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WPŁYW PALIW POCHODZENIA ROŚLINNEGO 
NA ELASTYCZNOŚĆ 

SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM 

Streszczenie 
Celem artykułu było omówienie wpływu paliw pochodzenia roślinnego takich jak ester metylowy 

oleju rzepakowego (B100) oraz olej rzepakowy (OR) na elastyczność silnika z zapłonem samoczynnym 
typu 359. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone przy użyciu silnika ZS z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa. Podczas badań silnik pracował według zewnętrznej charakterystyki prędkościowe, 
a następnie na jej podstawie została obliczona elastyczność silnika. Przeprowadzone badania wykaza-
ły, że na elastyczność silnika wpływa rodzaj zastosowanego paliwa. 

Słowa kluczowe: paliwa pochodzenia roślinnego, elastyczność silnika z zapłonem samoczynnym, 
badania. 

WSTĘP 

Elastycznością silnika spalinowego nazywamy jego zdolność przystosowania się do 
zmiennych obciążeń i prędkości obrotowych. Możliwość do reagowania na zmienne warunki 
pracy silnika określamy za pomocą charakterystyki zewnętrznej silnika. Charakterystyka ze-
wnętrzna przedstawia zależność mocy, momentu obrotowego i jednostkowego zużycia paliwa 
w funkcji prędkości obrotowej [3]. Na rysunku 1 przedstawiono przykładową charakterystykę 
zewnętrzną zawierającą moc i moment obrotowy silnika. 

 
Rys. 1. Przykładowa charakterystyka zewnętrzna silnika spalinowego [3] 
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Współczynnik elastyczności (e) ustalamy z przebiegu krzywych mocy (Ne) i momentu ob-
rotowego silnika (Mo) [2]. Jest iloczynem elastyczności momentu obrotowego (eM) i elastycz-
ności prędkości obrotowej (en):  

nM eee ⋅=  (1)

Elastyczność momentu obrotowego silnika jest to stosunek maksymalnego momentu obro-
towego (Momax) do momentu obrotowego przy mocy znamionowej silnika (MoN). 
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Elastyczność prędkości obrotowej (rozpiętość prędkości obrotowej) to stosunek znamio-
nowej prędkości obrotowej (nN) do prędkości obrotowej maksymalnego momentu obrotowe-
go (nM). 
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Elastyczność stanowi cechę szczególnie dla silników przeznaczonych do trakcji, ponieważ 
wskazuje na zdolność samoczynnego pokonywania pewnego wzrostu momentu oporowego 
bez konieczności przełączania napędu na przekładnię o większym przełożeniu. Silniki o du-
żym współczynniki elastyczności są wygodniejsze w eksploatacji, ponieważ nie wymagają 
ciągłego obsługiwania przekładni [4]. 

1. OPIS STANOWISKA BADAWCZEGO 

Badania eksperymentalne przeprowadzono na sześciocylindrowym silniku typu 359 z bez-
pośrednim wtryskiem paliwa. Dane techniczne silnika przedstawiono w tabeli 1 [1]. 

Tab. 1. Podstawowe dane techniczne silnika 359 [2] 
Układ cylindrów rzędowy pionowy 
Liczba cylindrów 6 
Średnica cylindra [m] 0,11 
Skok tłoka [m] 0,12 
Pojemność skokowa [dm3] 6,846 
Stopień sprężania 17 
Moc maksymalna [kW przy 2800 min-1] 110 
Maksymalny moment obrotowy [Nm przy 1400 min-1] 432 
Minimalne jednostkowe zużycie paliwa [g/kWh] 223 
Kolejność zapłonów 1-5-3-6-2-4 
Kąt początku tłoczenia [°OWK przed GMP] 18,5 
System wtrysku bezpośredni 
Pompa wtryskowa P76 G10 
Wtryskiwacz trójotworowy Typ: H1LMK148 

Na rysunku 2 przedstawiono przekrój poprzeczny silnika 359. W tabeli 2 przedstawiono 
podstawowe dane techniczne urządzeń pomiarowych wykorzystanych na tym etapie badań. 
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Rys. 2. Przekrój poprzeczny silnika 359 [2] 

Tab. 2. Urządzenia pomiarowe stanowiska badawczego z hamulcem hydraulicznym i silnikiem 359 

Urządzenia pomiarowe Zakres  
Dokładność 

wskazań 
1. Urządzenie dynamometryczne: 

- dynamometr hamulca wodnego HWZ 3 [kG] 
 

0÷100 
 

0,1 
2. Aparatura kontrolno-pomiarowa: 

- obrotomierz typ MK-3A (klasa 1,5) 
- wagowa miernica elektroniczna (czas zużycia 103 g 

paliwa), 
- dymomierz MDO 2, 
- analizator spalin IMR 1500, 
- miernik temperatury spalin typ K EMT-10, 
- miernik temperatury oleju typ MK-3A (klasa 1,5), 
- miernik temperatury wody typ MK-3A (klasa 1,5),   
- manometr cieczowy dwuramienny (U-rurka). 

 
0-3000 obr/min 

 
 

0-999,9 s 
0-9,99 1/m 

-100-1200 ºC 
0-100 ºC 
0-100ºC 

0-1000 mm H2O 

 
60 obr/min 

 
 

0,1 s 
0,01 1/m 

1ºC 
2ºC 
2ºC 

1 mm H2O 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na rysunku 3 przedstawiono schemat stanowiska eksperymentalnego wyposażonego 
w silnik 359 oraz hamulec hydrauliczny. 

