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Wprowadzenie
Doprowadzanie ciepła w rzeczywistych cyklach pracy tło-

kowych silników spalinowych realizowane jest w wyniku spala-
nia paliwa w cylindrze. Utleniaczem jest tlen zawarty w powie-
trzu, z którym paliwo tworzy mieszankę paliwowo-powietrzną.
Podstawowymi paliwami stosowanymi do zasilania tłokowych
silników spalinowych są paliwa ciekłe otrzymywane w wyniku
destylacji ropy naftowej oraz krakowania, reformowania i hy-
drokrakowania ciężkich frakcji węglowodorowych pozostałych
z destylacji. Obecnie intensywnie wykorzystuje się paliwa ga-
zowe do zasilania trakcyjnych silników spalinowych. Ze wzglę-
du na ograniczone zasoby ropy naftowej, uzależnienie dostępu
do ich pozyskiwania od zmieniającej się sytuacji politycznej,
ciągły wzrost ceny ropy naftowej oraz zapotrzebowanie na ener-
gię i coraz większe wymagania wymuszające ochronę środo-
wiska, prowadzone są prace badawcze nad zastosowaniem do
zasilania tłokowych silników spalinowych nie tylko paliw pocho-
dzenia naftowego, ale również innego, np. wytwarzanych ze
źródeł odnawialnych. Aktualnie głównym czynnikiem stymulu-
jącym rozwój tłokowych silników spalinowych stosowanych do
napędu pojazdów samochodowych jest dążenie do dalszego
ograniczania ich szkodliwego oddziaływania na środowisko
naturalne. Doskonalenie pracy tłokowych silników spalinowych
należy realizować przy zachowaniu lub poprawie ich wskaźni-
ków pracy [7].

Paliwa silnikowe są ważnym obszarem badań w zakresie
tłokowych silników spalinowych, ukierunkowanych na spełnia-
nie ekologicznych, coraz bardziej rygorystycznych wymagań
stawianych silnikom. Obecne badania w dziedzinie paliw silni-
kowych obejmują dwa kierunki. Pierwszy z nich dotyczy paliw
węglowodorowych, powszechnie stosowanych do zasilania sil-
ników. Obejmuje on modyfikację składu paliw, której efektem
powinno być bardziej ekonomiczne i efektywne spalanie.
Kierunek ten dotyczy rozwoju paliw na drodze opracowywania
i stosowania coraz bardziej skomplikowanych technologii prze-
twarzania ropy naftowej oraz stosowania różnych dodatków
pozwalających na uzyskiwanie wymaganych, bardziej korzyst-
nych ekologicznych właściwości paliw. W Polsce produkcja
paliw ukierunkowana na poprawę ich własności ekologicznych
nastąpiła w latach 90. XX wieku. Rozpoczęto wówczas produk-
cję olejów napędowych o podwyższonych właściwościach eko-
logicznych, typu Ekodiesel i ONM Standard [3, 4]. Drugi kieru-
nek rozwoju paliw silnikowych to poszukiwanie paliw alterna-
tywnych, które stopniowo mogłyby zastępować paliwa konwen-
cjonalne. Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby stosowanie
paliw alternatywnych niewymagających istotnych zmian kon-
strukcyjnych w obecnie eksploatowanych silnikach.

Własności olejów napędowych stosowanych do zasilania
silników ZS są już dobrze poznane, szczegółowo określone,
i przystosowane do wymagań silników. Silnik ZS był ciągle do-
skonalony i został przystosowany do efektywnego spalania oleju
napędowego. Chcąc stosować paliwa alternatywne do zasila-
nia współczesnych silników o zapłonie samoczynnym, bez wpro-
wadzania istotnych zmian konstrukcyjnych w silniku, należy

dostosować ich parametry do właściwości paliw ropopochod-
nych. Duże nadzieje na znalezienie alternatywy dla paliw stoso-
wanych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym wiąza-
ne są z paliwami roślinnymi. W krótkoterminowej perspektywie,
paliwem, które można zastosować do zasilania tych silników
są estry kwasów tłuszczowych olejów roślinnych. W warunkach
europejskich, w szczególności polskich, są to estry metylowe
kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Można je stosować
w czystej postaci lub w mieszaninach z paliwem węglowodoro-
wym. Podstawową zaletą paliw roślinnych jest to, że są to pali-
wa odnawialne, nietoksyczne i ulegające biodegradacji. Stano-
wić one mogą uzupełnienie stosowanych obecnie paliw węglo-
wodorowych. Rozwój ich produkcji przyczynić się może do wy-
korzystania nieużytków rolnych i aktywizacji obszarów wiejskich.
Ponadto ważnym argumentem przemawiającym za stosowa-
niem paliw roślinnych jest zmniejszanie się zasobów ropy naf-
towej i wzrost jej ceny. Warunkiem powszechnego zastosowa-
nia estrów jako paliwa silnikowego jest opracowanie i wdroże-
nie odpowiedniego systemu transportu i przechowywania oraz
kontroli właściwości tego paliwa. Pozwoli to na zapewnienie
wymaganej jakości estrów, niezbędnej do prawidłowej i długo-
trwałej pracy silnika [7]. Istnieją również czynniki, które będą
ograniczały możliwość powszechnego wykorzystania biopaliw
do zasilania silników spalinowych. Jednym z nich, na który
obecnie zwraca się szczególną uwagę, jest wzrost cen żyw-
ności na świecie spowodowany przeznaczaniem coraz więk-
szej powierzchni użytków rolniczych pod uprawy roślin dla
celów paliwowych.

