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The impact of FAME biofuel on sealing elements of fuel filters 

 
One of the main difficulties associated with the use of FAME biofuel (fatty acid methyl esters) in its pure 

form as a motor fuel is its destructive effect on fuel system components made with traditional materials. This 

applies to both elements made out of metal (corrosive effect), as well as synthetic materials. This study attempts 

to assess the impact of FAME biofuel on sealing elements of fuel filters, which are made of fluorine rubber and 

nitrile butadiene rubber. The results showed that the mechanical properties of fluorine rubber do not change in 

the conditions of prolonged contact with FAME. Thus, it can be safely used in fuel systems for engines fueled 

with FAME as a neat fuel. 
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Oddziaływanie biopaliwa FAME na elementy uszczelniające filtrów paliwa 
 

Jednym z głównych problemów związanych z zastosowaniem biopaliwa FAME (estry metylowe kwasów 

tłuszczowych) w czystej postaci jako paliwa silnikowego jest jego destrukcyjne oddziaływanie na elementy ukła-

du paliwowego wykonane z tradycyjnych materiałów konstrukcyjnych. Dotyczy to zarówno elementów wykona-

nych z metali (oddziaływanie korozyjne), jak i z tworzyw sztucznych. W niniejszej pracy podjęto się oceny wpły-

wu FAME na elementy uszczelniające filtrów paliwa, które wykonywane są z kauczuku fluorowego i kauczuku 

akrylonitrylowego. W wyniku badań stwierdzono, że właściwości mechaniczne kauczuku fluorowego nie zmienia-

ją się w warunkach długotrwałego kontaktu z FAME. A zatem może być on bezpiecznie stosowany w układach 

paliwowych silników zasilanych FAME jako samoistnym paliwem.  

Słowa kluczowe: FAME, biopaliwo, filtr paliwa, uszczelnienia, elastomery 

 

1. Wprowadzenie 

Transport jest głównym konsumentem paliw 

produkowanych z ropy naftowej. Informacje o 

kończących się zasobach ropy naftowej pojawiają 

się już od kilkudziesięciu lat i mimo rosnącej skali 

zużycia ropy nadal się nie sprawdzają. W czerwcu 

2014 r. cena ropy typu brent wynosiła 115 USD za 

baryłkę, by po pół roku spaść do 48 USD. Tak 

znaczne spadki cen ropy naftowej pokazują wyraź-

nie, że o jej cenie bardziej decydują czynniki poli-

tyczne niż zmniejszające się zasoby. Mimo że wy-

czerpanie surowców do produkcji paliw naftowych 

w najbliższej przyszłości na pewno nam nie grozi, 

to warto jednak podejmować działania w celu 

zwiększenia produkcji biopaliw. Pozwoli to zmniej-

szyć uzależnienie od importu ropy naftowej, czy też 

zaktywizować produkcję rolną.  

Paliwem silnikowym zużywanym w Unii Euro-

pejskiej w największej ilości jest olej napędowy [1]. 

Przewiduje się, że dysproporcje w zużyciu benzyny 

i oleju napędowego w Unii Europejskiej będą się 

jeszcze nasilać (rys. 1). Podobna sytuacja występuje 

również w Polsce, gdzie zużywa się trzy razy wię-

cej oleju napędowego niż benzyn silnikowych [2]. 

Według danych GUS [3] w 2011 r. sprzedano w 

Polsce 3 925 tys. ton benzyn silnikowych oraz 12 

219 tys. ton oleju napędowego. Biorąc dodatkowo 

pod uwagę, że w procesie przeróbki ropy naftowej 

uzyskuje się zazwyczaj większą ilość benzyny niż 

oleju napędowego, za szczególnie uzasadnione 

należy uznać poszukiwanie zamienników tego 

ostatniego. 

