotos Lab. Sp.z o. o. i rzeuoznawca ds. paliw

i olej6w Inspekcji Handlowej, wsp6tpracuje z dziatem
technologiunym, pionem produkcji oraz wydziaiem

komponowania paliw rafinerii w Gdanska.
Prywatnie - doswiadczony kierowca.

jest korzystanie jedynie ze stacji benzyno-
wych, sprzedejacych wylacznie paliwo otrzy-
mane z rafinerii, bowiem do rafinerii docie-
raj'1 tez sygnaty, ze nie wszystkie hurtownie
sq uczciwe.
Oto kilka pytan i odpowiedzi, zawieraj'1cych

informacje zwazane z problemem fa!szowa-
nia paliw CzE;SCtych informacji moze byc
oczywista dla Czytelnika bedaceqo wiasci-
cielem stacji lub kierowca, zvvlaszcza zazna-
jomionego z tematyka wlasciwosci i metod
badania paliw Mam jednak nadzieje, ze tekst
bedzie przestroqa dla zbyt !atwowiernych
kierowc6w nabywaj'1cych tanie paliwo z tzw.
"drugiej rek" oraz ze okaze siE; interesujaca
i przydatna dla pozosta!ych czytelnik6w
Chcia!bym tez przyczynic siE; t'1 drog'1 do
utrudnienia fa!szowania paliw oraz do obale-
nia kilku "obiegowych mitow'

• Metody fatszowania paliw i skutki
dla silnika oraz uiytkownika pojazdu

1Czy paliwo silnikowe 0 parametrach
zgodnych z aktualnymi wymaganiami

norm PN-EN (benzyna ~ PN-EN 222, olej
napedowy ~ PN-fN 590, LPG do silnik6w
spalinowych ~ PN-EN 589) rnoze bye przy-
czyn'1 problem6w eksploatacyjnych z silni-
kiem lub pojazdem?

Nie, to jest niemozlivve, rovvniez wtedy, gdy
benzyna zawiera dodatek do 5 proc. bez-
wodnego etanolu lub innych (zgodnych
z norma) dodatk6w tlenowych (MTBE ~ eter
metylowo ~ tertbutylowy, ETBE .- eter ety-
Iowa ~ tertbutylowy, itp.). Kazde zmieszanie
w zbiorniku stacji paliw dw6ch partii tego
samego typu paliwa zgodnych z wymaga-
niami, musi w efekcie dawac rnieszanine
takze odpowiadajaca wymaganiom norrny
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2 Czy takie problemy moze spowodowac
sfalszowane paliwo? Czy paliwo bywa

falszowane poprzez dodawanie do niego
wody?
Sfalszowane paliwo bardzo czesto powo-

duje problemy eksploatacyjne pojazdu,
a nawet maze stac si~ przyczynq awarii silni-
ka alba innych modul6w ukladu napedo-
wego pojazdu. Jest jednak mitem, ze jed-
nym ze sposob6w falszowania paliwa silni-
kowego jest dodawanie wady do paliwa.
Taki proceder nie ma "ekonomicznego sensu"
dla faiszujaceqo. Woda rozpuszcza si~ w tak
malym stopniu w cieklych w~glowodorach
(do ok. 150 ppm, tzn. 0.015 proc.). ze nie
moze sie opiacac jej dodawanie do paliwa.
I\!awet w benzynie z dodatkiem ok. 5 proc.
etanolu, rozpuszczaloosc wady nie prze-
kracza 350 - 500 ppm, tzn. 0.035 do 0.05
proc.. W6wczas, jednak, woda w postaci dru-
giej fazy cieklej powoduje ekstrakqe etanolu
do fazy wodnej, przez co 'wady' jakby przy-
bywa.
Obecnosc w paliwie wody czy ewentualnie

- ekstraktu etanolu do wody, powoduje
nier6wnq prace silnika, a w zimie woda,
obecna na dnie zbiornika paliwa moze unie-
mozliwc uruchomienie silnika. Dodawanie
wody do paliwa jest wi~c nie tylko nieopla-
calnym, ale i natychmiast wykrywalnym
przez uzytkownika sposobem "falszowania"
paliwa.

