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wstep 
Post~p technologiczny w dziedzinie sil

nik6w pojazd6w samochodowych stymulo
wany jest m.in. niskim wskaznikiem uciqili
wosci dla srodowiska naturalnego, w tym ni
skim poziomem emisji toksycznych skladni
k6w spalin, normatywnym poziomem hala
su i malym jednostkowym zui:yciem paliwa. 
lch rozw6j zwiqzany by/ od poczqtku z wyko
rzystaniem ropy naftowej jako zr6dla ener
gii. Pierwszy kryzys energetyczny w latach 
70. XX wieku spowodowal, i:e zacz~to roz
wai:ac moi:liwosci wykorzystania innych 
zr6del energii. Pojawi/o si~ poj~cie paliw al
ternatywnych do mineralnych, w tym biopa
liw otrzymywanych z biomasy [1]. Perspek
tywa wyczerpania si~ zasobu paliw kopal
nych, obawy o stan srodowiska naturalne
go, a przede wszystkim ceny ropy naftowej 
przyspieszyly zainteresowanie odnawialnymi 
zr6dlami energii [2]. 

1. ocena wtasciwosci 
fizykochemicznych FAME jake 
paliwa silnikowego 

Zastosowanie estr6w metylowych kwa
s6w tluszczowych oleju rzepakowego do 
nap~du pojazd6w samochodowych stanowi 
jeden z najwai:niejszych problem6w badaw
czych z uwagi na potrzeb~ spelnienia wyma
gan jakosci r6wnorz~dnych w stosunku do 
paliw w~glowodorowych. Jednym z istotnych 
warunk6w powszechnego zastosowania bio
paliw do zasilania silnik6w o ZS to opraco
wanie i wdrozenie odpowiedniego systemu 
kontroli w/asciwosci fizykochemicznych tego 
produktu zgodnie z normq EN-14214, dys
trybucji i przechowywania. Poziom wlasciwo
sci fizykochemicznych estr6w metylowych 
kwas6w tluszczowych oleju rzepakowego 
ksztaltujq jakosc wprowadzonego surowca 
(oleju rzepakowego), proces wst~pnej rafi
nacji i estryfikacji oraz sposobu oczyszcze
nia produktu finalnego [3]. Pod wzgl~dem 
chemicznym FAME jest mieszaninq estr6w 
metylowych kwas6w tluszczowych o prostym 
lancuchu w~glowodorowym, najcz~sciej od 
12 do 22 atom6w w~gla w czqsteczce, nasy
conych lub nienasyconych, o jednym lub wi~
cej ilosci wiqzan podw6jnych. Odmienna 
budowa chemiczna oraz inny sklad frakcyj
ny, stanowiq podstawowe r6znice mi~dzy 
tym produktem a olejem nap~dowym. 
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Ponadto r6znice dotyczqce lepkosci, masy 
molowej, CFPP (temperatura zablokowania 
zimnego filtra), zawartosci siarki, wartosci 
opalowej, temperatury zaplonu i zawartosci 
tlenu. R6znice te majq zasadniczy wp!yw na 
zachowanie si~ FAME zar6wno w komorze 
spalania jak i w warunkach magazynowania. 
Nalezy r6wniez podkreslic, ze niekt6re para
metry sq bardzo zblizone lub niewiele r6z
niqce si~ od wymagan dotyczqcych oleju na
p~dowego, a niekt6re Sq nawet lepsze, na 
przyklad bardzo mala zawartosc siarki czy 
wyzsza temperatura zaplonu. Por6wnanie wy
branych wlasciwosci fizykochemicznych ole
ju nap~dowego i estr6w metylowych kwas6w 
tluszczowych oleju rzepakowego przedsta
wiono w tabeli 1. 

