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Artykuł zawiera wyniki badań silnika AD3.152 zasilanego mieszaninami standardowego ole-
ju napędowego z estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Wyznaczono 
zależności opisujące wpływ składu mieszaniny paliwowej na zmiany: kąta opóźnienia samoza-
płonu, kąta początku spalania, maksymalnej prędkości narastania ciśnienia, maksymalnego  
ciśnienia w cylindrze oraz średniego ciśnienia indykowanego. 

1. Wprowadzenie 

Historia wykorzystania paliw pochodzenia roślinnego do zasilania nimi silników  
o zapłonie samoczynnym rozpoczęła się w 1895 roku. Właśnie wtedy Rudolf Diesel 
przystosował pierwszy silnik do zasilania go olejem uzyskanym z orzechów ziem-
nych. W 1900 roku silnik ten został zaprezentowany podczas wystawy w Paryżu. Nie-
stety, R. Diesel zmarł w 1913 roku zanim jego wizja wykorzystania paliw pochodze-
nia roślinnego do zasilania silników o zapłonie samoczynnym została choćby w części 
zrealizowana. 

Na początku XX wieku olej roślinny był wykorzystywany do zasilania silników 
spalinowych w stosunkowo niewielkim zakresie. Był on tanim źródłem energii wyko-
rzystywanym w niektórych koloniach afrykańskich. 

Pierwszy znany patent, który dotyczył wykorzystania biopaliwa do zasilania silni-
ka spalinowego został uzyskany przez G. Chavanne w 1937 roku. Patent ten opisywał 
użycie etylowych estrów oleju palmowego do zasilania silników o zapłonie samo-
czynnym. Przez kolejne dziesięciolecia paliwo pochodzenia roślinnego nie było popu-
larnym źródłem energii dla silników spalinowych. Wynikało to, między innymi,  
z niskich cen paliw uzyskiwanych w tamtych latach z przerobu ropy naftowej. Dopie-
ro kryzysy paliwowe z lat siedemdziesiątych XX wieku oraz aktualne, wysokie ceny 
ropy naftowej stymulują poszukiwania, lub przyspieszają praktyczne stosowanie, al-
ternatywnych źródeł energii dla silników spalinowych. Należy także zwrócić uwagę
na ekologiczny aspekt stosowania paliw alternatywnych. W przypadku biopaliw uzy-
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skiwanych z olejów roślinnych zwraca się uwagę na korzyści wynikające z ich stoso-
wania dla potrzeb ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.  

Ocena tej emisji rozpatrywana w całym cyklu „życia” paliwa (z ang. life cycle 
analysis) jest wyraźnie korzystniejsza dla olejów roślinnych w stosunku do tych, które 
uzyskuje się z przerobu ropy naftowej. Badania prowadzone w USA przez Narodowe 
Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii wskazują, że emisja CO2 podczas stoso-
wania badanych paliw pochodzenia roślinnego może być o 79 % niższa w stosunku do 
standardowego oleju napędowego [1]. Podobne badania były realizowane w Europie 
(Uniwersytet w Graz – Austria), a uzyskane wyniki były zbliżone do tych, które 
otrzymano w USA [2]. 

Pomimo szeregu korzyści wynikających ze spalania paliw pochodzenia roślinne-
go, ich rynek rozwija się stosunkowo opornie. W Polsce wynikało to z braku odpo-
wiednich przepisów prawnych regulujących rynek biopaliw lub niekorzystnego usta-
wodawstwa w zakresie odpowiedniej polityki fiskalnej. Ważnym problemem był także 
brak odpowiedniej normy, która rozstrzygałaby kwestię jakości biopaliwa. Aktualnie 
większość tych problemów jest już rozwiązana. Dzięki temu Rafineria Trzebinia 
sprzedaje biopaliwo, którego cena jednego litra jest o około 20 groszy niższa w sto-
sunku do standardowego oleju napędowego. Warto zauważyć, że w 2005 roku prak-
tycznie cała produkcja biopaliwa realizowana w tej rafinerii była eksportowana do 
Niemiec. Paliwo wytwarzane prze Rafinerię Trzebinia spełnia normę jakościową  
EN-14214, która obowiązuje w większości krajów europejskich. Norma ta określa 
wymagania jakościowe stawiane estrom metylowym nienasyconych kwasów tłusz-
czowych (z ang. Fatty Acid Methyl Esters - FAME). W Polsce są to najczęściej estry 
nienasyconych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Takie paliwo określane jest 
skrótem EMKOR – tj. estry metylowe kwasów oleju rzepakowego. W silnikach  
o zapłonie samoczynnym mogą być także stosowane rafinowane oleje roślinne, ale ich 
właściwości fizykochemiczne nie są tak korzystne jak paliwa FAME. Charakterystyka 
estrów metylowych nienasyconych kwasów tłuszczowych zostanie przedstawiona  
w kolejnym punkcie niniejszego artykułu. 