 
Rys. 1. Dzienne zużycie paliw silnikowych w Unii Europejskiej [1] 

 

Wśród biopaliw wyróżnia się obecnie cztery ich 

generacje, ale wciąż znaczenie rynkowe mają tylko 

biopaliwa pierwszej generacji: alkohol etylowy – 

do silników o zapłonie iskrowym oraz estry kwa-

sów tłuszczowych olejów roślinnych (FAME) – do 

silników o zapłonie samoczynnym. Mimo prowa-

dzonych prac badawczo-rozwojowych na razie brak 

przesłanek, aby biopaliwa wyższych generacji mo-

gły w najbliższej przyszłości uzyskać istotny udział 

w rynku paliwowym. Tak więc nadal podstawo-

wym zamiennikiem oleju napędowego pozostaje 

FAME.  

Paliwo FAME charakteryzuje się nieco innymi 

niż olej napędowy właściwościami fizyko-
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chemicznymi. Przegląd techniczno-eksploa-

tacyjnych korzyści i zagrożeń związanych ze sto-

sowaniem tego paliwa w silnikach spalinowych 

przedstawił Merkisz wraz ze współpracownikami w 

pracach [4 i 5]. Wśród zalet FAME wymieniono 

tam między innymi: wysoką liczbę cetanową, dobre 

właściwości smarne, dobrą biodegradowalność i 

korzystne zmiany w emisji szkodliwych składni-

ków spalin. Jako wady FAME wskazano z kolei 

między innymi: mniejszą wartość opałową, gorsze 

właściwości niskotemperaturowe, higroskopijność i 

podatność na skażenia mikrobiologiczne, działanie 

korozyjne na niektóre metale oraz obniżenie trwa-

łości elementów układu paliwowego wykonanych z 

typowych elastomerów. O wadze ostatniego z wy-

mienionych problemów świadczy fakt, że adaptacja 

silnika do zasilania FAME polega w głównej mie-

rze na zastosowaniu odpornych na działanie tego 

paliwa elementów układu zasilania. W przypadku 

stosowania FAME, elementem, który w sposób 

ciągły narażony jest na kontakt z tym paliwem jest 

także filtr paliwa. W niniejszej pracy przedstawiono 

wyniki badań oddziaływania FAME na elementy 

uszczelniające filtrów paliwa wykonane z różnych 

materiałów elastomerowych. 

 

2. Materiały stosowane na elementy 

uszczelniające filtrów paliwa 

2.1. Kauczuk akrylonitrylowy (NBR) 

Kauczuk akrylonitrylowy często nazywany jest 

w skrócie NBR od jego nazwy w języku angiel-

skim: nitrile butadiene rubber. W obrocie handlo-

wym NBR spotykany jest także pod wieloma in-

nymi nazwami, jak na przykład: Butacril, Elaprim, 

Europrene, Hycar, Krynac, Nitriflex. NBR jest 

kopolimerem akrylonitrylu oraz butadienu. Zawar-

tość pierwszego z nich może wynosić 18 ÷ 50%. Im 

jest go więcej, tym odporność na wysokie tempera-

tury rośnie. 

NBR z 18% zawartością akrylonitrylu charakte-

ryzuje się [6]: 

 średnią odpornością na oleje i paliwa, 

 dobrą odpornością na niskie temperatury (do 

około –38°C). 

NBR z 50% zawartością akrylonitrylu charakte-

ryzuje się [6]: 

 bardzo dobrą odpornością na oleje i paliwa, 

 gorszą odpornością na niskie temperatury (do 

około –3 °C).  

Temperaturowy zakres stosowania NBR wyno-

si: –30 ÷ +100°C (krótkotrwale +150°C). Wulkani-

zaty kauczuku akrylonitrylowego charakteryzują się 

m.in. wysoką elastycznością, odpornością na oleje, 

wytrzymałością na zerwanie, a także małym od-

kształceniem trwałym przy ściskaniu.  

Wulkanizaty akrylonitrylowe są odporne na [7]: 

 wodę do 60°C (specjalne gatunki do +100°C), 

 węglowodory alifatyczne jak propan, benzyna 

czysta, 

 oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, 

 lekkie oleje opałowe i paliwa do silników ZS, 

 niepalne ciecze hydrauliczne typu: HSA, HSB 

(emulsje olejowo-wodne) i HSC mieszaniny 

poliglikolu z wodą,  

 smary i oleje mineralne, 

 rozcieńczone kwasy i zasady w niskich tempe-

raturach. 

