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Streszczenie 
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wskaźników ekonomicznych, energetycznych 

i ekologicznych wyznaczonych dla silnika PERKINS 1104C-44 zasilanego trzema rodzajami paliw 
ekologicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B 
oraz porównawczo dwoma olejami pochodzenia roślinnego (olejem rzepakowym oraz olejem z lnianki 
zwanym rydzowym). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silnika 
o zapłonie samoczynnym oraz zastosowanie profesjonalnej aparatury pomiarowej służącej do wyzna-
czania podstawowych wskaźników pracy silnika skutkowało wyznaczeniem występujących między nimi 
różnic. Oprócz wskaźników ekonomicznych oraz energetycznych wyznaczono także stężenia najistot-
niejszych toksycznych składników spalin. 

WSTĘP 

W ostatnich latach mamy do czynienia z ciągłym wzrostem wymagań stawianym energe-
tycznym, ekonomicznym, a głównie ekologicznym wskaźnikom pracy silników spalino-
wych [1]. Obserwujemy także zwiększający się wzrost zapotrzebowania, na paliwa alterna-
tywne. Celem zastosowania do zasilania silników takich paliw jest zapewnienie własnej dla 
danego kraju (możliwie największej) bazy paliwowej. Jedną z dróg służących do rozwiązania 
tego problemu jest wykorzystanie paliw roślinnych oraz ich estrów. Daje to możliwość roz-
woju nowych technologii produkcji paliw, co stwarza dodatkowe miejsca pracy, a także w 
konsekwencji pozytywne efekty ekologiczne [3]. Paliwa roślinne charakteryzują się odmien-
nymi właściwościami fizykochemicznymi w porównaniu do paliw węglowodorowych – mi-
neralnych (naturalnych). Powodują one m.in. występowanie różnic w procesie tłoczenia i roz-
pylania paliwa oraz w czasie ich spalania w cylindrze silnika o zapłonie samoczynnym [1]. 

Dynamiczny rozwój silników o zapłonie samoczynnym (ZS) w tym także rolniczych, po-
ciąga za sobą wiele skutków ujemnych, w szczególności zanieczyszczenie środowiska natu-
ralnego. Dlatego konstruktorzy silników dążą, aby były one coraz mniej szkodliwe dla śro-
dowiska poprzez zmniejszanie ich hałaśliwości i ograniczenia toksyczności spalin. Coraz 
większa liczba eksploatowanych silników o ZS wymusza testowanie i dostarczanie na rynek 
coraz większej ilości nowoczesnych paliw, które mają wpływ na wskaźniki pracy silników: 
energetyczne, ekonomiczne, a szczególnie ekologiczne [4, 5]. 
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Wskaźniki te w bezpośredni sposób zależą od przebiegu procesu spalania, a ten z kolei 
zależy warunków panujących w układzie zasilania tj. ciśnienia wtrysku paliwa, wzniosu igli-
cy wtryskiwacza, a także od sposobu jego rozpylenia. Reasumując, rodzaj paliwa i parametry 
procesu wtrysku determinują, jakość tworzenia mieszanki palnej w komorze spalania [6].  

Paliwo przeznaczone do zasilania silników rolniczych o ZS powinno zapewniać [4, 5]: 
– prawidłowe funkcjonowanie całego układu zasilania, w tym szczególnie zespołu wtrysko-

wego, 
– prawidłowy efektywny proces spalania, 
– tworzenie możliwie jak najmniej szkodliwych składników spalin, 

Głównymi czynnikami determinującymi obecnie rozwój silników o ZS są [1, 5]: 
– minimalizacja jednostkowego zużycia paliwa obniżająca koszty eksploatacji, a w szcze-

gólności ograniczająca emisję dwutlenku węgla do atmosfery, 
– zapewnienie możliwie najmniejszej emisji szkodliwych składników spalin tj.: CO, CO2, 

CH, NOx, aldehydów, a przede wszystkim cząstek stałych PM. 
Cele te można osiągnąć m.in. poprzez [4, 5]: 

– doskonalenie konstrukcji silników o ZS i ich aparatury wtryskowej,  
– doskonalenie systemów spalania, 
– zmniejszanie oporów tarcia wewnątrz silnika i oporów ruchu pojazdów, np. nowe materia-

