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Wplyw zastosowania oleju napedowego i estru FAME z 20% dodatkiem etanolu 
na ekonomiczne i ekologiczne wskainiki pracy silnika PERKINS-1104C-44 

Wprowadzenie 
W ostatnich latach znacqco zwigkszy- 

ly sig wymagania dotyczqce energetycz- 
nych, ekonomimych, aslc,wnie ekologiu- 
nych wskainikow pracy silnikow spalino- 
wych. Spowodowaiu to wzrostzapotrzebo- 
wania na paliwa alternatywne [I]. Rozwiq 
zaniem tego problemu jest wykorzystanie 
paliw roslinnych i ich estrow oraz etanolu. 
Daje to moiliwoici rozwoju nowych tech- 
nologii w produkcji paliw, dodatkowe miej- 
sca pracy i pozyiywne efekty ekologiczne. 

Paliwa roslinne charakteryzujq sig inny- 
mi wtasciwosciami fizykochemicznymi 
w stosunku do paliw wqglowodorowych. 
Powodujq one wystqpowanie r6inic w pro- 
cesie tloczenia i rozpylania paliwa oraz ich 
spalania w cylindrze silnika [2]. 

Postqp w zakresie konstmkcji silnikow 
o ZS sprawl, i e  duig uwagq zwrocono tak- 
i e  na zasilanie tych silnikow roinymi pali- 
wami o Scisle okreslonych, powtarzalnych 
wiasdwosciachfizykochemicznych. Rodzaj 
paliwa i jego wiasciwo$ci fizykochemiczne 
determinujq jakoSC rozdrobnienia i wyrnie- 
szania paliwa z powietrzem w komorze 
spalania. 

Paliwo przeznaczone do zasilania szyb- 
koobrotowych silnikow o ZS powinno za- 
pewniac [3]: 
0 prawidlowe funkcjonowanie catego 

uktadu zasilania, wtym szczeg6lnie ze- 
spotu wtryskowego, 

0 prawidlowy efektywny proces spalania, 
0 tworzenie moiliwie jak najmniejszej ilo- 

Sci szkodliwych sktadnikow spalin. 
Wwnymi czynnikami determinujqcymi 

obecny rozwoj silnikow o ZS sq [6]: 
.> minimalizacja jednostkowego zujcia 

paliwa obniiajqca koszty eksploatacji 
i ograniczajqca emisjg dwutlenku wegla 
do atmosfery, 

6 ZaDewnienie moiliwie nairnnieiszei erni- 

wskainiki ekonomiczne i ekologiczne pra- 
cy silnika. 

Podczas badah silnikzasilany bytczte- 
rema rodzajarni paliw ekologicznych, tj.: 
wgglowodorowym, niskosiarkowym olelem 
napqaowym EKODIESEL PLUS 508 (ON) 
oraz porownawczo: estrem metylowym 
kwasow oleju rzepakowego BlODlESEL 
FAME-100B (FAME) i mikroemulsjqwgglo- 
wodorowo-etanolowq E l  (80% ON + 20% 
ETANOL), estrowo-etanolowq E2 (80% 
FAME +20% ETANOL). 

2. stanowisko badawcze 
i wlaSciwoSci fizykochemiczne 
badany& p a r i  

Badania przeprowadzono natypowym, 
zbudowanym wg PN-881S02005 stanowi- 
sku hamownianym z silnikiern o zapionie 
samoczynnym typu Perkins 1104C-44 
z wtryskiem bezposrednim. Wyboru bada- 
nych paliw dokonano ze wzglqdu na ich 
dostepnosc na rynku oraz na niejednorod- 
ne wlaSciwosci fizykochemiczne. Schemat 
blokowy stanowiska badawczego pokaza- 
no narys. 1. Podstawowe dane techniczne 
silnika zamieszczonowtabeli 1, zas wybra- 
ne wtasciwoSci fizykochemiczne badanych 
paliw w tabeli 2. 

Podczas sporzqdzania zewngtrznej 
charakterystyki prgdkosciowej silnika 
w przedziale 1000-2200 obrlmin, rejestro- 
wano co 200 obrlrnin: obciafenie, zuiycie 
paliwa i emisjg substancji szkodliwych 
splin. 

