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Energia

BIOMASA

Paliwa stałe 

Paliwa ciekłe
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Biopaliwa

• Paliwo – substancja wydzielająca przy intensywnym 
utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła. Energia 
uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest:

– przez maszynę (silnik cieplny) lub zespół maszyn i urządzeń 
(siłownia cieplna) do produkcji energii mechanicznej 

– przez kocioł do celów grzewczych lub procesów 
technologicznych.

– Najważniejszą cechą paliw jest ich ciepło spalania i wartość 
opałowa.

• Biopaliwa- oznaczają ciekłe lub gazowe paliwa dla 
transportu, produkowane z biomasy (Dyrektywa 2009/28/WE)

• Benzyny silnikowe zawierające powyżej 5,0 % 
objętościowo biokomponentów,

• Olej napędowy zawierający powyżej 5,0% objętościowo 
biokomponentów, 

• Ester, bioetanol, biometanol, dimetyloester oraz czysty 
olej roślinny – stanowiące samoistne paliwa,

• Biogaz – gaz pozyskany z biomasy,

• Biowodór – wodór pozyskany z biomasy,

• Paliwa syntetyczne.

Co to są biopaliwa ciekłe?
(Dz. U. Nr 169 poz. 1199 z dnia 25 sierpnia 2006 r.)
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Powszechnie stosowane 

biopaliwa ciekłe 

• Alkohol etylowy (Bioetanol)

• Estry metylowe (Biodiesel)

• Olej roślinny (PPO)

• Bioetanol - alkohol etylowy 
wytwarzany z biomasy, 

• Biometanol - alkohol metylowy 
wytwarzany z biomasy, 

• Ester - estry metylowe albo etylowe, 
kwasów tłuszczowych 
wytwarzane z biomasy

• Czysty olej roślinny – olej roślinny wytwarzany 
z roślin oleistych przez tłoczenie, 
ekstrakcję lub za pomocą 
porównywalnych metod, czysty 
lub rafinowany, 
wytwarzany z biomasy

Definicje
(Dz. U. Nr 169 poz. 1199 z dnia 25 sierpnia 2006 r.)
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• Estry metylowe stanowiące samoistne biopaliwo,

• Oleje napędowe zawierające 20% estrów 

metylowych,

• Benzyny silnikowe zawierające od 70-85% 

bioetanolu.

Metoda badań jakości biopaliw 

ciekłych
(Dz. U. z dnia 11 maja 2010 r.)

Parametry oceny biopaliw
(Dz. U. z dnia 11 maja 2010 r.)

1. Zawartość estrów metylowych

2. Gęstość

3. Lepkość

4. Temperatura zapłonu

5. Zawartość siarki

6. Pozostałości po koksowaniu

7. Liczba cetanowa

8. Zawartość popiołu siarczanowego

9. Zawartość wody

10. Zawartość zanieczyszczeń stałych

11. Działanie korodujące na miedź

12. Stabilizacja oksydacyjna 

13.Liczba kwasowa

14.Liczba jodowa

15.Zawartość estru metylowego 
kwasu linolenowego

16.Zawartość metanolu

17.Zawartość mono-, di-, 
triacylogliceroli

18.Zawartość wolnego glicerolu

19.Zawartość sodu

20.Zawartość potasu

21.Zawartość wapnia

22.Zawartość fosforu

23.Temperatura blokady zimnego 
filtra 

Estry metylowe stanowiące samoistne biopaliwo
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Parametry oceny biopaliw
(Dz. U. z dnia 11 maja 2010 r.)

1. Zawartość estrów metylowych

2. Gęstość

3. Zawartość wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych

4. Lepkość

5. Temperatura zapłonu

6. Zawartość siarki

7. Pozostałości po koksowaniu

8. Pozostałości po spopieleniu

9. Liczba cetanowa

10. Indeks cetanowy

11. Zawartość wody

12. Zawartość zanieczyszczeń

13. Działanie korodujące na miedź

14. Odporność na utlenianie 

15. Wygląd zewnętrzny

16. Liczba kwasowa

17. Smarność

18. Skład frakcyjny 

19. Temperatura blokady zimnego 
filtra (CFPP)

Oleje napędowe zawierające 20% estrów metylowych

1. Badanie liczby oktanowej

2. Motorowa liczba oktanowa (MON)

3. Zawartość siarki

4. Okres indukcyjności benzyn

5. Zawartość żywic

6. Wygląd zewnętrzny

7. Zawartość:

• Alkoholi wyższych (C3-C8),

• Metanolu,

• Eterów z 5 lub więcej atomów 
węgla

8. Zawartość fosforu

9. Zawartość wody

10. Zawartość nieorganicznych 
chlorków

11. pHe 

12. Działanie korodujące na miedź

13. Zawartość kwasów w przeliczeniu 
na kwas octowy

14. Zawartość etanolu i alkoholi 
wyższych

15. Prężność par benzyn silnikowych

16. Temperatura końca destylacji

Parametry oceny biopaliw
(Dz. U. z dnia 11 maja 2010 r.)

