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Jakość paliw
Standaryzacja jakości paliw

Normy produktowe, ustalane na poziomie na UE
Praca międzynarodowych ekspertów w grupach roboczych CEN
Wnioski z prac i zapisy w oparciu o wyniki badań, w tym badań
eksploatacyjnych
Udział przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego – gwarancja
użytkowania samochodu zasilanego paliwem spełniającym wymagania
normy

Jakość paliw
Standaryzacja jakości paliw

Dla benzyn silnikowych norma PN-EN 228:2013-04 - wersja polska
Dla oleju napędowego PN-EN 590:2013-12 - wersja polska

Krajowe akty prawne regulujące jakość paliw

Jakość paliw
Standaryzacja jakości biokomponentów
Dla etanolu PN-EN 15376:2014-11 -Paliwa do pojazdów samochodowych -- Etanol jako
komponent benzyny silnikowej -- Wymagania i metody badań
W normie określono wymagania i metody badań dotyczące etanolu będącego przedmiotem
obrotu handlowego i stosowanego jako składnik paliwa do pojazdów samochodowych
z silnikami benzynowymi, zgodnego z wymaganiami EN 228. Zastosowanie do etanolu
przeznaczonego do mieszania na każdym poziomie do 85 % (V/V) włącznie.
Dla FAME (biodiesla) PN-EN 14214+A1:2014-04 Ciekłe przetwory naftowe -- Estry
metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o
zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań
W normie podano wymagania i metody badań będących przedmiotem obrotu estrów
metylowych kwasów tłuszczowych (zwane dalej FAME) przeznaczonych do stosowania
zarówno jako paliwo w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i do
zastosowań grzewczych 100 % FAME, albo jako komponent paliw destylatowych do silników
samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) spełniających wymagania EN 590 oraz do
zastosowań grzewczych.

Krajowe akty prawne regulujące jakość paliw

Jakość paliw
Standaryzacja jakości biokomponentów
Wymagania jakościowe dla etanolu
Właściwość
Zawartość etanolu + wyższych alkoholi
nasyconych
Zawartość wyższych nasyconych
(C3-C5) alkoholi monowodorotlenowych
Zawartość metanolu
Zawartość wody
Całkowita kwasowość (wyrażona
zawartością kwasu octowego)
Przewodność elektryczna
Wygląd
Zawartość chlorków nieorganicznych
Zawartość siarczanu
Zawartość miedzi
Zawartość fosforu
Zawartość substancji nielotnej
Zawartość siarki

Jednostka
% (m/m)

Wartości graniczne
minimum
maksimum
98,7

% (m/m)

2,0

% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)

1,0
0,300
0,007

µS/cm
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/l
mg/100 ml
mg/kg

2,5
przejrzysty i bezbarwny
1,5
3,0
0,100
0,15
10
10,0

Jakość paliw
Standaryzacja jakości biokomponentów
Wymagania jakościowe dla FAME
Właściwość
Zawartość FAME
Gęstość w temperaturze 15 ºC b
Lepkość w temperaturze 40 ºC d
Temperatura zapłonu e
Liczba cetanowa e, h
Badanie działania korodującego na miedzi (3 h w temperaturze 50
ºC)
Stabilność oksydacyjna (w temperaturze 110 ºC)
Liczba kwasowa
Liczba jodowa
Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego
Zawartość estrów metylowych wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych ( ≥ 4 wiązania podwójne)
Zawartość alkoholu metylowego
Zawartość monoacylogliceroli
Zawartość diacylogliceroli
Zawartość triacylogliceroli
Zawartość wolnego glicerolu
Zawartość ogólnego glicerolu
Zawartość wody
Całkowita zawartość zanieczyszczeń
Zawartość popiołu siarczanowego
Zawartość siarki
Zawartość metali grupy I (Na + K) e
Zawartość metali grupy II (Ca + Mg)
Zawartość fosforu

Jednostka
% (m/m)
kg/m3
mm2/s
ºC
–
stopień korozji
h
mg KOH/g
g jodu/100 g
% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)
mg/kg
mg/kg
% (m/m)
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Wartości graniczne
minimum
maksimum
96,5
–
860
900
3,50
5,00
101
–
51,0
–
stopień korozji 1
8,0
–
–
–
–

–
0,50
120
12,0
1,00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0,20
0,70 j
0,20
0,20
0,02
0,25
500
24
0,02
10,0
5,0 1 k 2
5,0
4,0 2

