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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA  
BIOPALIW PŁYNNYCH  

DO ZASILANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH  

Streszczenie 
W artykule omówione zostały biopaliwa transportowe. Ich atrakcyjność wynika przede wszystkim 

z ich przydatności we współczesnej technice silnikowej i dostępności surowców do ich produkcji, jak 
również ich wpływu na środowisko przyrodnicze. Przedstawiono możliwości wykorzystania biopaliw 
pierwszej generacji wytwarzanych bezpośrednio lub pośrednio z surowców żywnościowych za pomocą 
procesów fermentacyjnych lub transestryfikacyjnych: etanolu, olejów roślinnych i biodiesla. W przy-
szłości o potencjalnym zainteresowaniu konsumentów biopaliwami decydować będzie, oprócz czynni-
ków ekonomicznych, standaryzacja w zakresie wymagań jakościowych dla biopaliw oraz wprowadze-
nie na rynek pojazdów przystosowanych do nowego rodzaju paliw. 

WSTĘP 

Ciągły wzrost zapotrzebowania na paliwa powoduje, że zwrócono uwagę na problemy 
związane możliwością ograniczenia dostępu do paliw konwencjonalnych, głównie ze względu 
na wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej na świecie lub ograniczenie wydobycia i sprze-
daży ropy naftowej ze względów politycznych. Ponadto istnieją problemy związane z zagro-
żeniem dla środowiska naturalnego, jakie stwarza zarówno wydobycie i przeróbka ropy naf-
towej, jak i spalanie paliw z niej wytwarzanych. 

Obecnie prowadzi się prace badawcze nad stosowaniem innych rodzajów źródeł napędu 
pojazdów, które mogłyby zastąpić klasyczne silniki spalinowe. Poszukuje się także innych 
rodzajów paliw, które zastąpiłyby częściowo lub całkowicie konwencjonalne paliwa pocho-
dzące z przeróbki ropy naftowej i stwarzały niewielkie zagrożenie dla środowiska naturalne-
go. Te inne rodzaje paliw nazywa się niekonwencjonalnymi, zastępczymi lub alternatywnymi. 
Trudno je jednoznacznie opisać i zdefiniować. Można przyjąć, że za paliwa niekonwencjo-
nalne (zastępcze, alternatywne) uważa się paliwa, które pochodzą z innych źródeł niż prze-
róbka ropy naftowej, a ich cechy fizyczne są zbliżone do właściwości powszechnie stosowa-
nych paliw (konwencjonalnych). Stąd można wyodrębnić dwie grupy tych paliw ze względu 
na pochodzenie: pochodzące ze źródeł kopalnych (naturalnych) i stosowane w postaci pier-
wotnej lub przekształconej chemicznie (syntetyczne) lub pochodzące ze źródeł odnawialnych, 
zwane biopaliwami. 

Paliwa, które można uznać za alternatywne w stosunku do produktów pochodzących 
z ropy naftowej powinny spełnić kilka warunków [11]: 
− występować w dostatecznie dużych ilościach, 
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− cechować się technicznymi i energetycznymi właściwościami determinującymi ich przy-
datność do zasilania silników samochodowych, 

− być tanie w produkcji i sprzedaży, 
− stanowić mniejsze zagrożenie dla naturalnego środowiska niż tradycyjne paliwa, 
− zapewniać możliwe do przyjęcia wskaźniki ekonomiczne silników i bezpieczeństwo ich 

użytkowania. 

1. BIOPALIWA 

Wykorzystanie biopaliw do zasilania silników spalinowych można w pewnym sensie 
traktować jako powrót do korzeni w rozwoju motoryzacji. Silnik pokazany światu w 1900 r. 
przez Rudolfa Diesla na Wystawie Światowej w Paryżu był napędzany olejem z orzechów 
arachidowych. Należy nadmienić że od lat 30. XX wieku biopaliwa były przez cały czas 
używane do silników wysokoprężnych na niewielką skalę. Podobnie stosowanie etanolu nie 
jest w motoryzacji niczym nowym, pierwszy silnik samochodowy zbudowany przez Nicolasa 
Otto pracował na tym właśnie paliwie. Jego entuzjastą był też w latach 20. ubiegłego wieku 
Henry Ford. 

Biopaliwa wg definicji europejskiej to „ciekłe lub gazowe paliwa dla transportu, produ-
kowane z biomasy”, a wg tzw. definicji technicznej to „płynne lub stałe nośniki energii 
otrzymywane z surowców pochodzących z procesów biologicznych, możliwe do stosowania 
w silnikach spalinowych i urządzeniach elektroenergetycznych” [4]. 