2. Charakterystyka estrów metylowych nienasyconych kwasów tłuszczowych 

Wszystkie tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zbudowane są z trójgli-
cerydów (rys. 1). Zawierają one trzy łańcuchy kwasów tłuszczowych, połączone przy 
pomocy grup estrowych z łańcuchem trzech atomów węgla.  
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Fig. 1. Structure of triglyceride molecule
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Łańcuchy kwasów tłuszczowych przedstawiono na rysunku 1 w formie uprosz-
czonego zapisu, tj. R1, R2 i R3. Poszczególne łańcuchy można określić, podając liczbę
występujących w nich atomów węgla oraz wiązań podwójnych. Od tych parametrów 
zależą własności fizyczne molekuł różnych trójglicerydów, np. ich gęstość, lepkość  
i wartość opałowa. Warto zauważyć, że spośród kilkudziesięciu odmian uprawnych 
rzepaku zarejestrowanych w Polsce, tylko kilka z nich charakteryzuje się własnościa-
mi predysponującymi je do produkcji biopaliwa. Jest to bardzo ważne zagadnienie, 
gdyż decyduje nie tylko o jakości uzyskanego paliwa, ale także opłacalności jego pro-
dukcji. Decyzja o wyborze konkretnej odmiany rzepaku na cele paliwowe powinna 
uwzględniać jego plonowanie oraz ilość oleju, którą można wytłoczyć z jednostki 
masy. Ma to wpływ na wartość opałową oleju rzepakowego uzyskanego z 1 ha upra-
wy (rys. 2). 

Rys. 2. Wartości opałowe olejów uzyskane z 1 ha uprawy różnych odmian rzepaku [3]. 
Fig. 2. Oils heating value obtained from 1 hectare cultivation of different rape strain [3]. 

Trójglicerydy są związkami chemicznymi, które charakteryzują się znaczną lepko-
ścią, co może poważnie ograniczyć ich przydatność na cele paliwowe. Aby wyelimi-
nować tę niedogodność wykonuje się reakcję ich transestryfikacji. Przeprowadza się
to za pomocą odpowiedniego alkoholu w obecności katalizatora. Rodzaj użytego al-
koholu ma wpływ na własności fizykochemiczne uzyskanego paliwa (np. własności 
niskotemperaturowe). Najpopularniejszymi alkoholami, które wykorzystuje się  
w reakcji transestryfikacji trójglicerydów są metanol oraz etanol. Jako katalizatory 
reakcji stosowane się między innymi wodorotlenki potasu lub sodu.  

Przykładowy przebieg reakcji transestryfikacji trójglicerydu za pomocą metanolu 
przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Schemat transestryfikacji glicerydu przy użyciu metanolu  CH3OH. 
Fig. 3. Scheme of the triglycerides transesterification with using of methanol  CH3OH. 

W reakcji przedstawionej na rysunku 3 pokazano, że jeden mol trójglicerydu re-
aguje z trzema molami metanolu. Produktami tej reakcji są: jeden mol gliceryny oraz 
trzy mole metylowych estrów nienasyconych kwasów tłuszczowych. W procesie tech-
nologicznym wytwarzania tych estrów stosuje się nawet dwukrotnie więcej metanolu 
niż wynika to z równania stechiometrycznego reakcji chemicznej. Dzięki temu uzy-
skuje się jej większą efektywność. Nadmiar użytego metanolu pozostaje w naczyniu 
reaktora chemicznego i po odpowiednim uzupełnieniu może być on powtórnie wyko-
rzystany. 