Zastosowanie paliw roślinnych do zasilania tłokowych silni-
ków spalinowych o zapłonie samoczynnym nie jest ideą nową.
Opracowany przez Rudolfa Diesla silnik o zapłonie samoczyn-
nym był zasilany olejem arachidowym. Rudolf Diesel przewidy-
wał, że silnik jego konstrukcji może być zasilany różnymi oleja-
mi roślinnymi [6]. Dostępność do znacznych zasobów ropy naf-
towej, niska jej cena, poznanie technologii jej wydobycia i prze-
twarzania, korzystne własności otrzymywanych paliw oraz mała
świadomość ekologiczna spowodowały, że wówczas zaprze-
stano stosowania innych paliw do zasilania tłokowych silników
spalinowych. Dopiero znaczący wzrost zapotrzebowania na
paliwa oraz kolejne kryzysy paliwowe wymusiły konieczność
intensywnego poszukiwania alternatywnych źródeł paliw silni-
kowych. Ograniczone zasoby ropy naftowej oraz względy eko-
logiczne ukierunkowały poszukiwania nowych źródeł paliw na
paliwa odnawialne.

Cel, zakres i metodyka badań
Celem badań było określenie wpływu zastosowanego pali-

wa roślinnego i jego mieszanin z paliwem węglowodorowym
na podstawowe wskaźniki pracy silnika: moc efektywną, mo-
ment obrotowy, godzinowe zużycie paliwa i jednostkowe zuży-
cie paliwa.

W badaniach wykorzystano paliwo węglowodorowe,
paliwo pochodzenia roślinnego oraz mieszaniny tych paliw
i zastosowano silnik AD3.152 UR wykorzystywany do napędu
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ciągników rolniczych. Badania przeprowadzono na hamowni
silnikowej. W czasie badań eksperymentalnych silnik praco-
wał według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej oraz
charakterystyk obciążeniowych dla prędkości obrotowych sil-
nika wynoszących 1400, 1600 i 2000 obr/min. Wartości wy-
mienionych wskaźników wyznaczonych przy zasilaniu silnika
paliwem roślinnym i jego mieszaninami z paliwem węglowo-
dorowym zostały porównane ze wskaźnikami otrzymanymi
przy zasilaniu silnika, handlowym paliwem węglowodorowym.
Podczas badań silnik pracował przy fabrycznych ustawieniach
układu zasilania.

Obiekt badań i stanowisko badawcze
Wykorzystany do przeprowadzenia badań – Perkins AD3.152

UR to trzycylindrowy silnik o zapłonie samoczynnym z bezpo-
średnim wtryskiem paliwa do komory spalania, usytuowanej
w denku tłoka. Silnik wyposażony był w układ zasilania z roz-
dzielaczową pompą wtryskową typu DPA z mechanicznym re-
gulatorem obrotów. Paliwo doprowadzane było do cylindrów
silnika AD3.152 UR poprzez czterootworowe rozpylacze [1, 2].
Dane techniczne i charakterystyczne parametry badanego sil-
nika AD3.152 UR przedstawiono w tabeli 1.

Badania przeprowadzono na stanowisku hamownianym,
w skład którego wchodził: badany silnik AD3.152 UR, hamulec
wodny i blok kontrolno-pomiarowy służący do sterowania silni-
kiem i stanowiskiem oraz pozwalający na odczyt parametrów
pracy silnika i hamulca. Schemat blokowy stanowiska badaw-
czego przedstawiono na rysunku 1.