Laboratoryjne usługi typu outsourcing

Badania jakościowe biokomponentów i biopaliw - zarówno na etapie
uruchomienia produkcji, jak i stały nadzór jakości produktu

Próbki do badań przyjmujemy 24 h/dobę

Zanieczyszczenia wnoszone przez biopaliwa i ich
wpływ na pracę silnika
Ocena właściwości użytkowych w testach silnikowych:








Wpływ biokomponentów na olej silnikowy i parametry pracy silnika,
Ocena stabilności oksydacyjnej biopaliw i paliw zawierających biokomponenty (m.in.
testy Rancimat, PetroOXY),
Ocena laboratoryjna właściwości fizyko-chemicznych i użytkowych paliw (wpływ na
metale i elastomery, odporność na utlenianie, skłonność do pienienia, stabilność
podczas przechowywania i in.),
Ocena zanieczyszczeń paliw,

Zanieczyszczenia wnoszone przez biopaliwa i ich
wpływ na pracę silnika
Odporność

na

utlenianie

jest

jedną

z

najważniejszych

właściwości

olejów

napędowych zawierających FAME ze względu na ich niską stabilność, a zatem
wysoką skłonność do utleniania, którego wynikiem są produkty zagrażające
poprawnemu funkcjonowaniu i trwałości układów wtrysku paliwa zwłaszcza typu
HPCR (High Pressure Common Rail).

Produktami

utleniania

są

między

innymi:

kwasy

i

polimery

(w

postaci

nierozpuszczalnych szlamów, gum, laków), które wraz z sodem i zanieczyszczeniami
kwasowymi powstałymi podczas produkcji FAME są szczególnie niebezpieczne dla
układów wtrysku paliwa

powodując korozję ich elementów roboczych i

przyczyniając się do tworzenia w nich osadów wewnętrznych typu
IDID (Internal Diesel Injector Deposit)

Zanieczyszczenia wnoszone przez biopaliwa i ich
wpływ na pracę silnika
Duża precyzja wykonania kluczowych,
ruchomych elementów funkcjonalnych
wtryskiwaczy

oraz

bardzo

duża

dynamika ich pracy sprawia, że pomimo
małej
(często

grubości
około

osadów
1

µm),

typu

IDID

mogą

one

prowadzić do zaburzeń lub całkowitej
dysfunkcji układów HPCR

Zanieczyszczenia wnoszone przez biopaliwa i ich
wpływ na pracę silnika

Osady typu IDID powodują utrudniony
rozruch silnika, jego nierównomierną
pracę zarówno na biegu jałowym jak i
podczas
niekontrolowane

ruchu
zmiany

pojazdu,
mocy

i

momentu obrotowego silnika, a nawet
nieoczekiwane zatrzymanie silnika. W
konsekwencji mają też wpływ na wzrost
zużycia paliwa i emisji składników
szkodliwych do atmosfery.

Dodatki uszlachetniające - poprawić jakość

Grupa dodatków BIOXITEN®
Grupa BIOXITEN® obejmuje dodatki:
- Poprawiające odporność na utlenianie i eliminujące obecność mikroorganizmów w
estrach metylowych kwasów tłuszczowych.
- Zalecane są do ochrony magazynowanych paliw i biopaliw przed skażeniem
mikrobiologicznym. Dodatki wykazują silne działanie biobójcze i spełniają wymogi
czystości mikrobiologicznej olejów napędowych oraz estrów metylowych kwasów
tłuszczowych.
-

- Zawierające w swoim składzie deaktywator metali.

Zakład Produkcji Doświadczalnej i
Małotonażowej oraz Sprzedaży oferuje
indywidualny dobór dodatków BIOXITEN ®.

Dodatki uszlachetniające - poprawić jakość
Grupa pakietów dodatków BIOFLONYL®
Uniwersalne pakiety dodatków uszlachetniających do estrów
metylowych kwasów tłuszczowych stosowane w celu poprawy
właściwości niskotemperaturowych, odporności na utlenianie
oraz eliminowania obecności mikroorganizmów w estrach
metylowych kwasów tłuszczowych
Zakład Produkcji Doświadczalnej i Małotonażowej oraz
Sprzedaży oferuje indywidualny dobór dodatków BIOFLONYL.

