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Influence of the kind and quantity of renewable energy sources  

on the quality of alternative fuels used to power compression 

ignition engines 
 

The aim of the study was to determine the effect of ethyl and methyl alcohol on the quality of the alternative 

fuels. The research material was a sample of commercial rapeseed oil, which was used to carry out the 

ethanolysis and methanolysis processes. Received rapeseed ethyl (REE) and methyl (RME) esters were analyzed 

in terms of: the water content, the degree of hydrolysis (acid number and % FFA (Free Fatty Acid)), oxidative 

stability (Rancimat test), density at temp. of 15 ºC, viscosity at temp. of 40 ºC, sulfur content as well as the fuel 

flash point. A mixtures of REE and RME with ON were produced in the ratio 1:3, 1:1 and 3:1. Those samples 

were analyzed in terms of above physico-chemical determination. 

It has been shown that the kind of alcohol (methyl, ethyl) slightly differentiate the quality of the obtained 

esters of rapeseed oil. The values of most of the quality parameters of studied pure REE and RME were 

consistent with PN-EN 14214 standard. An exception has been shown in the case of the acid value and %FFA, 

which exceeded the limit value of 0.5 mg KOH/g and 0.25 %FFA, and oxidative stability (> 6.0 h). A similar 

relationship was also demonstrated in the case of mixtures of the REE, RME and ON. 

Quality of obtained fuel mixtures were determined by share of individula components. During the tests it has 

been shown that RME and ON mixtures meet requirements according to PN-EN 14214 standard, therefore are 

suitable as CI engines. 
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Wpływ rodzaju i ilości odnawialnych źródeł energii na jakość alternatywnych paliw 

wykorzystywanych w silnikach o zapłonie samoczynnym 
 

Celem badań było określenie wpływu alkoholu etylowego i metylowego na jakość otrzymanych paliw 

alternatywnych. Materiał badań stanowiła próbka handlowego oleju rzepakowego, która posłużyła do 

przeprowadzenia procesu etanolizy i metanolizy. Otrzymane rzepakowe estry etylowe (REE) i metylowe (RME) 

przeanalizowano pod względem: zawartości wody, stopnia hydrolizy (liczba kwasowa i %WKT – (Wolnych 

Kwasów Tłuszczowych)), stabilności oksydacyjnej (test Rancimat) gęstości w temp. 15°C, lepkości w temp. 40°C, 

zawartości siarki oraz temperatury zapłonu. Następnie sporządzono mieszaniny RME i REE z ON w proporcjach 

1:3, 1:1 i 3:1, dla których przeprowadzono ww. oznaczenia fizyko-chemiczne.   

Wykazano, że rodzaj użytego alkoholu (metylowy, etylowy) w niewielkim stopniu różnicował jakość 

otrzymanych estrów rzepakowych. Wartości większości badanych wskaźników jakościowych czystych RME i 

REE były zgodne z dopuszczalnymi w normie wartościami. Wyjątek wykazano natomiast w przypadku wartości 

liczby kasowej i %WKT, które przekraczały graniczną wartość 0.50 mg KOH/g oleju i 0.25 %WKT, oraz 

stabilności oksydacyjnej (>6,0 h). Podobną zależność wykazano także w przypadku mieszanin ON z REM i REE.  

Jakość otrzymanych mieszanin etylowych i metylowych estrów rzepakowych i ON była warunkowana 

wielkością udziału poszczególnych składników. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że 

sporządzone mieszaniny estrów rzepakowych i ON spełniały większość wymagań stawianych w normie PN-EN 

14214, w związku z czym przypuszcza się, iż stanowiłyby one odpowiednie alternatywne paliwo do silników o ZS. 