Benzyny silnikowe zawierające od 70-85% bioetanolu
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olej rzepakowy + metanol  ester metylowy + gliceryna

100 kg + 10 kg  100 kg + 10 kg

Proces estryfikacji tłuszczów

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

• Zawartość estrów metylowych kwasów 

tłuszczowych
(chromatografia gazowa norma EN 14103).

– Min 96,5% m/m*

• Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego
(chromatografia gazowa norma EN 14103).

– Max 12% m/m*

* Zgodnie z normą EN 14214
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• Zawartość mono-, di- i triacylogliceroli
(chromatografia gazowa EN 14105)

– Monoacyloglicerole max 0,8 % m/m*

– Diacyloglicerole max 0,2 % m/m*

– Triacyloglicerole max 0,2 % m/m*

• Zawartość wolnego i ogólnego glicerolu
(chromatografia gazowa EN 14105 i EN 14106)

– Wolny glicerol max 0,02 % m/m* 

– Ogólny glicerol max 0,25% m/m*

* Zgodnie z normą EN 14214

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

Przykładowy piktogram z 

chromatografu gazowego

źródło: norma EN 14105
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Przykładowy protokół z 

chromatografu gazowego

• Zawartość siarki
(rentgenowska spektrometria fluorescencyjna  z dyspersją fali EN ISO 

20846 I EN ISO 20884)

– Max 10 ppm (0,01% m/m)*

• Zawartość fosforu
(Porównacie emisji tego pierwiastka roztworze badanej próby ze wzorcem 

przy tej samej długości fali EN 14107)

– Max 4 ppm (0.004% m/m)*

• Zawartość magnezu i wapnia
(optycznej emisyjnej analizy spektralnej EN 14538) 

– Max 5 ppm (0,005% m/m)*

* Zgodnie z normą EN 14214

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d. 
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)
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Spektrometr fluorescencji 

rentgenowskiej z dyspersją 

długości fali

Źródło: www.lapromaw.pl/index.php?id=46&l=pl

• Zawartość wody
(Miareczkowanie kulometryczne Karla Fischera EN ISO 12937)

– Max 500 ppm (0,5 % m/m)*

• Zawartość zanieczyszczeń stałych
(Oznaczenie udziału masy zanieczyszczeń odfiltrowanych na sączku 

EN 12662)

– Max 24 ppm (0,024% m/m)*

* Zgodnie z normą EN 14214

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d. 
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)
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Woda 

kapilarna

Woda 

zaadsorbowana

Woda

krystaliczna

Rodzaje wody w próbach:

Aparat do miareczkowania 

kulometrycznego Karla-Fishera

Źródło:www.donserv.pl 

• Zawartość metanolu
(metodą chromatografii gazowej  i przyrównanie do wzorca EN 14110) 

– Max 0,2 % m/m*

• Zawartość potasu i wapnia
(metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej EN 14108

metodą optycznej emisji analizy spektralnej EN 14538)

– Max 5 ppm (0,005 % m/m)*  

* Zgodnie z normą EN 14214

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)
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• Pozostałości po koksowaniu

(z 10% pozostałości destylacyjnej)
(metodą wagową mikro pozostałość po odparowaniu EN ISO 10370)

– Max 0,3 % m/m*

• Zawartość popiołu siarczanowego
(metodą wagową, uzyskane popioły poddaje się działaniu kwasu 

siarkowego i wysokiej temperaturze ISO 3987)

– Max 0,02% m/m*

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

* Zgodnie z normą EN 14214

• Działanie korodujące na miedź 
(3 godziny w 50oC)
(metoda porównawcza w stosunku do znormalizowanych wzorców 
korozyjnych EN ISO 2160)

– Klasa 1 [-]*

• Liczba cetanowa 
(metoda silnikowa, polegająca na porównaniu właściwości samozapłonowych 
do paliwa wzorcowego EN ISO 5165)

– Min 51 [-]*

• Stabilizacja oksydacyjna w temperaturze 110oC
(metoda polega na poddaniu badanej próbki starzeniu w temperaturze 110oC 
w strumieniu oczyszczonego powietrza PN-EN 14112)

– 6 godzin*

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

* Zgodnie z normą EN 14214
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Działanie korodujące na miedź

Żródło: www.inkom.com.pl/zestaw-do-oznaczania-

dzialania-korodujacego-na-miedz.html

Metoda oznaczania liczby 

cetanowej (norma ASTM D613)

Silnik F-5 służy do badania 

właściwości zapłonowych olejów 

napędowych metodą silnikową 

oznaczania liczby cetanowej.  Na 

silniku F-5 można oznaczać również 

liczbę cetanową paliw 

syntetycznych, olejów roślinnych i 

innych  niekonwencjonalnych paliw. 