3 Dlaczego wi~ zdarzeja si~ niekiedy
problemy z obecnosda wody w ben-

zynie i trzeba zastosowac zakupiony w stacji
paliw specyfik "odwadniajqcyl'?
Trzeba parnietac, ze do zbiornika paliwa na

stacji benzynowej, jak i w samochodzie dos-
taje sie wilgotne powietrze atmosferyczne,
z kt6rego moze kondensowac vvilqo; na zim-
nych wewnetrzoych sciankach zbiomika. Przy
praktycznym braku rozpuszczalnosd wady w
paliwie, osadza sie ana na dnie. W konsek-
wencji, szczeg61nie zbiorniki podziemne stacji
benzynowych nalezy okresowo odvvadniac.
Gdy wiasckiel 0 tym zapomina, kierowca ma
problemy.

4 Z jakiego rodzaju problemami nalezy si~
liczyc stosejac paliwo sfafszowane

w spos6b "przyzwoity', a wi~ "niedestruk-
cyjny'?
Nalei:y liczyc sie ze zwiekszonym zui:yciem

paliwa, niekorzystnq dynamikq i nier6wnq
praca silnika, przyspieszonym zuzyciem silni-
ka, zwiekszona toksycznoscia spalin, jednak
w kr6tkim okresie nie powinna nastapic awaria.
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5 Na czym polegajq owe "przyzwoite"
metody falszowania paliw silnikowych?

Metody te polegajq na dodawaniu, dos-
tepnych falszerzowi, komponent6w WEiglo-
wodorowych bqdz "dodatk6w tlenowych"
- material6w odpadowych przemyslu che-
micznego, koksochemicznego, petroche-
micznego alba rafineryjnego, badz produk-
t6w finalnych tych bra nz, a takze rozpusz-
czalnik6w organicznych alba lakierniczych,
frakcji z bezposredniej destylacji ropy naf-
towej. Sq tansze od paliwa, bo alba nie Sq
objete akcyzq, alba Sq sprowadzone niele-
galnie lub "p61Iegalnie" do kraju (np. jako
"surowiec dla przemyslu chemicznego",
objety niskim clem lub zwolniony z da), alba
po prostu sq skradzione przez zlodziei.
Wyniki badan laboratoryjnych pr6bek

sfalszowanego paliwa wykazujq zawsze, ze
jeden lub kilka parametr6w nie spelnia aktu-
alnych wymagan jakosdowych. NajczEisciej
jest to liczba oktanowa badawcza albo rno-
torowa liczba cetanowa, niekt6re z para-
metr6w destylacyjnych (dla benzyny: szcze-
g61nie wydajnosc destylacji do 1000e, albo
koncowa temperatura destylacji i preznos;
a dla olejow napedowych - szczeg61nie
koncowa, a czasem i poczqtkowa tempe-
ratura wrzenia).
Czasem, jak w przypadku sfalszowania

benzyny importowanym do Polski, tzw.
"pirokondensatem", benzyna taka zawiera
kilka procent rakotw6rczego benzenu (i pod
tym w.zgl~dem nie spelnia oficjalnych regu-
lacji zwiqzanych z ochronq zdrowia i sro-
dowiska) oraz trujqcy i rakotworczy latwo
polimeryzujqcy styren, a takze dieny. Taka
benzyna, badana w kr6tkim czasie po
"skomponowaniu", wykazuje zgodne z wy-
maganiami wartosci glownych parametrow
uzytkowych (Iiczby oktanowe, preznosc,
parametry destylacyjne, oqolna zawartosc
weqlowodorow aromatycznych itp.). Do-
piero wartosc, nieobjeteqo w Polsce syste-
mem kontroli jakosd paliw, parametru 0 po-
tocznej nazwie "okres indukcyjny" (tzn.
odpornosc na utlenianie) jest za niska,

Niekiedy sfalszowana benzyna wykazuje
nawet zaskakujqco "korzystne" wartosci niek-
torych pararnetrovv uzytkowych. Badalismy
np. niedavvno "benzyne bezolowiowq 95",
zakupionq na stacji. Dzi~ki temu, ze skladala
si~ praktycznie tylko z "dodatkovv tlenowych"
- wykazywala wartosc liczby oktanowej ba-
dawczei ok. 130, zamiast nieco ponad 95.
Stosowanie tej 'benzyny', szczeg61nie zasi-
lanie niq silnika chlodzonego powietrzem,
moze spowodovvac zniszczenie silnika.