Problemy zwiqzane z zastosowaniem 
estr6w metylowych kwas6w tluszczowych 
oleju rzepakowego (FAME) jako paliwa lub 
komponentu oleju nap~dowego wskazujq, ze 
w ciqgu kilkunastu lat doswiadczen kraj6w, 
takich jak Austria, Niemcy, Francja, Wlochy 
oraz Czechy nie wszystkie zjawiska czy pro
cesy zachodzqce w tych produktach zostaly 
dokladnie poznane [3). Doswiadczenia tych 
panstw pokazaly, ie w poczqtkowej fazie 
wprowadzania tych paliw na rynek wi~cej niz 
polowa badanych pr6bek FAM E pochodzq
cych z r6znych agrorafinerii wykazala odchy
lenia w stosunku do wartosci okreslonych 
normq PN EN 14214, 2004 [4). Jednym 
z istotnych kryteri6w oceny jakosci estr6w 

metylowych kwas6w t/uszczowych oleju rze
pakowego jako paliwa silnikowego jest okre
slenie calkowitej zawartosci gliceryny i zawar
tosci wolnej gliceryny oraz mono-, di- i tria
gliceroli (tab. 2). 

Na rysunku 1 przedstawiono chromato
gram zawartosci wolnego i og61nego glice
rolu oraz mono-, di- i triaglicerolu w estrach 
metylowych kwas6w tluszczowych oleju rze
pakowego. Wysoka zawartosc wolnego gli
cerolu w FAME moze stwarza6 problemy 
podczas magazynowania tego produktu 
w zbiorn iku paliwowym samochodu, ze 
wzgl~du na tendencj~ wytrqcania si~ glice
ryny. Wysoki poziom calkowitej zawartosci 
gliceryny moze prowadzic do zanieczysz
czenia konc6wek wtryskiwaczy, tworzenia 
osadu na denkach tlok6w i komorach spa
lania silnika [5]. 

Zawartos6 nieprzereagowanych w trak
cie procesu produkcji FAME kwas6w, me
tanolu, metali, pozosta!osci katalizator6w, 
jak r6wniez wolnego glicerolu wplywa na 
zwi~kszonq podatnosc biopaliwa do degra
dacji. Metanol, wolne kwasy tluszczowe czy 
wolny glicerol reagujq w kontakcie ze sto
pami aluminium i cynku i powodujq ich ko
rozj~ [6]. Obecne w FAME zwiqzki nienasy
cone o wiqzaniach wielokrotnych sq malo 
stabilne, ulegajq utlenianiu i Sq sklonne do 
polimeryzacji, w wyniku czego opr6cz pro
blem6w z przechowywaniem takze w trak
cie spalania tego paliwa w silniku wytwarzajq 

Tab.1. Porownanie wybranych w/asciwosct flzykochemicznych o/eju nap~dowego i estrow metylo-
wych kwasow t/uszczowych o/eju rzepakowego 

Lp. wvszczegonlenie OleJ n~owy Estrv metvlowe 
wartosc zakres kwasow tluszczowych 
srednia rozrzutu oleJu rzepakowego 

1. Gestosc w tem~. 15°C, kgLdm3 0~ 0 817-0,856 0.86-0,90 
2. LeQkosc kinet~czna w temQ. 20°C, mm2Ls ~ 2 90-8.50 6-9 
3. Wartost OQalowa, MJLkg 42.7-43 5 37 0-37,2 
4. Wartosc OQalowa. MJLdm3 25,69-35 75 32.4-33.1 
5. Liczba cetanowa LC 52,3 47,10-58 60 45-59 
6. Masa molowa. kg/kmol 120-320 296 
7. Stechiometryczne zapotrzebowanie na 14,57 12,5 

powietrze. k9L<!l 
8. Analiza elementarna C[%] - H[%] -0[%] 86,0-86.4 76,8-78.0 

13.4-14,0 12.1 
10,0-11.0 

9. CFPP °C 2-35 od -7 do -9 
10. Uczba Condradsona. M% 0,01-0,04 <0,01-0,05 
11. Zawartosc siar<i. % 0,137 0,03-0 22 0,02-0,006 
12. Temperatura zap!onu, oc 53,0 20-84 111-175 
13. Zawartosc zwigzk6w aromat~czn~ch, %(V/ V) 21,5 



si£i! spolimeryzowane osady na elementach 
ukladu wtryskowego i w komorze spalania 
silnika. 