Przeprowadzenie reakcji transestryfikacji glicerydów pozwala uzyskać paliwo 
FAME o własnościach podobnych do tych, które są charakterystyczne dla mineral-
nych olejów napędowych ON. W tabeli 1 przedstawiono zestawienie wymagań jako-
ściowych dla paliwa FAME oraz wartości wybranych parametrów zaczerpniętych ze 
świadectwa jakości badanego oleju napędowego ON. 

Tabela 1. Zestawienie wybranych własności fizycznych paliwa FAME oraz ON wg aktualnych  
norm – PN. 

Table 1. Selected physical properties of FAME and diesel fuel according to Polish standards. 

Zakresy wartości parame-
trów paliwa FAME zgod-

ne z  PN-EN 14214 
Własność paliwa Jednostka 

minimum maximum 

Wartości parametru dla 
paliwa ON zgodne  

z wymaganiami  
PN-EN 590 

Gęstość w temperaturze 15 °C kg/m3 860 900 900 
Lepkość w temperaturze 40 °C mm2/s 3.5 5.00 5.00 
Temperatura zapłonu °C 120   
Zawartość siarki mg/kg - 10.0 10.0 
Liczba cetanowa - 51.0  51.8 
Zawartość wody mg/kg  500 500 
Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg 24 9 9 

Porównanie parametrów badanych paliw wskazuje, że występujące różnice są nie-
wielkie. Znacznie bardziej różnią się ich wartości opałowe. W przypadku standardo-
wego oleju napędowego jego wartość opałowa wynosi około 43 MJ/kg, a dla FAME 
zawiera się w ona zakresie 34 - 38 MJ/kg [3]. 
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3. Stanowisko badawcze i przebieg badań

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem stanowiska laboratoryjnego Zakładu 
Technicznej Eksploatacji Pojazdów Politechniki Radomskiej. Obiektem badawczym 
był silnik AD3.152 wyposażony w mechanicznie sterowaną pompę wtryskową typu 
DPA. Silnik wyposażono w czujniki, które pozwalają mierzyć zmiany ciśnień w ko-
morze spalania oraz przewodzie wtryskowym paliwa. Ponadto rejestrowano zmiany 
wzniosu iglicy rozpylacza. System pomiarowy był tak skonfigurowany, aby wymie-
nione parametry można było mierzyć z rozdzielczością kątową wynoszącą 0,7 °OWK.
Widok stanowiska badawczego pokazano na rysunku 4. 

Rys. 4. Schemat stanowiska badawczego: 1– stacja robocza z wbudowaną kartą pomiarową KPCI 3110 
firmy Keithley, 2 – przetwornik obrotowo – impulsowy firmy Intron, 3 – masowy przepływomierz  

paliwa, 4 – badany silnik AD3.152, 5 –  hamulec silnikowy, 6 – szafa sterowania hamulca i kontroli 
parametrów pracy silnika, 7 – generator podstawy czasu, 8 – moduł kontroli prędkości obrotowej  

wału korbowego, 9 – wzmacniacz sygnału. 
Fig. 4. Diagram of the test stand: 1 – computer with Keithley KPCI 3110 measurement card,  

2 – encoder of crankshaft angle, 3 – fuel flow meter, 4 – tested engine AD3.152, 5 – engine brake,  
6 – steering module of engine brake, 7 – time base generator, 8 – control module of engine crankshaft 

speed, 9 – amplifier of piezosensor signal. 

Badania zrealizowano dla silnika pracującego w warunkach prędkościowej cha-
rakterystyki eksploatacyjnej i wybranych prędkości obrotowych wału korbowego. 
Zdecydowano, że będą to prędkości z zakresu 1000 – 2000 obr/min, ze skokiem co 
200 obr/min. W każdym punkcie pomiarowym rejestrowano 200 kolejnych cykli pra-
cy silnika. Następnie dla każdego cyklu roboczego wyznaczano wartości różnych pa-
rametrów, które później uśredniano i poddawano ocenie. Badany silnik zasilano stan-
dardowym olejem napędowym, biopaliwem FAME oraz ich mieszaninami o następu-
jących, objętościowych proporcjach składu: 20:80, 40:60, 60:40, 80:20. 