6 Czy sa praktykowane "destrukcyjne"
metody fafszowania paliw? Czym mo-

gq skutkowaC? Na czym polegajq "tego ro-
dzaju" sposoby fafszowania ?
Niestety, takie metody falszowania paliwa

majq miejsce. W wielu przypadkach skut-
kowaly dotkliwa awariq silnika, powaznym
uszkodzeniem pompy wtryskowej alba
"tylko" unieruchomieniem silnika w czasie
jazdy i niernozliwoscia ponownego urucho-
mienia. Nawet gdy bezposrednio awaria nie
nastqpi, sfalszowane w ten sposob paliwo
powoduje istotne zmniejszenie czasu eks-
ploatacji silnika i koniecznosc znacznego
przyspieszenia wykonania remontu gl6wne-
go. Znany nam przyklad - w rezultacie za-
kupu sfalszowanego oleju napedoweqo sto-
sunkowo szybko nastqpilo zatarcie pomp
wtryskowych w kilku nowych samochodach
ciezarowych Volvo (na trasie: przystan pro-
mowa w Gdyni - miejscowosc na Gornym
Slqsku, gdzie majq baze),
Z naszych obserwacji wynika, ze obecnie

wiasnie falszowanie oleju napedoweqo jest
najwi~kszym problemem w Polsce. Falszo-
wanie benzyn jest wyraznie rzadsze niz
przed rokiem, a zwlaszcza przed kilku laty.
Do "destrukcyjnych" metod falszowania pali-

wa nalezy przede wszystkim zaliczyc, spoty-
kane coraz rzadziej, ale majqce i ostatnio
miejsce, "odbarwianie" lekkiego oIeju opalo-
wego, kt6ry jest nastepne sprzedawany jako
oIej nap~ovvy, tak przez stacje paliw, jak
i pokqtnych sprzedavvcow (np. "kierowca
zawodowy, ktoryzaoszczedzil olej napedowy),

Redakcja miesiecznika "Paliwa Plynne" pragnie zlozyc serdeczne podziekowania Panu Andrzejowi
larzebskiemu, ekspertowi ds. jakosd paliw z firmy "Expertise" za zaanqazowanie i wysilek merytoryczny
wiozony w przygotowanie Raportu nt. jakosd paliw w Polsce (w oparciu ° lkzne artykuly autorstwa
cenionych w branzy paliw postaci), kt6ry ukazai sie w dw6ch rzesdach w numerach 5 i 6 "Paliw Plynnych".
Szczeg61nepodziekowania naleza si~za rozpoznanie i usystematyzowanie zakresu akredytacji laboratori6w
badawczych w zakresie badania jakosci paliw cieklych,opublikowanych na stronie 17 majowego wydania
rniesierznika "Paliwa Plynne". Dzi~kiPanuAndrzejowi Jarzebskiernujako pierwsi opublikowalismy to unika-
towe zestawienie. Redakcja

"Ted
nianiu
kowyr
(zawiE
od faz
"sprze
wo. D
polegi
siarko.
"zakw
wedlu
teehnc
korozy
czy aiL
otrzyn
kowar
aqresy
doczr«
no orc
zatkan
tlokov,
oleju
+pocz.

komor
kow i ~
Wiad

nikow
ze na
rruqsce
skalEi -
nap~dc
'jasne" I
w'! "ei~
proznic
olej ba:
produk
zyna la
dukt" e
wego, .
turze b
jqeej 4C
odziwr
destylac
temper,
maze ~
w czasi,
Przede \
stanie n
eieni i v.
silnika 0

(

i spos.



,f

kazuje I
sci niek- t
adalismy ~

j.
.