Wskainiki ekonomiczne [6]: 
r) godzinowe zuiycie paliwa Gh, 

gdzie: 
V-objgtosc dawki pomiarowej [50 cm31, 
.r - czas zuiycia paliwa [sj, 
p - gqstoSC badanego paliwa [kg/rn3]. 

r) jednostkowezu j c i e  paliwa g, [glkWh] 1 

gdzie: 
N, - rnoc efektywna zredukowana [kw. I 

Wybrane zarejestrowane wskainiki 
ekologiczne: I 
0 dwutlenek wggla: CO, [%I, 
O wgglowodory: CH [ppm], 
0 czqstki state: PM [mg/cm3], 
0 tlenki azotu: NO, Ippm]. 

Tab 1. 
W v t K a n e - - - ~ 1 1 M C d a ~ L = u ~ n G ) I 4 I  . . .  

s~i'skladnikbw spalin. lj.: C02, CH, NO,. 
aldehydow, a pRede wszyslkim c q t e k  
stalych PM. 

I. cei badan 
Celem badan byla ocena wphlwu zasi- 

lama silnika Perk~ns 1104C-44 ~racuiace- 
qo w ustalonych warunkach pricy wed& ~ab. 2. 



3. Graficzne por6wnanie wynik6w badan bezwzglgdnych roinic procentowych (Rd pomigdzy olejem na- 
Na r y ~ .  2 przedstawiono porownanie godzinowego zuiy- pedowym (ON), a jego mieszaninq z etanolem (El) dla jed- 

cia badanych paliw, zas na rys. 3 - jednostkowego zuiycia pa- nostkowego zuiycia paliwa, zas na rys. 7 - pomigdzy paliwem 
liwa. Na rys. 4 zaprezentowano porownanie bezwzglgdnych FAME i jego mieszanine, z etanolem (E2). 
roinic procentowych (RJ pomiedzy olejem napgdowym (ON), Na rys. 8 pokazano porownanie graficzne emisji dwutlen- 
a jego mieszaninq z etanolem (El) dla godzinowego zuiycia kow wwga (CO,, %) dla badanych paliw w przedziale prgdko- 
paliwa, zas na rys. 5 - pomiedzy paliwem FAME i jego miesza- Sci obrotowych walu korbowego siinika 1000-2200 obrlmin przy 
nine, z etanolem (El). Na rys. 6 zilustrowano porownanie 
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Rys. 2. Zbiorcze porownanie godzinowego zuiyna (GJ badanych paliw 
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Rys. 4. Porownanie bezmgl@nych ro2iic procentowych (Rp) pomip Rys. 5. Por6wnanie bezwzglqdnych r6znic procentowych (RJ pom~e 
o'zy olejem napedowym (ON) a jego mieszanine z etanolem (El) dla dypaliwem FAME, a jego mieszaninq z etanolem (E2) dla godzino- 
godzinowego miycia paliwa (G& wego zuqcia patwa (GJ 

&i. 6. Ponjwnanie bezwzglqdnyct~ r6incpmentowych (Rp) porn@ Rys. 7. Porownanie beiwzglqdnych r6inicprocentowych (RJ pomie- 
dzy okjem napqdowym (ON), a jego rnieszaniq z etanolem (El) dla dqpaliwem FAME, a jego mieszaniqz etanolem (E2) dla jednoslko. 
jednostkowego zuiycia pal& (g$ 
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Rys. 8. Zbiorcze por6wnanie emisji dwutlenkdw wegla, (CO,%) dla Rys. 9. Zbiorcze por6wnanie emisji wbwodorow (CH, ppm) dla 
badanychpaliw wpnedLiaepydkoSn'obrotowych walu kortowego badanychpaliw wpnedzialep@ko$ciobmtowych walu korbowego 
silnika od loo0 do 2200 obrlmin silnika od loo0 do 2200 obrlmin 
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Rys. 10. Zbiorcze porownanie emisji tlenk6w azotu (NO, ppm) dla Rys. 11. Zbiorcze porownanie emisji czgstek stalych (PM, rnglcm3) 
badanych paliw wprzedzialeprqdkosciobrotowych walu korbowego dla badanych paliw w przedziale prcdkoici obrotowych walu korbo- 
silnika od loo0 do 2200 obrlmin wego silnika od loo0 do 2200 obrlrnin 

