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Abstract: This paper presents the issues connected with the influence of trace structures - free sterol glyco-

sides in diesel fuel with fatty acid methyl esters FAME on low-temperature parameters of the fuel. The paper 

contains a description of the chemical structure of these compounds and their possible sources. Some experience 

of researchers mainly from the U.S. and Europe dealing with problems of the greasy deposits on filters in diesel 

engine fuel systems and also in tank bottoms in vehicles fueled with bio diesel during the winter is described 
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Znaczenie wolnych glukozydów steroli w kształtowaniu parametrów niskotemperaturo-

wych olejów napędowych 
Streszczenie: W pracy przedstawiono problematykę wpływu obecności struktur śladowych - wolnych gluko-

zydów steroli w oleju napędowym z dodatkiem estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME na parametry 

niskotemperaturowe tego paliwa. Praca zawiera opis struktury chemicznej tych związków, oraz możliwych źró-

deł ich pochodzenia. Opisano dotychczasowe doświadczenia badaczy głownie z USA i z Europy zajmujących się 

problemem pojawiania się w okresach zimowych mazistych osadów na filtrach układu zasilania silników o ZS i 

w zbiornikach pojazdów samochodowych zasilanych olejem napędowym z dodatkiem biokomponentów 

Słowa kluczowe: paliwo, olej napędowy, parametry niskotemperaturowe   

 

Wstęp 

W okresach zimowych w USA w latach 

2004 - 2006 stwierdzano wielokrotnie problem 

wytrącania  mazistych osadów w zbiornikach pali-

wa oraz zatykania filtrów w pojazdach samocho-

dowych stosujących olej napędowy o zawartości 20 

%(V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych, 

produkowanych w USA głównie z oleju sojowego. 

W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono, 

że przyczyną ich powstawania są niektóre śladowe 

składniki estrów metylowych kwasów tłuszczo-

wych FAME. W oparciu o szereg przeprowadzo-

nych badań zidentyfikowano wielokrotnie poza 

nasyconymi monoacyloglicerolami, wolne gluko-

zydy steroli. Powyższy artykuł ma na celu wyja-

śnienie problemu wpływu śladowych ilości związ-

ków organicznych takich jak wolne glukozydy 

steroli w produkcie końcowym - oleju napędowym 

z dodatkiem estrów metylowych kwasów tłuszczo-

wych FAME, w kształtowaniu oceny użytkowej 

tego paliwa w niskich temperaturach. 

. 

1. Budowa chemiczna wolnych i związa-

nych glukozydów steroli 

Glukozydy steroli pod względem budowy 

strukturalnej to związki organiczne powstałe w 

wyniku przyłączenia do cząsteczki glukozy w po-

zycji 1 cząsteczki sterolu poprzez grupę hydroksy-

lową. Struktury te występują w olejach i tłuszczach 

roślinnych w postaci wolnych glukozydów steroli 

(FSG - ang. Free steryl glucosides) oraz w formie 

związanej jako acylowane lub estryfikowane  glu-

kozydy steroli (ASG - ang. Acylated steryl glucosi-

des lub ESG - ang. Esterified steryl glucosides) z 

przyłączonym łańcuchem kwasu tłuszczowego w 

pozycji 6 cząsteczki glukozy [1].  

Budowę strukturalną cząsteczek glukozy-

dów steroli w formie wolnej i związanej przedsta-

wiono na rysunku 1 [1]. Wolne glukozydy steroli 

posiadają atom wodoru w miejscu podstawnika R. 

Gdy podstawnik R stanowi łańcuch kwasu tłusz-

czowego, mamy do czynienia z acylowanymi glu-

kozydami steroli. 

 
Rys. 1.Wzór strukturalny cząsteczek glukozydów 

steroli 

Na rysunku 1 uwidoczniono dwa elementy struktu-

ry glukozydów steroli: glukozową i sterolową. 

Struktury glukozydów steroli występujących natu-
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ralnie różnią się podstawnikiem X w części stero-

lowej, w zależności od rodzaju cząsteczki sterolu 

przyłączonej do cząsteczki glukozy, najczęściej β- 

Sitosterolu, Campesterolu i Stigmasterolu. 

 

2. Występowanie wolnych i związanych 

glukozydów steroli. 

 

Wolne i związane glukozydy steroli wystę-

pują naturalnie w ziarnach roślin oleistych i w uzy-

skanym z nich oleju. Dla każdej rośliny, sumarycz-

na zawartość tych struktur będzie się kształtować w 

ustalonych, charakterystycznych granicach, podob-

nie jak skład glukozydów poszczególnych steroli. 

