
Wysoka jako�� estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju  
rzepakowego to promocja transportu samochodowego 

JANUSZ JAKÓBIEC, MARTA BARANIK, ANNA DUDA 

Instytut Nafty i Gazu 

W artykule zamieszczono informacje dotycz�ce potencjalnego wykorzystania estrów mety-

lowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwa do silników z zapłonem samo-

czynnym oraz wynikaj�ce ograniczenia jego przydatno�ci. Jednym coraz bardziej zyskuj�cym na 

znaczeniu biopaliwem, stopniowo wprowadzanym do nap�du pojazdów samochodowych jest 

„biodiesel” – bioester Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Jest ono w szczególno�ci a w szczegól-

no�ci pozyskiwane w procesie transestryfikacji oleju rzepakowego jako mieszanina estrów mety-

lowych kwasów tłuszczowych tego produktu. W pracy przedstawiono wyniki bada� laboratoryj-

nych FAME w zakresie oceny wła�ciwo�ci fizykochemicznych i u�ytkowych wg normy  

EN 14214:2003, jak równie� jego proces starzeniowy, podatno�� na rozkład mikrobiologiczny  

i wła�ciwo�ci niskotemperaturowe. 

1. Wst�p 

Wysoka cena ropy naftowej i stały wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne oraz 

post�puj�cy globalny wzrost efektu cieplarnianego wywołany emisj� dwutlenku w�gla 

CO2 skutkuje poszukiwaniem nowych paliw, przyjaznych dla �rodowiska naturalnego. 

Coraz cz��ciej uwa�a si�, �e istnieje bardziej realne niebezpiecze�stwo przekraczania 

bariery ekologicznej. 

Problem zanieczyszczenia �rodowiska naturalnego zacz�ł by� zauwa�alny do��
pó�no, bo w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia. Tote� ci�gle prowadzi si� prace 

badawcze nad stosowaniem innych rodzajów paliw, takich jak: biodiesel, biopaliwa 

drugiej generacji, w�glowodorowe paliwa syntetyczne BTL, biogaz, CNG, DME, 

wodór itp., wywołuj�cych niewielkie zagro�enie dla �rodowiska naturalnego. Du��
nadziej� w�ród paliw odnawialnych do silników z zapłonem samoczynnym upatruje 

si� w surowcach ro�linnych. W tej sytuacji w warunkach polskich wa�n� rol� zacz�ły 

odgrywa� biopaliwa.  
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Przez wiele lat biopaliwa uznawane były za obszar politycznych rozgrywek, przy 

medialnej krytyce przekładaj�cej si� na społeczn� niech�� do ich stosowania, a nawet 

w wielu opiniach traktowano je jako remedium na wszystkie bol�czki gospodarki  

w kraju. W Unii Europejskiej pomoc� w podejmowaniu promocyjnych działa� w tym 

zakresie s� dyrektywy [1] dotycz�ce wprowadzania przez kraje członkowskie UE 

biopaliw w transporcie samochodowym w ilo�ciach odpowiednio: 2% do 2005 roku, 

5,75% do 2010 roku i 20% do 2020 roku. 

2. Próby wykorzystania oleju rzepakowego jako paliwa silnikowego 

Oleje ro�linne były stosowane jako paliwa do silników o zapłonie samoczynnym 

ju� na pocz�tku XX wieku (olej arachidowy zastosowany przez R. Diesla), a nast�pnie 

sporadycznie w czasie drugiej wojny �wiatowej. Szerzej nie rozpowszechniły si�, 
gdy� były du�o dro�sze i miały gorsze wła�ciwo�ci, ni� paliwa pochodz�ce z przerób-

ki ropy naftowej [2÷5]. 

W warunkach polskich próby ponownego wykorzystania olejów ro�linnych,  

w tym oleju rzepakowego, miały miejsce podczas kryzysu paliwowego w latach sie-

demdziesi�tych oraz w latach osiemdziesi�tych i dalszych ze wzgl�du na problemy 

zwi�zane z ochron� �rodowiska i wzrostem cen ropy naftowej. 

Uzyskane wyniki bada� okazały si� interesuj�ce ze wzgl�dów ekonomicznych, na-

tomiast ich przydatno�� jako paliwa silnikowego ograniczone [3]. 

Ograniczona przydatno�� oleju rzepakowego wynika z: 

− du�ej lepko�ci – kilkakrotnie wy�szej w stosunku do oleju nap�dowego, wpły-

waj�cej negatywnie na proces wtrysku i rozpylenia paliwa, a tym samym po-

garszaj�cej proces spalania w silniku, 

− destylacji oleju, w której przewa�aj� reakcje rozkładu i polimeryzacji, 

− mniejszej skłonno�ci do samozapłonu, 

− niskiej temperatury rozkładu termicznego w stosunku do oleju nap�dowego, 

− du�ej skłonno�ci do tworzenia osadów i nagaru na powierzchni �cianki komory 

spalania, pier�cieni tłokowych, zaworów i wtryskiwaczy. 