Jednym z istotnych parametr6w fizyko
chemicznych biodiesla jako paliwa silniko
wego jest stabilnos6 termooksydacyjna. Ma 
ona wplyw na proces utleniania, polimery
zacj~ . sklonnos6 do pochlaniania wody 
i rozwoju mikroorganizm6w podczas maga
zynowania, transportu, dystrybucji i ui:ytko
wania (7] . Przebieg procesu utleniania 
FAME zalei:y od skladu chemicznego oraz 
warunk6w zewn~trznych (dost£i!pu tlenu, 
temperatury, swiatla oraz obecnosci sub
stancji katalizujqcych). 

Wai:ne zagadnienie dotyczqce oceny 
ui:ytkowej biopaliw stanowi podatnos6 na 
rozklad mikrobiologiczny, zwiqzany z rozwo
jem mikroorganizm6w, a wywolany obecno
sciq wody. lstotnym czynnikiem rozwoju 
tych mikroorganizm6w jest r6wniei: tempe
ratura oraz obecnos6 tlenu. Negatywnym 
skutkiem obecnosci w biopaliwach mikro
organizm6w jest ich degradacja. Rozpoczy
na si~ ona w czasie magazynowania i trwa 
poprzez transport ai: do momentu ui:ytko
wania. Pojawiajqca si£i! w zbiorniku pojazdu 
samochodowego galaretowata biomasa 
jako efekt biodegradacji jest przyczynq 
zatykania si~ filtr6w w ukladzie paliwowym 
silnika [8]. Dlatego tei: przechowywanie 
biopaliw w zbiornikach wymusza uwzgl~d

nienie wielu czynnik6w, m.in.: 
0 unikanie kontaktu z metalami katalitycz

nymi: cynk, miedz, brqz, cyna (przyspie
szony proces utleniania); 

:::::1 ui:ycie dodatk6w uszlachetniajqcych, ta
kich jak antyutleniacze, inhibitory korozji 
i demulgatory; 

:::::1 do przechowywania biopaliw nalei:y sto
sowa6 zbiorniki z tworzyw sztucznych, 
takich jak polietylen, fluorokauczuk tub 
i:ywic~ z wl6kien szklanych. 

Wai:nym zagadnieniem dotyczqcym eks
ploatacji samochod6w nap~dzanych biopa
liwem jest zapewnienie wlasciwego rozruchu 
silnika jui: w temperaturze 0°C. Wlasciwosci 
niskotemperaturowe decydujq o przydatno
sci eksploatacyjnej paliw silnikowych. Nale
i:y podkresli6, i:e wlasciwosci niskotempera
turowe FAME r6i:niq si~ od analogicznych 
wlasciwosci oleju nap~dowego (9]. 

Bezposredni wplyw na wlasciwosci ni
skotemperaturowe biopaliw ma jakos6 su
rowca, jego sklad chemiczny, krzywa desty
lacji oraz zawartos6 poszczeg61nych estr6w 
{kwas6w). lm wi~kszy udzial estr6w o wyi:szej 
liczbie atom6w w~gla w czqsteczce, tym wla
sciwosci niskotemperaturowe Sq gorsze. 
Natomiast wi~kszy udzial nienasyconych 

Tab. 2. Oznaczone zawartosci wolnego i ogolnego glicerolu oraz mono-, dl-1 trlag//cero/1 w estrach 
mety/owych kwasow tluszczowych ole}u rzepakowego 

Badane wta~ciwosci (nr probki 11) Jednostka WVlllk pomlaru Metoda badania wg 
Zawartosc monoacylogliceroi %{rn/ml < 0,03 PN·EN 14105 
Zawarrosc diacylogliceroli %(m/ml < 0.03 
Zawartost triac1!Q9.1iceroli r %(m/ m} < 0,03 
Zawartosc wolne9o glicerolu %(rnJml < 0.005 
Zawarrosc ~o glicerolu • o/o(m/ ml 
Zawarrosc estrow metylowych kwas6w tluszczowych %(m/ m) 99.91 PN·EN ISO 5509 