ły konstrukcyjne i metody kształtowania warstwy wierzchniej elementów silnika, wprowa-
dzanie nowych gatunków środków smarnych, doskonalenie parametrów aerodynamicz-
nych nadwozi, 

– doskonalenie katalitycznych konwertorów spalin i filtrów cząstek stałych w układzie wylo-
towym silników, 

– zmianę składu chemicznego i parametrów fizykochemicznych olejów napędowych, 
– wprowadzanie do zasilania silników ZS paliw niekonwencjonalnych zastępujących trady-

cyjne paliwo, czyli olej napędowy, których wytwarzanie i spalanie w silniku w minimal-
nym stopniu powoduje zakłócenia w równowadze ekologicznej. 
Ostatni wymieniony cel jest najmniej kapitałochłonny i dlatego wielu badaczy poszukuje 

idealnego paliwa pochodzenia roślinnego, które mogłoby w przyszłości zastąpić częściowo 
lub w całości paliwa konwencjonalne – mineralne. Przewagą nad zastosowaniem paliw ro-
ślinnych w stosunku do paliw mineralnych w silnikach o zapłonie samoczynnym jest ich ko-
rzystny wpływ na środowisko poprzez [1, 3, 5]: 
– niską biodegradowalność (ok. 98% w ciągu 2 dni), podczas gdy dla oleju napędowego wy-

nosi tylko 40%, 
– małą emisję tlenków siarki (SOx), 
– niewielką zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), 
– niską emisję niespalonych węglowodorów (CH), 
– niższe (do 50%) zadymienie spalin. 

Wprowadzane w wielu krajach coraz ostrzejsze ograniczenia limitów emisji toksycznych 
składników spalin zmuszają m.in. do optymalizacji [4, 5, 6]: 
– parametrów fizykochemicznych paliw zasilających silniki o ZS, 
– systemów procesu wtrysku paliwa w silnikach, 
– systemów spalania w silnikach. 

1. CEL BADAŃ 

Celem badań jest ocena wpływu zasilania silnika PERKINS typ 1104C-44 pracującego 
w ustalonych warunkach zewnętrznej charakterystyki prędkościowej bez zmian regulacyjnych 
silnika na wskaźniki operacyjne jego pracy, tj. ekonomiczne, energetyczne i ekologiczne.  

Podczas badań silnik zasilany był trzema rodzajami paliw ekologicznych o różnych wła-
ściwościach fizykochemicznych, tj. węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym 
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EKODIESEL PLUS - 50B (ON) oraz porównawczo: dwoma rodzajami olejów roślinnych: 
100% olejem rzepakowym (OR) oraz 100% olejem z lnianki zwanym także rydzowym (OLN) 

2. OPIS METODY BADAŃ 

Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do zasilania silników 
o zapłonie samoczynnym wymaga dużych dokładności pomiarów parametrów szybkozmien-
nych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku, rozpadu strugi paliwa oraz 
spalania [3]. 

Do badań użyto handlowego oleju rzepakowego i lniankowego (rydzowego) ogólnie do-
stępnego na rynku. Pod względem, jakości porównano ich właściwości z wytycznymi zawar-
tymi w normie DIN 51605 dla oleju rzepakowego [7]. Porównawczo użyto handlowego oleju 
napędowego EKODIESEL PLUS - 50B (ON) dostępnego na rynku i wyprodukowanego 
przez PKN Orlen. Zgodnie ze świadectwem, jakości produkt ten spełnia wymagania normy 
PN-EN 590. 

Paliwa stosowane w czasie badań: 
– paliwa roślinne: OR (100% olej rzepakowy) i OLN (100% olej z lnianki tzw. rydzowy), 
– paliwa mineralne: ON (EKODIESEL PLUS - 50B). 

W czasie pracy silnika według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej w przedziale 
prędkości obrotowych silnika n = 1000÷2200 obr/min, dla każdej pomiarowej prędkości obro-
towej silnika (co 200 obr/min) rejestrowano wskazania wskaźników operacyjnych badanego 
silnika, a także stężenia składników toksycznych spalin. 

