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UTYLIZACJA ZUŻYTEGO OLEJU 
ROŚLINNEGO W PROCESIE ZASILANIA 
SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM 

Streszczenie 
Zaprezentowano właściwości zużytego oleju rzepakowego pod kątem stosowania do napędu silni-

ków spalinowych. Opracowano i wdrożono koncepcję układu dwustopniowego podgrzewania oleju 
oraz jego uzdatniania z uwzględnieniem specyfiki wymagań aparatury paliwowej układu zasilania 
silnika o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono dotychczasowe wyniki badań w rzeczywistych warun-
kach pracy i wyniki badań laboratoryjnych.  

WSTĘP 
Problematyka stosowania olejów roślinnych jako paliw do napędu silników o zapłonie 

samoczynnym jest zagadnieniem znanym. Obszerne badania dotyczące możliwości stosowa-
nia oleju rzepakowego do napędu silników tłokowych przeprowadzono m.in. w Uniwersyte-
cie Przyrodniczym w Lublinie [2] oraz w Politechnice Krakowskiej [4], [5]. 

Odmiennym problemem, chociaż już wstępnie analizowanym np. przez Rafinerię Trzebi-
nia, są próby zasilania silnika o zapłonie samoczynnym technologicznym odpadem przemysłu 
spożywczego jakim jest tzw. przepalony olej roślinny. 

Problematykę tego zagadnienia należy analizować w dwóch aspektach – ekologicznym 
i ekonomicznym. Przyczyny ekologiczne związane są z faktem, że przepalony olej jest nie-
zdatny do spożycia, nawet przez zwierzęta hodowlane. Wylewanie oleju do urządzeń kanali-
zacyjnych również nie jest możliwe. Jedyną metodą pozbycia się dużych ilości tego odpadu 
jest jego utylizacja, która jest bardzo kosztowna. Warto nadmienić, że duży obiekt gastrono-
miczny wytwarza dziennie około 50 litrów przepalonego oleju spożywczego. Miesiąc pracy 
takie zakładu daje przeszło 1000 litrów odpadu, który, z jednej strony trudno zutylizować, 
a z drugiej jest to przecież materiał energetyczny o dużej kondensacji energii w jednostce objętości. 

Powyższa argumentacja dowodzi wprost czynników ekonomicznych. Wykorzystując bo-
wiem omawiany odpad do zasilania silnika spalinowego napędzającego generator energii 
elektrycznej, z jednej strony w darmowy sposób utylizuje się duże ilości oleju przepalonego, 
a z drugiej strony produkuje znaczne ilości energii elektrycznej możliwej do wykorzystania 
we własnym zakładzie lub odsprzedawanej do krajowej sieci energetycznej. 

Głównym nurtem prezentowanych badań jest ocena możliwości zasilania silnika zużytym 
olejem roślinnym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Nowatorskie 
ujęcie problemu polega na wdrożeniu koncepcji silnika dwupaliwowego, którego rozruch 
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następuje na oleju napędowym, a następnie następuje przełączenie na zasilanie posmażalni-
czym olejem rzepakowym podgrzewanym w dwustopniowym podgrzewaczu.  

1. METODYKA BADAŃ 
Badania prowadzono dwutorowo: badaniami laboratoryjnymi objęto silnik S4003 (Ursus 

C-360), natomiast badaniami w warunkach rzeczywistej eksploatacji objęto silnik ZSWVB 7 
o mocy 65 kW napędzający generator elektryczny (rys.1). Jest to czterocylindrowy, rzędowy 
silnik wysokoprężny o wtrysku bezpośrednim zasilany rzędową pompą wtryskową firmy 
MotorPAL. 

 
Rys. 1. Widok silnika ZSWVB 7 napędzającego generator prądotwórczy 
Źródło: Opracowanie własne. 

Metodyka badawcza obejmuje badania eksploatacyjne w warunkach typowego użytko-
wania generatora oraz badania laboratoryjne, których rezultatem jest wykonanie zewnętrz-
nych charakterystyk porównawczych dla silnika zasilanego olejem napędowym i zużytym 
olejem rzepakowym. Własności fizykochemiczne zużytego oleju rzepakowego, które są 
szczególnie istotne z punktu widzenia stosowania do zasilania silników tłokowych, wskazują 
na istotne problemy, które należy uwzględnić podczas modyfikacji układu zasilania (tab. 1). 