Słowa kluczowe: olej rzepakowy, estry etylowe i metylowe, mieszaniny biopaliw, jakość biopaliw 

1. Wprowadzenie 

Nazwa biodiesel odnosi się do paliw 

otrzymanych ze źródeł pozamineralnych, 

stanowiących materiał odnawialny. Do produkcji 

biodiesla można wykorzystać surowce tłuszczowe, 

a typowa reakcja ich transestryfikacji zachodzi 

w obecności alkoholu, najczęściej metanolu lub 

etanolu, oraz katalizatora alkalicznego (KOH, 

NaOH). Olejami wykorzystywanymi do tego 

procesu są m.in. oleje roślinne jadalne i niejadalne, 

jak również tłuszcze zwierzęce. Spośród olejów 

jadalnych wymienia się np. rzepakowy, lniany, 

palmowy, gorczycowy, a niejadalnych olej 

z jatrofy, czy pongamii. Z kolei wśród 

tłuszczowych materiałów zwierzęcych stosuje się 

m.in. odpadowe tłuszcze powstałe po uboju 

ptactwa, świń czy bydła oraz surowiec tłuszczowy 

pozyskany z alg [1,2,3].  

Alkoholem najczęściej wykorzystywanym 

w procesie transestryfikacji jest metanol. Związane 
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jest to m.in. z jego niskim kosztem otrzymywania 

oraz szerokim zakresem przemysłowego 

wykorzystania. Z ekologicznego punktu widzenia 

natomiast wykorzystanie etanolu jest bardziej 

korzystne z uwagi na fakt, iż jedną z metod jego 

pozyskiwania jest fermentacja biomasy. Ponadto, 

jak stwierdzili Khaleghian i in. (2011) alkohol 

etylowy poprawia niskotemperaturowe właściwości 

otrzymanego estru. Z drugiej jednak strony 

cytowani autorzy podają, iż alkohol ten ogranicza 

sprawność reakcji transestryfikacji [7]. 

Powszechnie uważa się, iż oleje poddane 

procesowi transestryfikacji (etanolizie, metanolizie) 

nabywają właściwości zbliżonych do konwencjo-

nalnego oleju napędowego, w związku z czym mogą 

być stosowane do zasilania silników o ZS w czystej 

postaci, lub w postaci mieszanin z olejem 

napędowym. Zasilanie silnika czystymi estrami niesie 

jednakże ze sobą technologiczne trudności. Z uwagi 

na niekorzystny wpływ czystych estrów na układy 

wtryskowe nowoczesnych silników o ZS oraz 

prawdopodobieństwo niecałkowitego ich spalania, a 

tym samym powstawania nagarów na gładziach 

cylindrów i wtryskiwaczach [8, 9] korzystnym 

rozwiązaniem wydaje się być mieszanie etylowych 

lub metylowych estrów z paliwem konwencjonalnym 

i w tej formie stosowanie do zasilania silników.  

W związku z powyższym za cel badań przyjęto 

określenie jaki wpływ na jakość alternatywnych 

paliw wykorzystywanych w silnikach o ZS ma 

rodzaj i ilości estrów rzepakowych (etylowych i 

metylowych) będących biokomponentem 

mieszaniny paliwowej. 

2. Opis instalacji otrzymywania estrów 

oleju rzepakowego 

Instalacja do produkcji biodiesla, zbudowana 

została w oparciu o terenowy pojazd ciężarowy 

średniej ładowności - Star 266. Montaż instalacji na 

pojeździe terenowym umożliwia przemieszczanie 

instalacji, co pozwala na produkcję estrów w dowolnie 

wybranym miejscu. Możliwości produkcyjne 

instalacji wynoszą do 300kg gotowego produktu na 

dobę. Szerszy opis instalacji został przedstawiony w 

pracach Duda i in. (2012 a, b) [10, 11]. 

 
Fig 2.1. Picture of the mobile system for 

biodiesel production  

Rys 2.1. Zdjęcie mobilnej instalacji produkcji 

biodiesla  

 

 

Fig 2.2. Scheme of the biodiesel production instal-

lation. Tanks: R – reactor, I – catalytic mixture 

tank, II – alcohol tank, III – fatty material tank, 

A, B, C – post-reaction mixture separators, D –

 esters tank, G - glycerin tank, Odb – alcohol re-

ceiver tank. Equipment: VP – vacuum pump, T – 

thermometer, HE – heat exchanger. Valves: CWV - 

pneumatically adjustable cooling water valve, VV - 

vacuum valve, VRV - vacuum release valve, EOV - 

esters outlet valve, 1-9 - mechanically operated 

flow control valves. Lines: RFL - Reactor filling 

line, ARL - alcohol receiver line, CWL - cooling 

water line, PRL - post reaction line, FPL - flow 

processes line. 