'Wq 95",
skladala

nowych" t
~~~ ~~~ .....

!Inie zasi-
ietrzem, ,
ika'l

1
.1

waznvm
Nej albo
Iw czasie
f urucho-

f

waria nie
lb paliwo
zasu eks-

r
acznego

J gl6wne-
Itacie za-
iwego sto- ,
pe pomp ,I

bchodach ;
~stan pro-
b G6mym
I

le obecnie ;'
~wego jest,
te. Falszo-
:adsze niz
kilku laty.
irvaniapali-'
izye,spoty-
'i ostatnio
,eju opaio-
\wany jako

I~~!:~~~,I
;ap~owy').

•Andrzejowi
rerytoryczny
iy autorstwa
w Plynnych".
iaboratori6w
I

~gowydania
my to unika-

Redakcja

"Technologia produkcji" polega tu na utle-
nianiu czerwonego barwnika kwasem siar-
kowym, oddzieleniu fazy weqlowodorowej
(zawierajqcej jednak mikroernulsje kwasu)
od fazy kwasu siarkowego. W konsekwencji,
"sprzedane" zostaje silnie zakwaszone pali-
wo. Dodatkowa modyfikacja tej 'procedury"
polega na zobojetnieniu wapnem kwasu
siarkowego, obecnego w "produkcie". Taki
"zakwaszony olej napedowy', otrzymany
wedlug pierwszej odmiany "procedury
technologicznej" jest ciecza silnie agresywnq
korozyjnie wobec takich metali, jak zelazo
czy aluminium, natomiast "olej napedowy',
otrzymany wedlug "procedury zmodyfi-
kowanej", nie jest - co prawda tak silnie
agresywny korozyjnie, ale zawiera, niewi-
doczne golym okiem, mikro-ziarniste wap-
no oraz "gips" i moze latwo spowodowac
zatkanie dysz wtryskiwaczy oraz zatarcie
tlok6w pomp wtryskowych. Obie "odmiany
oleju napedoweqo" powoduja korozje
- pOCZqwSZYod zbiornika paliwa po vvnetrze
kornory spalania silnika, powerzchnie tlo-
k6w i pierscieni.
Wiadomo takze (chocby na podstawie wy-

nik6w badan pr6bek olejow napedovvych),
ze na naszej wschodniej granicy maja
rniejsce- prawdopodobnie na dose znacznq
skale - inne sposoby falszowania olejow
oapedowych. Mieszasi~ tam dose lepkie,
"jasne"komponenty, irnportowane pod naz-
Wq "ciezki olej opalowy" (w istocie rzeczy
prozniowy olej napedowv albo dose lekki
olej bazowy), z dose lekkimi i nisko lepkirni
produktami w rodzaju: benzyna ciezka, ben-
zyna lakiernicza albo nafta. Powstaje "pro-
dukt" 0 qestosd i lepkosci oleju napedo-
wego, jednak 0 bardzo wysokiej tempera-
turze blokady zimnego filtru, 0 przekracza-
jqcej 4000( temperaturze korica destylacji,
o dziwnyrn "bimodalnym" przebiegu krzywej
destylacji, a jednoczesnie 0 niskiej, z reguly,
ternperaturze zaplonu. Taki "olej napedowy
moze powodowac unieruchomienie silnika
w czasie jazdy, juz przy niewielkim mrozie.
przedewszystkim jednak powoduje on pow-
stanie nagar6w w silniku, zapieczenie piers-
cieni i wiele innych skutk6w szkodliwych dla
silnika oraz dla srodowiska i zdrowia.

Najnowsze wydawnictwo
Polskiej Izby Paliw Plynnychl

Poszczeqolne rozdziaty ksiazki zawleraja aktualne przepisy prawne oraz wskazowkf.'··
interpretacyjne.
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do wlascicieli i pracownikow stacji

paliw. Jako najobszerniejsze zrodto wiedzy fachowej skierowana jest takze do "
wszystkich firm i instytucji zwiqzanych z branza paliwowq.;~;
Nowoczesna stacja paliw powinna oferowac swym klientom nie tylko paliwo'·t

gwarantowanej jakosci, ale i szerokie mozliwosci skorzystania z calej gamy ustug
infrastruktury towarzyszacej stacji. 0 tym jak prowadzic nowoczesna stacje dowiedza]
si~ Paristwo z ••Nowej Encyklopedii Stacji Paliw". ~.

Zapraszamy!
Jezeli nie prenurneruja Paristwo .Paliw Ptynnych" oraz "Swiata Paliw" warto ztoiyc

takie zamowienie. Cena Encyklopedii bedzie 0 polowe nizsza.