Jedn� z negatywnych cech paliwa pochodzenia ro�linnego jest skłonno�� do two-

rzenia si� osadów wokół otworków rozpylaczy, zmieniaj�cych w ten sposób ich cha-

rakterystyk� pracy. Wynika to mi�dzy innymi z obecno�ci w oleju rzepakowym du�ej 

ilo�ci wielonienasyconych kwasów tłuszczowych WKT [6]. Dotyczy to zwłaszcza 

kwasów linolowego i linolenowego, posiadaj�cych odpowiednio dwa i trzy podwójne 

wi�zania w ła�cuchu w�glowym. Kwasy te okre�lone s� jako niezb�dne nienasycone 

kwasy tłuszczowe (NKT) odgrywaj� bardzo wa�n� funkcj� w diecie człowieka, tote�
uprawa rzepaku była ukierunkowana na uzyskanie maksymalnej ich zawarto�ci. Przy 

produkcji biopaliwa s� one niewskazane z uwagi na du�� skłonno�� do utleniania  

i polimeryzacji. 

Do niedawna wpływ ró�nych odmian rzepaku w kształtowaniu udziału poszcze-

gólnych kwasów tłuszczowych w oleju był niewielki, chocia� w ostatnim okresie  

pojawiły si� w Polsce odmiany o polepszonych wła�ciwo�ciach fizykochemicznych  
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Kwas palmitynowy 

3,22%(m/m)

Kwas linolenowy

2,89%(m/m)

Kwas oleinowy

 82,71%(m/m)

Kwas linolowy 

8,16%(m./m)

Kwas erukowy 

0,03%(m/m)

(zwi�kszona zawarto�� kwasu oleinowego C18:1 [7] wykorzystywane na potrzeby 

przemysłu agrorafineryjnego.  

Skład kwasów tłuszczowych w odmianach tradycyjnych był typowy i przeci�tnie 

zawierał około 55-62% (m/m) kwasu oleinowego. Zdecydowanie inaczej kształtuje si�
ten udział w odmianach rzepaku podwójnie uszlachetnionego. Na rysunku 1 przed-

stawiono zawarto�� kwasów tłuszczowych w oleju rzepakowym odmiany tradycyjnej  

i odmiany uszlachetnionej (wykorzystywanych na potrzeby przemysłu rafineryjnego).  

Odmienne w stosunku do oleju nap�dowego podstawowe wła�ciwo�ci fizykoche-

miczne oleju rzepakowego sprawiaj�, �e olejem tym bezpo�rednio mog� by� zasilane 

tylko silniki specjalnie do tego celu skonstruowane lub przystosowane. 

Według autorów publikacji [3, 8] jednym ze sposobów ograniczenia niekorzyst-

nych efektów zwi�zanych z zasilaniem typowych silników z zapłonem samoczynnym 

jest u�ycie mieszaniny oleju rzepakowego z olejem nap�dowym lub alkoholem etylo-

wym. Nale�y podkre�li�, �e u�ycie etanolu powoduje obni�enie liczby cetanowej pa-

liwa i pogorszenie wła�ciwo�ci rozruchowych silnika. 

3. Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwo  
do silników ZS 

Jedn� z mo�liwo�ci polepszenia wła�ciwo�ci oleju rzepakowego jako paliwa do 

silników ZS jest ich modyfikacja chemiczna przez proces transestryfikacji, polegaj�cy 

na reakcji alkoholu (najcz��ciej metylowego, ale tak�e etylowego) z trójglicerydami 

wy�szych kwasów tłuszczowych w obecno�ci katalizatora, (rys. 2). 

Fig. 2. Scheme of transesterification of rapeseed oil process. 

Rys. 2. Schemat procesu transestryfikacji oleju rzepakowego. 

Rys. 1. Zawarto�� kwasów tłuszczowych w oleju rzepakowym odmiany tradycyjnej i uszlachetnionej. 

Fig. 1. Fatty acid content in traditional and enriched rapeseed oil. 
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Najkorzystniej jest stosowa� w procesie transestryfikacji oleje rzepakowe rafino-

wane, tzn. pozbawione wolnych kwasów tłuszczowych, fosfolipidów, zwi�zków �ela-

za i miedzi (katalizatorów utleniania) oraz wody. 

Jednak�e cz�sto ze wzgl�dów ekonomicznych stosowane s� oleje tłoczone nierafi-

nowane. Zarówno warunki, jak i parametry tłoczenia oraz stopie� odzysku oleju 

wpływaj� na jako�� tego produktu, np. zbyt ostre warunki (temperatura, ci�nienie  

i pozostawienie mniejszych ilo�ci oleju w wytłokach) sprzyjaj� zwi�kszonej zawarto-

�ci fosforu w oleju wytłoczonym [9]. 

Wła�ciwo�ci fizykochemiczne i u�ytkowe FAME s� wynikiem jako�ci wprowa-

dzonego surowca, jego wst�pnej rafinacji, procesu estryfikacji, jak te� sposobu 

oczyszczania produktu ko�cowego [10÷12]. 

Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego maj� niektóre parame-

try fizykochemiczne zbli�one lub niewiele ró�ni�ce si� od wymaga� normatywnych 

oleju nap�dowego, a niektóre nawet lepsze, np.: bardzo mała zawarto�� siarki, wy�sza 

temperatura zapłonu (166-186
o
C) oraz dobre wła�ciwo�ci smarno�ciowe. Bardzo do-

brze mieszaj� si� z olejem nap�dowym, co pokazano w ka�dym stosunku. 