Badania przeprowadzono dla danych regulacyjnych silnika określonych wg. zaleceń pro-
ducenta, a dotyczących pomiaru: ciśnienia sprężania i szczelności przestrzeni nadtłokowej, 
dawkowania pompy wtryskowej, ciśnienia roboczego wtryskiwaczy. Przed przystąpieniem do 
pomiarów, silnik doprowadzono do stanu równowagi cieplnej, a następnie sprawdzono usta-
wienie nadajnika kąta obrotu wału korbowego względem GMP, przeprowadzono skalowanie 
torów pomiarowych oraz dokonano korekcji ustawienia nominalnego kąta dynamicznego po-
czątku tłoczenia paliwa, równego αdpt=16°OWK. 

Na podstawie zarejestrowanych wyników badań hamownianych dokonano obliczeń 
wskaźników operacyjnych silnika takich jak [5]: 
– godzinowe zużycie paliwa Gh, 
– jednostkowe zużycie paliwa ge, 
– czasowe (sekundowego) zużycie energii Ge

  

– jednostkowe zużycie energii gener, 
– sprawność energetyczna ηener, 

Wskaźniki ekonomiczne: 
– godzinowe zużycie paliwa Gh:  

 

   ]h/kg[;
6,3m

Gh τ
⋅=      (1) 

gdzie: 
m – masa dawki pomiarowej [100 g], 
τ - czas zużycia paliwa [s], 

– jednostkowe zużycie paliwa ge: 
 

         ]kWh/g[;
N

Gg
ez

h
e =     (2) 
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gdzie: 
Nez – moc efektywna zredukowana [kW] 

 
Wskaźniki energetyczne: 

– czasowe zużycie energii eG : 

]s/kJ[;WG3600G ohe ⋅⋅=     (3) 

gdzie: 
Wo – wartość opałowa [MJ/kg] 

– jednostkowe zużycie energii gener: 

]Ws/J[;
N

WG

N

Gg
ez

oh

ez

e
ener

⋅==     (4) 

– sprawność energetyczna ηener:  

[%];100
g

1

ener
ener ⋅=η      (5) 

Wybrane zarejestrowane wskaźniki ekologiczne: 
– dwutlenek węgla: CO2  [%],  
– węglowodory: CH [ppm],  
– cząstki stałe: PM [mg/cm3],  
– tlenki azotu: NOx [ppm]. 

3. STANOWISKO BADAWCZE  

Prace badawcze wykonano na silniku badawczym Perkins 1104C-44 z wtryskiem bezpo-
średnim, wyposażonym w system do pomiarów ciśnień szybkozmiennych oraz czujnik do 
pomiarów przemieszczeń wzniosu iglicy wtryskiwacza, przy wykorzystaniu aparatury pomia-
rowej firmy Schenck i firmy AVL. Wyboru badanych paliw dokonano ze względu na ich do-
stępność na rynku oraz na niejednorodne właściwości fizykochemiczne, które wywierają 
istotny wpływ na przebieg procesu wtrysku tj. gęstość, lepkość [7]. Schemat blokowy stano-
wiska badawczego pokazano na rysunku 1. Podstawowe dane techniczne silnika zamieszczo-
no w tabeli 1.  

Tab. 1. Wybrane dane techniczne silnika Perkins 1104C-44 (EU Stage II G) [4] 
Liczba cylindrów 4 
Pojemność skokowa [cm3] 4400 
Maksymalna moc [kW] przy 2200 obr./min. 60 
Maksymalny moment obrotowy [Nm] przy 1400 obr./min. 294 
Stopień sprężania 19,3 
Prędkość biegu jałowego [obr/min] 750 ± 50 
Kąt dynamicznego początku tłoczenia paliwa [°OWK] 16 
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Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego [2]. 

4. GRAFICZNE PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ 

Porównanie graficzne wyników badań wskaźników ekonomicznych energetycznych 
i ekologicznych dotyczą wyznaczonych i obliczonych z punktów pomiarowych podczas spo-
rządzania charakterystyki prędkościowej zewnętrznej w przedziale prędkości obrotowych 
wału korbowego silnika w zakresie 1000÷2200 obr/min co 200 obr/min dla badanych paliw 
ON, OLN i OR. 

