
CIEKŁE PALIWA OPAŁOWE 
I NAPĘDOWE



Podział paliw ciekłych 

Paliwa ciekłe dzieli się na:

�naturalne (ropa naftowa i jej pochodne,
oleje łupkowe, smoła łupkowa),

�sztuczne (alkohole, paliwa z upłynniania
węgla, oleje roślinne).



Inne surowce do wytwarzania 
paliw ciekłych 

Surowcem do wytwarzania paliw ciekłych są 
takŜe:

�łupki olejowe

�łupki smołowe

�piaski olejowe



Ropa naftowa

Ropa naftowa jest jedynym 

naturalnym paliwem ciekłym. 

Ponad połowa złóŜ ropy naftowej pochodzi z 

trzeciorzędu (sprzed 1–60 mln lat).

Ropa naftowa to mieszanina około 3000 

węglowodorów.

Początki eksploatacji ropy naftowej łączą się z nazwiskiem Łukasiewicz (1853)



Pochodzenie ropy naftowej

Mendelejew wysunął teorię nieograniczonego pochodzenia 
ropy z węglików metali cięŜkich, z których składa się jądro 
Ziemi. W wysokiej temperaturze węgliki te pod wpływem 
wody rozłoŜyły tworząc węglowodory, z których powstała  
ropa naftowa. Teoria ta nie tłumaczy jednak obecności w ropie 
związków azotowych ani związków czynnych optycznie, 
mimo to  znalazła wielu zwolenników. 

Uczeni niemieccy Engler i Hoefer wyrazili pogląd, Ŝe ropa 
powstała z tłuszczu zwierząt Ŝyjących w odległych epokach 
geologicznych. Za ich hipotezą przemawia fakt, Ŝe przez 
destylację tranu rybiego pod wysokim ciśnieniem otrzymuje 
się produkt zbliŜony do nafty.



Pochodzenie ropy naftowej

W roku 1877 polski uczony Bronisław Radziszewski 

wysunął przypuszczenie, Ŝe ropa naftowa mogła powstać z 

roślin. 

Za hipotezą Radziszewskiego przemawia doświadczalnie 

stwierdzona fermentacja celulozy pod wpływem pewnych 

bakterii Ŝyjących w mule jezior. Produktami tej fermentacji są 

metan i dwutlenek węgla. Drugim dowodem słuszności teorii 

Radziszewskiego jest stwierdzenie w ropie naftowej obecności 

śladów chlorofilu, barwnika roślin zielonych.



Ignacy Łukasiewicz (1822-1882)

Aptekarz, twórca polskiego 
przemysłu naftowego, 
dokonał pierwszej destylacji 
ropy naftowej, wynalazł 
lampę naftową, uruchomił 
pierwszą na świecie kopalnię 
ropy nafty, załoŜył  pierwszą 
w świecie rafinerię ropy 
naftowej. 



Lampa naftowa Łukasiewicza 



Pole naftowe w Borysławiu



Kopalnia ropy naftowej



Erupcja ropy naftowej



Ropa 
naftowa 

w 
Polsce



Skład ropy naftowej

�frakcyjny (udział róŜnych frakcji

róŜniących się temperaturą wrzenia),

�chemiczny (udział poszczególnych grup

węglowodorów),

�elementarny (udział poszczególnych

pierwiastków).



Skład frakcyjny ropy naftowej

Produkty destylacji ropy naftowej:

� lekka benzyna: 313–433 K,

� cięŜka benzyna (ligroina): 433–473 K,

� nafta: 473–590 K,

� olej napędowy: 590–633 K,

� lekki destylat próŜniowy: 633–813 K,

� cięŜki destylat próŜniowy: powyŜej 813 K.



Skład chemiczny ropy naftowej
– węglowodory parafinowe są to wę-ry nasycone (CnH2n+2)
występujące we wszystkich frakcjach ropy naftowej,
– węglowodory naftenowe są to nasycone węglowodory
cykliczne (CnH2n) o pierścieniowym układzie atomów węgla i
wodoru, występują w duŜych ilościach w olejach cięŜkich,
– węglowodory aromatyczne – z tej grupy węglowodorów
w ropie występują głównie benzen (C6H6) , naftalen,
fenantren i antracen oraz ich homologi,
– węglowodory olefinowe występują w niewielkich ilościach
w ropie naftowej, spotykane są raczej w produktach
przeróbki ropy, są to pentan, oktan itd.,
– związki heteroorganiczne - siarki (merkaptany, siarczki
dwusiarczki i inne), azotu (głównie pirydyna i jej pochodne
oraz aminy), tlenu (kwasy karboksylowe i ich estry, fenole,

alkohole, ketony), a ponadto aminokwasy, tiazole i inne.