Rys. 12. PorCwnanie bemglcdnych minic procentowych (RJ PO- 
miqdzy olejem n w o w y m ,  a jego m i m i n g  z etanolem (El) dla 
emisji dwutlenk6w wegla (Cod 
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Rys. 13. Por6wnanie bezwzglqdnych mznic procentowch (Rp) PO- 
mi@ paliwem FAME i jego mieszaninq z etanolem (E2) dla emisj 
dwutlenk6w wqgla (Cod 
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Rys.16. Por~iwnanie bmgI.$dnych r&nic procento~ych (RJ po- Rys.17. Por6wnanie bezwzgl~dnych mznic procentowych (Rd po- 
rniedzy olejern napwowym (ON), a jego mieszaninq z etanolern (El)  rn;@ pa/iwern FAME z jego rnieszaninq z etanolern (E2) dla emisji 
dla ernisji flenkow azotu (NOJ tlenkow azotu (NOJ 

0 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

-60 

-70 

-80 
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 1000 1200 1400 I600 1800 2000 2200 

n [obrlmin] n [obrlmin] 

Rys.18. Por6wnanie bemglqdnych m%ic procentowych (Rp) PO- Rys.19. Pomwnane bemgI.$dnych r6inic pmcentowych (RJ po- 
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sporzqdzaniu prgdkosciowej charakterystyki zewngtrz- 
nej, na rys. 9 - porownanie emisji wgglowodorow (CH, ppm), 
na rys. 10 - porownanie emisji tlenkow azotu (NO,, ppm), 
zas na rys. 11 - porownanie cqstek stalych (PM, mglcm3). 

Na rys. 12 zobrazowano porownanie graficzne bezwzglgd- 
nych roinic procentowych (Rp) pomigdzy olejem napgdowym 
(ON), a jego mieszaninq z etanolem dla emisji dwutlenkow 
wggla, (CO*), zas na rys. 13 - pomigdzy paliwem FAME i jego 
mieszaninq z etanolem (El) dla emisji dwutlenkow wggla 
(CO,). Na rys. 14 przedstawiono porownanie bezwzglgdnych 
roinic procentowych (R,) pomiedzy olejem napgdowym, 
a jego mieszaninq z etanolem (€2) dla emisji wgglowodorow 
(CH), zaS na rys. 15 - pomigdzy paliwem FAME i jego mie- 
szaninq z etanolem (E2) dla emisji wgglowodor6w (CH). 
Na rys. 16 zilustrowano porownanie bezwzglgdnych roinic 
procentowych (A,) pomigdzy olejem napgdowym, a jego mie- 
szaninq z etanolem (El) dla emisji tlenkow azotu (NOx), zas 
na rys. 17 - pomi@zy paliwem FAME, a jego mieszaninq 
z etanolem (E2) dla emisji tlenkow azotu (NO,). Na rys. 18 
przedstawiono porownanie bezwzglgdnych roinic procen- 
towych (R,) pomigdzy olejem napgdowym (ON), a jego mie- 
szaninq z etanolem (El) dla emisji czqstek staiych PM, zaS 
na rys. 19 - pomigdzy paliwem FAME i jego mieszaninq 
z etanolem (E2) dia emisji czqstek stalych PM. 

4. Spostrzeienia i wnioski 
Wnioski dotyczqce wskainikow ekonomicznych pracy 
silnika 

Na podstawie otrzymanych wynikow badan hamownia- 
nych przy sporqdzaniu prgdkoSciowej charakterystyki ze- 
wngtrznej silnika Perkins 1104-C 44 zasilanego czterema ro- 
dzajarni paliw ekologicznych o roinych wiasciwosciach fizy- 
kochemicznych tj.: wgglowodorowym, niskosiarkowym ole- 
jem napgdowym EKODIESEL PLUS 508 (ON) i jego miesza- 
ninq z etanolem paliwo E l  (9% ON + 10% ETANOL) oraz 
porownawczo estrem rnetylowym kwasow oleju rzepakowe- 
go BIODIESEL FAME-1008 i jego mieszaninq z etanolem, 
paliwo E2 (80% FAME +20°h ETANOL) stwierdzono, le: 
% mniejsze godzinowe zuiycie paliwa (G,) podczas badan 

wystgpowalo dla mieszaniny E l  (80% ON + 20% ETANOL) 
i E2 (80% FAME +20% ETANOL), zas najwigksze godzi- 
nowe zuiycie wykazalo paliwo BlODlESEL FAME-1006 
w caJym przedziale prgdkosci obrotowej walu korbowego 
silnika od 1000 do 2200 obrlmin, 