PN·EN ISO 5508') 
Liczba jodowa gJ2f100g 97,1 PN·EN ISO 14111 
Zawartost wody %(m/ m) 0,298 PN·EN ISO 12937 
Zawartosc zwiazk6w fosforu !1979 15.0 PN·EN 14107 
• · czvstosc estrOW metylowych kwas6w rluszczowych oleju rzepakowego wyznaczono poprzez odjecie sumarycznej 

zawarrosci glicerydow i glicervnv od oznaczanvch zawartoSci wvdzie/onvch escrow. 
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Rys. 1. Chromatogram ~znaczenia zawartosci wolnego i og6/nego glicerolu oraz mono-, di· 
i triacylogliceroli w estrach metylowych kwas6w tluszczowych oleju rzepakowego 

wiqzan w czqsteczce estru poprawia te wla
sciwosci. W niskiej temperaturze nast~puje 
zakl6cenie przeplywu paliwa w ukladzie za
silania silnika o ZS wywolane obecnosciq ga
laretowatej zawiesiny estr6w. Wlasciwosci te 
moi:na poprawi6 poprzez wprowadzenie do 
biopaliwa pakietu dodatku uszlachetniajqce
go, zwanego depresatorem, co pozwala ob
nii:y6 temperatur~ plyni~cia paliwa do okolo 
-20°C [10]. 

2. Uwarunkowania techniczno
ekonomiczne wprowadzenia 
biopaliw do eksploatacji 

Wai:nym zagadnieniem dotyczqcym 
wprowadzenia biopaliw jako zr6dla energii do 
nap~du pojazd6w samochodowych i maszyn 
rolniczych to ich niezawodnos6 i bezpieczen
stwo ui:ytkowania w okresie roku kalenda
rzowego. Pierwsze doswiadczenia w tym za
kresie przyniosly wiele problem6w eksploata
cyjnych i logistycznych. Biopaliwa zostaly 
oprotestowane przez swiatowy przemysl 
motoryzacyjny, kt6ry obawial si~ negatyw
nych skutk6w ich stosowania w odniesieniu 
do trwalosci silnika i jego podzespol6w oraz 
wskai:nik6w parametr6w roboczych. Wiele 
z tych obaw bylo uzasad1ionych i w rezultacie 

zmodyfikowano mi~dzynarodowe programy 
badawcze obejmujqce r6i:ne aspekty zwiq· 
zane z produkcjq, ocenq, dystrybucjq i sa
mym ui:ytkowaniem biopaliw. Uzgodniono 
pierwsze normy jakosciowe na FAME oraz 
dopuszczono pi~cioprocentowq (v/v) jego 
domieszk~ do paliw w~glowodorowych. Za
interesowanie biopaliwami powoli zacz~lo 
rosn(\6. W Europie proces wdrai:ania biopa
liw do produkcji i stosowania zostal usank
cjonowany zapisami dyrektywy 2003/30/WE 
z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspiera
nia ui.ycia w transporcie biopa/iw i innych 
paliw odnawialnych. Rozpoczql si£i! dlugo
trwaly i i:mudny proces ,oswajania" biopa
liw. Przewidywanie wszelkich skutk6w szer
szego wdroi:enia biopaliw, w tym FAME, do 
eksploatacji wymagalo przeprowadzenia 
kompleksowych badan {laboratoryjnych, te
st6w silnikowych i badan eksploatacyjnych). 
Badania ujawnily skomplikowanq natur~ wie
lu czynnik6w wplywajqcych na problemy 
techniczno-eksploatacyjne, przy czym gl6w
ne przyczyny wskazano po stronie formuly 
i jakosci stosowanego paliwa- estr6w mety
lowych kwas6w tluszczowych oleju rzepako
wego, oleju silnikowego, w tym kompatybil· 
nosci pakietu dodatk6w uszlachetniajqcych 
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Tab. 3. Cechy charaktervstvczne pal/wa FAME i ich wp/yw na materialv konstrukcyjne silnika Ina )akost pa/iwa oraz niekorzvstne zjawiska wvst~;pu)ijce w silniku 

cecha pallwa WDIVW jakoscl pallwa na materlaly konstrukcyjne Nlekorzvstne objawy stanu technicznego 
sllnlka 