Skład elementarny ropy naftowej

MoŜna wymienić pięć podstawowych pierwiastków w ropie naftowej 

Pierwiastek Udział, % wag. Pierwiastek Udział, % wag.

Węgiel
Wodór
Siarka

83–87
12–14
0,01–8

Azot
Tlen

0,01–1,2
0,05–4

Inne pierwiastki w ropie, jak wanad, nikiel,Ŝelazo, mangan, kobalt, fosfor, oraz
mikroelementy występują w stęŜeniu rzędu wartości 10–3–10–5%.



Klasyfikacja ropy naftowej

Nie ma jednolitej klasyfikacji gatunków ropy
naftowej.

Najprostsze systemy klasyfikacyjne opierają się
na łatwo mierzalnych właściwościach ropy:

�gęstość

�zawartość siarki

�zawartość substancji Ŝywiczno-asfaltenowych

�zawartość parafiny oraz frakcji „lekkich”



Przykłady systemów klasyfikacji ropy naftowej 

a) ze względu na zawartość siarki ropę dzielimy na: 

niskosiarkową               (S < 0,5%), 

siarkową                      (S = 0,5–2%) 

wysokosiarkową            (S > 2%),

b) ze względu na gęstość wyróŜnia się ropę: 

lekką (ρ < 0,87 kg/m3), 

średnią (ρ = 0,87–0,91 kg/m3),

cięŜką (ρ > 0,91 kg/m3),



Przykłady systemów klasyfikacji ropy naftowej

c) ze względu na zawartość parafin ropę dzieli się na: 

nisko-parafinową - zaw. parafiny < 5% 

parafinową - zaw. parafiny 5–10 %

wysoko-parafinową - (zaw. parafiny >10%



Klasyfikacja ropy naftowej wg. 
Sachanena 



Klasa ropy Skład ropy naftowej

Parafinowa Zawartość węglowodorów parafinowych ponad 75%

Naftenowa Zawartość węglowodorów naftenowych ponad 70%

Aromatyczna Zawartość węglowodorów aromatycznych ponad 50%

Asfaltowa Zawartość Ŝywic i asfaltów ponad 60%

Parafinowo-
naftenowa

Zawartość węglowodorów parafinowych 60–70% i 
węglowodorów naftenowych ponad 20%

Parafinowo-naftenowo-
aromatyczna

Zawartość węglowodorów parafinowych, naftenowych i 
aromatycznych 
w przybliŜeniu jednakowe

Naftenowo-
aromatyczna Zawartość węglowodorów naftenowych lub aromatycznych ponad 

35%
Naftenowo-
aromatyczno- asfaltowa

Zawartość węglowodorów naftenowych, aromatycznych lub 
związków Ŝywiczno-asfaltowych ponad 25%

Aromatyczno-
asfaltowa

Zawartość węglowodorów aromatycznych lub związków 
Ŝywiczno-
asfaltowych ponad 35%



Produkty naftowe 

� gaz płynny,

� paliwa silnikowe (benzyny, oleje napędowe, nafty),

� oleje opałowe,

� stałe węglowodory naftowe (parafiny, cerezyny,              
wazeliny),

� asfalty drogowe i przemysłowe,

� surowce węglowodorowe do syntez organicznych.