Tab.1. Wybrane parametry posmażalniczego oleju rzepakowego i oleju napędowego 
Parametr Zużyty olej rzepakowy Olej napędowy 

Gęstość w temp. 150C [kg/m3] 
(PN-EN ISO 12185:2002) 924,8 min. 820-max. 845 

(wg PN-EN 590:2005(U)) 
Lepkość kinematyczna [mm2/s] 
(PN-EN ISO 3104:2004) 39,6 min. 2,00 – max. 4,50 

(wg PN-EN 590:2005(U)) 
Smarność w temp. 60oC [μm] 
(PN-EN ISO 12156-1:2001) 144 max. 460 

(wg PN-EN 590:2005(U)) 
Wartość opałowa [MJ/kg] 38 42-44 
Skład elementarny [%] 

C 
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78 
12 
10 
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87 

12,8 
0 

0,2 
Zawartość wody [% mas.] 0,1 0 
Liczba cetanowa LC 41 45-50 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2, 3]. 
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Duża różnica lepkości zużytego oleju roślinnego w stosunku do lepkości oleju napędowe-
go uniemożliwia prawidłowy rozruch silnika już w temperaturze około 5°C oraz utrudnia 
prawidłową pracę aparatury wtryskowej w wyższych temperaturach [4]. Duża lepkość zwięk-
sza średnice kropel wtryskiwanego paliwa, powoduje nadmierny zasięg strugi oraz osiadanie 
paliwa na ściankach cylindra. Nieoptymalne warunki spalania powodują wzrost zadymienia 
spalin oraz przenikanie niespalonego oleju rzepakowego do oleju w układzie smarowania, 
czego następstwem jest szybkie uszkodzenie węzłów tarciowych silnika. 

Olej rzepakowy cechuje silna zależność lepkości od temperatury (rys. 2). Pomimo, że za-
leżność lepkości od temperatury stanowi podstawę opracowania układu dwupaliwowego 
z dwustopniowym podgrzewaniem, który częściowo eliminuje wymienione uprzednio nieko-
rzystne zjawiska, należy pamiętać, że o procesie spalania w silniku o ZS decyduje jeszcze 
szereg innych czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Dlatego prezentowane w dal-
szej części rozważań wyniki należy traktować jako wstępne, pamiętając o tym, że całe spek-
trum parametrów fizycznych i chemicznych paliwa oraz nastaw aparatury wtryskowej ma 
wpływ na proces spalania w silniku o ZS.  
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Rys. 2. Zależność lepkości kinematycznej od temperatury oleju rzepakowego posmażalniczego 
Źródło: [1, s. 117-125]. 

Ze względu na to, że przepalony olej roślinny jest bardzo gęsty (w temperaturze 100ºC 
ma konsystencję stałą) konieczne było zbudowanie wysokowydajnego wymiennika ciepła 
obejmującego układ chłodzenia silnika oraz układ podgrzewania paliwa. Podgrzewanie od-
bywa się dwustopniowo. Wymiennik pierwszego stopnia stanowi stalowy zbiornik, wewnątrz 
którego wbudowano element grzejny (rys. 3). Do elementu grzejnego wymiennika pierwsze-
go stopnia jest dostarczana ciecz z układu chłodzenia silnika (rys. 4). Zbiornik w postaci 
beczki paliwowej jest wypełniony przepalonym olejem jadalnym, który wstępnie nagrzewa 
się od elementu grzejnego do około 40ºC, przy temperaturze cieczy w układzie chłodzenia 
około 70ºC. Dla poprawnej pracy aparatury wtryskowej silnika olej o temperaturze 40ºC po-
siada nadal zbyt dużą lepkość. Możliwe jest już co prawda zassanie oleju przez pompę zasila-
jącą ale niemożliwe jest jego filtrowanie ze względu na blokowanie filtrów paliwa.  

Rozwiązaniem tego problemu jest dalsze podgrzewanie zużytego oleju roślinnego, tak 
aby wzrost jego temperatury spowodował obniżenie jego lepkości. Realizacja tego zadania 
odbywa się w wymienniku drugiego stopnia (rys. 5). Wymiennik ten jest także wymiennikiem 
typu płyn chłodniczy – olej, ale o zoptymalizowanej konstrukcji wężownicy, przez którą 
przepływa paliwo. Długość rurek wężownicy oraz ich średnica muszą być zoptymalizowane 
pod kątem takiego dobrania przepływu paliwa aby z jednej strony zapewnić jego odpowiednią 
temperaturę, a z drugiej strony odpowiedni wydatek umożliwiający prawidłową pracę apara-
tury wtryskowej. 
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Rys. 3. Widok agregatu prądotwórczego z widocznym zbiornikiem paliwa jako pierwszym stopniem 

wymiennika ciepła 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 4. Widok elementu grzejnego zabudowanego w wymienniku ciepła pierwszego stopnia 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 5. Widok zabudowy wymiennika drugiego stopnia 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Omówiony układ zasilający współpracuje z generatorem firmy ZSE PRAHA o mocy 
energetycznej 40 kW. Ogólny widok generatora z zabudowanym układem podgrzewającym 
przedstawia rysunek 6. 