Obecnosc escrow metvlowych kwas6w Mieknienie. puchniecie lub twardnienie i pekanie niekt6rych elascomerow (dzia!anie Nieszczelnosc i wycieki w silmku 
Zablokowanie filtra paliwa tluszczowvch (FAME) zalezv od skladu elastomer6w) 

Obecnosc metanolu 
Przemieszczenie osadow powstaiacvch podczas pracy silnika o ZS 
Korozja stop6w glinu i cynku 
Niska temperatura zaplonu 

Koroz)a FIE 

Obecnosc zanieczyszczeri nieprzerea
gowanvch subscancji chemicznvch 
z procesu wvcwarzania FAME 

S6d i potas oraz metale ziem alkaicznych tworz<~ sole z kwasami organicznvmi (mydla) 
Wolne kwasv tluszczowe powodui<l korozie czesci wykonanvch z materia!6w niezelaz
nvch (cynk) 

Zablokowanie filtra paliwa 
Korozja FIE 
Zakleszczenie ruchomvch czesd silnika 

SedYmentacja 
Obecnosc niezwiazanej wody Hvdroliza FAME do kwasow tluszczowych i me:anolu 

Korozja 
rwaly rozw6j zycia mikrobiologicznego 

Wzrost prze.vodnosci elektrvcznej pahwa 
Obecnosc wolnego glicerolu i mono-, 
di- i trigliceryd6w 

Korozja czesci wvkonanvch ze scop6w niezelamych 
Rozmakanie f iltr6w celulozowvch 
Osady na czesciach ruchomych i pokrvwanie warstewka lakow 

Wysoka lepkost w niskich temperaturach Wieksze opory, obnizenie efektV\vnosCI pracv dzia!ania podzespol6w 

Zan1eczvszczenia stale Mozliwosc pojawienia sie prob'em6w zwiazanvch ze smarnoscia 

Produkty starzenia FAME 

Podobnie Jak dla estrow metylowvch kwasow tluszczowych 
Csad~ · szJ.;my szczege n e 1'1 orzypad<u mtesza~ek p i~,a 
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te produkty oraz stanem technicznym oraz 
warunkami eksploatacji jednostek nap~do
wych [11]. 

Biopaliwo dost~pne na stacjach paliwo
wych powinno bye produktem pelnowarto
sciowym, zapewniajqcym ui:ytkownikowi wla
sciwq prac~ silnika i jego podzespol6w. 
w przypadku paliw pochodzenia roslinnego 
powyi:sze w/asciwosci Sq niezadowalajqce, 
co wynika jak jui: wspomniano z nierozgal~
zionej struktury lancuch6w w~glowodoro
wych estr6w. Biopaliwo stosowane do zasi
lania silnik6w o ZS powinno posiadac wyma
gane dla paliw wlasciwosci przeciwkorozyj
ne w kontakcie z metalami. Ma to szczeg61-
ne znaczenie na etapie kontaktu z materia/a
mi konstrukcyjnymi silnika, zwlaszcza apa
ratury wtryskowej. Nalei:y podkreslic, i:e do
tychczas brak jest usystematyzowanej wie
dzy w zakresie jednoznacznego okreslenia 
zwiqzk6w przyczynowo-skutkowych powo
dujqcych niedomagania uklad6w wtrysko
wych typu Common-Rail. Producenci apara
tury wtryskowej (FIE) - Delphi, Bosch, Sie
mens, Dense i Stanadyne we wsp61nym 
oswiadczeniu zwracajq uwag~ na potencjal
ne problemy zwiqzane ze stosowaniem pali
wa do silnik6w o ZS [1 2]. W tabeli 3 przed
stawiono wybrane cechy charakterystyczne 
paliwa FAME, kt6re mogq miee negatywny 
wplyw na jakosc spalanego paliwa oraz po
wodowac niekorzystne oddzialywania w sil
niku [13]. Jednym z tych zjawisk moi:e bye 
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dzialanie korodujqce FAME wobec metali, in
nym zas moi:liwosc wytwarzania osad6w na 
elementach silnika. 