Paliwa stosowane do zasilania silnika
w czasie badań

Podczas badań eksperymentalnych silnik AD3.152 UR za-
silano dwoma podstawowymi paliwami różnego pochodzenia:
paliwo węglowodorowe – olej napędowy Ekodiesel Ultra D
i paliwo roślinne – estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju
rzepakowego FAME. Olej napędowy Ekodiesel Ultra D produko-
wany przez Polski Koncern Naftowy Orlen SA jest paliwem wę-
glowodorowym spełniającym wymagania normy PN-EN 590:2005
[9, 12] zgodnej z najnowszą edycją normy europejskiej
EN 590:2004, określającej wymagania jakościowe olejów napę-
dowych. Drugim paliwem stosowanym w badaniach było paliwo
roślinne FAME, będące mieszaniną estrów metylowych kwasów
tłuszczowych oleju rzepakowego, produkowane w Rafinerii

Trzebinia SA. Jest to paliwo uzyskiwane w procesie transestry-
fikacji triglicerydów oleju rzepakowego metanolem. W wyniku
tej reakcji uzyskuje się mieszaninę estrów metylowych kwasów
tłuszczowych oraz frakcję glicerynową [5, 11]. Paliwo to speł-
nia wymagania normy PN-EN 14214 [8, 10], która jest zgodna
z normą europejską określającą wymagania dla estrów metylo-
wych kwasów tłuszczowych stosowanych jako biopaliwo lub
jako dodatek do olei napędowych. Wykorzystane do badań
paliwo roślinne ma podobną do oleju napędowego Ekodiesel
Ultra D liczbę cetanową, większą gęstość, mniejszą wartość opa-
łową, większą temperaturę mętnienia i zablokowania zimnego
filtra. Paliwo roślinne FAME zawiera w elementarnym składzie
11% tlenu. Ponadto charakteryzuje się ono dobrymi własno-
ściami smarnymi. FAME nie zawiera związków lotnych, co po-
woduje niskie ciśnienie jego par nasyconych i wysoką tempe-
raturę zapłonu. Wysoka temperatura zapłonu estrów zapobie-
ga możliwości wybuchu par i tym samym zapewnia bezpieczeń-
stwo podczas stosowania tego paliwa. Zastosowanie specjal-
nych dodatków umożliwia w warunkach zimowych, tj. w tem-
peraturze ok. -20°C, stosowanie estrów w postaci czystej. Pod-
stawowe własności fizykochemiczne badanych paliw przedsta-
wiono w tabeli 2. W badaniach eksperymentalnych stosowano
również mieszaniny estrów metylowych oleju rzepakowego
FAME i oleju napędowego o zawartości estrów 20% (V/V) i 30%
(V/V). Mieszaniny te oznaczono symbolami B20 i B30.

Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska badawczego
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Wyniki przeprowadzonych badań
Badania silnika AD3.152 UR na hamowni silnikowej umoż-

liwiły wyznaczenie następujących wskaźników efektywnych:
godzinowego zużycia paliwa Gh, jednostkowego zużycia pali-
wa ge, mocy efektywnej Ne, efektywnego mementu obrotowe-
go Mo. W tabeli 3 przedstawiono wartości wskaźników efek-
tywnych silnika AD3.152 UR pracującego według zewnętrznej
charakterystyki prędkościowej, zasilanego olejem napędowym
Ekodiesel Ultra D (ON), estrami metylowymi kwasów tłuszczo-
wych oleju rzepakowego FAME i mieszaninami tych paliw
o zawartości estrów 20% (B20) i 30% (B30). Przykładową ze-
wnętrzną charakterystykę prędkościową badanego silnika,
wyznaczoną przy zasilaniu go olejem napędowym Ekodiesel
Ultra D (ON) i przy fabrycznym ustawieniu kąta wyprzedzenia
wtrysku paliwa αww = 17°OWK przedstawiono na rysunku 2.
Na charakterystyce tej pokazano przebieg mocy efektywnej
Ne, momentu obrotowego Mo, godzinowego zużycia paliwa
Gh i jednostkowego zużycia paliwa w funkcji prędkości obro-
towej n. Na rysunku 3 przedstawiono wpływ rodzaju paliwa na
przebieg zewnętrznej charakterystyki prędkościowej silnika
AD3.152 UR. Podczas sporządzania tej charakterystyki silnik
zasilano olejem napędowym Ekodiesel Ultra D (ON), estrami
metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME
i mieszaninami tych paliw o zawartości estrów 20% (B20) i 30%
(B30). Godzinowe i jednostkowe zużycie paliwa w poszcze-
gólnych punktach zewnętrznej charakterystyki prędkościowej

jest największe przy zasilaniu silnika estrami. Dla paliwa B20
uzyskano bardzo zbliżone wartości godzinowego i jednostko-
wego zużycia paliwa jak dla oleju napędowego ON. Dla pali-
wa B30 wartości godzinowego i jednostkowego zużycia pali-
wa są większe niż dla oleju napędowego i mniejsze niż dla
FAME. Wartości mocy efektywnej i momentu obrotowego przy
zasilaniu silnika estrami FAME są nieznacznie mniejsze niż przy
zasilaniu go olejem napędowym. Wartości mocy efektywnej
i momentu obrotowego otrzymane przy zasilaniu silnika pali-
wami B20 i B30 są podobne lub nieco większe niż wartości
tych wskaźników otrzymanych przy zasilaniu silnika olejem
napędowym.