Na rysunku 2 przedstawiono porównanie godzinowego zużycia paliwa, na rys. 3 – 
jednostkowego zużycia paliwa, na rys. 4. – czasowego zużycia energii, na rys. 5 – jednostko-
wego zużycia energii, zaś na rys. 6 porównanie sprawności energetycznej badanych paliw. 
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Rys. 2. Porównanie przebiegu godzinowego zużycia paliwa Gh [kg/h] dla badanych paliw w zakresie 

n = 1000÷2200 obr/min, charakterystyka zewnętrzna 
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Rys. 3. Porównanie przebiegu jednostkowego zużycia paliwa ge [g/kWh] dla badanych paliw ON, 

OLN i OR, w zakresie n = 1000÷2200 obr/min, charakterystyka zewnętrzna 
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Rys. 4. Porównanie przebiegu czasowego zużycia energii eG  [kJ/s] dla badanych paliw w zakresie 

n = 1000÷2200 obr/min, charakterystyka zewnętrzna 
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Rys. 5. Porównanie przebiegu jednostkowego zużycia energii genrg [J/Ws] dla badanych paliw 

w zakresie prędkości obrotowej wału korbowego silnika 1000÷2200 obr/min, charakterystyka 
zewnętrzna 
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Rys. 6. Porównanie przebiegu sprawności energetycznej ηenergt [%] dla badanych paliw w przedziale 

prędkości obrotowej wału korbowego silnika 1000÷2200 obr/min, charakterystyka zewnętrzna 

Na rys. 7 pokazano porównanie graficzne stężeń dwutlenków węgla dla badanych paliw 
w przedziale prędkości obrotowych wału korbowego silnika od 1000÷2200 obr/min przy spo-
rządzaniu prędkościowej charakterystyki zewnętrznej, na rys. 8 porównanie stężeń węglowo-
dorów, na rys. 9 porównanie stężenia tlenków azotu, a na rys. 10 porównanie cząstek stałych. 
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Rys. 7. Zbiorcze porównanie stężeń dwutlenku węgla, (CO2,%) dla badanych paliw w przedziale 

n = 1000÷2200 obr/min, charakterystyka zewnętrzna 
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Rys. 8. Zbiorcze porównanie stężeń węglowodorów (CH, ppm) dla badanych paliw w przedziale  

n = 1000÷2200 obr/min, charakterystyka zewnętrzna 
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Rys. 9. Zbiorcze porównanie stężeń tlenków azotu (NOx, ppm) dla badanych paliw w przedziale pręd-

kości n = 1000÷2200 obr/min, charakterystyka zewnętrzna 
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Rys. 10. Zbiorcze porównanie cząstek stałych (PM, mg/m3) dla badanych paliw w zakresie prędkości 

obrotowych wału korbowego silnika od 1000÷2200 obr/min, charakterystyka zewnętrzna 

WNIOSKI 

Na podstawie otrzymanych wyników badań hamownianych przy sporządzaniu charakte-
rystyki prędkościowej – zewnętrznej silnika Perkins 1104-C44 zasilanego trzema rodzajami 
paliw ekologicznych o różnych właściwościach fizykochemicznych można stwierdzić, że: 
– najmniejsze godzinowe zużycie paliwa (Gh) zaobserwowano dla EKODIESEL PLUS 50B 

(ON) zaś większe godzinowe zużycie wykazały paliwa roślinne ONL i OR w całym prze-
dziale prędkości obrotowej wału korbowego silnika od 1000 do 2200 obr/min, bezwzględ-
na różnica pomiędzy nimi wynosiła 9-11%, 

– największe jednostkowe zużycie paliwa (ge) występowało dla paliwa roślinnego ONL 
i OR, zaś paliwo EKODIESEL PLUS 50B (ON) wykazało najmniejsze jednostkowe zuży-
cie w całym przedziale prędkości obrotowej od 1000 do 2200 obr/min, bezwzględna różni-
ca pomiędzy nimi wynosiła 10-15%, 

– mniejsze czasowe zużycie energii (Ġe)występowało dla EKODIESEL PLUS 50B (ON) zaś 
większe zużycie wykazały paliwa roślinne ONL i OR w całym przedziale prędkości obro-
towej wału korbowego silnika od 1000 do 2200 obr/min, bezwzględna różnica pomiędzy 
nimi wynosiła od 3 do 4%, 