 
Rys. 6. Widok kompletnego zespołu generatora prądotwórczego 
Źródło: Opracowanie własne. 

Jak wynika ze wstępnych badań, spalanie zużytego oleju roślinnego w silniku o ZS jest 
możliwe i nie pogarsza parametrów ekologicznych spalin. Zadymienie podczas pracy na oleju 
rzepakowym utrzymuje się na poziomie zbliżonym do osiąganego na oleju napędowym.  

Eksploatacja agregatu prądotwórczego mierzona w tysiącach motogodzin przebiega bez 
żadnych problemów. Obsługa układu paliwowego, układu smarowania i układów elektrycz-
nych agregatu jest przeprowadzana po każdych 200 godzinach pracy. Ponadto dla celów ba-
dawczych okresowo są demontowane wtryskiwacze oraz oceniana jest jakość rozpylania, jak 
również stopień pokrycia nagarem. Należy podkreślić, że aparatura paliwowa zachowuje się 
prawidłowo i nie wykazuje przyspieszonego zużycia. 

Rozruch agregatu następuje na oleju napędowym. Po osiągnięciu przez ciecz w układzie 
chłodzenia temperatury około 70ºC następuje przełączenie na zasilanie olejem jadalnym. 
W obecnej fazie przedprototypowej przełączenia tego dokonuje obsługa, jednakże prace 
zmierzające do zainstalowania układu automatycznego przełączania są już na ukończeniu. 
Podobnie jak rozruch tak też i koniec pracy musi odbywać się na zasilaniu olejem napędo-
wym. W związku z tym przed zakończeniem pracy niezbędne jest przełączenie na zasilanie 
olejem napędowym i odczekanie około 5 minut, aby zostało nastąpiła wymiana biopaliwa 
znajdującego się w filtrach i w pompie wtryskowej na olej napędowy. Warto jeszcze wspo-
mnieć o procesie przygotowywania „paliwa”, którego wygląd przedstawiono na rysunku 7. 
W  procesie przygotowawczym podgrzany olej jest tylko filtrowany przez filtr tkaninowy 
i zalewany do zbiornika – podgrzewacza.  

 
Rys. 7. Wygląd zużytego oleju roślinnego 
Źródło: Opracowanie własne. 
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2. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA  
Porównując zestawienie charakterystyk silnika zasilanego przepalonym olejem rzepako-

wym oraz olejem napędowym (rys. 8), można zauważyć 5% spadek mocy oraz 20% wzrost 
jednostkowego zużycia paliwa w przypadku zasilania silnika posmażalniczym olejem rzepa-
kowym. Temperatura spalin utrzymuje się na porównywalnym poziomie, podobnie jak (nie-
uwzględnione na wykresie) zadymienie spalin. 

Prezentowane wstępne wyniki badań dowodzą korzystnych czynników proekologicznych 
i ekonomicznych. Wykorzystując, będący odpadem, posmażalniczy olej do zasilania silnika 
spalinowego napędzającego generator energii elektrycznej z jednej strony sposób utylizuje się 
duże ilości oleju przepalonego, a z drugiej strony produkuje znaczne ilości energii elektrycz-
nej możliwej do wykorzystania we własnym zakładzie lub odsprzedawanej do krajowej sieci 
energetycznej. 

W omawianym przypadku energia elektryczna jest wykorzystywana całkowicie w zakła-
dzie gastronomicznym. Pracujący kilka godzin dziennie generator zasila różnego rodzaju 
urządzenia gastronomiczne o dużym poborze mocy, np. kotły elektryczne. 

