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BIODIESEL – OKOLJU PRIJAZNO GORIVO IZ
RASTLIN
Biodiesel

Prednosti uporabe biodiesla

Biodiesel proizveden s postopkom zaestrenja iz
olja oljne ogrš ice, son nic, soje, itn., lahko
uporabimo kot gorivo za že obstoje e izvedbe
dieselskih motorjev na vozilih in drugih strojih, ki
so v uporabi v vseh segmentih loveške
dejavnosti. To mu daje ogromno prednost pred
nekaterimi drugimi viri energije, za katere je
potrebno zasnovati popolnoma nove motorje, npr.
gorivne celice za izkoriš anje vodika itn. Biodiesel
se lahko uporablja za pogon ve ine osebnih
avtomobilov in gospodarskih vozil z dieselskim
motorjem.

zaprti krog CO2
netoksi nost
biorazgradljivost (v treh tednih se razgradi 99 % v
primeru razlitja po tleh)
zmanjšanje emisij CO2, CO, ogljikovodikov itn.
možnost proizvodnje iz rabljenih jedilnih olj in
živalskih maš ob
možnost uporabe v obstoje ih dieselskih motorjih
(v primeru nekompatibilnosti tesnil je potrebna
zamenjava tesnil s tesnili iz materialov, ki so
odporni na biodiesel)
visoko cetansko število
dobre mazalne lastnosti (mazalne lastnosti ima
boljše, kot mineralno dieselsko gorivo)
meša se v vseh razmerjih z mineralnim dieselskim
gorivom
majhno onesnaževanje okolja v primeru razlitja pri
transportu in manipulaciji
odpiranje novih delovnih mest doma
zmanjševanje energetske odvisnosti od uvoženih
fosilnih teko ih goriv
denar za nabavo goriva ostaja doma
stranski produkti, ki se lahko uporabljajo za
živalsko krmo ali kot energent
spodbuda za gospodarstvo in kmetijstvo

Za evropske in slovenske razmere (klimatski
pogoji, kmetijska problematika, tehnologija
proizvodnje, cena biogoriv itn.) je od teko ih
biogoriv iz biomase trenutno najbolj primerno
gorivo biodiesel narejen iz rastlinskih olj. Iz
semena razli nih rastlinskih vrst je mogo e
proizvesti rastlinska olja, ki jih lahko neposredno
uporabimo za pogon posebej za to predelanih
dieselskih motorjev. e pa izvršimo proces
zaestrenja, dobimo biodieselsko gorivo, ki je po
svojih karakteristikah podobno dieselskemu gorivu
in je primerno za pogon dizelskih motorjev.
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