Wszystkie badania przeprowadzono dla takiej regulacji aparatury wtryskowej sil-
nika, która była zgodna z zaleceniami jego producenta.  
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4. Wyniki badań

W badaniach wykorzystano system rejestracji parametrów szybkozmiennych ci-
śnień oraz wzniosu iglicy rozpylacza, który został zbudowany w Politechnice Radom-
skiej.  Błąd pomiarowy tego systemu nie przekracza 1 % [4]. Parametry kątowe, takie 
jak: kąt opóźnienia samozapłonu paliwa oraz kąt początku spalania wyznaczano  
z rozdzielczością ∆α=0,7 °OWK. Dla zastosowanej konfiguracji systemu pomiarowego 
wpływ niedokładności ustawienia GMP na obliczoną wartość średniego ciśnienia in-
dykowanego zawierał się w zakresie 4 - 5 %. 

Ocenie poddano pięć parametrów opisujących przebieg procesu spalania paliwa. 
Pierwszym z nich był kąt opóźnienia samozapłonu. Jego zmiany w zależności od 
składu mieszaniny paliwowej zostały pokazane na rysunku 5. 
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Rys. 5. Wpływ składu mieszaniny paliwowej na zmiany kąta opóźnienia samozapłonu. 
Fig. 5.  Effect of fuel mixture composition on changes of ignition delay angle. 

Następnie wyznaczono wartości kąta początku spalania badanych mieszanin. Uzy-
skane wyniki przedstawiono na rysunku 6. 
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Rys. 6. Wpływ składu mieszaniny paliwowej na zmiany kąta początku spalania. 
Fig. 6. Effect of fuel mixture composition on changes of crank angle at the beginning of combustion.  
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Określono wpływ stosowania badanych mieszanin na zmiany maksymalnej pręd-
kości narastania ciśnienia podczas zachodzącego procesu spalania (rys. 7). 
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Rys. 7. Wpływ składu mieszaniny paliwowej na zmiany maksymalnej prędkości narastania ciśnienia.  
Fig. 7. Effect of fuel mixture composition on changes of maximum rate of pressure rise. 

Kolejnym etapem prowadzonej oceny było wyznaczenie maksymalnego ciśnienia 
podczas zachodzącego procesu spalania badanych mieszanin paliwowych (rys. 8). 
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Rys. 8. Wpływ stosowania badanych mieszanin paliwowych na zmiany maksymalnego ciśnienia  
procesu ich spalania. 

Fig. 8. Effect of fuel mixture composition on changes of its combustion process maximum pressure.  

Ostatnim parametrem, który poddano ocenie było średnie ciśnienie indykowane. 
Jego wartość jest zależna od dokładności wyznaczenia GMP tłoka w indykowanym 
cylindrze. W badaniach przyjęto zasadę, że GMP tłoka odpowiada takiej współrzędnej 
kątowej położenia wału korbowego, dla której zarejestrowano maksymalną wartość
ciśnienia sprężania. Bardziej dokładne wyznaczenie punktu GMP wymagałoby zasto-
sowania dodatkowych poprawek, które zostały opisane np. w publikacji [5]. Uznano, 
że dla potrzeb niniejszych badań porównawczych wprowadzenie takiej poprawki nie 
było konieczne.  
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Zmiany wartości średniego ciśnienia indykowanego w zależności od składu mie-
szaniny paliwowej przedstawiono na rysunku 9. 
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Rys. 9. Wpływ stosowania badanych mieszanin paliwowych na zmiany średniego  
ciśnienia indykowanego. 

Fig. 9. Effect of fuel mixture composition on changes of mean indicated pressure. 

Wyniki badań przedstawione na rysunkach 5 – 8 pokazują, że stosowanie miesza-
nin badanych paliw FAME oraz ON może mieć wpływ na zmianę wybranych parame-
trów procesu spalania. Szersza interpretacja uzyskanych zależności zostanie przedsta-
wiona w podsumowaniu niniejszego artykułu. 