Procesy przeróbki ropy naftowej

Destylacja

Kraking katalityczny

Reforming katalityczny

Hydrokraking

Piroliza

Hydrorafinacja



Paliwa ciekłe z ropy naftowej

Nazwa
Wartość 
opałowa, 

kJ/kg
Zastosowanie

Benzy
ny

lotnicza
42 900–46 

500
do tłokowych silników spalinowych z 
zapłonem iskrowym w lotnictwie

samochodowa
42 900–46 

500

do tłokowych silników spalinowych z 
zapłonem iskrowym w motoryzacji oraz w 
innych maszynach i urządzeniach

traktorowa
43 500–45 

250
do tłokowych silników spalinowych z 
zapłonem iskrowym w traktorach i innych 
maszynach rolniczych

Nafty lotnicza
42 400–45 

700
do turbinowych silników spalinowych w 
lotnictwie

Oleje

napędowe
41 800–42 

750
do tłokowych silników z zapłonem 
samoczynnym w motoryzacji oraz 
w energetycznych turbinach gazowych

opałowe
39 400–39 

800
do palników olejowych w urządzeniach 
grzewczych, energetycznych i przemysłowych



PALIWA MOTOROWE



BENZYNA

Benzyny to podstawowe paliwo motorowe do silników
ZI składające się z lotnych frakcji ropy naftowej o
temperaturze wrzenia w zakresie 30-200oC.

NajwaŜniejsze składniki benzyn to: węglowodory
alifatyczne (łańcuchowe), cykloalkany i węglowodory
aromatyczne (np. benzen).

WaŜniejsze właściwości: zdolność do tworzenia
mieszanek palnych, skłonność do tworzenia osadów
Ŝywicznych, charakterystyka stukowa (liczba oktanowa
LO).

Przykłady benzyn samochodowych: LO 95, LO 98



KOMPONENTY BENZYNY

Benzyna zawiera
lekkie frakcje 
ropy naftowej
(węglowodory).



BENZYNA (cd.)

Benzynę otrzymuje się ja przez rafinacje ropy 
naftowej lub syntetycznie z węgla, gazu ziemnego lub 
łupków bitumicznych.

W celu poprawy LO stosuje się do benzyny dodatki 
antystukowe: 

• czteroeltylek ołowiu (C2H6)4Pb

• czterometylek ołowiu (CH3)4Pb 

• związki organiczne i metyloorganiczne o wysokiej 
LO



Benzyna motorowa 95

Benzyna bezołowiowa 95
Wg ZN-ORLEN-38:2004

Liczba oktanowa min.                         95,0

Gęstość w temp. 15 °C                      720 - 775 kg/m 3

Zawartość siarki ≤                               50     mg/kg

Zawartość benzenu ≤                           1,0 %( V/V ) 

Zawartość węglowod. aromat.  ≤        35,0 %( V/V ) 

Łączna zawartość tlenu              ≤        2,7 %(m/m) 



Benzyna motorowa 98

Benzyna bezołowiowa 98

Wg ZN-ORLEN-38:2004

Liczba oktanowa badawcza min. 98,0

Gęstość w temp.15 °C kg/m 3 720 – 775

Zawartość siarki mg/kg nie więcej niŜ 50 lub 10

Zawartość benzenu %( V/V ) nie więcej niŜ 1,0

Zawartość węglowodorów aromatycznych %( V/V ) nie 
więcej niŜ 35,0

Łączna zawartość tlenu% (m/m) nie więcej niŜ 2,7



Benzyna syntetyczna

More than 92 percent of Germany's aviation gasoline and half its 
total petroleum during World War II had come from synthetic fuel 
plants. At its peak in early 1944, the German synfuels effort 
produced more than 124,000 barrels per day from 25 plants. 

In the USA the Synthetic Liquid Fuels Act was approved on April 5, 
1944. The Act authorized $30 million for a five-year effort for:
"the construction and operation of demonstration plants to produce 
synthetic liquid fuels from coal, oil shales, agricultural and forestry 
products, and other substances, in order to aid the prosecution of the 
war, to conserve and increase the oil resources of the Nation, and for 
other purposes."



Metody wytwarzania syntetycznej benzyny

1. Dissolving coal directly into a liquid as in the Bergius process
2. The Fischer-Tropsch method first transformed coal into a gas, 

then chemically rearranged the gaseous molecules into liquid 
fuels and chemicals. 



Synteza Fischera-Tropscha paliw ciekłych 



Uzyskiwanie paliw ciekłych z gazu ziemnego



Oleje napędowe
Oleje napędowe (Diesla) zawiera cięŜsze frakcje
węglowodorów niŜ nafty (destylacja wieŜowo-rurowa i
destrukcyjna pozostałości ropnych).