Do wyznaczenia charakterystyki jednostkowego zużycia paliwa niezbędne było określenie 
mocy użytecznej silnika. Z tego względu wykorzystano stanowisko hamowniane, wyposażo-
ne w przyrządy pomiarowe, w którego jego skład wchodziły: urządzenie dynamometryczne, 
zestaw aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzenia pomocnicze takie jak termometr rtę-
ciowy, barometr rtęciowy oraz higrometr włosowy. W celu zbadania toksyczności gazów wy-
lotowych skorzystano z analizatora spalin IMR 1500 oraz dymomierza MDO. 
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Rys. 3. Schemat stanowiska badawczego: 1 – silnik, 2- hamulec wodny, 3- dynamometr,  

4 – obrotomierz, 5 – miernik temperatury spalin, dymomierz MDO, 7 – filtr powietrza G-57, 
8 – miernik temperatury oleju, 9 – miernik temperatury wody na wylocie silnika,  
10 – wagowa miernica elektroniczna, 11 – zbiorniki paliwowe, 12 – analizator spalin IMR 1500 

Źródło: Opracowanie własne 

2. CEL I PROGRAM PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu kąta paliw pochodzenia roślin-
nego (ester metylowy oleju rzepakowego B100 oraz olej rzepakowy OR) na współczynnik 
elastyczności silnika z zapłonem samoczynnym typu 359. Badania silnikowe zostały prze-
prowadzone na hamowni silnikowej. Podczas badań silnik pracował według zewnętrznej cha-
rakterystyki prędkościowej w zakresie częstotliwości obrotowej 1200 – 2700 obr/min. Bada-
nia hamowniane zostały przeprowadzone przy następujących ustawieniach silnika: 
– kąt wyprzedzenia wtrysku 18,5°, oraz ciśnieniu wtrysku 22 MPa (ustawienia fabryczne). 

Pomiary dokonano w ustalonych warunkach pracy przy wybranych punktach na ze-
wnętrznej charakterystyce prędkościowej. Wyniki badań pozwoliły odpowiedzieć na pytanie 
w jaki sposób paliwa pochodzenia roślinnego takie jak B100 oraz OR wpływają na współ-
czynnik elastyczności silnika spalinowego. 

3. WYNIKI BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH 

Na rysunku 4 przedstawiono wyniki badań silnika 359 pracującego na trzech rodzajach 
paliw ON, OR i B100 w postaci zewnętrznej charakterystyki prędkościowej. Podczas badań 
odczytano moc (N), moment obrotowy silnika (M) oraz jednostkowe zużycie paliwa (ge). 

Na rysunku 5 przedstawiono wartości współczynników elastyczności silnika pracującego 
na trzech paliwach: olej napędowy, olej rzepakowy oraz ester metylowy oleju rzepakowego. 
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Rys. 4. Wyniki badań silnika 359 pracującego na trzech rodzajach paliw:         ON,        OR       B100 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 5. Wartości współczynników elastyczności silnika 359 pracującego na trzech paliwach 
Źródło: Opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 

Elastyczność silnika spalinowego jest ważnym parametrem decydującym o właściwo-
ściach dynamicznych pojazdów samochodowych. Silniki o dużym współczynniku elastyczno-
ści nie wymuszają na kierującym pojazd częste zmiany przełożeń, do tego charakteryzują się 
dużo większą dynamiką, wpływa to też na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Współczesne 
silniki a w szczególności wysokoprężne są tak konstruowane, że krzywa momentu obrotowe-
go przebiega bardzo płasko. Dzięki takiemu rozwiązaniu silnik ma duże lepsze zdolności do 
pokonywania różnych oporów. Podczas badań na silniku 359 otrzymaliśmy trzy współczyn-
niki elastyczności: dla ON 1,635, dla OR 2,408 oraz dla paliwa B100 1,665. Wyniki badań 
pokazały, że silnik zasilany olejem rzepakowym osiągnął najwyższą zdolność do pokonywa-
nia obciążeń. Analizując charakterystykę zewnętrzną silnika można stwierdzić, że na taki stan 
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rzeczy wpływa rozpiętość prędkości obrotowej. Silnik zasilany olejem rzepakowym osiągnął 
maksymalny moment obrotowy przy 1200 obr/min natomiast przy pozostałych paliwach przy 
1800 obr/min. Prędkość obrotowa przy mocy znamionowej dla wszystkich trzech paliw wy-
nosi 2700 obr/min. Z zależność na rozpiętość prędkości obrotowej wynika, że to właśnie sil-
nik zasilany olejem rzepakowym osiągnął najwyższą elastyczność prędkości obrotowej, po-
mimo najniższej wartości momentu obrotowego silnika. 
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THE BIOFUELS INFLUNCE ON THE DIESEL 
ENGINE FLEXIBILITY 

Abstract 
The aim of article was talking over how the Bio Diesel like rapeseed oil methyl esters (B100) and 

rape oil (OR) having an influence on flexibility the combustion engine. The experimental researches 
have been carried out by using Diesel engine with direct fuel injection. The engine operated in the 
external speed regime and next the flexibility has been calculated The researches revealed that the 
sort of fuel affected on Diesel engine flexibility factor. 

Key words: biofuels, diesel engine flexibility, researches. 
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