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The influence of physicochemical fuel properties on operating 

parameters in diesel engine 
 

The aim of the study, the results of which are given in this article was to determine the effect of selected 

physicochemical properties of fuels on operating parameters in diesel engine. The results of the physicochemical 

tests can be useful to formulate mixtures of fuels of seeking properties, while the results achieved in the engine 

dynamometer tests allow you to optimize, using selected criteria (eg . power maximization, minimization of toxic 

exhaust emissions ), fuel injection parameters . 
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Wpływ właściwości fizykochemicznych paliw na parametry operacyjne silnika o ZS 

 
Celem badań, których wyniki zamieszczono w niniejszym artykule, było określenie wpływu wybranych 

właściwości fizykochemicznych paliw na parametry operacyjne silnika o zapłonie samoczynnym. Wyniki badań 

parametrów fizykochemicznych mogą być przydatne do komponowania mieszanin paliw o poszukiwanych 

właściwościach, natomiast wyniki uzyskane w czasie prób na hamowni silnikowej pozwalają na 

zoptymalizowanie, przy wybranych kryteriach (np. maksymalizacja mocy, minimalizacja emisji toksycznych 

składników spalin), parametrów wtrysku paliwa. 
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1. Wprowadzenie 

W silnikach o ZS przebieg procesu wtrysku ma 

istotny wpływ na przebieg procesu spalania i co za 

tym idzie, na wszystkie parametry silnika, zarówno 

operacyjne jak i ekologiczne [1,2,6,7,11]. Na te 

parametry ma wpływ wiele czynników, począwszy 

od konstrukcji i precyzji wykonania samego wtry-

skiwacza, który jest w głównej mierze odpowie-

dzialny za proces wtrysku paliwa, a skończywszy 

na właściwościach fizykochemicznych paliwa, 

które mogą być zmienne, nawet w krótkim czasie, 

ze względu na zmiany temperatury prowadzące do 

zmiany gęstości i lepkości [3,4,5,6,7,9]. 

Do zasilania silników o ZS podstawowym pali-

wem jest olej napędowy, a jako paliwo alternatyw-

ne mogą być stosowane produkty ciekłe pochodze-

nia roślinnego, zwane biopaliwami lub biodieslem, 

jak również pochodzące z innych źródeł, np. po-

wstałe w wyniku przetworzenia różnego typu odpa-

dów. Zwraca się także coraz częściej uwagę na 

zastosowanie paliw gazowych, np. propanu-butanu, 

gazu naturalnego. W prowadzonych badaniach 

i analizach, właściwości każdego paliwa zastępcze-

go, jego zastosowanie i porównanie odnosi się 

zwykle do oleju napędowego. 

Jednym z założeń zastosowania paliw zastęp-

czych do zasilania silników o ZS jest wykorzysta-

nie istniejącej konstrukcji jednostki napędowej 

i dokonanie jedynie ewentualnych zmian jej para-

metrów regulacyjnych [7,8,10]. W tym celu waż-

nym aspektem jest znajomość właściwości fizyko-

chemicznych rozpatrywanych paliw, następnie 

porównanie ich z właściwościami klasycznego 

paliwa i na tej podstawie opracowanie algorytmu 

sterowania pracą układu wtryskowego. 

2. Aparatura pomiarowa i przebieg ba-

dań 

Właściwości fizykochemiczne paliwa mają de-

cydujący wpływ na prawidłową pracę silnika spali-

nowego, parametry operacyjne oraz czystość emi-

towanych do otoczenia spalin. Do wyznaczenia 

podstawowych parametrów paliw przyjętych do 

badań wykorzystano aparaturę badawczą (rys. 1÷3), 

stanowiącą wyposażenie Laboratorium Materiałów 

Eksploatacyjnych Katedry Silników Spalinowych i 

Transportu Politechniki Rzeszowskiej [7]. W ni-

niejszym artykule wyniki badań przedstawiono dla 

handlowego oleju napędowego (ONH), estrów 

metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepako-

wego (B100) oraz mieszaniny zawierającej 40% 

oleju rzepakowego i 60% handlowego oleju napę-

dowego (OR40). W pracy [7] zawarto znacznie 

rozszerzoną konfigurację tych mediów w mieszan-

kach. Mieszanka OR40 wykazała stosunkowo naj-

lepszą przydatność spośród pozostałych badanych 

wersji, stąd też w artykule zaprezentowano wyniki 

dla tej konfiguracji. 