~/] *~(I l~[t
Marian Kaminski

o metodyce badaiJ parametr6w uiytkowych
i sposobach identyfikacji falszowania paliw czyta)

w nestepnym numerze

Ola prenumerator6w .Paliw Plynnych"
(cena prenumeraty- 120 zt)

i "Swiata Paliw" (cena prenumeraty . 60 zt)

Tylko dla czlonk6w
Polskiej Izby Paliw Plynnych

~+VAT i koszty ptzesytki

Liczba egzemplarzy ograniczona.
Masz pytanie zadzwon - (22) 637 SO 77
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dr hab. inz. Marian Kaminski
Pracownik naukowy Katedry Chemii Analitycznej

Politechniki Gdanskie] specjalista
w Lotos Lab. Sp. z o. o. i rzeczoznawca ds. paliw

i olej6w Inspekcji Handiowej wspolpracuie z dzia!em
technologicznym, pionem produkqi oraz wydzialem

kornponowania paliw rafinerii w Gdansku
Prywatnie - doswiadrzony kierowca.

Jakimi metodami mozna stvvierdzic, ze paliwo jest sfatszowane i czy otrzy-
mane wyniki Sq w petni wiarygodne? Czy istnieje problem fatszowania
LPG do zasilania silnik6w spalinowych? Jak zbadac najwazniejsze wiasci-
wosci uzytkowe LPG? Na pytania odpowiada dr hab. inz. Marian Karninski -
- specjalista w Lotos Lab. Sp. z 0.0. i rzeczoznawca ds. paliw i olejow I
pekcji Handlowej.

yi skut
paliw silnikowych oraz metody
wykrywania (Cz.2)

Sq dwie grupy metod badan. pozwalajq-
cych stwierdzic, ze mamy do czynienia ze
sfalszowaniem paliwa

III Metody konwencjonalne

Do pierwszejgrupy naleza "ofkjalne" metody
kontroli jakosci paliwa, przywotane w od-
powiednich normach jakosci VVyniki badan
otrzymane tymi metodami sqcalkowicie vvia-
rygodne, szczeqolnie gdy badania wyko-
nywane sqprzezakredytowane laboratorium,
pracuJqce zgodnie z wymaganiami normy
Pt-J-U, :Sit1CC 17025 albo legitymujqce sie co
naJmniej certyfikatem zqodnosci z wymaga-
niami normy PN-EN-ISO 9001.

W rafinerii kazda nowa partia
wyprodukowanego paliwa zostaje
zbadana z zastosowaniem tych
"oficjalnych" metod. Na tej podsta-
wie wystawiane jest odpowiednie
Swiadectwo jakosci. Paliwo nie rnoze
opusoc zakiadu, jezeli chociaz jeden
parametr bytby niezgodny z wyma-
ganiami normy.

Odpowiednio do rodzaju paliwa konwen-
cjonalnymi metodami sq pomiar g~tosci,
rozkladu temperatury destylacji, zawartosci
grup vveqlowodorow zawertoso siarki, ben-
zenu, etanolu i innych dodatk6w tlenowych,
temperatury zaplonu, temperatury zabloko-
wania zimnego filtru, wlasnoso smarnych,
liczby oktanowej badawczej i motorowej,
liczby cetanowej, zawartosc: siarki, odpor-
nosci oksydacyjnej i inne. Zbadanie wsz:yst-
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kich wymaganych pa-
rarnetrow jedneJ tylko
probki paliwa jest sto-
sunkowo czasochlon-
ne i kosztowne oraz
wymaga posiadania
wielu aparatow anali-
tycznych oraz wyszko-
lonego i doswiadczo-
nego personelu

III Metody
"przesiewowe" - spektrofotometria

Do drugiej grupy nalezq szybkie metody
wykorzystania spektrofotometrii, wymaga-
jqce tylko jednego dose kosztownego apa-
ratu. Sq one stosowane takze w naszym la-
boratorium jako metody "przesiewowe", tzn.
pozwalaiace szybko stwierdzic, czy sfalszo-
wanie ma miejsce czy nie. Wyniki nie mogq
jednak stanowic dowodu ani bye podstawq
do sankcji. Sq to tzw. "chemometryczne",
tzn. korelacyjne metody oznaczania wartos-
ci najwazniejszych pararnetrow uzytkowych
paliwa, oparte na wykorzystaniu pomiaru
absorpcji svviatla dla kilku charakterysty-
cznych dtuqosci fali - w zakresie bliskiej, rza-