W tabelach 4, 5 i 6 przedstawiono wartości wskaźni-
ków efektywnych silnika AD3.152 UR pracującego według

Rys. 3. Porównanie przebiegu zewnętrznej charakterystyki prędkościowej
silnika AD3.152 UR zasilanego różnymi paliwami: ON, FAME, B20, B30

Rys. 2. Zewnętrzna charakterystyka prędkościowa silnika AD3.152 UR
zasilanego olejem napędowym Ekodiesel Ultra D (ON)
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charakterystyk obciążeniowych dla prędkości obrotowych
1400, 1600 i 2000 obr/min, zasilanego olejem napędowym
Ekodiesel Ultra D (ON), estrami metylowymi kwasów tłusz-
czowych oleju rzepakowego FAME i mieszaninami tych pa-
liw o zawartości estrów 20% (B20) i 30% (B30). Na rysun-
kach 4, 5 i 6 przedstawiono przebiegi zmian godzinowego

i jednostkowego zużycia paliwa dla silnika AD3.152 UR pracu-
jącego według charakterystyk obciążeniowych przy prędko-
ściach obrotowych wału korbowego 1400, 1600 i 2000 obr/min
i zasilaniu silnika paliwami: ON, FAME, B20 i B30. Godzinowe
i jednostkowe zużycia paliwa, podobnie jak w przypadku ze-
wnętrznej charakterystyki prędkościowej, uzyskały większe war-
tości przy zasilaniu badanego silnika estrami metylowymi kwa-
sów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME, niż przy zasilaniu

Rys. 4. Charakterystyki obciążeniowe silnika AD3.152 UR sporządzo-
ne przy prędkości obrotowej 1400 obr/min i zasilaniu go paliwami:
ON, FAME, B20, B30

Rys. 5. Charakterystyki obciążeniowe silnika AD3.152 UR sporządzo-
ne przy prędkości obrotowej 1600 obr/min i zasilaniu go paliwami:
ON, FAME, B20, B30



AUTOBUSY32

Rys. 6. Charakterystyki obciążeniowe silnika AD3.152 UR sporządzo-
ne przy prędkości obrotowej 2000 obr/min i zasilaniu go paliwami:
ON, FAME, B20, B30

go olejem napędowym. Zasilając silnik paliwami B20 i B30,
uzyskano mniejsze lub porównywalne wartości godzinowego
i jednostkowego zużycia paliwa z wartościami tych wskaźni-
ków uzyskanymi przy zasilaniu silnika olejem napędowym.

Podsumowanie
Na podstawie wyznaczonych efektywnych wskaźników

silnika AD3.152 UR zasilanego olejem napędowym Ekodiesel
Ultra D (ON), estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju
rzepakowego FAME i mieszaninami tych paliw o zawartości
estrów 20% (B20) i 30% (B30) w ON, oraz pracującego w róż-
nych prędkościowo-obciążeniowych warunkach można sfor-
mułować następujące wnioski:
1. Zasilając silnik estrami oleju rzepakowego FAME, otrzyma-

no większe godzinowe i jednostkowe zużycie paliwa niż przy
jego zasilaniu olejem napędowym i paliwami: B20 i B30.
Wynika to z mniejszej wartości opałowej estrów, ponieważ
w elementarnym składzie estrów jest około 11% tlenu. Zu-
życia paliwa przy zasilaniu silnika paliwami: ON, B20 i B30
są porównywalne między sobą.

2. Wartości mocy efektywnej i efektywnego momentu obroto-
wego przy zasilaniu silnika badanymi paliwami nie wyka-
zują znacznych różnic. Przy zasilaniu silnika paliwem FAME

uzyskano nieco mniejsze wartości Ne i Mo niż przy zasilaniu
go olejem napędowym, pomimo wyraźnie mniejszej warto-
ści opałowej estrów. Małe różnice wartości Ne i Mo uzyska-
ne przy zasilaniu silnika FAME i ON wynikają z wyraźnie
większego zużycia paliwa przy zasilaniu silnika estrami oraz
większej gęstości estrów.

3. Zastosowany od 10% do 30% dodatek estrów do oleju na-
pędowego nie powoduje wyraźnych różnic w wartościach
wyznaczonych wskaźników pracy badanego silnika.
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