Wulkanizaty akrylonitrylowe nie są odporne na [7]: 

 oleje i smary silnikowe, 

 węglowodory aromatyczne i chlorowane np. 

benzen,  

 płyny hamulcowe na bazie glikoli, 

 estry i rozpuszczalniki polarne, 

 ciecze hydrauliczne typu HSD.  

 

2.2. Kauczuk fluorowy (FKM) 

Kauczuk fluorowy (FKM) to kopolimer mono-

merów zawierających fluor. Nazwy handlowe tego 

typu elastomerów to m.in.: Dai El, Fluorel, Noxiti-

te, Tencoflon, Viton. Temperaturowy zakres stoso-

wania wynosi: –25 ÷ +200°C (krótkotrwale 

+230°C). Tworzywa FKM są niepalne i odznaczają 

się szczególną odpornością cieplną i chemiczną. 

Wykazują niewielką przepuszczalność gazów oraz 

minimalny spadek wagi w warunkach działania 

próżni.  

Wulkanizaty fluorowe są odporne na [8]: 

 oleje i smary mineralne również z dodatkami 

uszlachetniającymi, 

 oleje syntetyczne do silników lotniczych, 

 trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fos-

foroestrów i węglowodorów chlorowanych 

(HSC), 

 węglowodory aromatyczne i alifatyczne, 

 promieniowanie ultrafioletowe, 

 ozon i agresywne związki chemiczne. 

Wulkanizaty fluorowe nie są odporne na [8]: 

 gorącą wodę i parę wodną, 

 ketony, estry i etery małocząsteczkowe np. oc-

tan etylu, 

 kwasy organiczne np. octowy, mrówkowy, 

 stężone roztwory ługu sodowego i kwasów.  

 

3. Metodyka badań 

Badaniom poddano wspomniane wcześniej dwa 

rodzaje elastomerów stosowanych w elementach 

uszczelniających filtrów paliwa do silników ZS, 

czyli: kauczuku fluorowy i kauczuku akrylonitry-

lowy. Na potrzeby badań wytrzymałościowych 

przygotowano próbki wiosełkowe tworzyw (rys. 2 i 

3) wg PN-ISO 37:2007 [9]. 
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Rys. 2. Kształt próbek wiosełkowych do badań 

 

 
Rys. 3. Materiał wyciśnięty w wykrojniku (próbka wiosełkowa) 

 

Próbki tworzyw były poddane działaniu FAME 

(całkowicie zanurzone w biopaliwie) przez okres 5 

miesięcy. Co 20 dni dokonywano pomiarów takich 

parametrów jak: wytrzymałość na rozciąganie, 

wydłużenie przy zerwaniu, twardości i gęstość. 

Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy 

zerwaniu mierzone były za pomocą maszyny wy-

trzymałościowej Zwick BZ2.5/TN1S, twardość za 

pomocą durometru Shore'a (skala A), a gęstość z 

użyciem wagi METTLER AE260 DeltaRange. 

W badaniach wykorzystano dostępne w handlu 

(w sieci stacji paliwowych BLISKA) paliwo FAME 

(B100) złożone z 100% estrów metylowych kwa-

sów tłuszczowych olejów roślinnych. Jakość tego 

paliwa była zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla 

biopaliw ciekłych [10]. 

 

4. Wyniki badań i ich analiza 

Prezentowane wyniki badań są wartościami 

średnimi: w przypadku wytrzymałości na rozciąga-

nie i wydłużenia przy zerwaniu z trzech pomiarów 

oraz w przypadku twardości i gęstości z pięciu 

pomiarów.  

Jak wynika z danych zaprezentowanych na ry-

sunku 4 wytrzymałość na rozciąganie kauczuku 

akrylonitrylowego (NBR) jest o około 50% większa 

niż kauczuku fluorowego (FKM). W warunkach 

oddziaływania FAME wytrzymałość tworzywa 

FKM nie ulega zmianie. Wytrzymałość NBR pod 

wpływem FAME szybko spada do poziomu podob-

nego jaki cechuje FKM, czyli około 8 N/mm
2
. Co 

charakterystyczne, następnie, mimo długiego okre-

su narażenia FKM na oddziaływanie FAME war-

tość wytrzymałości na rozciąganie nie ulega już 

zmianie.  