dziei sredniej podczerwieni (NIRalbo MlR).

Zasada postopowania polega na uprzed-
nim przygotowaniu wiarygodnego "rnodelu
ehemometrycznego", tzn. na utworzeniu
i sprawdzeniu poprawnosci optymalnych
postaei rownan korelacyjnych, utworzonych
z zastosowaniern bardzo wielu pr6bek
r6znych paliw. Pr6bki te powinny bye repre-

zentatyvvne dle zakresu zrniennoso w1asci-
vvosci paliw na okreslonym obszarze (co
najmniej po 50 - 100 probek palivvkazdeqo
rodzaju) W laboratorium trzeba zrnierzyc
ich uzytkovve parametry oraz wartosci
absorpcji swiatta dla okreslonych diuqosci
fali. Na tej podstawie wyznaczone zostaja -
z pornoca specjalistycznego oprogramowa-
nia - optymalne formy rowoan korelacyjnych.
Za pomoca tyeh rownan, po podstawieniu
vvartosciabsorpcji svviatiadla okreSlonychdtu-
gosci fal, zostajq obliczone prawidlowe war-
tosci konkretnych parametrow uZytkowych
(badawczej albo motorowej liczby oktano-
wej, liczby cetanowej, zawartoSci weqlovvo-
dor6w aromatycznych itd.).

Dla kolejnych pr6bek paliw wystarczy
zrnierzyc absorpqe swiatla dla tyeh samych
dlugosci fali. Nieznane parametry uzytkovve
badanego paliwa zostajq oznaczone (obli-
czone przez komputer) z wykorzystaniem
przygotowanych rovvnan korelacyjnych,
a "eala analiza trwa, w zeleznosci od rodza

ju aparatu, od 30 sekund do 3 minut i rnoz«
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Zestawienie przebieg6w widm absorpcji swiatla w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR),dla ok. 250 r6Znych
benzyn zgodnych i w niewielkim stopniu niezgodnych z wymaganiami jakosciowyrni - dane do opracowania
modelu chcmornetryczneqo pomiar6w uzytkowych benzyn, produkowanych w rafinerii Grupa LOTOSSA

bye wykonywana na terenie staqi paliw,
jezeli aparat stanowi wyposazenie pojazdu
sluzby kontro!ujqcej

Na rysunku zamieszczono, dla ilustraqi, na-
tozone "na siebie" widma ok 250 roznych
benzyn, uzyskane w zakresie bliskieJ pod-
czerwieni (NIR)

Do utworzenia modelu chemometryczne-
go vvybierane Sq takie wartosci dtuqoso fali,
dla kt6rych "najsilniej" absorpcja svviatla Jest
skorelowana z oznaczanym parametrem
uzytkowyrn Te optymalne vvartosci dluqosci
fali swiatla oraz najkorzystniejsze formuly
r6wnan korelacyjnych pozostaja tajemnicq
producenta oprogramowania fotometru.
Otrzymane wyniki Sq wiarygodne tylko dla
tych paliw, kt6rych wtasciwoscl znajdujq sie
w obszarze przygotowanego uprzednio
modelu. Przy czym jest on w ten spos6b
opracowany, ze uzytkovvnik otrzymuje do-
datkovva inforrnaqe, gdy wiasciwosci aktual-
nie badanej pr6bki znajdujq sie poza "ob-
szarem modelu" W razie takiego kornuni-
katu, trzeba "klasycznymi" metodami wg
PN-EN zbadac uzytkowe parametry palivva.
Nalezy tez odnotowac. ze paliwo nalezy do
nietypowych, co moze suqerowac sfalszo-
wanie Parametrami uzytkowyrni. szczeg61-
nie takich pr6bek, zbadanymi w laborato-
rium metodami konwencjonalnymi i odpo-
wiednimi wartosciarni absorpcji swiatla
powinno siE;na biezaco uzupelniac i aktuali-
zowae "model". W zadnyrn wypadku nie
vvolno jednak oblkzac uZytkowych parame-
trovv dla probek paliw, ktore nie naleza do
"obszaru przestrzeni zrniennosd" modelu,
ponievvaz rnozna otrzymac wyniki obarczo-
ne duzyrni bledamil

11 Zastosowanie areometru

Do gr:Jpy meted przesicvov.ych. ale okres-
lajqcych tylko wybrane cechy paliwa, nalezy
tez zaliczyc oznaczenie qestosci paliwa
z zastosowaniem areometru (Falszujqcy