Źródło: www.inkom.com.pl



13

Źródło: www.inkom.com.pl

Alternatywna metoda oznaczania 

liczby cetanowej (niezgodna z normą)  

Metoda oznaczania liczby 

cetanowej (norma ASTM D613)
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• Liczba jodowa
(metoda miareczkowa polegjąca na dodaniu odczynników Wijsa do 

rozcieńczonej próby, a następnie jodku potasu i wody - EN 14111) 

– Max 120 [-]*

• Liczba kwasowa
(metoda miareczkowa, polegająca na wprowadzaniu rozcieńczonego 

wodorotlenku potasu do próby ze wskaźnikiem EN 14104)

– 0,5 mgKOH/g*  

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

* Zgodnie z normą EN 14214

• Gęstość w temperaturze 15oC
(metoda oscylacyjna, metoda areometryczna EN ISO 3675 i EN ISO 12185)

– 860 - 900 kg/m3*

• Lepkość w temperaturze 40oC
(metoda polegająca na pomiarze czasu przepływu określonej objętości 

badanej próbki, pod wpływem sił grawitacyjnych, przez wzorcowany, szklany 

lepkościomierz kalibrowany w powtarzalnych warunkach EN ISO 3103)

– 3,5 - 5,0 mm2/s*

• Temperatura zapłonu
(metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa, EN ISO 2719)

– Min  101oC*

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

* Zgodnie z normą EN 14214
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Metoda areometryczna

Metoda oznaczania Gęstości 
(EN ISO 12185; EN ISO 3675 )

Metoda oscylacyjna

Źródło: www.inkom.com.pl

Kubek Forda

Żródło: www.rhl.poznan.pl/wiskozymetry/hoppler.htm

Lepkościomierz 

Hopplera

Lepkościomierze

Wiskozymetr rotacyjny RC1
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Automatyczne aparaty do oznaczania 

temperatury zapłonu

W tyglu zamkniętym metodą 

Pensky Martens

W tyglu otwartym metodą 

Clevelanda

Źródło: www.inkom.com.pl

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

• Temperatura blokady zimnego filtra (CFPP)
(metoda polegająca na przepływie próby przez kalibrowany filtr PN-EN 116)
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• Wartość opałowa
(wyznaczana metodą kalorymetryczną)

Metoda badań jakości estrów metylowych 

stanowiących samoistne biopaliwo c.d.
(Dz. U. z dnia 11 maj 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych)

Realizowane tematy w Instytucie 

Technologiczno-Przyrodniczym Oddział 

Poznań
• Badanie eksploatacyjne ciągnika rolniczego zasilanego 

czystym olejem roślinnym

• Badania eksploatacyjne ciągnika rolniczego zasilanego 
biogazem

• Badania instalacji do tłoczenia oleju rzepakowego w 
gospodarstwie rolnym

• Estryfikacja tłuszczów odpadowych pod kątem wytwarzania 
paliw do silników wysokoprężnych

• Badania nad kierunkami utylizacji fazy glicerynowej w rolnictwie

• Analiza funkcji lepkości estrów metylowych względem 
temperatury

• Badania nad metodą oceny tłuszczów odpadowych 
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Badanie eksploatacyjne ciągnika 

rolniczego zasilanego czystym olejem 

roślinnym

Badania ciągnika rolniczego zasilanego 

biogazem
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Badania instalacji do tłoczenia oleju 

rzepakowego w gospodarstwie rolnym

Surowy olej 

rzepakowy 

Mała instalacja do wytwarzania 

paliw we własnym zakresie

Olej rzepakowy 

jako biopaliwo

Estryfikacja tłuszczów odpadowych pod 

kątem wytwarzania paliw do silnika 

wysokoprężnego

Estryfikatory
Kolumny 

sedymentacyjne
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Badania nad kierunkami utylizacji fazy 

glicerynowej w rolnictwie

• Współspalanie z biomasą stałą jako 

wysokoenergetyczny dodatek 

• Wykorzystanie fazy glicerynowej jako 

substrat do biogazownii

• Zobojętnianie fazy glicerynowej i 

wykorzystanie jako nawóz 

Analiza funkcji lepkości estrów 

metylowych względem temperatury

Lepkość Kinematyczna
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Badania nad metodą oceny olejów 

posmażalniczych

• Skład oleju posmażalniczego:

– Utwardzone tłuszcze roślinne 

– Olej palmowy 

– Tłuszcze zwierzęce 

– Oleje roślinne: rzepakowy, 

słonecznikowy 

Dziękuję z uwagę 

dr inż.. Wojciech Golimowski

ITP Oddział Poznań 

w.golimowski@itep.edu.pl