Składa się głównie z węglowodorów parafinowych,
naftenowych i aromatycznych o własnościach:
•cięŜar molowy oleju napędowego wynosi: 178,6
•średni skład: C12,9H23,9

WaŜniejsze właściwości: lepkość (rozpylanie),
odporność na samozapłon (liczba cetanowa),
temperatura krzepnięcia, zawartość siarki.

Zastosowania: silniki tłokowe z zapłonem
samoczynnym, turbiny gazowe.



GTL – Gas – To - Liquid

LC = 60-70

Shell 
V-Power Diesel



24 godzinny Heures du Mans

Audi R 10 TDI



PALIWA LOTNICZE



PODZIAŁLOTNICZYCH PALIW 
SILNIKOWYCH

Rodzaj paliwa Zastosowanie Statek powietrzny

Benzyna lotnicza Tłokowe silniki spalinowe ZI Samoloty, 
śmigłowce

T
U
R
B
I
N
O
W
E

CięŜka benzyna Silniki odrzutowe Samoloty

Paliwa 
szerokofrakcyjne

Silniki odrzutowe, 
śmigłowcowe i śmigłowe

Samoloty, 
śmigłowce

Nafta lotnicza Siln. odrzutowe, śmigłowcowe,  
śmigłowe i rakietowe

Samoloty, 
śmigłowce

Oleje napędowe Silniki rakietowe i odrzutowe Rakiety, samoloty

Oleje napędowe Lotnicze silniki tłokowe Samoloty



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
LOTNICZYCH PALIW SILNIKOWYCH

Rodzaj 
paliwa

Wartość opałowa Stosunek 
C/H

Udział 
wodoru

MJ/kg MJ/m3

Benzyna 
lotnicza

43,12-44,0 32,0-33,2 5,26-6,54 13,25-15,2

CięŜka 
benzyna

>43 30,6-32,2 5,9-6,25 13,8-14,5

Paliwo sze-
rokofrakcyjn

>42,9 32,5-33,6 5,94-6,3 13,7-14,4

Nafta 
lotnicza

42,5-43,12 34,0-35,9 5,99-6,35 13,6-14,3

Olej 
napędowy

42,5-43,1 36-36,5 6,1-6,52 13,3-14,1



PALIWA DO TURBIN GAZOWYCH:
militarne: nafta
cywilne: benzyna

Typ paliwa Benzyny Nafty

Względna gęstość w 311 K

Lepkość w 311 K, cSt

Temperatura zapłonu (Flash point), K

Temperatura krzepnięcia (Pour point), K

Wartość opałowa, MJ/kg

Udział siarki, % mas.

0,793

1,4

311-344

228

42,8

0,01-0,1

0,82-0,88

2-4

339-367

253-273

42-43

0,1-0,8



Nafty lotnicze

Nafty to paliwo do silników lotniczych odrzutowych i
turbośmigłowych, otrzymywane przez destylację
wybranych gatunków rop o:

•cięŜar molowy nafty wynosi: 167,5

•średni skład: C12H23,5

WaŜniejsze właściwości: skład frakcyjny, lepkość
paliwa, udział wody i zanieczyszczeń, temperatura
krzepnięcia.

Przykłady naft lotniczych: JP4, JP5, Jet Al, AVTUR



PALIWA DO LOTNICZYCH TURBIN 
GAZOWYCH –WYMAGANIA OGÓLNE

1. Niski koszt i łatwość dostępu.

2. Małe ryzyko poŜaru.

3. DuŜa wartość opałowa.

4. Wysoka termiczna stabilność.

5. Niskie ciśnienie parowania.

6. DuŜe ciepło właściwe.



PALIWA DO TURBIN GAZOWYCH –
WYMAGANIA UKŁADU ZASILANIA

1. Łatwość pompowania.

2. Brak blokowania filtrów (woskiem i lodem).

3. Brak blokowania przewodów parami.

4. Wysoka smarność paliwa (mały zuŜycie 
pomp).



PALIWA DO TURBIN GAZOWYCH –
WYMAGANIA KOMORY SPALANIA

1. Brak blokowania wypływu w dyszach 
rozpylania paliwa.

2. Dobre rozpylanie (atomizacja).

3. Szybkie parowanie (mała lepkość i duŜa 
lotność).

4. Małe wytwarzanie sadzy. 



WAśNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
PALIW DO TURBIN GAZOWYCH 

Względna gęstość dr:

dr = ρpal,T1/ ρH2O,T2

T1 – temperatura paliwa,

T2 – temperatura wody (277 K)



WAśNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
PALIW DO TURBIN GAZOWYCH cd.