  

1 0 0 0 1 2 0 0 1400 1600 1800 2000 2200 2 4 0 0 
n [obr*min-1]

1 8 

2 0 

2 2 

2 4 

2 6 

2 8 

3 0 

3 2 

3 4 

3 6 

3 8 

4 0 

4 2 
N e [ k W ] 

1 6 0 

1 6 5 

1 7 0 

1 7 5 

1 8 0 

1 8 5 

1 9 0 M o   [ N m ] 

6 

8 

1 0 

1 2 

1 4 

1 6 

1 8 

2 0 
Gh   [ k g * h - 1 ] 

3 0 0 
3 2 5 
3 5 0 
3 7 5 
4 0 0 
4 2 5 
4 5 0 
4 7 5 
5 0 0 g e   [ g * k Wh-1]

4 5 0 

5 0 0 

5 5 0 

6 0 0 

6 5 0 
T s   [ s t C ] 

C h a r a k t e r y s t y k a por ó w n a w c z a  s i l n i k a  S - 4 0 03 zasilanego olejem napędowym i posmażalniczym olejem rzepakowy m 
O l e j n apęd o w y 
M o m ent o b r o t o w y  M o 
G o d z i now e z u ż y c i e p a l i w a G h 
M o c użyte c z n a N e 
Z u ż y cie je d n o s t k o w e  p a l i w a  g e 
T e m p eratu r a   s p a l i n   T s 
P o s m ażaln i c z y o l e j r z e p a k o w y 

 
Rys. 8. Porównawcze charakterystyki zewnętrzne silnika S-4003 zasilanego posmażalniczym olejem 

rzepakowym oraz olejem napędowym 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Wstępne badania prowadzone standardowym dymomierzem diagnostycznym dowodzą, 
że zadymienie podczas pracy na oleju rzepakowym utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 
osiąganego na oleju napędowym. Także aparatura paliwowa zachowuje się prawidłowo. Od-
rębną kwestią jest trwałość aparatury paliwowej oraz układu TPC, o której trudno wniosko-
wać ze względu na wąski zakres badań prowadzonych na stanowisku doświadczalnym i nie-
wystarczającą liczebność badanych obiektów. Ponadto pewną niedogodnością może być spe-
cyficzny zapach spalin, co jednak nie ma znaczenia z punktu widzenia toksyczności spalin, 
gdyż spaliny z biopaliwa zawierają mniejsze (w porównaniu ze spalinami ze spalania paliw 
węglowodorowych) ilości związków kancerogennych, takich jak chociażby bardzo silnie ra-
kotwórcza akroleina. 

PODSUMOWANIE 

Zużyty olej jest przede wszystkim uciążliwym odpadem i bardzo specyficznym paliwem 
alternatywnym, stąd wywołuje określone niekorzystne zjawiska. Istotne jest zwiększenie jed-
nostkowego zużycia paliwa w postaci oleju posmażalniczego w stosunku do oleju napędowe-
go oraz spadek mocy silnika zasilanego paliwem alternatywnym. Ponadto wzrasta temperatu-
ra czynnika chłodzącego, co może powodować konieczność zwiększenia skuteczności układu 
chłodzenia. Wzrasta również zadymienie spalin w zakresie niskich i średnich prędkości obro-
towych. 

Przeprowadzone dotychczas wstępne badania dowodzą, że możliwe jest stosowanie do 
napędu silników spalinowych posmażalniczego oleju rzepakowego. Warunkiem koniecznym 
dla prawidłowej pracy silnika jest wyposażenie go w dwupaliwowy układ zasilania zapewnia-
jący rozruch silnika na oleju napędowym oraz dwustopniowe podgrzanie oleju rzepakowego 
do odpowiedniej temperatury. 

Reasumując, aspekty techniczne, ekonomiczne, ekologiczne i wstępne doświadczenia 
eksploatacyjne wskazują na celowość prowadzenia dalszych badań, których głównym kierun-
kiem powinny być zagadnienia optymalizacji nastaw aparatury wtryskowej oraz wnikliwa 
analiza wskaźników pracy silnika zasilanego przepracowanym olejem rzepakowym. Ponadto, 
aby wykluczyć przypadkowość otrzymywanych wyników oraz zniwelować wymienione po-
wyżej problemy natury technicznej należy przeprowadzić jeszcze szereg badań mających cha-
rakter badań trwałościowych. 

UTILISATION OF USED VEGETABLE OIL 
DURING POWER SUPPLY OF DIESEL ENGINE 

Abstract 
The article presents the properties of waste rapeseed oil for use in internal combustion engines. 

Developed and implemented the concept of a two-stage heating oil and its treatment with special ref-
erence to the requirements of fuel supply system for Diesel engine. Presents the results of previous 
studies in actual working conditions and results of laboratory tests. 
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