Pod wzgl�dem chemicznym FAME s� mieszanin� estrów metylowych kwasów 

tłuszczowych o prostym ła�cuchu w�glowym, najcz��ciej od 12 do 24 atomów w�gla 

w cz�steczce, nasycone b�d� nienasycone, o jednym lub wi�kszej ilo�ci wi�za� po-

dwójnych. 

Odmienna budowa chemiczna estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju 

rzepakowego oraz inny skład frakcyjny stanowi� podstawowe ró�nice pomi�dzy tym 

produktem a olejem nap�dowym, co pokazano w tabeli 1. 

Ró�nice te maj� zasadniczy wpływ na zachowanie si� FAME zarówno w komorze 

spalania silnika, jak równie� w warunkach magazynowania. 

Podstawowe ró�nice dotycz� zwłaszcza lepko�ci kinematycznej, g�sto�ci, warto�ci 

opałowej, masy molowej, wła�ciwo�ci niskotemperaturowych i zawarto�ci siarki. 

Lepko�� kinematyczna FAME jest ponad dwa razy wi�ksza ni� konwencjonalnych 

olejów nap�dowych, a ponadto zmienia si� intensywniej ni� ON wraz ze zmian� tem-

peratury. W temperaturze ni�szej ni� 0o
C nast�puje szybki wzrost jej warto�ci, która  

w temperaturze około -10
o
C wynosi ponad 60 mm

2
/s [3]. Ró�nice w g�sto�ci paliwa, 

jak równie� lepko�� wpływaj� na zró�nicowanie mocy silnika, a w konsekwencji na 

emisj� i zu�ycie paliwa.  
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Tabela 1. Porównanie wła�ciwo�ci fizykochemicznych oleju nap�dowego i estrów metylowych kwasów 

tłuszczowych oleju rzepakowego. 

Table 1. Comparison of physicochemical properties of diesel fuel and fatty acid methyl esters from  

rapeseed oil. 

Olej nap�dowy 

Lp. 
Wyszczególnienie Warto��

�rednia 
Zakres  

Olej  
rzepakowy 

Estry 
metylowe 
kwasów 
tłuszczo-

wych oleju 
rzepako-

wego RME

1.
G�sto�� w temperaturze 150C 

[kg/m3] 
830 820–845 900-930 860–900 

2.
Lepko�� kinetyczna w temp. 

400C [mm2/s] 
3,30 2,0 – 4,5 30– 38 3,5 – 5,0 

3.  Warto�� opałowa [MJ/dm3] 42,9 42 – 45 34 – 38 35 – 39 

4.  Liczba cetanowa LC 52,3 45,0–55,0 40,0–46,0  50,0–56,0 

5.  Masa molowa [kg/kmol] 240 120 – 320 880–900 290–300 

6. Stechiometryczne zapotrzebo-

wanie na powietrze [kg/kg] 
14,57  12,43 12,5 

Analiza elementarna     

C[%] 86,2 84 – 87 77-80 75–78 

H[%] 13,7 12 – 14 10-12 12–13 

7.

O[%] 0 – 10-12 10–11 

8.  CP[0C]  (-32 ) – (+2)  +10 (-7)–(-4) 

9.  CFPP[0C]  (-38) – 0  
nie mo�na 

oznaczy�  
(-14)–(-8) 

10.

Pozostało�� po koksowaniu  

z 10% pozostało�ci po dest.  

[% (m/m)] 

0,01 0,01– 0,04 0,1– 0,40 
<0,01 

 – 0,05 

11. Zawarto�� siarki [mg/kg]] 40 10,0 – 50,0 4,0 –20,0 5,0–10,0 

12. Temperatura zapłonu [0C] 59,0 55 – 84 220 – 325  120–200 

13.
Zawarto�� zwi�zków  

aromatycznych [%(v/v)] 
21,5 12-60 nie zawiera nie zawiera 

4. Wymagania jako�ciowe estrów metylowych kwasów tłuszczowych  
oleju rzepakowego jako paliwa silnikowego 

Problemy zwi�zane ze stosowaniem estrów metylowych kwasów tłuszczowych 

oleju rzepakowego (FAME) jako paliwa lub komponentu oleju nap�dowego wskazuj�, 
�e w ci�gu kilkunastu lat do�wiadcze� takich krajów, jak: Austria, Niemcy, Francja, 

Włochy czy Czechy nie wszystkie zjawiska i procesy zachodz�ce w tych produktach 

zostały dokładnie poznane [13]. Do�wiadczenia tych pa�stw pokazały, �e w pocz�t-
kowej fazie wprowadzania tych paliw na rynek wi�cej ni� połowa badanych próbek 

FAME, pochodz�cych z ró�nych agrorafinerii, wykazała odchylania w stosunku do 

warto�ci okre�lonych norm� EN 14214:2003 [14]. 
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Jednym z istotnych kryteriów oceny jako�ci estrów metylowych kwasów tłusz-

czowych oleju rzepakowego jako paliwa silnikowego jest okre�lenie całkowitej  

zawarto�ci gliceryny i zawarto�ci wolnej gliceryny oraz mono– di– i trójgliceroli. 

