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Automobilový benzín je palivo pre zážihové
(benzínové) motory s vnútorným spaľovaním (Ottov motor). Táto komodita obsahuje
biozložky v zmysle platnej európskej
a národnej legislatívy.
Výrobcovia motorových vozidiel v úzkej spolupráci s ropným priemyslom sa snažia postupne znižovať emisie zážihových motorov
a zároveň znížiť obsah škodlivých látok prítomných vo výfukových plynoch, ktoré spôsobujú skleníkový efekt. Od výrobcov
motorových palív si to vyžaduje zmenu skladby automobilových
benzínov a neustály vývoj ich kvality.
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Popri našej snahe vyhovieť prísnym požiadavkám na ochranu
životného prostredia sa pri vývoji motorových palív ďalej zameriavame na zlepšenie kvality, úžitkových a aplikačných vlastností
v súlade s EÚ a národnou legislatívou, ako aj požiadavkami našich
zákazníkov. Vďaka starostlivému výberu zložiek a pridávaniu
vhodných prísad, SLOVNAFT, a.s., ponúka automobilové benzíny
so špičkovou kvalitou v európskom meradle, ktorá je v mnohých
parametroch nad rámec technických požiadaviek európskej
i národnej normy (STN) EN 228.
Vďaka inovačnému a technickému potenciálu firmy naše palivá
spĺňajú požiadavky najnovších trendov výrobcov automobilov
ako aj environmentálnych požiadaviek.

2.

3.

POŽIADAVKY
NA KVALITU
Slovnaft Prime 99 (E5)
Parameter

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., predáva automobilové benzíny produktového radu
Slovnaft Drive 95 a aditivovaného produktového radu Slovnaft Extra Drive 95.
Okrem toho predáva výlučne pre zákazníkov programu Partner projekt aj prémiový
produktový rad Slovnaft Prime 99.

min. 99,0

Oktánové číslo motorovou metódou, OČ MM

-

STN EN ISO 5163

min. 88,0

kg/m3

STN EN ISO 12185

720,0 - 775,0

stupeň korózie

STN EN ISO 2160

trieda 1

-

vizuálne

jasný a číry

Obsah olefínov

% (V/V)

STN EN ISO 22854

max. 18,0

Obsah aromátov

% (V/V)

STN EN ISO 22854

max. 35,0

Obsah benzénu

% (V/V)

STN EN ISO 22854

max. 1,00

Obsah kyslíka

% (m/m)

STN EN ISO 22854

max. 2,7

Obsah etanolu

% (V/V)

STN EN ISO 22854

max. 5,0

Obsah etyltercbutyléteru (ETBE)

% (V/V)

STN EN ISO 22854

min 3,0

Tlak pár (VP), C/C1, D/D1

kPa

STN EN 13016-1

50,0 - 90,0

kPa

STN EN 13016-1

45,0 - 60,0

Korózia na medenom pliešku (3h pri 50 °C)

Merná jednotka

Označenie metódy

Požiadavky

Oktánové číslo výskumnou metódou, OČ VM

-

STN EN ISO 5164

95,0-97,9

Tlak pár (VP), A

Oktánové číslo motorovou metódou, OČ MM

-

STN EN ISO 5163

min. 85,0

Destilačná skúška

STN EN ISO 3405

kg/m3

STN EN ISO 12185

720,0 - 775,0

odparené % do 70°C, E70, C/C1, D /D1

% (V/V)

STN EN ISO 3405

22,0 - 50,0

stupeň korózie

STN EN ISO 2160

trieda 1

odparené % do 70 °C, E70, A

% (V/V)

STN EN ISO 3405

20,0 - 48,0

-

vizuálne

jasný a číry

odparené % do 100 °C, E100,

% (V/V)

STN EN ISO 3405

46,0 - 71,0

Obsah olefínov

% (V/V)

STN EN ISO 22854

max. 18,0

odparené % do 150 °C, E150,

% (V/V)

STN EN ISO 3405

min. 75,0

Obsah aromátov

% (V/V)

STN EN ISO 22854

max. 35,0

Koniec destilácie (KD)

°C

STN EN ISO 3405

max. 210

Obsah benzénu

% (V/V)

STN EN ISO 22854

max. 1,00

Destilačný zvyšok

% (V/V)

STN EN ISO 3405

max. 2

Obsah kyslíka

% (m/m)

STN EN ISO 22854

max. 3,7

Vapour Lock Index (VLI), (10 VP + 7 E70), prechod

index

STN EN 228 + A1

max. 1150

Obsah etanolu

% (V/V)

STN EN ISO 22854

max. 10,0

Obsah biozložky

% (V/V)

PP INS 8002

min. 7,40

Obsah etyltercbutyléteru (ETBE)

% (V/V)

STN EN ISO 22854

min. 3,0

Tlak pár (VP), C/C1, D /D1

kPa

STN EN 13016-1

50,0 - 90,0

Tlak pár (VP), A

kPa

STN EN 13016-1

45,0 - 60,0

Korózia na medenom pliešku (3h pri 50 °C)
Vzhľad

Destilačná skúška

STN EN ISO 3405

odparené % do 70°C, E70, C/C1, D /D1

% (V/V)

STN EN ISO 3405

24,0 - 52,0

odparené % do 70 °C, E70, A

% (V/V)

STN EN ISO 3405

22,0 - 50,0

-odparené % do 100 °C, E100,

% (V/V)

STN EN ISO 3405

46,0 - 72,0

-odparené % do 150 °C, E150,

% (V/V)

STN EN ISO 3405

min. 75,0

°C

STN EN ISO 3405

max. 210

% (V/V)

STN EN ISO 3405

max. 2

index

STN EN 228 + A1

max. 1164

% (V/V)

PP INS 8002

min. 9,00

Koniec destilácie (KD)
Destilačný zvyšok
Vapour Lock Index (VLI), (10 VP + 7 E70), prechod
Obsah biozložky

Sezónna kvalita automobilových benzínov

Letný automobilový benzín
1.5. – 30.9.