Weryfikacja biokomponentów
• System KZR INiG

Kryteria
zrównoważonego
rozwoju

• Biuro Certyfikacji INiG-PIB

Certyfikacja
jakościowa

Systemowe
podejście do
jakości
sprzedawanych
paliw

• System Certix,
• Laboratoryjna kontrola
jakości
• Zapewnienie zgodności z
wymaganiami jakościowymi

Paliwa i
biokom
ponenty
bezpie czne dla
silnika i
dla
środowiska

System KZR INiG
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 3 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Systemu KZR INiG w odniesieniu do
wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, zgodnie
z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz
2009/28/WE
(2014/325/UE)
System KZR INiG jest systemem uznanym przez Komisję
Europejską - RÓWNOWAŻNY takim systemom
jak REdCert czy ISCC

System KZR INiG

System KZR INiG jest Systemem zaakceptowany przez BLE – rejestracja w
Nabisy pod numerem EU-BM-22
System ID: EU-BM-22
Producer ID EU-BM-22-P-NNNNNNNN
Supplier ID EU-BM-22-S-NNNNNNNN
Certificate ID EU-BM-22-NNN-NNNNNNNN (three digits for the certification
body, 8 digits for the certificate)
Proof ID EU-BM-22-NNN-NNNNNNNN-NNNNNNNN (three digits for the
certification body, 8 digits for the certificate, 8 digits for the badge)
System został wpisany do REJESTRU ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW
CERTYFIKACJI prowadzonego przez ARR

System KZR INiG

System KZR INiG w liczbach
20 miesięcy działania
ponad 480 wydanych certyfikatów
 7 jednostek certyfikujących
ponad 120 certyfikatów KZR INiG
13 przeprowadzonych sesji szkoleniowych
ponad 120 przeszkolonych osób

Stan na 14 kwietnia 2016

System KZR INiG – obliczenia emisji gazów
cieplarnianych
Możliwość stosowania wartości rzeczywistych lub wartości standardowych
W przypadku stosowania wartości standardowych – wykorzystanie jedynie
tych podanych w dyrektywie 2009/28/WE;
Wartość standardowa, również dla etapu transportu

- stosowana jedynie,

gdy dana ścieżka podana jest w dyrektywie 2009/28/WE;
Dal etapu uprawy możliwość wykorzystania wartości NUTS II
Wartości rzeczywiste obliczane są w oparciu o faktyczne zużycie surowców
i mediów energetycznych u danego przedsiębiorcy;
Przeprowadzanie

obliczeń

dla

zdefiniowanego

okresu

dłuższego niż jeden rok;
Audytor otrzymuje obliczenia przed audytem do weryfikacji.

czasu

–

nie

Systemu KZR INiG – obliczenia emisji gazów
cieplarnianych
Przekazywanie informacji

Producent FAME
Wartość standardowa
=25,54+22 + 1
gCO2eq/MJ= 48,54
Tłocznia

Pierwszy
skupujący
Rzepak z
województwa
śląskiego
Emisja GHG
25,54
gCO2eq/MJ

Tj. 42% redukcja GHG

Wartość
standardowa
Brak podanej
wartości

Producent FAME
Wartość rzeczywista

Tłocznia
Wartość
rzeczywista
XX gCO2/tonę

XX gCO2/tonę
+ YY gCO2/tonę
-> MJ = 18 MJ
=25,54+18 + 1 gCO2eq/MJ=
44,54
Tj. 47% redukcja GHG

System KZR INiG – Dlaczego warto!

• obowiązek certyfikacji wg dyrektywy 2009/28/WE
• System KZR INiG uznany przez Komisje Europejską – rynek
europejski
• System KZR INiG oraz uprawnione jednostki zarejestrowane w
ARR – rynek krajowy
• System KZR INiG zarejestrowany w BLE – rynek niemiecki
• jedyny system krajowy
• dokumenty, kontakt, szkolenia w języku polskim

System KZR INiG – Dlaczego warto!

• współpraca z jednostkami certyfikującymi działającymi na rynku
biopaliw
• konkurencyjna cena
• krótki czas wydania certyfikatu
(certyfikat wydawany w Polsce)
• Informacja na stronie www.