dbaJCl z reguty, by g~stosc' byia 'typowa'),
Mozna tez do tych metod zaliczyc' odparo-
wanie kropli benzyny na lusterku. Gdy po-
zostaje "tiusta" pia ma, mozna wnioskowac, ze
benzyna zawiera zmieszany oIej napedowy

Ewentualne stwierdzenie, ze tzw "wyciqg
vvodny' (warstwa wodna po vvytrzasnieciu
paliwa z vvoda) jest vvyraznie kwasny albo
alkaliczny (sprawdzajqc tzw "uniwersalnym
papierkiem wskaznikowyrn') jest tez z calq
pewnoscia powodem do alarmu.

Wytrzqsanie w zarnknietei butelce porqi
oleju napedoweqo z nievvielka iloscia kwasu
solnego, trzykrotnie rozcienczonego woda
destylowanq (ostroznie, zracel) i uzyskanie
rozoweqo zabarwienia warstwy kwasu - to
obecnie "oficjalny" spos6b na wstepne ziden-
tyfikowanie obecnoso lekkiego oleju opaio-
wego w oleju napedowym. "Funkcjonuje"
jednak tylko wtedy, gdy falszerze nie zdolali
calkowicie usunac tzw bezbarwnego "nie-
usuwalnego znacznika", ktory - oprocz dose
tatwo usuwalnego barwnika - jest w refine-
rii w niewielkim stE;leniu dodawany do lek-
kiego oleju opalowego.

Opracowalismy tez wtasnq metodyke,
pozwalajqcq stwierdzie sfalszowanie paliwa
oraz w wi~kszosci przypadkow okreslic
sposob;fa'is~o~~~ia benzyny i w wielu przy-
padkach -Qleju napedovveqo. Metoda wy-
maga, jednak, stosowania kosztownei apa-
ratury (NP/HPLC-UV/DAD-RI).

Czy istnieje problem falszowania autogazu
(LPG)? Jakie metody analityczne powinny
bye zastosowane do badan nejwaznieiszych
wtasciwoSci ui:ytkowych LPG?

Chodzi raczei 0 zlq jakosc niz 0 falszowanie
LPG. Autor, jako kierowca stosujqcy LPG, wie
z autopsii. ze problem nadzoru nad jakoscia
LPG do zasilania silnik6w spalinowych czeka
na rozvviazanie. NaleZy stosowac LPG wy-
produkowany w rafinerii, co zapewnia
odpowiedniq jakosc, Jednak jest to trudne,
bo rafinerie zuzywaja wiekszosc wypro-
dukowanego LPG do produkcji wodoru
i w malym stopniu zaopatrujq nawet wtas-
ne, "firmowe" stacje palivv Stacje kupujq LPG
importowany z zagranicy, ktory zawiera
z reguly nadmiemq zawartosc siarki, a cza-
sem takZe wody oraz zbyt duzy udziat bu-
tanu w stosunku do propanu.

~

Kontrola jakosci LPG powinna obej-
mowac: pomiar skladu weqlovvodo-
rowego (GC-FID), oznaczania
zawartosd siarki (metoda Tutwilera
lub spalanie i oznaczanie dwutlenku
siarki z wykorzystaniem fluorescencji,
kulometrii albo stosowanie GC-FPD

Itub GC-PFPD).

Zawartosc wody tez powinna bye kon-
trolowana, aby w zimie nie nastepovvalo
zatykanie lodem przewodu paliwowego

***
Chcialbym ponownie podkreslic, ze trzeba

obecnie zvvrocic szczeqolna uwaqe na
falszowanie olejow napedowych. Warto tez
wlqczyc' laboratoria krajowych rafinerii do
systemu kontroli jakosci paliw VV Polsce jest
nievviele bardzo kosztovvnych silnikow do
badania liczby cetanowej, a zdecydowana
wiekszosc takich silnikow znajduje si~ w la-
boratoriach rafinerii.

Do ograniczenia fatszowania paliw powin-
no si~ tez przyczynic poddanie kontroli wiek-
szosci pararnetrow paliw, obj~tych wyma-
ganiami norm jakosciowych (m.in. tempe-
rature zablokowania zimnego filtra - dla ole-
jow napedowych. poczatkowa i koncowa
temperature destylacji i preznosc - dla ben-
zyn), a takze wprowadzenie uregulowania,
iz "ciezki olej opalowy" musi zawierac swego
rodzaju "znacznik" (np. co najmniej 500 ppm
asfalten6w - barwa co najmniej prawie
czama)

dr hab, inz. Marian Kaminski
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