Do biopaliw zaliczamy nośniki energii produkowane z tzw. biomasy. Biomasę można 
sklasyfikować na podstawie rodzaju substancji akumulującej energię słoneczną na kilka grup: 
− produkty zawierające cukry i skrobię, będące głównymi składnikami roślin uprawnych 

konsumpcyjnych (zboża, ziemniaki, buraki, trzcina cukrowa, owoce itp.), 
− produkty zawierające celulozę, hemicelulozę i ligninę, które stanowią zrąb ściany komór-

kowej roślin (drewno, słoma zbóż, trawy oraz produkty uboczne – wytłoki, itp.), 
− tłuszcze roślinne z roślin oleistych (oleje: rzepakowy, sojowy, kokosowy, słonecznikowy 

i inne), 
− odpady przetwórcze biomasy z trzech poprzednich grup i inne substancje organiczne. 

Biomasa może być przetwarzana na: paliwa ciekłe i gazowe w wyniku procesów biolo-
gicznych lub termo-chemicznych. 

Zgodnie z dyrektywą 2003/30/EC Europejskiego Parlamentu i Rady z 08.05.2003, jako 
biopaliwa transportowe uznaje się [4]: 
− bioetanol otrzymywany z biomasy i/lub z biodegradowalnych frakcji odpadowych, moż-

liwy do zastosowania jako biopaliwo E5, zawierające 5% etanolu i 95% benzyny silniko-
wej oraz jako E85, zawierające 85% etanolu i 15% benzyny, 

− biodiesel zawierający estry metylowe (PME, RME, FAME) otrzymane z olejów pocho-
dzenia roślinnego i zwierzęcego lub odpadowych (np. posmażalniczych) tłuszczów i ole-
jów, spełniające wymagania odpowiednich norm na oleje napędowe B5, zawierający 5% 
estrów i 95% naftowego oleju napędowego, B30, odpowiednio 30% i 70% oraz B100, 
stanowiący czyste estry o właściwościach zgodnych z odpowiednią normą, 

− biometanol jako paliwo lub komponent paliwowy otrzymywany z biomasy, 
− bio-ETBE, eter etylo tert-butylowy otrzymywany z bioetanolu jako dodatek przeciwstu-

kowy do benzyn podwyższający ich liczbę oktanową, stosowany w ilości 47%, 
− bio-MTBE, eter metylo tert-butylowy otrzymywany z biometanolu o tym samym prze-

znaczeniu jak Bio-ETBE, stosowany w ilości 36%, 
− BtL, jako ciekłe frakcje i ich mieszaniny otrzymywane z biomasy, mogące stanowić bio-

paliwa lub komponenty paliwowe, 
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− czyste oleje roślinne, (POV) otrzymywane z procesów tłoczenia, ekstrakcji i podobnych 
procesów, łącznie z rafinacją, z wyłączeniem modyfikacji ich składu metodami chemicz-
nymi,  

− bio-DME, eter dimetylowy otrzymywany z biomasy do bezpośredniego stosowania jako 
biopaliwo do silników o zapłonie samoczynnym, 

− biogaz jako biopaliwo otrzymywane z biomasy i/lub biodegradowalnych frakcji odpado-
wych, odpowiednio oczyszczony, aby odpowiadał jakością gazowi naturalnemu, 

− biowodór jako biopaliwo otrzymywane z biomasy lub biodegradowalnych frakcji odpa-
dowych, 

− inne paliwa z odnawialnych źródeł energii (powyżej niewymienione) – biopaliwa otrzy-
mywane ze źródeł definiowanych dyrektywą 2001/77/EC, które mogą być zastosowane 
do napędu w środkach transportu.  
W tym samym komunikacie określono założenia podziału biopaliw na biopaliwa katego-

rii pierwszej oraz drugiej. Podział ten wynikał przede wszystkim z oceny przydatności paliw 
we współczesnej technice silnikowej i dostępności surowców oraz ich wpływu na środowi-
sko. Formalny podział biopaliw na odpowiednie kategorie został opublikowany w raporcie 
„Biofuels in the European Vision, a Vision 2030 and Beyond”. Raport ten dzieli biopaliwa na 
te pierwszej generacji, tzw. konwencjonalne, oraz drugiej generacji. 