Certyfikacja jakościowa biokomponentów w INIG-PIB
Biuro prowadzi ocenę zgodności na podstawie rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie trybu wydawania certyfikatów
jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące (Dz. U.
2010 Nr 61, poz. 379)
Pobór próbek (również poza granicami kraju) i badania jakościowe dla potrzeb
certyfikacji
Gwarantujemy Klientom szybki czas reakcji

System Monitoringu Paliw INIG – PIB
CERTIX

C E R T I X jest systemem monitorowania i weryfikacji jakości paliw na
stacjach paliwowych – indywidualnych, sieciowych i zakładowych.
Charakteryzuje się okresową i niezapowiedziana kontrolą
przeprowadzaną na stacjach objętych Systemem.
Właścicielem i organizatorem systemu CERTIX jest Instytut Nafty
i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INIG – PIB).
Badania paliw wykonywane są w laboratoriach akredytowanych
naleŜących do INIG – PIB przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.
Nasze laboratoria posiadają certyfikat akredytacji PCA nr AB 009.

System Monitoringu Paliw INIG – PIB
CERTIX

Co w praktyce oznacza, iŜ stacja objęta jest Systemem
CERTIX?
System C E R T I X daje gwarancję systematycznej, przeprowadzonej
co najmniej raz na kwartał, kontroli jakości paliw na stacji oraz
konieczności podjęcia przez stację, objętą systemem, działań,
mających na celu poprawę jakości paliwa, w przypadku stwierdzenia
przekroczenia wymagań jakościowych.
Klienci mają pewność, Ŝe tankując na stacji objętej Systemem
C E R T I X , tankują paliwo o systematycznie kontrolowanej jakości.
Organizator Systemu C E R T I X podczas trwania umowy zastrzega
sobie prawo do wykonania w dowolnym momencie dodatkowej kontroli
na kaŜdej ze stacji objętej systemem.

System Monitoringu Paliw INIG–PIB
CERTIX
KORZYŚCI
DLA
KLIENTA
STACJI

pewność tankowania
paliwa o kontrolowanej
jakości

zaliczenie do grona
stacji wykazujących
wyjątkową dbałość
o Klienta

systematyczna
kontrola jakości paliw
na stacjach przez
System CERTIX,
potwierdzona
Certyfikatem Objęcia
Kontrolą

zwiększone
zaufanie Klientów
do stacji poddającej
się dobrowolnie
kontroli paliwa w
Systemie CERTIX

większe zaufanie do
stacji objętej
Systemem

wysoki standard
rynkowy

większa
wiarygodność i
promowanie marki

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne

Wdrożenie Systemu V-Bioss INiG ma zapewnić wytwórcom energii
elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w
zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych
wykorzystywanych na te cele, a także obowiązku wprowadzenia
systemu należytej staranności

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Uczestnicy Systemu
Podmioty
niecertyfikowane
Miejsca
powstawania
odpadów lub
pozostałości

Pierwotny
producent
drewna

przepływ dostaw,

przepływ dostaw,

przepływ danych

przepływ danych

Uczestnik 2

Uczestnik 1

Podmioty
certyfikowane

Uprawa
energetyczna

Łańcuch dostaw
Bilans masy
Poświadczenie uwierzytelniające pochodzenie biomasy dla kaŜdej partii

AUDYT

Uczestnik 3

Dlaczego warto wybrać System V-Bioss INiG ?

 Informacje niezbędne do wypełnienia Karty Paliwa Odnawialnego
umieszczone
na
jednym
dokumencie
uwierzytelniającym pochodzenie biomasy.



Poświadczeniu

 Zmniejszenie obciążeń administracyjnych podmiotów w łańcuchu
dostaw biomasy.

 Zmniejszenie ryzyka związanego z poświadczaniem pochodzenia
biomasy przez wytwórców energii.

 System bilansu masy określa jednoznaczne wymagania zapewniające
identyfikowalność każdej partii biomasy.

 Audyt zapewnia weryfikację całego zakresu certyfikacji przedsiębiorcy.

Dlaczego warto wybrać System V-Bioss INiG ?

 Jawność wymagań i dokumentów Systemu zamieszczonych na stronie
internetowej.

 Zgodność z ustawodawstwem krajowym.
 Jednakowe wymagania dla podmiotów krajowych i zagranicznych –
wyrównanie szans.

 Wykorzystanie praktycznych rozwiązań funkcjonujących w Systemie
KZR INiG.

 Wysoki profesjonalizm dzięki połączeniu wysokich kompetencji
jednostek certyfikujących oraz wieloletniego doświadczenia INiG-PIB.
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