W miarę oczyszczania oleju roślinnego zawartość 

glukozydów sterolowych zarówno w formie wolnej 

i związanej będzie ulegała zmniejszeniu w zależno-

ści od dokładności procesu oczyszczania. Oleje 

palmowy i sojowy mogą zawierać powyżej 2000 

mg/kg wolnych glukozydów steroli [2]. W wypro-

dukowanych z oleju roślinnego estrach metylowych 

kwasów tłuszczowych FAME, zawartość glukozy-

dów steroli będzie niższa niż w oleju roślinnym, 

jednakże będą one występowały głownie w formie 

wolnej. Dzieje się tak, ponieważ w wyniku procesu 

transestryfikacji oleju roślinnego do FAME, acylo-

wane glukozydy steroli (ASG) ulegają przereago-

waniu do wolnych glukozydów steroli (FSG). 

W produkcie końcowym – oleju napędowym 

z dodatkiem estrów metylowych kwasów tłuszczo-

wych – z uwagi na rozcieńczenie FAME frakcją 

oleju napędowego, zawartość wolnych glukozydów 

steroli będzie znacznie obniżona względem wyj-

ściowych FAME. Dodatkowo, zawartość wolnych 

glukozydów steroli w oleju napędowym z FAME 

będzie zależała od tego, jaki olej roślinny został 

użyty do produkcji FAME. Najwyższa ich zawar-

tość będzie występowała w oleju napędowym z 

dodatkiem FAME wyprodukowanych z oleju sojo-

wego. 

Schemat „wędrówki” cząsteczek glukozy-

dów steroli, począwszy od nasion rzepaku, po pro-

dukt końcowy - olej napędowy z dodatkiem FAME, 

przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rys. 2. Wolne glukozydy steroli w systemie pro-

dukcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych 

FAME i oleju napędowego z FAME 

 

Jak przedstawiono na rys.2, na etapie transe-

stryfikacji oleju roślinnego do estrów metylowych 

kwasów tłuszczowych FAME, glukozydy steroli z 

formy związanej (ASG) przechodzą do formy wol-

nej (FSG). Fakt ten nie ma wpływu na właściwości 

użytkowe FAME jako produktu finalnego, ma na-

tomiast znaczenie w przypadku dodatku FAME 

jako komponentu oleju napędowego. Proces ten 

powoduje znaczne gorsze „rozpuszczalności” for-

my wolnej w oleju napędowym w stosunku do 

formy estryfikowanej, w wyniku czego, wyprodu-

kowane, czyste FAME może nie posiadać skłon-

ność do tworzenia osadów, natomiast w przypadku 

dodatku do oleju napędowego można zaobserwo-

wać osadzanie się tych struktur.   

Bardziej prawidłowym sformułowaniem od roz-

puszczalności jest rozproszenie tych struktur w 

paliwie, ponieważ nie są one rozpuszczalne lecz 

tworzą formę stabilnej zawiesiny. Stabilność ta jest 

zachowana w temperaturze pokojowej, jednakże 

pod wpływem obniżonych temperatur – już rzędu 4 

ºC, tworzą się aglomeraty wolnych glukozydów 

steroli, które mają tendencję do osadzania się na 

dnie zbiorników  paliwa pojazdu samochodowego. 
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Powyższy problem ma szczególne znaczenie w 

USA, gdzie do produkcji FAME stosuje się olej 

sojowy, który zawiera znacznie wyższą zawartość 

glukozydów steroli w stosunku do oleju pozyska-

nego z ziarna rzepaku. 

 

3. Metody oznaczania wolnych glukozy-

dów steroli w oleju napędowym z dodat-

kiem estrów metylowych kwasów tłusz-

czowych (FAME) 

 

Zawartość glukozydów sterolowych nie jest 

ujęta w żadnym z Rozporządzeń Ministra Gospo-

darki [3,4] dotyczących wymagań dla biopaliw i 

biokomponentów, a także metod badań. Nie ma 

również obecnie żadnej metodyki znormalizowanej 

oznaczania tych struktur. W laboratoriach oznacza 

się zawartość wolnych glukozydów sterolowych 

opracowanymi metodami własnymi, z wykorzysta-

niem techniki ekstrakcji do fazy stałej SPE – ang. 

Solid Phase Extraction oraz chromatografii gazo-

wej z detekcją płomieniowo – jonizacyjną FID lub 

detekcją mas [5, 6]. Są też przypadki zastosowania 

do badania wolnych glukozydów steroli wysoko-

sprawnej chromatografii cieczowej [7].  

W roku 2012 w Instytucie Nafty i Gazu - 

Kraków, opracowano własną metodykę wydziela-

nia i oznaczania wolnych glukozydów steroli w 

oleju napędowym z dodatkiem estrów metylowych 

kwasów tłuszczowych. Metoda cechuje się znacz-

nie wyższą czułością na tle innych dostępnych 

metod i pozwala na badanie obecności i śledzenie 

zmian zawartości wolnych glukozydów steroli na 

poziomie poniżej 1 mg/kg.  