Ciśnienie par

jest to ciśnienie par nad powierzchnią cieczy w danej 
temperaturze.



WAśNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
PALIW DO TURBIN GAZOWYCH cd.
Lepkość paliwa (kinematyczna, m2/s lub w cSt)
określa opory przetłaczania i pompowania, ma wpływ na 

jakość rozpylania.



WAśNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE 
PALIW DO TURBIN GAZOWYCH 

Wartość opałowa (w MJ/kg)
określa ciepło wyzwalane podczas spalania paliwa.



WAśNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE 
PALIW DO TURBIN GAZOWYCH 

Punkt „sadzowania”

R = (radiacja 
płomienia badanego 
paliwa)/(radiacja 
płomienia paliwa 
wzorcowego)



OLEJE OPAŁOWE



CHARAKTERYSTYKA 
OLEJÓW OPAŁOWYCH

Oleje opałowe to pozostałość po destylacji ropy
naftowej lub mieszaniny ropy z frakcjami olejowymi lub
frakcje olejowe otrzymywane przez destylację ropy
naftowej.

Według PN-C-96024/2011 oleje opałowe dzieli się na
olej opałowy:

�lekki

�cięŜki



NOWA NORMA POLSKA PALIW 
CIEKŁYCH

Nowa polska norma paliw ciekłych:

PN-C96024/2011, Produkty naftowe. Oleje opałowe

- Lekki olej opałowy: L1 (S < 0.1%)

- CięŜki olej opałowy: C (S < 1%)



Lekki olej opałowy L1 

Właściwość Zakres
minimum

-
maksimum

Gęstość w 15 °C, max, kg/m3 860 
Temperatura zapłonu, min, °C
Lepkość kinetyczna w 20 °C, max, cSt - 6,0
Temperatura płynięcia, max., °C 0÷– 20 
Zawartość siarki, max. (m/m) % L0/50 ppm

-
L1/0,1%

Zawartość wody, max., mg/kg
Zawartość zanieczysz., max., mg/kg 0÷24
Pozostałość po spopiel., max., (m/m) % 0÷0,01
Odporność na utlenianie, g/m3 - 25
Wartość opałowa, min., MJ/kg 42,6 -

200

56 -



CIĘśKI OLEJ OPAŁOWY C
Property Unit Value Test method

Density at 150C, max. kg/m3 - 1) PN-EN ISO 3838 PN-EN ISO 12185

Combustion value, min. MJ/kg 39.7 PN-86/C-04062

Flash point, min. 0C 62 PN-EN ISO 2719

Kinematic viscosity at 1000C, max. mm2/s 55 PN-EN ISO 3104

Pour point, max. 0C 40 PN- ISO 3016

Sulphur content, max. % (m/m) 1.0 PN-EN ISO 8754

Impurities content, max. % (m/m) 0.5 PN-EN ISO 3735

Water content, max. % (v/v) 1.0 PN-EN ISO 9029 ASTM D 95

Ash residue, max. % (m/m) 0.20 PN-EN ISO 6245

Water extract acidity - neutral PN-84/C- 040064

Vanadium content, max. mg/kg 150 PN-77/C - 04029

1) Not standardised. Value to be given in the test report.



CięŜki olej opałowy (C)

Oleje opałoweto pozostałość po destylacji ropy naftowej lub 
mieszaniny pozostałości ropy z frakcjami olejowymi lub frakcje 
olejowe otrzymywane przez destylację ropy naftowej:

• Mazut: pozostałość po atmosferycznej destylacji r.n. 

• Gudron: pozostałość po próŜniowej destylacji r.n. 

CięŜkie oleje opałowe mają duŜą lepkość, co powoduje, 
Ŝe do transportu i rozpylania wymagają podgrzania do 
temperatury co najmniej w zakresie 

65–90 °C.