Rys 2.2. Schemat urządzenia. Zbiorniki: R – 

reaktor, I – zbiornik mieszaniny katalitycznej, II – 

zbiornik na etanol, III – zbiornik na olej, A, B, C – 

rozdzielacze mieszaniny poreakcyjnej, D – zbiornik 

na gotowe estry, G – zbiornik gliceryny, Odb – 

zbiornik nadmiarowego alkoholu. Wyposażenie: VP 

– pompa próżniowa, T – termometr, HE – 

wymiennik ciepła. Zawory CWV – sterowany 

pneumatycznie zawór regulujący przepływ wody 

chłodzącej, VV – zawór odcięcia próżni, VRV – 

zawór napowietrzania instalacji, EOV – zawór 

opróżniania zbiornika na estry, 1-9 – sterowane 

mechanicznie zawory procesów przepływowych. 

Przewody: RFL – przewód napełniania reaktora, 

ARL – przewód odbierania alkoholu, CWL – 

zasilanie wody chłodzącej, PRL –linia napełniana 

rozdzielaczy, FPL – linia procesów przepływowych 

 

Instalacja transestryfikacji zbudowana jest 

w oparciu o następujące elementy (rys 2.1 i 2.2): 

 reaktor wyposażony w ogrzewany płaszcz 

wodny i mieszadło;  

 płaszcz wodny ogrzewa wnętrze reaktora, 

przekazując strumień ciepła mieszaninie 

reakcyjnej, następnie umożliwia oddestylowanie 

nadmiarowego alkoholu, 

 rozdzielacze A, B, C, D do rozdzielania faz 

estrowej i glicerynowej, 

 zbiorniki składników, 

 instalacje na sprężone powietrze, dostarczająca 

sprężone powietrze pompom oraz elementom 

wykonawczym układu sterowania procesami, 
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 instalacje elektryczna oraz skrzynka 

sterownicza, z zabezpieczeniami elektrycznymi, 

sterownikiem i panelem sterowniczym, 

 instalacje hydrauliczna umożliwiająca procesy 

przepływowe substratów i produktów procesu. 

W instalacji możliwe jest programowanie 

następujących parametrów prowadzenia procesu 

transestryfikacji: 

 wstępna temperatura reaktora; 

 temperatury reaktora w czasie podawania 

składników; 

 temperatura i czas trwania procesu 

transestryfikacji; 

 temperatura początku procesu odbierania 

nadmiarowego alkoholu; 

 temperatury i ciśnienia w których następuje 

awaryjne przerwanie procesu transestryfikacji.  

3. Opis procesu otrzymywania estrów 

oleju rzepakowego 

Instalacja użyta do produkcji estrów pracuje 

w trybie okresowym. Przebieg transestryfikacji 

wraz z procesami nagrzewania instalacji, pobierania 

składników i odbioru nadmiarowego alkoholu trwa 

ok. 3 godzin, zaś czas reakcji transestryfikacji 

ustawiony jest na 30 minut. Instalacja jest w stanie 

wyprodukować do 300 kg estrów na dobę pracując 

przez 24 godziny.  

 

Table 1. Quantities of substrates used to 

produce a batch of esters with selected alcohols 

Tab. 1. Ilości składników użytych do 

wytworzenia partii estrów przy użyciu wybranych 

alkoholi 

Produkowa

-ne estry 

Ilość 

oleju 

[dm
3
] 

Ilość 

katalizatora 

[kg] 

ilość 

alkoholu 

[dm
3
] 

estry 

etylowe 
40 0,617 15 

estry 

metylowe 
40 0,617 11 

 

Ilości składników oraz wartości parametrów 

zastosowanych podczas prowadzenia reakcji 

metanolizy i metanolizy przedstawiono w tabelach 

1 i 2.  

