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aCamelina sativa jako alternatywny surowiec  

do produkcji biopaliw stosowanych do zasilania 

silników wysokoprężnych

Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Marlena OWCZUK – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2011, 65, 6, 531-536

Wstęp

W pracy określono podstawowe właściwości fizykochemiczne al-

ternatywnego surowca z rośliny oleistej do produkcji biopaliw. Badano 

wpływ poszczególnych składników na właściwości produktu w od-

niesieniu do wymagań normatywnych dla biopaliwa przeznaczonego 

do zasilania silników wysokoprężnych. Przeprowadzono badania po-

równawcze, z użyciem próbek estrów metylowych różnego pocho-

dzenia, w zakresie oceny kompatybilności czterech biokomponentów, 

tj. estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych: oleju lnianko-

wego, tłuszczu zwierzęcego i oleju palmowego, z estrami metylowy-

mi oleju rzepakowego (FAME), wraz z oceną wybranych parametrów 

jakościowych badanych mieszanek.

Charakterystyka estrów metylowych oleju lniankowego i in-

nych estrów metylowych różnego pochodzenia

Do badań wykorzystano próbki estrów metylowych wyższych 

kwasów tłuszczowych uzyskanych z różnych surowców, tj.: z oleju 

lniankowego, z oleju palmowego z oleju rzepakowego i z tłuszczów 

zwierzęcych (wieprzowych).

Przeprowadzono serię testów laboratoryjnych mających na celu 

scharakteryzowanie poszczególnych estrów pod względem składu 

i właściwości fizykochemicznych. Uzyskane wyniki zestawiono w ta-

blicach 1 i 2.
Tablica 1

Profil kwasów tłuszczowych estrów metylowych wyższych kwasów 
tłuszczowych

Zawartość składnika, %

Estry metylowe otrzymane z różnych surowców 

tłuszczowych

Olej  

lniankowy

Olej rzepakowy  

(rafinowany)

Olej  

palmowy

Tłuszcz  

zwierzęcy

Ester met. kw. C-14 : 0 0,06 0,11 1,10 1,48

Ester met. kw. C-16 : 0 4,89 4,19 42,78 26,56

Ester met. kw. C-16 : nien. 0,18 0,39 0,20 1,98

Ester met. kw. C-17 : 0 - 0,09 - -

Σ Estr. met. C-18 nien. 64,78 87,34 48,81 46,55

Ester met. kw. C-18 : 0 2,20 1,77 4,54 19,15

Ester met. kw. C-18 : 1 12,98 59,41 38,61 37,34

Ester met. kw. C-18 : 2 15,26 19,22 10,02 8,62

Ester met. kw. C-18 : 3 36,54 8,71 0,18 0,59

Ester met.kw. C-20 : 0 1,54 0,67 0,40 0,31

Ester met.kw. C-20 : nien. 18,37 1,72 0,21 1,32

Ester met.kw. C-22 : 0 0,39 0,37 - -

Ester met.kw. C-22 : nien. 3,92 0,51 - -

Ester met. Kw. C-24 : 0 0,22 0,16 - -

Ester met. Kw. C-24 : nien. 0,80 0,16 - -

Tablica 2

Właściwości estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych*

Parametry Jednostka

Estry metylowe oleju/tłuszczu

Rzepako-

wego

Palmo-

wego

Zwierzę-

cego
Lniankowego

LK mgKOH/g 0,41 0,26 0,28 0,43

LJ gJ
2
/100g 111 51,2 53,5 156

Zaw. K+ mgK+/kg <1,5 1,97 8,0 3,5

Zaw. H
2
O % 0,014 0,0244 0,020 0,0388

Zaw. wolnej 

gliceryny
% 0,001 0,00 0,00 0,03

Σ estrów 

metylowych
% 97,9 98,77 97,35 97,58

Monoglicerydy % 0,6 0,37 0,51 0,44

Diglicerydy % 0,07 0,10 0,00 0,06

Triglicerydy % 0,02 0,00 0,00 0,00

WKT % - 0,25 0,63 0,27

inne % - 0,51 1,51 1,62

CFPP °C -10 +11 +12 -5

CP °C -1,5 +17 +21 +7

*badania wykonano w laboratorium Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz w laborato-