Wed/ug danych literaturowych [13, 14] 
w/asciwosci przeciwkorozyjne biopaliwa 
zalei:q od wielu czynnik6w, m.in.: 
Q typu surowca stosowanego przy wytwa

rzaniu biopaliwa; 
0 technologii produkcji, w tym ilosci stoso

wanych katalizator6w, np. kwas6w mine
ralnych, stosunku molowego metanol/ka
talizator; 

0 zawartosci wolnych kwas6w t/uszczowych 
powstajqcych w wyniku rozkladu mydel 
obecnych w srodowisku reakcji; 

Q obecnosci niezwiqzanej wody; 
Q moi:liwosci rozwoju grzyb6w i bakterii ze 

wzgl~du na podatnose biopaliwa na ska
ienie biologiczne; 

Q stopnia utleniania i degradacji podczas 
przechowywania FAME, kt6ry post~puje 
stopniowo w miar~ hydrolitycznego roz
rywania wiqzan estrowych. 

Podsumowanie 
Wykorzystanie odnawialnych zr6del 

energii staje si~ koniecznosciq z powodu 
zmniejszajqcych si~ zasob6w ropy naftowej 
i gazu ziemnego, bezpieczenstwa i stabili
zacj i systemu energetycznego, tanszych 
i lokalnych zr6del energii oraz pozytywnych 
aspekt6w zwiqzanych z ochronq srodowi
ska. Rosnqce zapotrzebowanie na paliwa 

Korozja FIE 
Zablokowanie filtra paliwa 

Zakoksowanie rozpylaczy paliwa 

Problemy z podawaniem paliwa, zatarcia pornpy, 
zwiekszona awaryjnoSC. niedostateczne rozpyle· 
nie strugi aliwa 
Skr6cenie czasu uiVtkowania 
Zutvde gniazda rozpylacza 
Zablokowanie rozpylaczy pallwa 

~oroza FE 

\ a g: rac., ::~ cze~c ach ro:p...,s::zane pol rrery 
r.•,Qrza a< 

silnikowe na swiecie, a jednoczesnie ogra
niczone zasoby paliw kopalnych obligujq do 
badan nad nowymi sposobami pozyskania 
energii. Bezpieczenstwo energetyczne sta
le si~ jednym z g/6wnych strategicznych 
cel6w polityki wielu kraj6w. Wsp6/czesny 
swiat bezdyskusyjnie stoi przed problem em 
zmniejszenia tempa zuiycia paliw kopal
nych i koniecznosciq produkcji paliw alter
natywnych. Estry metylowe kwas6w tlusz
czowych oleju rzepakowego (FAME) mogq 
odgrywac istotnq rol~ w zakresie rozszerze
nia bazy paliwowej oraz przyczynic s i~ do 
ograniczenia emisji gaz6w cieplarnianych. 
Paliwa te powinny wyst~powac na rynku 
w dostatecznie dui:ych ilosciach, bye w ciq
glej sprzedai:y i charakteryzowac si~ wla
sciwosciami fizykochemicznymi determinu
jqcymi przydatnosc tego zr6dla energii do 
nap~du pojazd6w samochodowych. Naj
istotniejsze czynniki pozwalajqce na ui:ycie 
FAME jako paliwa silnikowego to stabilnosc 
w czasie magazynowania, odpowiednie wla
sciwosci niskotemperaturowe i podatnosc 
na rozklad mikrobiologiczny. Nalei:y podkre
slic, i:e procesy starzenia estr6w metylo
wych kwas6w tluszczowych oleju rzepako
wego przebiegajq zdecydowanie szybciej 
w stosunku do oleju nap~dowego. Jednym 
z gl6wnych problem6w eksploatacyjnych 
silnik6w spalinowych zasilanych FAME 
to zapewnienie wlasciwego rozruchu jui: 
w temperaturze -5°C. 
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