Do biopaliw pierwszej generacji (konwencjonalnych) zaliczone zostały te, które są wy-
twarzane bezpośrednio lub pośrednio z surowców żywnościowych za pomocą procesów fer-
mentacyjnych lub transestryfikacyjnych [4]: 
− etanol jako odwodniony, konwencjonalny etanol gorzelniany, otrzymywany z procesów 

hydrolizy i fermentacji z takich surowców jak: zboża, buraki cukrowe itp., 
− czyste oleje roślinne (PVO), otrzymywane z procesów tłoczenia na zimno i ekstrakcji zia-

ren spożywczych roślin oleistych 
− biodiesel stanowiący estry metylowe oleju rzepakowego (RME) lub estry metylowe 

(FAME) i etylowe (FAEE) wyższych kwasów tłuszczowych innych spożywczych roślin 
oleistych, otrzymywane w wyniku procesów tłoczenia na zimno, ekstrakcji i transestryfi-
kacji, 

− biogaz, stanowiący oczyszczony biogaz z zawilgoconego biogazu składowiskowego bądź 
rolniczego, bio-ETBE, otrzymywany z przeróbki chemicznej etanolu gorzelnianego. 
Do biopaliw drugiej generacji zostały zaliczone te otrzymywane z biomasy (upraw roślin 

energetycznych i organicznych substancji odpadowych) lub niejadalnych nasion oleistych [4]: 
− bioetanol otrzymywany w wyniku zaawansowanych procesów hydrolizy i fermentacji 

lignocelulozy pochodzącej z biomasy (z wyłączeniem surowców o przeznaczeniu spo-
żywczym), 

− syntetyczne biopaliwa stanowiące produkty przetwarzania biomasy poprzez zgazowanie 
i odpowiednią syntezę na ciekłe komponenty paliwowe (BtL), 

− bioDMF (dimetylofuran) jako perspektywiczne paliwo do silników o ZI otrzymywane 
z procesów katalitycznego przetwarzania cukrów (np. celulozy, skrobi), 

− paliwa do silników o zapłonie samoczynnym pochodzące z przetwarzania lignocelulozy 
z biomasy w procesach Fischer-Tropscha, 

− biodiesel syntetyczny z kompozycji produktów lignocelulozowych, 
− pochodne metanolu i etanolu oraz mieszaniny wyższych alkoholi, 
− dimetyloeter (bio-DME) otrzymywany pośrednio lub bezpośrednio z biomasy jako paliwo 

gazowe do silników o zapłonie samoczynnym, 
− biodiesel, jako biopaliwo lub komponent paliwowy do silników o ZS, otrzymywany 

w wyniku rafinacji wodorem (hydrogenizacji) odpadowych olejów roślinnych i tłuszczów 
zwierzęcych, 
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− biogaz jako syntetycznie otrzymywany gaz o właściwościach gazu ziemnego (SNG), po-
zyskiwany w wyniku procesów zgazowania lignocelulozy i odpowiedniej syntezy (także 
z procesów WtG – „wastes to gas”). 
Departament Transportu i Energetyki Komisji Europejskiej zaproponował wydzielenie 

biopaliw trzeciej generacji jako tych, dla których opracowanie technologii powszechnego 
otrzymywania i wdrożenia ich do eksploatacji może być szacowane na 2030 r. i później. Bio-
paliwa trzeciej generacji będą otrzymywane podobnymi metodami jak paliwa drugiej genera-
cji, ale ze zmodyfikowanego na etapie uprawy surowca (biomasy) przy pomocy molekular-
nych technik biologicznych. 

Celem tych modyfikacji jest udoskonalenie procesu konwersji biomasy do biopaliw po-
przez np. uprawy drzew o niskiej zawartości ligniny, rozwój upraw z wbudowanymi odpo-
wiednio enzymami itp. Do paliw trzeciej generacji mają być zaliczane: biowodór, biometanol 
i biobutanol. 

1.1. Bioetanol 
Od ponad dwudziestu lat wzrasta wyraźnie zainteresowanie produkcją etanolu jako do-

datku do benzyny w ilości od 5 do 40%. Ogromne możliwości wykorzystania nadprodukcji 
surowców węglowodanowych oraz niezagospodarowanych dotychczas różnych materiałów 
lignino-celulozowych są zachętą do opracowywania nowych, bardziej ekonomicznych tech-
nologii jego produkcji. Obfitość występowania i odnawialność surowców pozwala szybko 
zwiększać produkcję, a nowe technologie czynią, że etanol jest coraz bardziej konkurencyjny 
w stosunku do benzyny. 