rium Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej

Uwzględniając wyniki z tablicy 2 skomponowano mieszanki, zwra-

cając szczególną uwagę na parametry: liczba jodowa i zawartość es-

tru metylowego kwasu linolenowego (C18:3), które w przypadku 

estru metylowego oleju lniankowego są szczególnie wysokie i prze-

kraczają dopuszczalny limit określony w normie PN-EN 14214. Jest 

to bardzo ważne, ponieważ tych parametrów nie można skorygować 

za pomocą dodatków uszlachetniających, ale tylko odpowiednim do-

borem składu, poprzez dodanie składników o niskiej zawartości wspo-

mnianych parametrów.

Badania mieszanek estrów metylowych oleju lniankowego

W tablicy 3 zestawiono składy mieszanek badawczych, przygoto-

wanych w laboratorium PIMOT. Mieszanki skomponowano tak, aby 

oba krytyczne parametry (liczba jodowa i zawartość estru me-

tylowego kwasu linolenowego (C18:3)), mieściły się w granicach 

normy.
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Tak sporządzone mieszanki zostały poddane badaniu na kompaty-

bilność, przed i po krótkoterminowym przechowywaniu.

Badanie to pozwoliło wizualnie ocenić zmiany zachodzące po zmie-

szaniu poszczególnych składników w różnych proporcjach. Przygoto-

wane mieszanki przechowywano krótkoterminowo bez dostępu świa-

tła, pod ciśnieniem atmosferycznym w warunkach:

1 seria – w temp. pokojowej• 

2 seria – w temp. +7• °C

Obserwacje prowadzono:

bezpośrednio po skomponowaniu mieszanek• 

po 24 h• 

po 2 tygodniach• 

po 4 tygodniach• 

Obserwacja pozwoliła wykluczyć próbki niestabilne, tj. takie, 

w których nastąpiły zmiany: czyli rozwarstwianie faz, wydzielanie osa-

dów, zmiany klarowności, zmiany stanu skupienia.

Na tym etapie badania wykazały, że mieszanki dwuskładnikowe 

FAME z estrami metylowymi oleju lniankowego, zachowują stabilność 

do zawartości 20% tego drugiego składnika, natomiast w mieszankach 

trójskładnikowych z FAME: do 15% estrów metylowych oleju lnianko-

wego i do 15% estrów metylowych tłuszczu zwierzęcego lub do 30% 

estrów metylowych oleju palmowego i do 20% estrów metylowych 

oleju lniankowego. Mieszanki te były jednorodne, nie rozwarstwiały się 

i nie mętniały, także po 4 tygodniach przechowywania w warunkach 

laboratoryjnych. Zaobserwowano, że zmiany w konsystencji (szcze-

gólnie w obniżonej temp.) wystąpiły w większości mieszanek (75%).

Jako następne kryterium selekcyjne wybrano właściwości nisko-

temperaturowe, liczbę jodową i liczbę kwasową. Wyniki zestawiono 

w tablicach 4 i 5.