Przedstawia to tabela 2. 
                                                                                                      

Tabela 2. Oznaczone zawarto�ci wolnego i ogólnego glicerolu oraz mono−, di−  

 triacylogliceroli w estrach metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. 

Table 2. Free and total glycerol and mono-, di-, triglyceride contents in fatty acid methyl esters from 

rapeseed oil. 

Nr 
próbki 

Lp. Badane wła�ciwo�ci Jedn. Wynik pomiaru Metoda  
badania wg 

1. Zawarto�� monoacylogliceroli %(m/m) < 0,03 PN−EN 14105 

2. Zawarto�� diacylogliceroli %(m/m) < 0,03 PN−EN 14105 

3. Zawarto�� triacylogliceroli %(m/m) < 0,03 PN−EN 14105 

4. Zawarto�� wolnego glicerolu %(m/m) < 0,005 PN−EN 14105 

5. Zawarto�� ogólnego glicerolu %(m/m) − PN−EN 14105 

6. Zawarto�� estrów metylowych 

kwasów tłuszczowych 

%(m/m) 99,91 PN−EN ISO 5509 

PN−EN ISO 5508*) 

7. Liczba jodowa g J2/100g 97,1 PN−EN ISO 14111 

8. Zawarto�� wody %(m/m) 0,298 PN−EN ISO 12937 

11 

9. Zawarto�� zwi�zków fosforu �g/g 15,0 PN−EN 14107 

* − czysto�� estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego wyznaczono poprzez odj�cie sumarycznej zawarto�ci 

glicerydów i gliceryny od oznaczonych zawarto�ci wydzielonych estrów. 

Na rysunku 3 przedstawiono chromatogram oznaczenia zawarto�ci wolnego  

i ogólnego glicerolu oraz mono−, di− i triacylogliceroli w estrach metylowych kwa-

sów tłuszczowych oleju rzepakowego [9]. 
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Rys. 3. Chromatogram oznaczenia zawarto�ci wolnego i ogólnego glicerolu  

oraz mono−, di− i triacylogliceroli w estrach metylowych kwasów tłuszczowych 

oleju rzepakowego. 

Fig. 3. Chromatogram obtained from the analysis of free and total glycerol and mono-, di-, triglyceride 

contents in fatty acid methyl esters from rapeseed oil. 

Wysoka zawarto�� wolnego glicerolu w FAME, mo�e stwarza� problemy podczas 

magazynowania tego produktu w zbiorniku paliwowym samochodu ze wzgl�du na 

tendencj� gliceryny do wytr�cania si�. Wysoki poziom całkowitej zawarto�ci glicery-

ny mo�e prowadzi� do zanieczyszczenia ko�cówek wtryskiwaczy, tworzenia osadów 

na denkach tłoków i w komorach spalania silnika [15].  

Zastosowanie FAME do nap�du pojazdów samochodowych stanowi jeden z naj-

wa�niejszych problemów badawczych z uwagi na brak spełnienia wymaga� jako�ci  

w odniesieniu do paliw w�glowodorowych. Oznaczone wła�ciwo�ci fizykochemiczne 

i u�ytkowe FAME z przemysłowej produkcji według normy EN 14214:2003 zamiesz-

czono w tabeli 3 [16]. 
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Tabela 3. Wła�ciwo�ci fizykochemiczne estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. 

 Table 3. Physicochemical properties of fatty acid methyl esters from rapeseed oil. 

Lp. Wła�ciwo�� Jedn. 
Wynik 

pomiaru 

Specyfikacja 
PN−EN 

14214:2004 

Metoda  

badania 

1.
Zawarto�� estrów metylowych 

kwasów tłuszczowych (FAME) 

% (m/m) 98,4 n.n.n 96,5 PN-EN ISO 14103 

2. G�sto�� w temperaturze 15oC  kg/m3 883,3 860-900 PN-EN ISO 12185 

3. Lepko�� kinematyczna w temp. 

40oC

mm/s2 4,448 3,50-5,00 PN-EN 3104 

4. Temperatura zapłonu oC 176 n.n.n 120 EN ISO 3679 

5. Zawarto�� siarki mg/kg 9,7 n.w.n. 10,0 EN ISO 20846 

6. Pozostało�� po koks. (z 10% poz. 

po dest. wg ASTM D 1160) 

% (m/m) 0,28  n.w.n.0,30 PN-EN ISO 10370 

7. Liczba cetanowa  - 51,4 n.n.n 51,0 PN-EN ISO 5165 

8. Zawarto�� popiołu siarczanowego % (m/m) 0,0015 n.w.n. 0,30 PN-ISO 3987 

9. Zawarto�� wody mg/kg 153 n.w.n. 500 PN-EN ISO12937 

10. Zawarto�� zanieczyszcze� stałych mg/kg 15,0 n.w.n. 24 PN-EN 12662 

11. Badanie działania koroduj�cego

na miedzi (3h, 50oC)  