Wpływ temperatury na lepkość oleju

1 – olej napędowego, 2 – olej opałowego, 3 – woda



Jednostki lepkości kinematycznej

Podstawowa: 

m2/s
Pochodna:

cSt - mm2/s

1 cSt = 10-6 m2/s



Przykład parametrów mazutu 
przy zamówieniu w elektrowni  

– dolna wartość opałowa: 39380 kJ/kg,

– minimalna temperatura zapłonu: 438 K (165°C),

– maksymalna temperatura krzepnięcia: 303 K (30°C),

– lepkość w temperaturze 353 K (30°C): 110 cSt,

– maksymalna temperatura podgrzania oleju: 363–398 K (90–
125°C),

– maksymalna zawartość siarki: 3%,

– maksymalna pozostałość po spalaniu: 0,3%,

– maksymalna zawartość wody: 1,5%,

– maksymalna zawartość ciał stałych: 0,5%.

Kocioł    
OP 650



Lekkie oleje opałowe

Lekki olej opałowy EL



Wymagania Wartości

Wartość opałowa, nie mniej niŜ 42,0 MJ/kg

Gęstość w temperaturze 15 °C, nie więcej niŜ 0,860 kg/l

Punkt zapłonu w kolbie zamkniętej, nie mniej niŜ 55 °C

Lepkość kinetyczna w temperaturze 20 °C, nie więcej niŜ 6,0 cSt

Temperatura krzepnięcia, nie więcej niŜ –6 °C

Zawartość wody, w % mas., nie więcej niŜ 0,05

Pozostałość po spopieleniu, w % mas., nie więcej niŜ 0,01

Zawartość siarki, w % mas., nie więcej niŜ 0,20

Pozostałość koksu wg Conradsona, w % mas., nie więcej niŜ 0,1

Zawartość wytrąceń, w % mas., nie więcej niŜ 0,05



Sztuczne paliwa ciekłe



Olej opałowy otrzymywany ze smoły

Oleje opałowe otrzymuje się z:

�surowej smoły koksowniczej,

�gazowniczej, generatorowej

�wytlewnej z węgla kamiennego.

Smoła koksownicza powstaje w procesie koksowania węgla w
bateriach koksowniczych w temperaturze do 1000°C, uzyskuje
się ją przez oczyszczanie gazu koksowniczego.

Olej opałowy uzyskuje się jako jedną z frakcji destylacji smoły,
tworzą go głównie węglowodory aromatyczne.



Właściwości oleju ze smoły

Wymagania Gatunki

I II

Gęstość, kg/m3 0,96–1,09 0,96–1,12

Zawartość wody (%), mniej niŜ 1 1

Zawartość popiołu (%), mniej niŜ 0,05 0,5

Temperatura zapłonu (wg Markussona) (°C), 
nie niŜsza niŜ

70 65

Wartość opałowa (kJ/kg), nie niŜsza niŜ
35 600

(ok. 8500, 
kcal/kg) 

33 500
(ok. 8000, 
kcal/kg)



ALKOHOLE



Wytwarzanie alkoholi

Alkohole: metylowy i etylowy mogą być silnikowymi paliwami 
zastępczymi w stosunku do węglowodorów (benzyn). 

Wytwarzanie alkoholi:

Metanol: moŜna produkować na skalę przemysłową z takich 
surowców jak: gaz ziemny, węgiel, drewno i odpady. 

Etanol: jest wytwarzany z biomasy przez fermentację i destylację.



Wybrane właściwości alkoholi

Właściwości Metanol Etanol

Chemiczna formuła CH3OH C2H5OH

Wartość opałowa, kJ/kg 19 000 27 000 

Zapotrzebowanie powietrza do spalenia, 
kg/kg

6,45 9,01

Lepkość w temp. 293 K, cSt 0,75 1,51

Liczba oktanowa 96 94



OLEJE ROŚLINNE 



Rodzaje olejów roślinnych

�Rzepakowy

�Słonecznikowy

�Palmowy

�Sojowy

Estry kwasów tłuszczowych



Estryfikacja olejów roślinnych

Estryfikacja jest procesem oddziaływania na 
olej roślinny alkoholu metylowego/etylowego w 
obecności katalizatora.