 

 

 

 

Table 2. Parameters of trans-esterification for 

the production of ethyl and methyl esters 

Tab. 2. Parametry prowadzenia procesów 

transestryfikacji dla otrzymania estrów etylowych 

i metylowych 

Parametr 
Estry 

etylowe 

Estry 

metylowe 

wstępna temperatura 

reaktora [°C] 
21 21 

temperatura podawania oleju 

[°C] 
21 21 

temperatura podawania 

alkoholu [°C] 
30 30 

temperatura podawania 

mieszaniny katalizującej 

[°C] 

30 30 

temperatura procesu 

transestryfikacji [°C] 
60 60 

czas trwania procesu 

transestryfikacji [min.] 
60 30 

temperatura początku 

procesu odbierania 

nadmiarowego alkoholu [°C] 

79 65 

4. Oznaczenia fizyko-chemiczne estrów 

etylowych i metylowych oleju rzepako-

wego 

Otrzymane z handlowego, rafinowanego oleju 

rzepakowego estry etylowe i metylowe oraz 

sporządzone z nich mieszaniny z ON, zostały 

scharakteryzowane pod względem podstawowych 

wskaźników jakościowych, tj. lepkości 

kinematycznej zmierzonej w temp. 40°C (PN-EN 

ISO 3104), zawartości siarki (PN-EN ISO 20884), 

zawartości wody (PN-EN ISO 12937), gęstości 

wyznaczonej w temp. 15°C (PN-EN ISO 12185), 

liczby kwasowej (PN-EN 14104), stabilności 

oksydacyjnej w temp. 110°C (PN-EN 14112), 

temperatury zapłonu (PN-EN ISO 3679), 

zawartości zanieczyszczeń stałych (PN-EN 12662).  

Po przeanalizowaniu otrzymanych czystych, 

etylowych i metylowych estrów rzepakowych 

sporządzono 6 mieszanin, na skład których składały 

się: etylowe i metylowe estry rzepakowe i 99,95% 

alkohol etylowy. Odpowiednie ilości ww. 

składników zmieszano z olejem napędowym, 

zakupionym na stacji paliw, który także 

przeanalizowano wg, ww. wskaźników fizyko-

chmiecznych.  

Ilościowy dobór składników do 

poszczególnych mieszanin wykonany został 

w oparciu o ekspercką wiedzę autorów 

i doświadczenia empiryczne prowadzone na 

próbkach poszczególnych składników. 

Mieszaniny sporządzono i przebadano 

w Laboratorium Badania Jakości Biopaliw 

w Katedrze Mechatroniki i Edukacji Techniczno 

Informatycznej Uniwersytetu Warmińsko 
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Mazurskiego. Skład badanych mieszanin 

przedstawiono w tabeli 3.  

 
Table 3. Volume ratio of pure rapeseed ethyl 

and methyl esters to diesel fuel (DF) 

Tab. 3. Stosunek objętościowy czystych 

etylowych i metylowych estrów rzepakowych 

z olejem napędowym (ON) 

Mieszaniny 

estrów 

rzepakowych z 

ON 

Stosunek objętościowy 

M1 3 REE : 1 ON 

M2 1 REE : 1 ON 

M3 1 REE : 3 ON 

M4 3 RME : 1 ON 

M5 1 RME : 1 ON 

M6 1 RME : 3 ON 

5. Analiza statystyczna 

Uzyskane wyniki badań analizowano 

statystycznie z przy pomocy programu Statictica 

9.0 PL (StatSoft Polska). Do wykazania istotności 

różnic pomiędzy analizowanymi parametrami 

badanych olejów wykorzystano jednoczynnikową 

analizę wariancji (ANOVA) z testem Tukey’a, 

w którym jako krytyczny poziom istotności 

przyjęto p=0.05. 

6. Wyniki 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na 

istotne zróżnicowanie wskaźników jakościowych 

otrzymanych etylowych i metylowych estrów 

rzepakowych oraz ich mieszanin z ON (Tab. 4).  

Zawartość wody w czystych estrach metylowych 

i etylowych kształtowała się na poziomie 0.06%, 

natomiast w handlowym oleju napędowym wynosiła 

0.02% (PN-EN 590) (Tab. 2). Według normy PN-

EN 14214 wartość tego wskaźnika dla estrów 

metylowych nie powinna przekraczać 0.05%, zaś dla 

ON 0.02%. W przypadku mieszanin estrów z ON 

wykazano, iż zwiększony dodatek estrów 

rzepakowych spowodował wzrost zawartości wody 

i substancji lotnych. Zawartość tych związków 

w mieszaninach estrów etylowych z ON kształtowała 

się w zakresie od 0.024% (próbka M1) do 0.047% 

(próbka M3), zaś etylowych od 0.027% (próbka M4) 

do 0.049% (próbka M6). 

Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń 

w estrach metylowych (PN-EN 14214) i ON (PN-EN 

590) wynosi 24 mg/kg. Na podstawie 

przeprowadzonych badań wykazano, iż próbki 

zarówno czystych estrów etylowych i metylowych, 

jak również ich mieszaniny z ON (próbki M1-M6) 

cechowały się niższą zawartością tych związków 

(Tab. 2). Także w przypadku zawartości siarki 

stwierdzono, iż wszystkie analizowane w pracy 

próbki cechowały się niższą, od podanej w normie, 

wartością granicznną - 10 mg/kg. Zawartość tego 

pierwiastka w mieszaninach REE i ON kształtowała 

się w przedziale od 5.10 mg/kg do 6.40 mg/kg 

(próbka M1-M3), natomiast RME i ON od 5.74 do 

6.85 mg/kg (próbka M4-M6) (Tab. 2). 

Wartość liczby kwasowej (LK), określającej 

zawartość wolnych kwasów tłuszczowych, czystych 

estrów rzepakowych, zarówno etylowych, jak 

i metylowych, była ok. dwukrotnie wyższa, aniżeli 

dopuszczalna w normie wartość 0.5 mg KOH/g 

oleju. Także wartość tego wskaźnika dla mieszanin 

estrów etylowych i ON (próbki M1-M3) oraz 

metylowych i ON (próbki M4-M6) nie spełniały 

wymogu normy (Tab. 2). Przypuszcza się, 

iż powodem podwyższonej wartości LK, mógł być 

wysoki stopień hydrolizy (wysoka zawartość WKT) 

oleju rzepakowego kierowanego do procesu 

transestryfikacji (>1 mg KOH/g oleju). 

Stabilność oksydacyjna badanych próbek została 

wyznaczona poprzez przeprowadzenie testu 

przyśpieszonego utleniania. Podany w normie PN-

EN 14214 minimalny okres indukcji estrów wynosi 

6 h, w związku z czym stwierdzono, iż czyste estry 

rzepakowe oraz mieszaniny M2, M3, M5 i M6 

cechowały się wysoką podatnością na utlenianie, 

sugerującą o ich niskiej trwałości podczas 

magazynowania (Tab. 2). W przypadku mieszanin 

M1 i M4, w których użyto 3 części objętościowych 

ON i jednej estrów etylowych i metylowych 

stwierdzono średni okres indukcji wynoszący, 

odpowiednio 3.21 i 3.12 h. Najdłuższy okres 

indukcji, wynoszący 8.00h, zanotowano dla czystego 

ON (Tab. 2). 

Gęstość otrzymanych etylowych i metylowych 

estrów rzepakowych (880.0 i 886.0 kg/m
3
) 

i handlowego oleju napędowego (832 kg/m
3
) była 

zgodna z odpowiednimi normami tj.: PN-EN 14214 

(860-900 kg/m
3
) i PN-EN 590 (820-845 kg/m

3
) (Tab. 

2). W przypadku mieszanin estrów rzepakowych 

z ON wykazano natomiast, iż parametr ten był 

istotnie warunkowany stosunkiem objętościowym 

wykorzystanych surowców. W przypadku mieszanin 

z większym udziałem ON (próbka M1 i M4) 

stwierdzono niższą gęstość (ok. 843 kg/m
3
), 

natomiast w tych z większym udziałem estrów 

etylowych i metylowych wyższą (odpowiednio 866.0 

i 871 kg/m
3
). Podobną tendencję zauważono także 

w przypadku lepkości badanych paliw wyznaczonej 

w 40°C.  
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Table 4. Characteristics of pure REE, RME, DF, and their mixtures 

Tabela 4. Charakterystyka czystych etylowych i metylowych estrów rzepakowych, ON oraz ich mieszanin 

próbka 

zawartość 

wody i 

substancji 

lotnych [%] 

zawartość 

zanieczyszczeń 

[mg/kg] 

zawartość siarki 

[mg/kg] 

liczba kwasowa 

[mg KOH/g 

oleju] 