 

 
Rys. 4. Zmiany wytrzymałości na rozciąganie kauczuku fluoro-

wego (FKM) i kauczuku akrylonitrylowego (NBR)  

pod wpływem kontaktu z paliwem FAME 

 

Podobny charakter mają dla obu tworzyw zmia-

ny wydłużenia przy zerwaniu (rys. 5). Dla nowych 

tworzyw wartość tego parametru jest dwa razy 

większa dla NBR. Pod wpływem FAME szybko 

spada do poziomu 250–270% i w tym zakresie 

utrzymuje się przez następne miesiące kontaktu z 

biopaliwem. Z kolei dla FKM wydłużenie przy 

zerwaniu ma stałą wartość (około 200 %) przez 

cały okres badania jego narażenia na kontakt z 

FAME. 

 
Rys. 5. Zmiany parametru wydłużenia przy zerwaniu kauczuku 

fluorowego (FKM) i kauczuku akrylonitrylowego (NBR) pod 

wpływem kontaktu z paliwem FAME 

 

Twardość jest kolejnym parametrem FKM który 

nie ulega zmianie w kontakcie tego tworzywa z 

FAME (rys. 6). Dla nowych tworzyw FKM i NBR 

wartości twardości są podobne, rzędu 60–70 HS (w 

skali A metody durometrowej Shore’a). Podczas 

kontaktu z FAME twardość NBR zmniejsza się 

stopniowo, aby po około 80 dniach ustabilizować 

się na poziomie około 40 HS. 

 
Rys. 6. Zmiany twardości kauczuku fluorowego (FKM) 

 i kauczuku akrylonitrylowego (NBR) pod wpływem  

kontaktu z paliwem FAME 
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Gęstość jest jedynym z badanych parametrów, 

który dla obu tworzyw nie zmienia się pod wpły-

wem długotrwałego kontaktu z FAME (rys. 7). Dla 

FKM wynosi ona około 1,8 g/cm
3
, a dla NBR 1,2 

g/cm
3
. 

 
Rys. 7. Zmiany gęstości kauczuku fluorowego (FKM)  
i kauczuku akrylonitrylowego (NBR) pod wpływem  

kontaktu z paliwem FAME 

 

5. Wnioski 

Wykonane badania wykazały, że tworzywa 

używane do produkcji elementów uszczelniających 

filtrów paliwa charakteryzują się różną odpornością 

na oddziaływanie FAME. Kauczuk fluorowy 

(FKM) wykazuje doskonałą odporność w trakcie 

długotrwałego (5 miesięcy) kontaktu z FAME – 

jego parametry jak: wytrzymałość na rozciąganie, 

wydłużenie przy zerwaniu, twardości i gęstość nie 

ulegają zmianie. Kauczuk akrylonitrylowy (NBR) 

jest mniej odporny. Jego właściwości wytrzymało-

ściowe oraz twardość znacznie zmniejszają się w 

początkowym okresie narażania na oddziaływanie 

FAME, ale w dalszym okresie przyjmują już stałe 

wartości. Tworzywa typu FKM mogą być zatem z 

powodzeniem używane w zastosowaniach wymaga-

jących długotrwałej odporności na oddziaływanie 

biopaliwa FAME, których przykładem są uszczel-

nienia filtrów paliwa. Warto zwrócić uwagę, że na 

rynku dostępne są tworzywa z rodziny FKM o 

podwyższonej odporności na paliwa tlenowe. Jest 

to na przykład Viton F. Charakteryzuje się on wy-

soką zawartością fluoru (około 70%). 

 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

FAME Fatty Acid Methyl Esters / estry metylowe 

kwasów tłuszczowych 

FKM  Fluorine Rubber / kauczuk fluorowy 

NBR Nitrile Butadiene Rubber / kauczuk akryloni-

trylowy 
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