W tabeli 1 podano typowe parametry pracy 

chromatografu gazowego stosowane w  laborato-

riach przy identyfikacji lub oznaczaniu zawartości 

wolnych glukozydów steroli.  
 

Lp. Parametr Typowe warunki 

1 Dozownik 

on-column do dozowania 

bezpośrednio na kolumnę, 

chłodzony powietrzem lub z 

programowanym przyrostem 

temperatury  

2 Gaz nośny 
Hel lub wodór, przepływ 

przez kolumnę: 1 - 4 ml/min 

3 

Kolumna 

chromato-

graficzna 

Kolumna kapilarna o wymia-

rach 15 m x 0,32 mm z filmem 

fazy stacjonarnej typu metylo-

polisiloksan o grubości 0,10 

µm 

4 Detektor 

Płomieniowo – jonizacyjny 

FID, temperatura: 370 ºC 

lub detektor masowy do celów 

identyfikacji 

5 
Objętość 

dozy 
1 µl 

6 

Program 

temperatu-

rowy ter-

mostatu 

Izoterma początkowa: 100 ºC 

przez 1 minutę, 

przyrost temperatury do około 

350 ºC  

z szybkością 7 lub 15 ºC/min, 

izoterma końcowa: 350 ºC 

przez 10 minut. 

7 
Czas anali-

zy GC 

30 – 50 minut w zależności od 

zastosowanego przyrostu 

temperatury  

 

Tabela 1. Warunki oznaczania wolnych glukozy-

dów steroli przy użyciu techniki chromatografii 

gazowej 

 

4. Wpływ zawartości wolnych glukozydy 

steroli na parametry niskotemperaturo-

we paliwa  
Oznaczanie zawartości struktur śladowych, 

takich jak wolne glukozydy steroli jest uzasadnione 

dla oleju napędowego z dodatkiem estrów metylo-

wych kwasów tłuszczowych FAME, ze względu na 

ich wpływ na parametry niskotemperaturowe pali-

wa. W wielu pracach badawczych dotyczących 

oceny parametrów niskotemperaturowych olejów 

napędowych [8,9,10,11] stwierdza się wpływ sy-

nergiczny na te parametry struktur obecnych w 

oleju napędowym z FAME na bardzo niskich po-

ziomach stężeń. Spośród substancji powodujących 

problemy z paliwem w niskich temperaturach nale-

ży wymienić między innymi nasycone monoacylo-

glicerole, mydła, wodę oraz wolne glukozydy stero-

li. Te ostatnie, nawet w niewielkich stężeniach 

rzędu kilkunastu mg/kg, mogą powodować zatyka-

nie filtrów w układzie doprowadzenia paliwa do 

silnika. Phalzgraf z zespołem [12,13] przeprowadził 

szereg badań w zakresie jednoczesnego wpływu 

poszczególnych śladowych składników FAME, 

które po dodaniu do oleju napędowego powodują 

wytrącanie osadów oraz zatykanie filtrów.  

Stwierdzono, że od parametrów CP i CFPP 

znacznie bardziej czułymi metodami, pozwalają-

cymi stwierdzić obecność struktur krystalizujących 

w niskich temperaturach i stąd tendencję paliwa do 

tworzenia osadów w niskich temperaturach są: czas 

filtracji paliwa na zimno CSFT (ang. cold soak 

filtration time) wg ASTM D 7501 [14] i skłonność 

do zatykania filtra FPT (ang. filter plugging tenden-

cy) wg ASTM D 2068 [15]. American Society of 

Testing and Materials (ASTM) we współpracy z 

producentami FAME w USA, opracowało wymie-

nione normy aby pomóc w zidentyfikowaniu paliw, 

które mają skłonność do zatykania filtrów paliwa 

po przechowywaniu w niskich temperaturach w 

okresie zimowym. 

Pfalzgraf [13] zbadał wpływ dodatku nasy-

conych monoacylogliceroli, wolnych glukozydów 

steroli, wody i mydeł oraz ich mieszanin w FAME 

z soi, na temperaturę mętnienia CP, jak również 
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czas filtracji na zimno CSFT. Stwierdzono do-

świadczalnie wpływ synergiczny obecności 

wszystkich wymienionych substancji w FAME na 

temperaturę mętnienia oraz bardziej widoczny 

wpływ dodatku mydeł lub wolnych glukozydów 

steroli na parametr czasu filtracji na zimno CSFT.  