Najważniejszą zaletą etanolu jako paliwa jest wysoka liczba oktanowa, pozwala to na 
pracę silnika przy wyższych stopniach sprężania, a więc na uzyskanie większej sprawności. 
Ponadto mniejsza energia zapłonu umożliwia stosowanie uboższych mieszanek, a większa 
prędkość płomienia, pozwala na pracę z większymi prędkościami obrotowymi, co wpływa na 
podwyższenie sprawności silnika. Obok cech pozytywnych etanol ma też i wady w porówna-
niu do benzyny. Znacznie wyższe utajone ciepło parowania powoduje konieczność dostarcze-
nia większej ilości ciepła do odparowania paliwa, a mała prężność par przyczynia się do 
utrudnienia uruchamiania zimnego silnika w niskiej temperaturze otoczenia. Natomiast 
mniejsza wartość opałowa, powoduje, że z jednostki objętości etanolu można uzyskać mniej 
energii niż z benzyny. Ponadto oddziałuje korozyjnie na metale i ich stopy, zwłaszcza 
w obecności wody oraz oddziałuje destrukcyjnie na wiele tworzyw sztucznych [2, 3, 7, 9]. 

Bioetanol może być stosowany, jako paliwo silnikowe bezpośrednio i pośrednio: 
− samoistne paliwo do zasilania silników ZI, 
− dodatek do benzyn silnikowych, 
− surowiec do otrzymywania ETBE, 
−  jako dodatek do oleju napędowego (ZS).  

Obecnie nie ma technicznych przeszkód, aby zrealizować zasilanie silnika ZI etanolem jako 
paliwem samoistnym. Jest to tylko kwestią kosztów odpowiedniej adaptacji silnika i jego ukła-
du zasilania paliwem oraz zmiany sposobu i wzrostu kosztów eksploatacji takiego pojazdu. 
Zakres wymaganych zmian obejmuje zwiększenie stopnia sprężania silnika w celu zwiększenia 
mocy silnika i poprawienia jego „elastyczności”, odpowiednie przeprogramowanie centralnej 
jednostki sterującej oraz poprawienie zdolności rozruchowych. W układzie zasilania należy 
zastosować metale, stopy i tworzywa sztuczne odporne na działanie etanolu, zabezpieczyć 
układ przed przedostawaniem się wody oraz zwiększyć pojemność zbiornika paliwa [2].  

Czysty bioetanol E100 może być więc paliwem w specjalnie przystosowanych lub skon-
struowanych do tego celu silnikach tzw. EFV (Ethanol Fueled Vehicle). Oferowany jest on 
wyłącznie w Brazylii i Argentynie. Paliwo to składa się w 96% obj. z alkoholu etylowego 
i wody bez domieszki benzyny i dlatego nie nadaje się do stosowania w chłodnym i przej-
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ściowym klimacie ze względu na problemy z uruchomieniem silnika w temperaturze otocze-
nia poniżej 15°C. 

Bardziej rozpowszechnione jest paliwo E85 (85% etanolu i 15% benzyny) które stosowa-
ne jest w zmodyfikowanych silnikach benzynowych tzw. FFV (Flexible Fuel Vehicles). Są 
one popularne głównie w USA, w Europie tylko nieliczne firmy samochodowe, głównie 
szwedzkie, oferują modele przystosowane do zasilania tym paliwem.  

Typowe silniki benzynowe mogą pracować na paliwie z udziałem do 15% bioetanolu 
w paliwie bez konieczności ich modyfikacji. 

Obecnie jednak preferowanym przez przemysł petrochemicznym sposobem wykorzysta-
nia bioetanolu jest przetworzenie do postaci ETBE (etylowe etery tetrbutylowe), z uwagi na 
lepsze właściwości przeciwstukowe i smarne [6]. 