Zaobserwowano m.in. następującą zależność: wraz ze zwiększa-

niem zawartości estrów metylowych tłuszczów zwierzęcych, a także 

estrów metylowych oleju palmowego, w mieszankach pogarszały się 

właściwości niskotemperaturowe.
Tablica 4

Właściwości niskotemperaturowe badanych mieszanek

Nr próbki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CFPP, °C 11 10 8 7 -15 -13 -11 -1 -1 -1 1 2

Nr próbki 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

CFPP, °C 2 4 6 -8 -7 -5 -5 -4 -5 10 9 8

Nr próbki 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

CFPP, °C 7 -2 -2 -2 +2 4 2 5 7 9 8 7

Tablica 5

Wyniki parametrów: liczby jodowej i liczby kwasowej badanych  
mieszanek

Nr próbki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L J

g jodu/100g
63 54 66 77 95 96 103 88 81 60,5 72,5 73

L K

mg KOH/g
0,34 0,37 0,36 0,36 0,72 0,40 0,42 0,41 0,39 0,39 0,38 0,36

Nr próbki 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

L J

g jodu/100g
72 80,5 68 84 104 91 94 95 95 45 52 68

L K

mg KOH/g
0,37 0,40 0,35 0,41 0,44 0,45 0,42 0,39 0,43 0,36 0,37 0,32

Nr próbki 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

L J

g jodu/100g
72 88 72 77 76 63 80 70 66 45 46 67

L K

mg KOH/g
0,30 0,46 0,38 0,42 0,42 0,38 0,41 0,40 0,36 0,29 0,29 0,31

Tablica 3

Skład mieszanek

Nr próbek

Estry metylowe oleju/tłuszczu

Rzepakowego Palmowego Zwierzęcego Lniankowego

1 - - 90 10

2 - - 80 20

3 - - 70 30

4 - - 60 40

5 95 - - 5

6 90 - - 10

7 80 - - 20

8 50 - 30 20

9 60 - 30 10

10 65 - 30 5

11 50 - 40 10

12 50 - 45 5

13 40 - 40 20

14 30 - 50 20

15 20 - 60 20

16 90 - 5 5

17 85 - 5 10

18 85 - 10 5

19 80 - 10 10

20 75 - 15 10

21 75 - 10 15

22 - 90 - 10

23 - 80 - 20

24 - 70 - 30

25 - 60 - 40

26 50 30 - 20

27 60 30 - 10

28 65 30 - 5

29 50 40 - 10

30 50 45 - 5

31 40 40 - 20

32 30 50 - 20

33 20 60 - 20

34 - 45 40 5

35 - 50 40 10

36 - 60 20 20
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aDo dalszych badań wytypowano próbki o numerach: 6, 7, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 26, 27, 28. Głównym kryterium wyboru było speł-
nianie wymagań jakościowych dla FAME w zakresie wymienionych 
parametrów.

Dla wyselekcjonowanych próbek wykonano kolejne testy na: za-

wartość estru metylowego kwasu linolenowego oraz stabilność oksy-

dacyjną w temp. 110°C, które są wymienione w normie PN-EN 14214. 
Wyniki badań przedstawiono w tablicy 6.

Tablica 6

Wyniki parametrów jakościowych wyselekcjonowanych mieszanek

Nr próbki 6 7 16 17 18 19 20 21 26 27 28

Zawartość estru 
metylowego kwasu 
linolenowego, %

m/m

12,2 15,0 10,4 11,8 9,9 11,3 10,9 12,8 12,6 9,4 8,2

Stabilność oksydacyj-
na w temp. 110°C, h

5,5 4,7 5,9 5,4 6,2 5,5 5,3 6,0 5,1 6,6 7,0

Na podstawie otrzymanych wyników parametru zawartość estru 
metylowego kwasu linolenowego można stwierdzić, że:

próbki 16, 18, 19, 20, 27 i 28 spełniają wymagania jakościowe (limit • 
wynosi max 12 %m/m)
dla próbek 6, 17, 21 i 26 wyniki testu oscylują blisko wartości do-• 
puszczalnej
próbka 7 wyraźnie przekracza dopuszczalną wartość.• 
Analizując skład mieszanek oraz powyższe wyniki parametru 

zawartość estru metylowego kwasu linolenowego, można powie-

dzieć, że w wyselekcjonowanych mieszankach dwuskładnikowych 
(FAME + estry metylowe oleju lniankowego), tj. próbki 6 i 7, max 
zawartość estrów metylowych oleju lniankowego nie powinna 
przekraczać ok. 10% tak, aby parametr ten zmieścił się w wyma-