Tang, Salley i Simon [9,10] w swoich pra-

cach porównali wpływ zawartości FAME z soi i 

kilku innych olejów w mieszaninie z olejem napę-

dowym na parametr temperatury mętnienia CP, 

temperatury blokady zimnego filtru CFPP i tempe-

ratury płynięcia PP. Przy użyciu chromatografii 

gazowej oraz spektrometrii w podczerwieni FT-IR, 

zidentyfikowano obecne w osadach wolne gluko-

zydy steroli FStG i nasycone monoacyloglicerole.  

Podobnie Moreau [11], poddał analizie jedynie 

osady z FAME dostępnego w handlu stwierdzając 

w większości przypadków obecność wolnych glu-

kozydów steroli FStG w badanych osadach.  

Lee [12] zbadał wartości parametru FPT (fil-

ter plugging tendency) wg ASTM D 2068 dla FA-

ME z soi i stwierdził, że ten test jest znacznie bar-

dziej czuły na obecność wolnych glukozydów ste-

roli FStG w FAME niż czas filtracji na zimno 

CSFT. 

Podsumowując powyższe informacje, należy 

stwierdzić, że spośród oznaczanych standardowo w 

Europie parametrów niskotemperaturowych oleju 

napędowego, temperatura blokady zimnego filtru 

CFPP – Cold Filter Plugging Point oraz temperatu-

ra mętnienia CP – Cloud Point, nie są wystarczają-

co czułe na obecność śladowych struktur powodu-

jących problemy z filtrowalnością paliwa w niskich 

temperaturach. Opracowane w USA normy ASTM 

D 7501 [14] i ASTM D 2068 mogą pomóc w ozna-

czeniu tendencji do zachowania paliwa typu estrów 

metylowych kwasów tłuszczowych FAME prze-

pływającego przez filtry. Wydłużone czasy filtracji 

wskazują jedynie na prawdopodobną obecność tych 

struktur w badanym paliwie. Wskazane zatem jest 

opracowywanie procedur pozwalających na ozna-

czanie składników śladowych w estrach metylo-

wych kwasów tłuszczowych, ponieważ tylko ich 

przeprowadzenie daje gwarancję, że paliwo nie 

będzie powodować problemów związanych z wy-

trącaniem osadów i zatykaniem filtrów paliwa. 

Muszą również zostać opracowane odpowiednie 

wymagania dla zawartości tych struktur.  

 

 

5. Podsumowanie 

Zainteresowanie wolnymi glukozydami steroli w 

Unii Europejskiej ciągle wzrasta. Jest to spowodo-

wane pojawianiem się osadów na dnie zbiorników z 

olejem napędowym lub z estrami metylowymi 

kwasów tłuszczowych FAME pojazdów samocho-

dowych. Wraz z rozwojem technik analitycznych 

pojawiły się możliwości łatwego wykrywania i 

oznaczania tych struktur w paliwach. Dostępność 

metod badania jest wciąż ograniczona. Trwają 

jednak prace normalizacyjne nad opracowaniem 

metody oznaczania wolnych glukozydów steroli w 

paliwach takich jak estry metylowe kwasów tłusz-

czowych. Wykazano, że zawartość tych struktur ma 

znaczenie przy stosowaniu paliw takich jak olej 

napędowy z FAME, szczególnie w okresie zimo-

wym. W przyszłości może być konieczne ich ruty-

nowe oznaczanie, ponieważ wraz z rozwojem silni-

ków spalinowych wzrastają wymagania odnośnie 

śladowych zanieczyszczeń paliw, szczególnie ole-

jów napędowych. Dodatkowo, problem z wolnymi 

glukozydami steroli może się nasilać z uwagi na 

zwiększającą się ilość biokomponentów takich jak 

estry metylowe kwasów tłuszczowych FAME do-

dawanych do oleju napędowego. Należy zatem 

przeprowadzać w tym zakresie badania estrów 

metylowych kwasów tłuszczowych pochodzących z 

innych, alternatywnych źródeł. Instytut Nafty i 

Gazu w Krakowie prowadzi obecnie badania mają-

ce na celu rozwiązanie problemu obecności struktur 

śladowych pochodzących z estrów metylowych 

kwasów tłuszczowych i ich wpływu na problemy 

eksploatacyjne olejów napędowych w okresie zi-

mowym. 

     

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

CP Cloud Point / temperatura mętnienia  

CFPP Cold Filter Plugging Point /temperatura 

zablokowania zimnego filtra 

FAME estry metylowe kwasów tłuszczowych 

 

CSFT  cold soak filtration time /czas filtracji 

paliwa na zimno  

FPT  filter plugging tendency/ skłonność do 

zatykania filtra  

FSG  Free steryl glucosides /wolne glukozydy 

steroli 

ASG  Acylated steryl glucosides /acylowane 

glukozydy steroli  

ESG  Esterified steryl glucosides /estryfikowane  

glukozydy steroli  
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