– największe jednostkowe zużycie energii (gener) występowało dla paliwa roślinnego ONL 
i OR, zaś paliwo EKODIESEL PLUS 50B (ON) wykazało najmniejsze jednostkowe zuży-
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cie energii w całym przedziale prędkości obrotowej od 1000 do 2200 obr/min, bezwzględ-
na różnica pomiędzy nimi wynosiła od 10 do 20%, 

– największa sprawność energetyczna (ηener) występowała dla paliwa roślinnych ONL i OR 
co spowodowane jest wyższym średnim ciśnieniem indykowanym, zaś paliwo EKODIESEL 
PLUS 50B (ON) wykazało najmniejszą sprawność energetyczną w całym przedziale pręd-
kości obrotowej wału korowego silnika od 1000 do 2200 obr/min, bezwzględna różnica 
pomiędzy nimi wynosiła od 8,5 do 11,5%. 
Wyniki stężeń wybranych składników toksycznych spalin, takich jak: dwutlenek węgla, 

węglowodory, cząstki stałe, tlenki azotu zarejestrowane podczas badań silnika PERKINS za-
silanego trzema paliwami wykazały, że: 
– stężenia dwutlenku węgla paliw roślinnych OLN i OR w stosunku do EKODIESEL PLUS 

50B (ON) były wyższe w całym przedziale prędkości obrotowej od 1000 do 2200 obr/min 
– bezwzględna różnica pomiędzy nimi wynosiła od 9% do 12%, 

– stężenia węglowodorów przy zasilaniu silnika paliwem EKODIESEL PLUS 50B (ON) 
były większe w stosunku do paliw roślinnych OLN i OR w całym przedziale prędkości ob-
rotowej od 1000 do 2200 obr/min – bezwzględna różnica pomiędzy nimi wynosi od 10% 
do maksymalnie 30%, 

– stężenia tlenków azotu były mniejsze dla paliwa bazowego EKODIESEL PLUS 50B (ON) 
o ok. 19–30% w zakresie prędkości obrotowej 1000÷2200 obr/min w porównaniu do paliw 
pochodzenia roślinnego ONL oraz OR, 

– stężenia cząstek stałych przy zasilaniu silnika paliwami roślinnymi OLN i OR w stosunku 
do paliwa mineralnego EKODIESEL PLUS 50B (ON) były mniejsze od 20 do 39% w ca-
łym badanym zakresie prędkości obrotowej wału korbowego silnika. 
Podsumowując można stwierdzić, że: 

– badania wykazały wyraźne oddziaływanie takich parametrów fizykochemicznych, jak lep-
kość, gęstość badanych paliw na: godzinowe i jednostkowe zużycie paliwa, co zapewne 
związane jest z innym przebiegiem procesu wtrysku paliwa i spalania, 

– przy ocenie ekonomicznego aspektu stosowania węglowodorowych i roślinnych paliw 
ekologicznych oraz ich mieszanin kluczową sprawą przy ich stosowaniu jest zmniejszenie 
kosztów ich wytwarzania i dystrybucji poprzez dotacje państwowe, tak aby ceny tych pa-
liw były zbliżone, 

– celowym jest prowadzenie dalszych badań procesów zachodzących w silnikach spalino-
wych o ZS zasilanych paliwami posiadającymi różne właściwości fizykochemiczne w celu 
wyszukiwania idealnego paliwa pochodzenia roślinnego będącego odpowiednikiem paliwa 
mineralnego. 
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INFLUENCE OF THE PROPERTY NATURAL 
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Abstract 
In the article chosen findings of the research on, energy and ecological economic indicators ap-

pointed for the engine were introduced 1104C-44 Perkins fed with three kinds of clean fuels i.e.: hy-
drocarbon, low-sulphuric diesel fuels EKODIESEL PLUS 50B and comparatively with 2 oils of the 
plant origin (with rape oil and camelina sativa oil).  

Using fuels about different physico- chemical properties to the engine about the self-ignition and 
applying professional apparatus for the measuring housemaid for outlining basic signs of the work of 
an engine resulted in outlining differences appearing between them. Apart from economic and energy 
signs also concentrations of the most essential toxic elements of the exhaust fumes were outlined. 
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