Stopie�
korozji 

1a 1 PN-EN ISO 2160 

12. Stabilno�� oksydacyjna w tempe-

raturze 110oC

h 8,14 n.n.n 6,0 PN-EN 14112 

13. Liczba kwasowa  mg 

KOH/g 

0,22 n.w.n. 0,50 PN-EN 14104 

14. Liczba jodowa gJ/100g 113,5 n.w.n. 120 PN-EN 14111 

15. Zawarto�� estru metylowego 

kwasu linolenowego  

% (m/m) 8,3 n.w.n. 12,0 PN-EN 14103 

16. Zawarto�� estrów metylowych 

kwasów polienowych  

% (m/m) nie stwier-

dzono 

n.w.n. 1,0 PN-EN 14105 

17. Zawarto�� alkoholu metylowego % (m/m) poni�ej 

0,01 

n.w.n. 0,20 PN-EN 14110 

18. Zawarto�� monogliceroli % (m/m) 0,25 n.w.n. 0,80 PN-EN 14105 

19. Zawarto�� diacylogliceroli % (m/m) 0,14 n.w.n. 0,20 PN-EN 14105 

20. Zawarto�� triacylogliceroli % (m/m) 0,09 n.w.n. 0,20 PN-EN 14105 

21. Zawarto�� wolnego glicerolu % (m/m) 0,02 n.w.n. 0,20 PN-EN 14105 

22. Zawarto�� ogólnego glicerolu % (m/m) 0,11 n.w.n. 0,20 PN-EN 14105 

23. Zawarto�� metali grupy I (Na+K) mg/kg 2,6 n.w.n. 5,0 PN-EN 14214 

24. Zawarto�� metali grupy II 

(Ca+Mg) 

mg/kg poni�ej 

1,0 

n.w.n. 5,0 PN-EN 14538 

25. Zawarto�� fosforu mg/kg poni�ej 

0,3

n.w.n. 10,0 PN-EN 14107 

26. Temperatura zablokowania  

zimnego filtru, CFPP  

oC -10 w zale�no�ci od 

warunków 

klimatycznych   

PN-EN 116 

27. Warto�� opałowa kJ/kg 3 864 − DIN 51900-3 
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Cd. tabeli 3

Contd table 3

28. Temperatura m�tnienia CP oC -2,0 − PN-ISO 3015 

29. Temperatura płyni�cia PP oC -8,0 − PN-ISO 3016 

Skład frakcyjny:   

Pocz�tek destylacji OC 331,9 − 

5% destyluje do 334,8 − 

10% destyluje do 335,1 − 

20% destyluje do 335,6 − 

30% destyluje do 335,8 − 

40% destyluje do 336,6 − 

50% destyluje do 337,2 − 

60% destyluje do 338,0 − 

70% destyluje do 339,1 − 

80% destyluje do 341,2 − 

90% destyluje do 351,2 − 

95% destyluje do 354,0 − 

Koniec destylacji  354,2 − 

Przedestylowało %(V/V) 96,3 − 

Pozostało�� + straty %(V/V) 1,5+2,2 − 

30.

Zakres destylacji OC 22,3 − 

PN-EN ISO 3405 

5. Ocena wła�ciwo�ci u�ytkowych estrów metylowych kwasów tłuszczowych 
oleju rzepakowego 

Proces produkcji biopaliw i okre�lenie wła�ciwo�ci u�ytkowych wymaga u�ycia 

specjalnych procedur oraz metod bada� ró�ni�cych si� w stosunku do paliw ropopo-

chodnych. Przebieg procesów starzenia FAME sprawia, �e klasyczne metody oceny 

skłonno�ci paliw do utleniania, wykorzystywane od wielu lat w badaniach olejów 

nap�dowych, nie odzwierciedlaj� tych procesów zachodz�cych w paliwach estrowych. 

Procesy degradacji paliw s� procesami bardzo skomplikowanymi. Zachodz�ce reakcje 

utleniania w�glowodorów wchodz�cych w skład paliw, jak i estrów metylowych kwa-

sów tłuszczowych oleju rzepakowego mo�na zaliczy� do wolnorodnikowych reakcji 

ła�cuchowych przebiegaj�cych etapowo w fazie ciekłej. Procesy starzenia estrów 

metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego przebiegaj� zdecydowanie 

szybciej w stosunku do zmian zachodz�cych w oleju nap�dowym [10]. Zale�� one nie 

tylko od jako�ci surowca, ale tak�e od wyboru technologii produkcji biopaliwa oraz 

sposobu oczyszczania oleju rzepakowego [6]. 

W tabeli 4 przedstawiono wyniki bada� odporno�ci na utlenianie oraz wybrane   

wła�ciwo�ci fizykochemiczne estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepa-

kowego uzyskane w trakcie 12–tygodniowego przechowywania w temperaturze 

+25
0
C z dost�pem powietrza [17]. 
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Tabela 4. Ocena zmian zachodz�cych podczas symulowanych warunków przechowywania estrów  

metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego RME. 

Table 4. Evaluation of changes taking place during storage of fatty acid methyl esters from rapeseed oil, 

under simulated conditions. 