 %WKT 

test stabilności 

oksydacyjnej  

[h] 

gęstość w 

temp. 15°C 

[kg/m
3
] 

lepkość w 

temp. 40°C 

[mm
2
/s] 

temperatura 

zapłonu  

[°C] 

M1  0.024
ab

 7.19
b
 5.10

b
 0.73

b
 0.37 3.21

e
 842

b
 3.15

b
 61

a
 

M2 0.033
c
 9.13

c
 6.11

bc
 0.79

bc
 0.40 1.76

d
 854

c
 3.72

d
 64

ab
 

M3  0.047
d
 14.32

d
 6.40

d
 1.01

d
 0.51 0.47

b
 866

d
 4.02

e
 72

b
 

czyste REE 0.060
e
 19.21

f
 9.49

e
 1.07

e
 0.54 0.13

a
 880

f
 4.96

g
 130

c
 

M4 0.027
b
 7.76

b
 5.74

b
 0.75

b
 0.38 3.12

e
 843

b
 3.18

b
 61

a
 

M5 0.036
c
 10.32

c
 6.17

c
 0.80

c
 0.40 1.81

d
 857

c
 3.62

c
 65

ab
 

M6 0.049
d
 16.32

e
 6.85

d
 1.09

e
 0.55 0.51

c
 871

e
 4.15

e
 76,5

b
 

czyste RME 0.060
e
 20.11

f
 9.63

e
 1.35

f
 0.68 0.13

a
 886

g
 4.87

fg
 130

c
 

ON 0.020
a
 5.00

a
 4.61

a
 0.50

a
 0.25 8.00

f
 832

a
 2.86

a
 61

a
 

a, b, … - wartości średnie oznaczone w kolumnach tą samą literą nie różną się istotnie statystycznie (p  0.05) 
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Generalnie stwierdzono, iż lepkość badanych 

próbek estrów oraz ON była zgodna z wartością tego 

parametru określoną zarówno w normie PN-EN 

14214 dla estrów metylowych (3.5-5.0mm
2
/s), jak i 

w normie PN-EN 590 dla ON (2.0-4.0mm
2
/s) (Tab. 

2). 

Wskaźnikiem wskazującym na bezpieczeństwo 

użytkowania, jak również przechowywania i obrotu 

paliwem w trakcie transportu jest temperatura 

zapłonu. Punkt zapłonu jest charakterystyczny dla 

danego oleju roślinnego i wynika ze składu kwasów 

tłuszczowych, a na jego wartość ma wpływ 

zawartość zanieczyszczeń (Walisiewicz-Niedbalska 

2004). Według normy PN-EN 14214 wartość tego 

wskaźnika dla estrów metylowych powinna wynosić 

minimalnie 120°C. Na podstawie przeprowadzonych 

badań stwierdzono, iż otrzymane estry rzepakowe 

zarówno etylowe, jak i metylowe spełniły powyższy 

wymóg (130°C). Także oznaczona w niniejszej 

pracy temperatura zapłonu ON była zgodna z 

wartością 61°C, określoną w normie PN-EN 590. W 

przypadku mieszanin estrów rzepakowych z ON 

stwierdzono, iż parametr ten był w głównej mierze 

warunkowany proporcją użytych składników.  

 

 

Mieszaniny sporządzone z większym dodatkiem 

oleju napędowego, niezależenie od użytego rodzaju 

alkoholu, cechowały się niższą temperaturą zapłonu, 

aniżeli te z większym udziałem estrów 

rzepakowych. 

7. Wnioski 

1. Rodzaj użytego alkoholu (etylowy, metylowy) 

w niewielkim stopniu różnicował jakość 

otrzymanych estrów rzepakowych.  

2. Wartości badanych wskaźników jakościowych 

REE i RME były zgodne z wymaganiami 

normy PN-EN 14214. Wyjątek wykazano 

natomiast w przypadku wartości liczby 

kasowej i %WKT, które przekraczały 

graniczną wartość 0.5 mg KOH/g oleju i 0.25 

%WKT, oraz stabilności oksydacyjnej (>6.0 h).  

3. Na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono, że sporządzone mieszaniny 

estrów rzepakowych i ON spełniały większość 

wymagań stawianych w normie PN-EN 14214, 

w związku z czym przypuszcza się, iż 

stanowiłyby one odpowiednie paliwo do 

silników o ZS.  
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