Parametry badanych paliw w zakresie wymaga-

nych pomiarów zostały wyznaczone zgodnie z 

procedurami określonymi w odpowiednich nor-

mach. 
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        a)                                                        b)                                                       c) 

   

Rys. 1. Aparatura badawcza: a) aparat FPP 5Gs do oznaczania temperatury zablokowania zimnego filtra paliwa, b) aparat 

HVU 482 do wyznaczania lepkości kinematycznej, c) aparat OptiDist do określania składu frakcyjnego paliw 

  a)                                                                  b) 

  

Rys.2. Aparatura badawcza: a) system pomiarowy z kalorymetrem IKA C200 do pomiaru ciepła spalania, b) automatyczny 

aparat Cetane ID 510 do wyznaczenia pochodnej liczby cetanowej 

 a)                                                                       b) 

  

Rys.3. Aparatura badawcza: a) aparat DMA 4500 M do oznaczania gęstości, b) aparat HFP 339 do oznaczania temperatury 

zapłonu 

Do badań oddziaływania paliwa na proces robo-

czy wykorzystano jednocylindrowy silnik badaw-

czy o zapłonie samoczynnym typu SB3.1/CR, wy-

posażony w opracowany w Katedrze Silników 

Spalinowych i Transportu Politechniki Rzeszow-

skiej zasobnikowy układ wtryskowy typu Common 

Rail, umożliwiający wtrysk pięciu dawek paliwa na 

cykl roboczy silnika przy różnych ciśnieniach wtry-
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sku. Silnik ten jest zmodyfikowaną wersją silnika 

badawczego SB3.1 wyprodukowanego przez były 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komuni-

kacyjnego w Mielcu (rys.4). Dane techniczne silni-

ka SB3.1 zostały przedstawione w tabeli 1. 

Tabela 1. Dane techniczne silnika SB3.1 z oryginalnym układem zasilania [7] 

Rodzaj parametru Wartość parametru 

Ilość cylindrów 1 

Liczba suwów 4 

Rodzaj chłodzenia cieczowe 

Skok tłoka 146 mm 

Średnica cylindra 127 mm 

Objętość skokowa 1850 cm3 

Stopień sprężania 15,75 

Moc silnika nominalna 23 kW 

Obroty nominalne 2200 obr/min 

Max. moment obrotowy 110 Nm 

Prędkość obrotowa momentu max. 1600 obr/min 

Kierunek obrotu silnika patrząc od strony koła zamachowego lewy 

System olejenia obiegowe pod ciśnieniem 

Luzy zaworów przy zimnym silniku 0,5 mm 

Statyczne ciśnienie otwarcia wtryskiwacza 16,67+0,49 MPa 

 

 

Rys. 4. Jednocylindrowy silnik badawczy SB-3.1 wyposażony w układ zasilania typu CR 

Po przeprowadzeniu testów wstępnych na silni-

ku, mających na celu ustalenie punktów pomiaro-

wych, badania prowadzono dla charakterystyk 

zewnętrznych, których przebieg jest jedną z ocen 

porównawczych i funkcjonalnych silników spali-

nowych. 

Dla silnika badawczego kryterium, jakie przyję-

to za wyznacznik maksymalnego obciążenia silni-

ka, gdzie stałe było ciśnienie wtrysku (100 MPa) 

oraz kąt wyprzedzenia wtrysku (18°OWK), zostało 

ustalone zadymienie równe 25 HRT. Poszczególne 

punkty pomiarowe wybrano dla prędkości obroto-

wych w zakresie 12001600 obr/min ze skokiem co 

100 obr/min. Dobieranym parametrem był czas 

wtrysku (czas impulsu sterującego wtryskiwa-

czem). Ustalone punkty pomiarowe przedstawiono 

w tabeli 2. 
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Tabela 2. Parametry sterowania silnika wyznaczone 

w trakcie badań 

L.p. 
Prędkość obrotowa silnika 

n [obr/min] 