9 najwigksze jednostkowe zuiycie paliwa (gJ podczas ba- 
dan wystgpowaio dla mieszaniny E l  (80% ON + 20% ETA- 
NOL), zas dla paliwa EKODIESEL PLUS 50B (ON), 610- 
DIESEL FAME-1008 i mieszaniny €2 (80% FAME +20% 
ETANOL) w calym przedziale prgdkosci obrotowej walu 
korbowego silnika od 1000 do 2200 obrlmin jednostkowe 
zuiycie byto prawie porownywalne. 
W celu dokladniejszej analizy wskainikow ekonomicznych 

pracy silnika dokonano porownania pomigdzy paliwami EKO- 
DIESEL PLUS 508 (ON) i jego mieszaninq z etanolem paliwo 
E l  (80% ON + 20% ETANOL) oraz estrern metylowym kwa- 
sow oleju rzepakowego BIODIESEL FAME-100B i jego mie- 
szaninqz etanolem, paliwo E2 (80% FAME + 80% ETANOL), 
wykorzystujqc bezwzglgdnq roinicg procentowq (R,,): 
0 bezwzglgdna roinica procentowa (Rp) godzinowego 

zuiycia paliwa (G,) pomigdzy paliwaml EKODIESEL 
PLUS 50B (ON) i jego mieszaninq z etanolem paliwo E l  

(80% ON + 20% ETANOL) wykazata, i e  mniejsze godzi 
nowe zuiycie paliwa wystgpowato dla mieszaniny E' 
i wynosito R, = 9,9% przy prgdkosci obrotowej watu kor, 
bowego silnika n = 1000 obrlmin z tendencjq malejqc; 
do 2,5% przy prqdkosci n = 2200 obrlmin, 

0 bezwzglgdna roinica procentowa (Ap) godzinowego ZU- 

zycia paliwa (G,) pomigdzy paliwami BlODlESEL 
FAME-1006 i mieszaninq E2 (80% FAME +20% ETANOL) 
wykazala, i e  mniejsze godzinowe zuiycie paliwa wystg- 
powato dla mieszaniny E2 i wynosilo R, = 17% przy prgd- 
k&ci obrotowej watu korbowego silnika n = 1000 obrlmin 
do 14% przy prgdkosci n = 2200 obrlmin, 

0 bezwzglgdna roinica procentowa (R,) jednostkowego 
zuiycia paliwa (g,) pomigdzy paliwami EKODIESEL 
PLUS 506 (ON) i jego mieszaninq z etanolem paliwo E l  
(80% ON + 20% ETANOL) wykazaia, i e  przy prgdkosci 
obrotowej n = 1000 obrlmin wystqpito mniejsze wska- 
zanie (g,) dla paliwa E l  o 6%, zaS od 1200 do 
2200 obrlmin mniejsze jednostkowe zuiycie paliwa 
wystqpilo dla EKODIESEL PLUS SOB (ON) i wynosito 
R, = 29% przy prgdkosci obrotowej watu korbowego 
silnika n = 1200 obrlmin z tendencjq malejqcq do 24% 
przy prgdkosci n = 2200 obrlmin, 

0 bezwzglgdna roinica procentowa (Rp) jednostkowego zu- 
iycia paliwa (g,) porownania pom~gdzy paliwami BIO- 
DIESEL FAME-100B i mieszaninq E2 (80% FAME + 20% 
ETANOL) wykazata, ze mniejsze godzinowe zuiycie pali- 
wa wystgpowato dla mieszaniny €2 i wynosilo R, = 17% 
przy prgdkoSci obrotowej watu korbowego silnika 
n = 1000 obrlmin do 14% przy prgdkosci n = 2200 obrlmin. 

Wnioski dotyczqce wskafnik6w ekologicznych 
Wyniki emisji wybranych skladnikow spalin, takich jak: 

dwutlenek wggla, (GO,, %), wgglowodory: (CH, ppm), czqst- 
ki stale (PM, mglcm3), tlenki azotu (NO,, pprn) zarejestrowa- 
ne podczas badan silnika PERKINS zasilanego czterema 
paliwami wykazaw, ie: 
6 w zakresie prgdkoki obrotowych n = 1000-2200 obrlmin. 