Badana próbka 

RME

-D 
RME-D-C 

RME-D-W 
(w obecno�ci wody)  

RME-D-WB 
(w obecno�ci wody  

zawieraj�cej 

 mikroorganizmy)

Czas przechowywania  (ilo�� tygodni) 

0 2 8 12 2 8 12 2 8 12 

Wła�ciwo��

Wynik
Liczba  
kwasowa,  
mg KOH/g

(wg PN-EN 

14104) 

0,36 0,36 0,36 0,37 0,36 0,36 0,37 0,36 0,37 0,37

Liczba  
nadtlenkowa, 
mg/kg

(PN-88/C-

04288.10) 

148 267 476 550 308 495 539 336 454 520

Liczba  
jodowa, 
g jodu/100g

(PN-EN 

14111) 

111,0 111,5 115,5 106,7 110,0 113,8 109,7 109,4 111,6 107,4

Lepko��  
kinematyczna, 
mm/s2  
(PN-EN ISO 

3104) 

4,495 4,568 4,660 4,676 4,617 4,596 4,662 4,616 4,578 4,668 

Stabilno��
oksydacyjna 
w temperatu-
rze 110oC, h
(wg PN-EN 

14112) 

6,08 4,94 2,99 2,30 3,92 2,54 2,20 3,24 2,64 2,00

Odporno��  
na utlenianie  
(PN ISO 12205)

          

Całkowita 

zawarto��
osadów, g/m3

26,6 32,8 149,2 244,9 159,7 242,2 247,4 156,3 202,9 207,5

∗ RME–D: estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego produkcji przemysłowej, 

∗ RME–D–C: estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego starzone w podwy�szonej 

temperaturze i z dost�pem powietrza,  

∗ RME–D–W: estry metylowe kwasów tłuszczowych starzone w podwy�szonej temperaturze z do-

st�pem tlenu z powietrza w obecno�ci wody, 

∗ RME–D–WB: estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego starzone w podwy�szo-

nej temperaturze z dost�pem tlenu z powietrza w obecno�ci wody zawieraj�cej mikroorganizmy. 
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Symulowane warunki przechowywania potwierdzaj� szybk� degradacj� FAME 

przechowywanego w niekorzystnych warunkach. Wyra�ne pogorszenie wła�ciwo�ci 

FAME uwidacznia si� w oznaczeniu stabilno�ci oksydacyjnej w 110
o
C (wymaganie 

dla FAME wg PN-EN 14214) i odporno�ci na utlenianie (wymaganie wg normy 

ASTM D6751-07b Standard Specification for Biodiesel Fuel (B100) Blend Stock for 

Distillate Fuels), wzro�cie liczby nadtlenkowej, co nie zawsze znajduje odzwiercie-

dlenie we wzro�cie liczby kwasowej i lepko�ci kinematycznej podawanej cz�sto  

w literaturze jako wyznacznik degradacji paliwa [18]. Według Prankla optymalne 

warunki przechowywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepako-

wego to temperatura +4
0
C, pojemnik z utwardzonego polietylenu i bez dost�pu powie-

trza [19]. 

Istotnym elementem oceny u�ytkowej FAME jest ocena podatno�ci na rozkład 

mikrobiologiczny, z czym wi��e si� rozwój mikroorganizmów wywołany obecno�ci�
wydzielonej „wolnej” wody – kondensacji pary wodnej lub opadów atmosferycznych, 

gromadz�cej si� na dnie lub �ciankach czy te� pokrywie zbiornika paliwa [20].  

Wa�nym czynnikiem jego rozwoju jest równie� temperatura i obecno�� tlenu.  

Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w stosunku do oleju nap�-
dowego s� bardzo podatne na rozkład mikrobiologiczny i stanowi� doskonał� po�yw-

k� dla jego rozwoju. Negatywnym skutkiem obecno�ci mikroorganizmów tlenowych  

w fazie paliwowej i wodnej s� przede wszystkim problemy logistyczno – operacyjne, 

które mog� pojawi� si� podczas ich magazynowania, transportu i u�ytkowania. Po-

wstanie znacz�cej ilo�ci bakterii i grzybów w biopaliwach mo�e by� przyczyn� zaty-

kania filtrów w układzie paliwa silnika oraz gromadzenia si� szlamów i osadów na 

dnie zbiornika samochodu. 

W tabeli 5 przedstawiono wyniki bada� zawarto�ci mikroorganizmów w estrach 

metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w fazie paliwowej i wodnej  

w okresie trzymiesi�cznego przechowywania w obecno�ci szczepionki. 
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Tabela 5. Wyniki bada� zawarto�ci mikroorganizmów w fazie paliwowej i wodnej w trakcie 

3-miesi�cznego przechowywania próbek. 

Table 5. Results of determination of micro-organisms in fuel phase in three months period of samples 

storage. 

Zawarto�� mikroorga-

nizmów tlenowych  

w fazie paliwowej 

[kom/dm3] i wodnej 

[kom/cm3] 

Obecno�� bakterii SRB 

 w fazie wodnej przy  

rozcie�czeniu 

Czas  

trwania 

testu  

[miesi�c] 

Zawarto��
RME  

w próbce 

[%(m/m)] 