Czas wtrysku 

tis [μs] 

1. 1200 3150 

2. 1300 3000 

3. 1400 2750 

4. 1500 2600 

5. 1600 2600 

3. Wyniki badań i ich analiza 

W wyniku zrealizowanych badań, obejmujących 

pomiary właściwości fizykochemicznych paliw 

przyjętych do oceny, określono: gęstość w tempera-

turze 15 °C, temperaturę zapłonu, temperaturę 

zablokowania zimnego filtra paliwa, lepkość kine-

matyczną w temperaturze 40 °C, pochodną liczbę 

cetanową (DCN) oraz skład frakcyjny. Uzyskane 

wyniki przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Parametry badanych paliw 

Parametry paliw Jednostka ONH B100 OR40 

gęstość w temp. 15 °C g/cm³ 0,83411 0,88343 0,86849 

temp. zapłonu °C 59 149,5 66,5 

temp. zablokowania zimnego filtra paliwa °C -29 -22 -17 

lepkość kinematyczna w temp. 40 °C mm²/s 2,9491 4,3288 7,8408 

wartość opałowa kJ/kg 43037 37417 40516 

DCN - 53,1 52,27 51,06 

skład frakcyjny 

E250 % (V/V) 40 0 24 

E350 % (V/V) 96 90 93 

T95 °C 345 354 - 

 

Badania silnikowe miały na celu określenie 

wpływu właściwości fizykochemicznych paliw na 

parametry operacyjne silnika o ZS. Na podstawie 

zarejestrowanych i obliczonych parametrów takich 

jak: moc, moment obrotowy, jednostkowe zużycie 

paliwa oraz  sprawność ogólna silnika, sporządzono 

odpowiednie wykresy (rys. 5÷8). 

 

Rys.5. Przebieg krzywej mocy efektywnej Ne w funkcji prędkości obrotowej wału korbowego silnika badawczego 

Z przedstawionych na rys. 5 i 6 charakterystyk 

przebiegu zmian mocy i momentu obrotowego w 

funkcji prędkości obrotowej wału korbowego silni-

ka badawczego wynika, że paliwo B100 oraz OR40 

uzyskały zbliżone wartości jak dla oleju napędowe-

go ONH. 
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Rys. 6. Przebieg krzywej momentu obrotowego Mo w funkcji prędkości obrotowej wału korbowego silnika badawczego 

 

Rys. 7. Jednostkowe zużycie paliwa silnika badawczego zasilanego badanymi paliwami 

 

Rys. 8. Sprawność ogólna silnika badawczego zasilanego badanymi paliwami 

Największe różnice, w przypadku parametrów 

operacyjnych silnika, odnotowano dla jednostko-

wego zużycia paliwa (rys. 7). Porównując np. 

sprawność ogólną silnika (rys. 8) zasilanego olejem 

napędowym i paliwem B100, pomimo znacznie 

wyższej wartości jednostkowego zużycia paliwa dla 
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B100 w stosunku do ON, sprawność ogólna dla 

silnika zasilanego B100 w całym analizowanym 

zakresie była wyższa. Wynika to przede wszystkim 

z różnych dolnych wartości opałowych tych paliw. 

Przykładowo, dla B100 wynosi ona 

Wd=37417 kJ/kg, a dla ONH Wd=43037 kJ/kg. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Właściwości paliw zastępczych, możliwych do 

zastosowania w silnikach o ZS, najczęściej porów-

nuje się z olejem napędowym. Wyznaczenie wła-

ściwości fizykochemicznych paliw oraz badania 

eksperymentalne przeprowadzone na stanowisku 

silnikowym posłużyły do określenia wpływu po-

szczególnych parametrów paliw na parametry ope-

racyjne silnika.  

Paliwa cechujące się niższą wartością opałową 

(B100, OR40) w odniesieniu do oleju napędowego 

(ONH) wykazały większe jednostkowe zużycie 

paliwa. Aby zrównoważyć energetycznie dawki 

paliwa w relacji do oleju napędowego wymagana 

jest korekta czasu wtrysku. 
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