1.2. Czyste oleje roślinne 
Parametry fizykochemiczne nieprzetworzonych olejów roślinnych wskazują na ich przy-

datność do zasilania silników o ZS, ale niestety nie są wymarzonym paliwem. Mimo wielu za-
let, takich jak brak siarki, biodegradowalność, czy bardzo dobre właściwości tribologiczne, 
sprawiają dość dużo problemów. Główne problemy w wykorzystaniu olejów roślinnych wyni-
kają z ich dużej lepkości i gęstości, innego składu frakcyjnego i niskiej temperatury rozkładu 
termicznego. Wyniki badań i analiz wykazują, że stosowanie olejów roślinnych powoduje [15]: 
− unieruchamianie elementów tłoczących aparatury wtryskowej, 
− zakoksowywanie i zatykanie otworków rozpylaczy, 
− zwiększenie skłonności do powstawania nagarów w komorze spalania i osadów w rowkach 

tłoka, 
− trudności z rozruchem silnika w obniżonej temperaturze otoczenia, 
− rozcieńczanie oleju smarującego silnik przez niespalony olej roślinny, przedostający się 

z komory spalania. 
Można stwierdzić, że współczesne silniki ZS, przystosowane do zasilania olejami napę-

dowymi, nie powinny być zasilane czystym olejem rzepakowym ze względu na znacznie róż-
ne właściwości fizykochemiczne. Możliwe jest jego stosowanie silnikach po wprowadzeniu 
w nich określonych zmian konstrukcyjnych. Częściowe ograniczenie niekorzystnych właści-
wości olejów roślinnych można uzyskać poprzez mieszanie ich z olejem napędowym w róż-
nych proporcjach. Innym sposobem jest stosowanie układów dwupaliwowych umożliwiają-
cych rozruch silnika na oleju napędowym, przejście na zasilanie olejem roślinnym następuje 
po nagrzaniu silnika i oleju roślinnego.  

1.3. Biodiesel  
Jedną z możliwości polepszenia właściwości olejów roślinnych jako paliw do silników 

ZS jest ich modyfikacja chemiczna przez proces transestryfikacji. Powstające w wyniku pro-
cesu estry metylowe (lub etylowe) kwasów tłuszczowych noszą powszechnie nazwę biodie-
sla. Z chemicznego punktu widzenia biodiesel to (wg ASTM) monoalkilowe estry długołań-
cuchowych kwasów tłuszczowych pochodzące z odnawialnych surowców tłuszczowych, ta-
kich jak tłuszcze roślinne lub zwierzęce. 

Biodiesel (FAME) może być stosowany jako samoistne paliwo silnikowe, a także w po-
staci mieszanki z olejem napędowym. Obecność w obu paliwach długich łańcuchów węglo-
wodorowych pozwala na ich dobre mieszanie w dowolnym stosunku ze sobą, ze względu na 
ich wzajemną rozpuszczalność. 

Biodiesel jako paliwo ma szereg zalet m.in. wysoką liczbę cetanową, bardzo dobre wła-
ściwości smarne, niską zawartość siarki powoduje mniejsze oddziaływanie na katalityczne 
układy oczyszczania spalin i jest całkowicie bezpieczny w magazynowaniu i transporcie. Po-
mimo tych zalet Biodiesel różni się w stosunku do oleju napędowego właściwościami m.in. 
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charakteryzuje się wyższą lepkością i gęstością, mniejszą wartością opałową oraz innym 
kształtem krzywej destylacji [1, 8, 14, 15].  

Istnieje wiele sprzecznych opinii na temat stosowania biodiesla. Sprzeczności te są głów-
nie wynikiem różnic wynikających z zastosowania w badaniach rożnych typów silników, pra-
cujących pod rożnym obciążeniem i w różnych warunkach. Różnice w wynikach badań mogą 
też wynikać z odmiennego składu biodiesla, który otrzymywany z rożnych olejów ma różny 
skład, a co za tym idzie i właściwości.  

Ogólnie można stwierdzić, że zasilanie biodieslem w porównaniu z zasilaniem ON po-
woduje zmniejszenie momentu obrotowego i mocy efektywnej o 5-10% przy pełnym obcią-
żeniu. Zauważa się również większe jednostkowe zużycie paliwa – średnio o ok. 14%. Zaś 
sprawność cieplna w większości badanych silników pozostaje taka sama jak dla ON [1, 15].  

Ponieważ stosowanie biodiesla jako samoistnego paliwa do zasilania silników ZS stwarza 
pewne ograniczenia, minimalizuje się to stosując mieszaniny biodiesla z olejem napędowym 
w różnych proporcjach. Najbardziej rozpowszechnione jest stosowanie oleju napędowego 
zawierającego do 5% FAME (B5). Przy zasilaniu silnika taką mieszaniną nie odnotowano 
praktycznie żadnych problemów eksploatacyjnych, jak również nie stwierdzono żadnych róż-
nic w trwałości silników badanych w warunkach laboratoryjnych jak i w eksploatowanych 
w pojeździe. Jednak paliwo takie traktowane jest jako konwencjonalny olej napędowy.  