Materiał 

badawczy 

bakterie grzyby 1: 10 1: 100 1: 1000 

paliwo 120 480 <50*

0 
woda 1,5 · 106 9,0 · 101 + + − 

paliwo 160 1450 <50*

5 
woda 2,5 · 106 2,3 · 101 − − − 

paliwo <100 2150 <50*

20 
woda 3,2 · 105 1,6 · 104 − − − 

paliwo <100 2300 <50*

1 

100 
woda 3,0 · 104 1,0 · 104 − − − 

paliwo 120 820 <50*

0 
woda 1,6 · 106 9,0 · 101 + + − 

paliwo 180 1470 <50*

5 
woda 4,2 · 106 1,8 · 103 − − − 

paliwo <100 2700 <50*

20 
woda 3,0 · 101 6,0 · 104 − − − 

paliwo <100 2900 <50*

2 

100 
woda <10 6,2 · 104 − − − 

paliwo 150 1320 <50*

0 
woda 1,8 · 106 7,0 · 101 + + − 

paliwo 180 1780 <50*

5 
woda 3,1 · 106 4,2 · 102 − − − 

paliwo <100 2420 <50*

20 
woda <10 2,2 · 104 − − − 

paliwo <100 3200 <50* 

3 

100 
woda <10 5,8 · 104 − − − 

+  stwierdzono obecno�� bakterii beztlenowych SRB 

−  nie stwierdzono obecno�ci bakterii beztlenowych SRB 

*  badanie prowadzono celach poznawczych wg metody IP 385/96 Annex A. Aktualne wydanie normy IP 385/99 

nie zawiera aneksu dotycz�cego oznaczania zawarto�ci bakterii beztlenowych SRB 
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Do 200 cm
3
 paliwa FAME wprowadzono szczepionk� ska�on� faz� wodn� pobra-

n� z dna zbiornika  oleju nap�dowego w ilo�ci 100 cm
3
. 

Uzyskane wyniki bada� wskazuj� �e: 

− bakterie beztlenowe SRB wyst�puj� jedynie w fazie wodnej próbek zawieraj�cych 

bazowy olej nap�dowy, 

− w fazie paliwowej obu próbek stwierdzono wi�ksz� zawarto�� grzybów ni� bakte-

rii tlenowych, co jest zjawiskiem typowym, zwi�zanym z mniejsz� odporno�ci�
bakterii na niedostateczn� ilo�� wody w �rodowisku ich �ycia, 

− w próbkach zawieraj�cych 20%(m/m) i 100% (m/m) RME nast�pił spadek st��e-

nia bakterii tlenowych (poni�ej dolnej granicy oznaczalno�ci stosowanych metod) 

zarówno w fazie paliwowej, jak i wodnej ju� po dwóch miesi�cach ich przecho-

wywania, 

− stwierdzono bardzo istotny wzrost zawarto�ci komórek grzybów, co sugeruje, �e 

obecno�� znacz�cej ilo�ci RME, tj. 20%(m/m) i wi�cej stwarza korzystne warunki 

dla rozwoju grzybów. 

Jednym z głównych problemów eksploatacyjnych samochodów, zwi�zanych  

z zasilaniem silników estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego 

jest zapewnienie wła�ciwego rozruchu silników spalinowych ju� w temperaturze -5
0
C. 

Wła�ciwo�ci niskotemperaturowe tego produktu ró�ni� si� od analogicznych wła-

�ciwo�ci olejów nap�dowych. Wynika to z „jednolito�ci zwi�zków chemicznych 

wchodz�cych w skład FAME, powoduj�cej zwi�kszon� skłonno�� do tworzenia szla-

mów ni� skomplikowane roztwory naftowe [21]. 

Bezpo�redni wpływ na wła�ciwo�ci niskotemperaturowe RME ma jako�� surow-

ca, jego skład chemiczny, a tym samym krzywa destylacji (brak frakcji niskowrz�-
cych) oraz zawarto�� poszczególnych estrów(kwasów). Im wy�szy udział estrów  

o wy�szej liczbie atomów w�gla w cz�steczce, tym wła�ciwo�ci niskotemperaturowe 

gorsze. Wi�kszy udział nienasyconych wi�za� w cz�steczce estru poprawia omawiane 

wła�ciwo�ci. 

W niskiej temperaturze nast�puje zmniejszenie dopływu paliwa do silnika wywo-

łane obecno�ci� szlamów, które mog� prowadzi� do zablokowania filtrów w układzie 

paliwa. Zaistniały stan mo�e powodowa� trudno�ci w uruchomieniu silnika lub pro-

wadzi� do całkowitego jego unieruchomienia [22]. 

W praktyce eksploatacyjnej wła�ciwo�ci reologiczne – niskotemperaturowe FAME s�
zdecydowanie gorsze ni� oleju nap�dowego. Mo�na je polepszy� poprzez dobór od-

powiedniej jako�ci i ilo�ci depresatora. Wyniki bada� doboru skuteczno�ci działania 

depresatorów w FAME, którego wła�ciwo�ci niskotemperaturowe były nast�puj�ce: 

temperatura m�tnienia CP wynosiła −2,8
O
C, temperatura zablokowania zimnego filtru 

CFPP = −10,0
O
C, symulowana temperatura zablokowania filtru SFPP= −9,0

O
C,  

a temperatura płyni�cia PP= −8,0
O
C,  zamieszczono w tabeli 6. 
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Tabela 6. Ocena skuteczno�ci działania depresatorów w FAME. 

Table 6. Evaluation of depressants efficiency in FAME. 