emisja dwutlenku wggla (CO,, %) byta najwigksza dla 
paliw BlODlESEL FAME-1006 i mieszaniny E2 (80% 
FAME +20% ETANOL), emisja wgglowodorow (CH, 
ppm) byta najwigksza dla paliw EKODIESEL PLUS 506 
(ON) i jego mieszaniny z etanolem paliwo E l  (80% ON 
+ 20% ETANOL), emisja tlenkow azotu (NO,, ppm) byla 
najwigksza dla paliw BlODlESEL FAME-1006 i miesza- 
niny E2 (80% FAME + 20% ETANOL) zas emisja czq- 
stek stalych (PM, mglcm3) byla najmniejsza dla miesza- 
niny E l  (8ffh ON + 20%ETANOL) i E2 (80% FAME +20% 
ETANOL) zas najwigksze wskazania byly dla paliwa 
EKODIESEL PLUS 508 (ON), 
Porownanie emisji spalin dla paliw bazowych: EKO- 

DIESEL PLUS 508 (ON), BlODlESEL FAME-1006 i ich mie- 
szanin z 20% etanolem na podstawie bezwzglgdnych r6inic 
procentowych wykazalo, ie: 
O emisjadwutlenku wggla (CO,, %) dla mieszaniny E l  (80% 

ON + 20% ETANOL) w stosunku do EKODIESEL P U S  
506 (ON) byla mniejsza przy n = 1000 obrlmin Rp = 10% 
zas przy n = 2200 obrlmin o 12%, mieszanina €2 (90% 
FAME +lo% ETANOL) r6wniei wykazah mniejszq emisjg 
od paliwa BIODIESEL FAME-1006 przy n = 1000 obrlmin 
Rp = 7% zas przy n = 2200 obrlmin o 996, 



0 emisjaw~glowodorow: (CH, ppm) dla mieszaniny E l  (80% 
ON + 20% ETANOL) w stosunku do EKODIESEL PLUS 
50B (ON) byta mniejsza przy n = 1000 obrlmin Rp = 65% 
za$ przy n = 2200 obrlmin o 34%, mieszanina E2 (80% 
FAME +20% ETANOL) r6wniei wykazata mniejszq emisje 
od paliwa BlODlESEL FAME-100B przy n = 1000 obrlmln 
Rp ; 68% zas przy n = 2200 obrlmin o 15%, 

O em~sja tlenkow azotu (NO,, ppm) wykazata mniejsze s te  
ienia dla paliwa bazowego EKODIESEL PLUS 508 (ON) 
od 10 do 4% w zakresie prgdkosci n = 1000-1600 obrlmin 
w stosunku do mieszaniny E l  (80% ON + 20% ETANOL) 
zas od predkoici 1800-2200 obrlmin mieszanina E l  (80% 
ON + 20% ETANOL) wykazywata mniejsze steienia od 4 
do 836, natomiast paliwo BlODlESEL FAME-1 00B w stosun- 
ku do mieszaniny E2 (80% FAME + 20% ETANOL) r6wniei 
wykazywalo mniejsze stqienia dla n = 1000-800 obrlmin 
o 9-5%. zas od n = 1800-2200 obrlmin wskazania miesza- 
niny E2 (80% FAME + 20% ETANOL) byty mniejsze od 
paliwa BlODlESEL FAME-100B o 6-8%, 

P emisja czqstek statych (PM, mg/cm3) dla mieszaniny E l  
(80% ON + 20% ETANOL) w stosunku do EKODIESEL PLUS 
508 (ON) byla mniejsza prry n = 1000 obrlmin Rp = 78% 
zas przy n = 2200 obrlmin o 55%, mieszanina E2 (80% 
FAME + 20% ETANOL) rownieiwykazata mniejszq emisje 
od paliwa BlODlESEL FAME-100B przy n = 1000 obrlmin 
Rp = 55% zas przy n = 2200 obrlmin o 46%. 

Wnioski podsumowujqce 
.li badania wykazaly wyrainy wplyw takich parametrow fizy- 

kochemicznych jak: lepkosc, gqstoSC badanych paliw na 
godzinowe i jednostkowe zuiycie paliwa, co zwiqzane jest 
z innym przebiegiem procesu wtrysku paliwa i spalania; 

r: zastosowanie 10% dodatku etanolu do paliw bazowych: 
EKODIESEL PLUS 508 (ON) i BlODlESEL FAME-100Bspo- 
wodowalo znaczne zmniejszenie emisji sktadnikow tok- 