Olej napędowy zawierający w swoim składzie więcej niż 5% FAME jest traktowany jako 
paliwo niekonwencjonalne i może być określane mianem biodiesla. Mieszaniny takie oraz 
czysty biodiesel mogą być stosowane pod warunkiem dopuszczenia ich przez producentów 
silników. Najczęściej stosuje się mieszaniny zawierające do 20% FAME (B20), praktycznie 
nie stosuje się mieszanin powyżej 50% (B50).  

1.4. Kolejne generacje biopaliw 
Pełna lub znaczna substytucja paliw naftowych przez biopaliwa pierwszej generacji jest 

mało realna i byłaby bardzo szkodliwa, ze względu na negatywne zjawiska z tym związane. 
Wytwarzanie biopaliw pierwszej generacji wiąże się z zajmowaniem gruntów rolnych lub 
zamienianiem lasów na uprawy roślin, z których powstają biopaliwa. W pierwszym przypad-
ku powoduje to wzrost cen żywności, w drugim zniszczenie środowiska naturalnego i utratę 
bioróżnorodności [5, 13]. 

Rozwiązaniem problemów związanych z biopaliwami 1 generacji może być stosowanie 
biopaliw drugiej generacji. Obecnie priorytetem w pracach badawczych i wdrożeniowych jest 
rozwój termochemicznych systemów konwersji biomasy lignocelulozowej, tj. zgazowanie 
i piroliza umożliwiających w procesach BtL produkowanie paliw syntetycznych. Paliwa te są 
produktem chemicznie jednorodnym, nieodróżnialnym od tradycyjnego oleju napędowego 
czy benzyny, mogą więc być stosowane w konwencjonalnych silnikach. Otrzymany w proce-
sie zgazowania biomasy gaz syntetyczny poddany syntezie Fischera-Tropscha (F-T) prowadzi 
do otrzymania mieszaniny ciekłych węglowodorów określanych jako paliwo „FT-diesel” któ-
re charakteryzuje się wysoką liczbę cetanową powyżej 75, niską zawartość węglowodorów 
aromatycznych poniżej 0,3% i węglowodorów wielopierścieniowych poniżej 0,01%, brak 
związków siarki. Stąd paliwo to nie tylko spełnia wszystkie cechy dobrego oleju napędowego, 
ale nawet je przewyższa [7, 13]. 

PODSUMOWANIE 

W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój produkcji biopaliw. Głównie chodzi o to, 
aby zastąpić nimi w transporcie paliwa naftowe i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne wie-
lu krajów w tym sektorze. Inną przyczyną rozwoju biopaliw jest zaangażowanie wielkich 
koncernów paliwowych i samochodowych w duże biopaliwowe inwestycje [10]. 
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Wzrost produkcji bioetanolu, poczynając od 2004 r., wynosił średnio 15% każdego roku. 
Produkcja biodiesla wzrastała jeszcze szybciej – 40% rocznie. Mimo szybkiego wzrostu, 
światowa produkcja biopaliw stanowiła zaledwie niewielką część produkcji paliw naftowych. 

Biopaliwa są niewątpliwie przyjazną środowisku alternatywą zasilania pojazdów mecha-
nicznych wyposażonych w silniki spalinowe. Jednak jak pokazuje doświadczenie czynnikami 
decydującymi o potencjalnym zainteresowaniu konsumentów biopaliwami są względy eko-
nomiczne oraz standaryzacja w zakresie wymagań jakościowych dla biopaliw, dająca pew-
ność użytkownikom pojazdów że stosowane biopaliwa nie wpłyną na sprawność eksploata-
cyjną pojazdów. Ważne jest również wprowadzenie na rynek pojazdów przystosowanych do 
nowego rodzaju paliw. 

POSSIBILITY OF THE USE OF LIQUID  
BIOFUELS AS A SUPPLY  

TO THE INTERNAL COMBUSTION ENGINES 

Abstract 
The paper focuses on the transport biofuels. Their attractiveness is mainly due to their usefulness 

in modern engine technology and availability of raw materials for their production as well as their 
impact on the natural environment. The possibilities of using Igeneration biofuels, produced direcly or 
indirectly from food raw material by means of fermentationor transestrification processes, have been 
presented, e.g for.: ethanol, vegetable oils and biodiesel. In the future the consumers’ interest in bio-
fuels will be determined, not only by the socio-economicfactors, but also by the standardization of 
biofuels’ quality requirements and the introduction of vehicles adapted to new fuel types. 
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