Prechodný automobilový benzín
1.3. – 30.4. a 1.10. – 15.11.
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Hustota (pri 15 °C)

AUTOMOBILOVÝ BENZÍN

Požiadavky

STN EN ISO 5164

Vzhľad

Slovnaft Drive 95 / Slovnaft Extra Drive 95 (E10)

4.

Označenie metódy

-

Hustota (pri 15 °C)

Limitné hodnoty najdôležitejších parametrov a predpísané metodiky pri ich stanovení, dané normou na kvalitu automobilových
benzínov STN EN 228 + A1: 2018, sú zhrnuté v tabuľke:

Parameter

Merná jednotka

Oktánové číslo výskumnou metódou, OČ VM

Zimný automobilový benzín
16.11. – 28.2./29.2.

5.

ÚŽITKOVÉ
VLASTNOSTI
KOMODITY

Automobilový benzín špičkovej kvality Slovnaft Drive 95
zabezpečuje dlhodobú životnosť katalytického konvertoru vo
výfukovom potrubí a vďaka špecifickému zloženiu, nízkemu
destilačnému zvyšku, nízkemu obsahu nenasýtených uhľovodíkov
a živicových látok je tvorba usadenín v palivovom a spaľovacom
priestore motora maximálne potlačená. Tým je chod motora
hladký a bezproblémový.
Výrazne nízky obsah síry šetrí životné prostredie a predlžuje
životnosť katalyzátorov.
V dôsledku nižšieho opotrebenia spaľovacieho priestoru
motora a nižšej poruchovosti pri použití automobilových
benzínov z našej produkcie je aj prevádzkovanie vozového parku
ekonomicky výhodnejšie.
AUTOMOBILOVÝ BENZÍN

Aditivovaný automobilový benzín Slovnaft Extra Drive
95 prináša nadštandardnú kvalitu, úžitkové a aplikačné
vlastnosti sú vďaka starostlivému výberu jednotlivých zložiek
a pridávaniu jedinečných prísad plne prispôsobené požiadavkám
najmodernejších motorov. Špeciálne prísady majú pozitívny
vplyv nielen na motor a výkon automobilu, ale zlepšujú aj
celkové úžitkové vlastnosti paliva.

6.

Toto palivo je ideálne pre moderné motory so systémom
priameho vstrekovania, ale tiež pre motory s karburátorom.
Prémiový benzín Slovnaft Prime 99 je určený pre motoristov,
ktorí radi doprajú svojmu autu to najlepšie. Je určený pre
širokú škálu zákazníkov. Prídu si na svoje majitelia prémiových
automobilových značiek, veteránov, automobilov vyrobených
pred rokom 2009, motocyklov, kosačiek, motorových píl,
elektrocentrál.
Vlastnosti prémiového Slovnaft Prime 99
- Zvyšuje výkon, dynamiku a akceleráciu - vyššie oktánové číslo
- Je ekologický - obsahuje výlučne ETBE biozložku – kategória E5
- Čistí motor, udržiava ho čistý a predlžuje jeho životnosť
Dôležitým hľadiskom u automobilových benzínov je čistota
produktu. Pri manipulácii s palivom alebo jeho skladovaní
v nádržiach treba dbať na to, aby nedošlo ku kontaminácii
vodou následkom vlhkosti nádrže, kondenzácie vodnej pary
a prípadných netesností a následnému rozdeľovaniu vodnej
a uhľovodíkovej fázy.
AUTOMOBILOVÝ BENZÍN

Bezolovnaté automobilové benzíny Slovnaft Drive 95 a Slovnaft
Extra Drive 95 z produkcie SLOVNAFT, a.s., sa vyznačujú vysokou
kvalitou a ich úžitkové vlastnosti sú prispôsobené požiadavkám
najmodernejších zážihových motorov s priamym vstrekovaním
a preplňovaných motorov.

Prémiový benzín Slovnaft Prime 99 je vyrobený špeciálnou
receptúrou a obsahuje výlučne vysokooktánovú ETBE biozložku
vyrábanú z obnoviteľných zdrojov a radí sa do kategórie E5.

SLOVNAFT, a.s., prísne dodržiava smernicu CEN TR15367
Ropné výrobky – Časť 2 – Automobilové benzíny
– Návod na správnu manipuláciu
Preprava: autocisterny, železničné cisterny, člny

7.

Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo využite naše Kontaktné centrum,
ktoré slúži ako prvý kontakt v prípade odborného poradenstva, či informovaní o produktoch a službách.

SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava

0800 111 811

kontaktne.centrum@slovnaft.sk

www.slovnaft.sk