5. Podsumowanie 

W niniejszym artykule starano się określić wpływ ilości stosowanego biopaliwa 
FAME, w mieszaninie z paliwem ON, na zmiany wybranych parametrów procesu 
spalania. W tym celu przeprowadzono badania stanowiskowe. wykorzystując jako 
obiekt badawczy silnik AD3.152 wyposażony w mechanicznie sterowany system 
wtrysku paliwa. Regulacja tego systemu była zgodna z zaleceniami producenta, cho-
ciaż jak pokazały badania, należałoby rozpatrzyć możliwość jej adaptacji dla potrzeb 
zasilania paliwem pochodzenia roślinnego. Należy także zauważyć, że wnioski które 
zostaną zaprezentowane w dalszej części podsumowania mogą być uzasadnione jedy-
nie dla tych silników, w których zastosowano podobne systemy wtrysku paliwa.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że skład badanych miesza-
nin paliwowych nie miał wpływu na zmianę kąta początku ich spalania. Zauważono,
że zmienia się on jedynie w zależności od prędkości obrotowej wału korbowego silni-
ka. Od chwili samozapłonu paliwa zaczyna się ono gwałtownie spalać. Jednym  
z parametrów, który opisuje ten proces jest maksymalna prędkość narastania ciśnienia.  
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Na rysunku 7 pokazano, że większemu udziałowi FAME w paliwie ON towarzy-
szy zmniejszenie prędkości narastania ciśnienia w komorze spalania. Największa róż-
nica względna występuje pomiędzy paliwami ON i FAME. Dla badanych prędkości 
obrotowych wału korbowego silnika AD3.152 zawierała się ona w zakresie 12 - 16 %.  

Mniejszej prędkości narastania ciśnienia towarzyszą odpowiednio niższe (o ok.  
5 %) ciśnienia maksymalne kolejno realizowanych cykli roboczego silnika. 

Ostatnim ocenianym parametrem było średnie ciśnienie indykowane. Jego wartość
była tym niższa, im więcej FAME dodano do standardowego oleju napędowego  
ON. W przypadku spalania 100 % FAME, uzyskane wartości średniego ciśnienia in-
dykowanego były w zakresie 12 – 13 % niższe w stosunku do paliwa ON. Różnica ta 
nie zmieniała się w zależności od prędkości obrotowej wału korbowego silnika. 

Niższa wartość średniego ciśnienia indykowanego powinna skutkować adekwat-
nym zmniejszeniem momentu obrotowego, mocy użytecznej silnika oraz pogorsze-
niem jego własności dynamicznych. Takie zależności były już wielokrotnie obserwo-
wane i opisywane w publikacjach, np. [6, 7].  

Pogorszenie niektórych parametrów opisujących przebieg procesu spalania paliw 
zawierającego dodatek FAME można tłumaczyć jego niższą wartością opałową. Jest 
to charakterystyczna cecha paliw pochodzenia roślinnego. Wynika ona z tego, że  
w ich molekułach występuje wiele atomów tlenu, który nie zwiększa energii chemicz-
nej paliwa. Oleje napędowe pochodzące z przerobu ropy naftowej nie zawierają ato-
mów tlenu i dlatego objętościowa dawka paliwa ON charakteryzuje się większą war-
tością opałową w stosunku do tej, którą uzyskuje się z paliw pochodzenia roślinnego. 

Warto zauważyć, że opisane, niekorzystne efekty stosowania paliw roślinnych do 
zasilania silników o zapłonie samoczynnym można zminimalizować. Wymaga to jed-
nak przeprowadzenia odpowiedniej adaptacji układu wtryskowego paliwa.     
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Estimation of selected parameters of combustion process in AD3.152 diesel  
engine fueled with blends of rapeseed oil methyl ester and diesel fuel

S u  m m a  r  y   

The research was carried out on an AD3.152 type engine installed in the laboratory of the Vehicle 
Technical Exploitation Department at Technical University of Radom. The tested engine was equipped 
with ADP type injection pump and different sensors which allow measuring parameters such as: pressure 
in combustion chamber, injector valve needle lift, fuel pressure in delivery pipe, and angle of crankshaft 
rotation. The measurements were done for engine working at full load conditions for selected rotary speed 
of the crankshaft. The measurement system allowed for recording 200 cycles of the engine work. Changes 
of injector valve needle lift and pressures in combustion chamber and delivery pipe were recorded in each 
of these cycles. Next, selected parameters of combustion process have been calculated. The list of them is 
shown below: ignition delay angle, crank angle at the beginning of combustion, maximum rate of pres-
sure rise, maximum pressure of fuel combustion process, mean indicated pressure. 