W wyniku otrzymuje się estry metylowe 
kwasów tłuszczowych (EMKT, lub FAME z ang. 
Fatty Acid Methyl Ester) o właściwościach 
zbliŜonych do właściwości olejów napędowych. 

Wymagania właściwości EMKT, jako biopaliwa 
silnikowego, określa norma PN-EN 14214:2004.



Porównanie  oleju napędowego ON, rzepakowego OR i 
estru metylowego EMKT

Właściwość
Rodzaj paliwa

ON [30] OR EMKT [31]

Gęstość w 15 °C,      
g/cm3

0,820÷0,845 0,914 0,860÷0,900

Lepkość w 40 °C, 
mm2/s

2,0÷4,5 34,6 3,5÷5,0

Liczba cetanowa (LC) 51,0 49 51

Temperatura zapłonu, 
°C

≥ 55 200 ≥ 120

Zaniecz. stałe, mg/kg ≤ 24 ≤ 24

Zawart. siarki, mg/kg 50,0 ≤ 10,0

1Wartość opał., MJ/kg ≈ 42 37,7 36,7



Polityka energetyczna UE: Energy Package

Wytyczne polityki energetycznej dla UE z 8-9 marca 2007 r. 

Konkluzje prezydencji - proponowana strategia do 2020 r.: 

3x20+10%

1. Udział odnawialnych źródeł – 20%

2. Wzrost sprawności o 20%

3. Zmniejszeni emisji CO2 o 20%

4. Udział biopaliw w paliwach motorowych – 10%



Przewidywane zapotrzebowanie estru 
rzepakowego i bioetanolu w Polsce



Przewidywane zapotrzebowanie 
estru rzepakowego w Polsce

Dodatek 5%, (B5), B20 (20%), B100 – czysty ester



Przewidywane zapotrzebowanie 
estru rzepakowego w Polsce



NAJWAśNIEJSZE PARAMETRY PALIW 

CIEKŁYCH
1. Skład paliwa.

2. Ciepło spalania Qs i 
wartość opałowa Qi (MJ/kg).

3. Gęstość ρ (kg/m3).

4. Lepkość ν
5. Temperatura zapłonu

6. Temperatura krzepnięcia.

7. Ciepło parowania (J/kg).

8. Zawartość popiołu.

9. Zawartość siarki.

10. Liczba oktanowa LO,

11. Liczba cetanowa LC,



Określa się ją przez porównanie LC danego paliwa z LC
wzorcowego paliwa, którym jest mieszanina cetanu iα-
metylonaftalenu. Cetan ma LC = 100, aα-metylonaftalen ma
LC = 0. Udział objętościowy cetanu w mieszaninie jest równy
jej LC.

Liczba cetanowa LC jest miarą zdolności paliwa do tłokowych 
silników z zapłonem samoczynnym do samozapłonu

Liczba cetanowa

Według PN EN 590 dla oleju napędowego liczba cetanowa 

LC = 51



Kaloryczność wybranych paliw ciekłych

TYP 
PALIWA

NAZWA WARTOŚĆ 
OPAŁOWA

MJ/kg

CIEPŁO 
SPALANIA

MJ/kg

CIEKŁE Alkohol etylowy 
Benzyna
Olej napędowy
Olej opałowy
Lekki

26,8
42,0
41,8
42,1

29,7
45,2
44,7
44,8



ZuŜycie oraz zasoby ropy naftowej w 
Świecie

ŚWIAT

Światowe rezerwy ropy naftowej ocenia się na: 137 mld Mg

Światowe zasoby ropy naftowej ocenia się na: 370 mld Mg

Roczne zuŜycie ropy naftowej: 3,3 mld Mg

Przy tym poziomieświatowego wydobycia naftowej wystarczy jej
na: 40 lata.



Zasoby i wydobycie ropy naftowej w 
Świecie



ZuŜycie oraz zasoby ropy naftowej w 
Polsce

POLSKA (2005)

Zasoby ropy naftowej ocenia się na: 19 mln Mg

Roczne wydobycie ropy naftowej: 0,848 mln Mg

Import ropy naftowej: 18 mln Mg

Import benzyn silnikowych: 0,607 mln Mg

Import oleju napędowego: 2,5 mln Mg



ZuŜycie paliw motorowych w Polsce



Struktura zu Ŝycia paliw motorowych w 
Polsce