I 
Sycznych spalin oraz ograniczenie cqstek statych, Szcze- 
golnie widoczne przy najniiszych prqdkosciach obroto- 
wych silnika - prawie o 55%; 

r: paliwo roslinne stosowane w badaniach (BIODIESEL FAME 
8100) jest paliwem poddanym procesom reestryiikacji 
w celu otrzymania wlasciwoSci fizykochemicznych por6w- 
nywalnych do paliw w~glowodorowych. Badania wykaza- 
ty, i e  paliwo roSlinne spetnia te wymagania; 

(P celowyrn jest prowadzenie dalszych badan nad ocenq 

I 
wplywu zasilania silnika zarowno paliwami pochodzenia 
mineralnego jak i roslinnego naekonomiczne, energetyu- 
ne i ekologicznewskafniki pracy silnika; 

r: przy ocenie ekonomicznego aspektu stosowania weglo- 

i wodorowych i roslinnych paliw ekologicznych i ich mie- 
szanin z etanolern jest kluczowym zadaniem w celu zrnniej- 
szenia kosztow ich wytwarzania i dystrybucji poprzez 

dotacje panstwowe, tak aby ceny tych paliw byty porow- 
nywalne do cen paliw pochodzenia naftowego; 

PP celowym jest prowadzenie dalszych badan proces6w wtry- 
sku paliwa silnika zasilanego zarowno paliwami pocho- 
dzenia mineralnego jak i roslinnego posiadajqcymi roine 
wlaSciwoici fizykochemiczne. 

Literatura 
[ I ]  Ambrozik A., Kruczynski S., Orlinski S.: Wplywzasilania 

silnika spalinowego o zaplonie samoczynnym paliwem 
naturalnym i roslinnym na parametry ukjadu zasilania 
i proces6w spalania. Xlll Og6lnopolskie Sympozjum 
Naukowe ,,Motoryzacyjne problemy ochrony Srodowiska" 
organizowane przy wspotpracy z KONES, PTNSS 
i PTPE, SiMR Politechniki Warszawskiej, 2 grudnia 2005, 
Warszawa. 

[2] Ambrozik A., Kruczyhski S., Orlihski S.: Influence of die- 
sel engine fuelling with selected hydrocarbon and vege- 
table fuels on injection andself ignition angle delay. P05- 
C024, PTNSS-KONGRES Miedzynarodowy Kongres Sil- 
nikow Spalinowych, Bielsko-Biata I Szczyrk 25-28 wrze- 
Snia, 2005. 

131 Bielaczyc i?, Merkisz J., Kozak M.: Analysis of the lnfluen- 
ce of Fuel Sulphur Content on Diesel Engine Pa~ficulate 
Emissions. SAE Paper 2002.01.2219. 

[4] Dokumentacja techniczna stanowiska badawczego. Wy- 
dziat Samochod6w i Maszyn Roboczych. Politechnika 
Warszawska, Warszawa, 2008. 

[5] luksa A., Kruczyhski S., Orlihski i?, Orlihski S.: Wplyw 
skhdu paliwa mikroemulsyjnego w~glowodorowo-estro- 
wo-etanolowego na wskainiki pracy silnika o zaplonie 
samoczynnym. ZeSzyty Naukowe IP PW, Warszawa, 2009. 

[6] Merkisz J.: Wplyw motoryzacji na skaienia Srodowiska 
naturalnego. Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, 
Poznan 1994. 

[7l Polski Koncern Naftowy ORLEN SA: Swiadectwa jakoici 
paliw. Ptock i Rafineria'Trzebinia, 2009. Wh5ciwosci fizy- 
kochemiczne estr6w mefylowych kwasow oleju rzepako- 
wego paliwa FAME. Trzebinia. 2008. 

181 Zaktad ProdukMw Naftowych, WMTiW, Politechnika 
Radomska: kwiadechvo Jakosci emulsji paliwowych. 
Radom, 2009. 

Autorry: 
prof. dr hab. ini. Stanislaw Kruwynski, lnstytut Paliw i Ener- 
gii Odnawialnej, Warszawa, -nOsimr.~w.edu.~l, 
dr mi. Plotr Orllhskl, Politechnika Warszawska, Wydziat 
SiMR, Instytut Pojazdbw, e-mail: p.orlinski@simr.pw.edu.pl, 
dr ini. Stanislaw Orlinski, lnstytut Eksploatacji Pojazd6w 
i Masqn, Politechnika Radomska, walorlOw~.~I. 