Depresator 
A B C 

CP  CFPP  SFPP  PP  CP CFPP  SFPP  PP  CP  CFPP  SFPP PP 

Pozom 

dozowa-

nia depre-

satora 

[mg/kg] 
oC 

1500 -4,2 -15 -10 -41 
-

4,2 
-17 -13 -41 -4,3 -18 -13 -41 

1600 − − − − − − − − -4,3 -20 -13 -41 

1800 − − − − − − − − -4,6 -21 -13 -41 

2000 -4,9 -17 -13 -41 
-

4,3 
-18 -13 -41 -4,7 -23 -13 -41 

2200 − − − − 
-

4,5 
-19 -13 -41 − − − − 

2300 − − − − 
-

4,5 
-20 -14 -41 − − − − 

2500 -4,9 -19, -13 -41 
-

4,5 
-21 -14 -41 -4,7 -24 -13 -41 

2600 -4,9 -19 -13 -41 − − − − − − − − 

2700 -4,9 -20 -13 -41 − − − − − − − − 

CP − temperatura m�tnienia 

CFPP − temperatura zablokowania zimnego filtru 

SFPP − symulowana temperatura zablokowania filtru 

PP − temperatura płyni�cia 

* CP – temperatura m�tnienia (Cloud Point) oznacza najwy�sz� temperatur�, w której w oleju nap�do-

wym zaczynaj� pojawia� si� drobne kryształki odr�bnej fazy (w�glowodorów parafinowych), powodu-

j�c jego zm�tnienie wg PN-ISO 3015:1997; 

* CFPP – temperatura zablokowania zimnego filtru (Cold Filter Plugging Point) oznacza najni�sz� tem-

peratur�, w której olej nap�dowy mo�e przepływa� przez filtr w warunkach okre�lonych norm�; w wa-

runkach europejskich przyj�to j� jako najni�sz� temperatur� u�ytkowania oleju nap�dowego. CFPP jest 

parametrem bezpo�rednio powi�zanym z eksploatacj� wg PN-EN 116:2001; 

* SFPP – symulowana temperatura zablokowania filtru (Simulated Filter Plugging Point) to najwy�sza 

temperatura, w której okre�lona obj�to�� paliwa, chłodzona w znormalizowanych warunkach, nie prze-

pływa w okre�lonym czasie przez znormalizowany układ filtracyjny, oznaczana wg IP 419/03. Wg ba-

da� ITN temperatura SFPP jest najni�sz� temperatur�, w jakiej w rzeczywistych warunkach mo�na 

jeszcze bezproblemowo eksploatowa� paliwo; 

* PP – temperatura płyni�cia (Pour Point) – najni�sza temperatura, w której próbka produktu naftowego 

wykazuje płynno�� podczas chłodzenia jej w warunkach ustalonych w normie, oznaczana wg PN-ISO 

3016:2005. 

6. Podsumowanie 

Istotn� rol� w promowaniu estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rze-

pakowego jako paliwa do silników o zapłonie samoczynnym odgrywaj� ich proekolo-

giczne wła�ciwo�ci, mo�liwo�� ograniczenia efektu cieplarnianego i cz��ciowe unieza-

le�nienie si� od importu ropy naftowej. Stosowanie surowców ro�linnych do produkcji 

przemysłowej paliw silnikowych odnawialnych powinno by� poprzedzone odpowied-

nimi analizami dotycz�cymi oceny: energetycznej, eksploatacyjnej, procesów starze-

niowych, problemów logistycznych i oddziaływania na �rodowisko naturalne. 
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Wyniki bada� przydatno�ci oleju rzepakowego jako paliwa silnikowego do zasila-

nia silników o ZS s� interesuj�ce ze wzgl�dów ekonomicznych, natomiast praktyczne 

zastosowanie ograniczone. Du�e szanse upatruje si� w estrach metylowych kwasów 

tłuszczowych oleju rzepakowego. Produkcja FAME i jego zastosowanie jako �ródła 

nap�du samochodów stanowi jeden z najwa�niejszych problemów badawczych  

z uwagi na brak spełnienia wymaga� jako�ciowych w odniesieniu do paliw w�glowo-

dorowych. Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwo do 

silników o zapłonie samoczynnym wymagaj� u�ycia specjalnych procedur zwi�za-

nych z ich produkcj� oraz nowelizacji metod bada� w zakresie oceny u�ytkowej. Naj-

istotniejszymi problemami dotycz�cymi eksploatacji FAME jako paliwa silnikowego 

lub komponentu oleju nap�dowego to: trwało�� w czasie magazynowania, wymagane 

wła�ciwo�ci niskotemperaturowe i niska podatno�� na rozkład mikrobiologiczny.
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High quality of biofuels as a promotion of trucking

S u m m a r y 

The article contains an information about the use of rapeseed oil as a fuel for diesel engines and pre-
sents restrictions that result from its use. Nowadays, Fatty Acid Methyl Esters (FAME) become more 
important among other biofuels. These very esters are a mixture of methyl esters of fatty acids from rape-
seed oil. They are gradually implemented as a fuel for motor vehicles. In this article, can also find one 
results of laboratory tests on FAME in the area of physicochemical and working properties according to 
EN 14214:2004. This information includes the ageing process, susceptibility to microbiological decom-
position and low-temperature properties. 