ganym limicie.
Należy przypomnieć, że parametr ten nie może być poprawiony 

żadnym dodatkiem, dlatego ważne jest, aby na etapie komponowania 
dobierać odpowiednio skład mieszanek. Badanie stabilności oksyda-

cyjnej wykazało, że wartość tego parametru dla większości miesza-

nek jest na podobnym poziomie, oscylującym w granicach od 5,1 
do 6,6 h. Tylko mieszanka 7 wykazała dużo niższą wartość (4,7 h), 
natomiast mieszanka 27 aż 7,0 h. Parametr ten może być poprawiony 
poprzez zastosowanie dodatków uszlachetniających. Selekcja próbek 
jest zatem na tym etapie niepotrzebna.

Kolejny etap badań obejmował ocenę skuteczności działania do-

datków poprawiających właściwości niskotemperaturowe. Do badań 
wybrano dwa dodatki dostępne na polskim rynku, stosowane do es-
trów metylowych oleju rzepakowego, które oznaczono symbolami 
A i B. Wyniki testów temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) 
przedstawiono w tablicach 7 i 9.

Tablica 7

Właściwości niskotemperaturowe badanych mieszanek z dodatkiem A

Nr próbki 5 6 16 17 18 19 20 21 26 27 28

CFPP, °C -23 -21 -17 -17 -9 -8 -2 -7 -3 -3 -4

Tablica 8

Właściwości niskotemperaturowe badanych mieszanek z dodatkiem B

Nr próbki 5 6 16 17 18 19 20 21 26 27 28

CFPP, °C -11 -10 -15 -16 -9 -8 -4 -9 -4 -5 -5

Na podstawie otrzymanych wyników można powiedzieć, że:
dodatek A okazał się skuteczny w przypadku czterech mieszanek, • 
o numerach 5, 6, 16, 17, natomiast dodatek B był skuteczny tylko 
w dwóch przypadkach, mieszanki 16 i 17.
nie stwierdzono działania dodatków w przypadku mieszanek trój-• 
składnikowych, z obecnością estrów metylowych tłuszczów zwie-

rzęcych i oleju palmowego.

Podsumowanie

Parametry krytyczne

Wyniki badań parametrów krytycznych: liczba jodowa i zawartość 
estru metylowego kwasu linolenowego (C18:3) wskazują, że ilość 
estrów metylowych oleju lniankowego w mieszankach musi być ogra-

niczona max do ok. 20% tak, aby mieszanki te spełniały wymagania 
normalizacyjne.

Właściwości stabilnościowe

Wszystkie wyselekcjonowane mieszanki wykazują się stabilnością 
oksydacyjną w granicach poziomu od 5,1 do 6,6 h. Zastosowanie do-

datku antyutleniającego pozwoli na poprawę tego parametru,co spo-

woduje wydłużenie czasu magazynowania biopaliwa bez utraty jego 
jakości.

Właściwości niskotemperaturowe

Wszystkie mieszanki badawcze mogą być przechowywane w wa-

runkach letnich, natomiast wymienione poniżej spełniają ostrzejsze 
wymagania dla warunków:

dla okresu zimowego – próbki 5 i 6 z dodatkiem A• 
dla okresu przejściowego – próbki 16 i 17 z dodatkiem A oraz • 
próbki 5, 6, 16 i 17 z dodatkiem B.
Można poprawić ten parametr za pomocą dodatków, ale działają 

one bardzo selektywnie tylko na część próbek. Nie zaobserwowano 
skutecznego działania dodatków w przypadku mieszanek trójskład-

nikowych z obecnością estrów metylowych tłuszczów zwierzęcych 
i oleju palmowego (przy nieco niższej zawartości FAME).
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