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S t r e s z c z e n i e	

Paliwa	ze	źródeł	odnawialnych	wprowadzane	są	obecnie	na	coraz	szerszą	skalę.	Stosowanie	
paliw	wytwarzanych	z	surowców	roślinnych	pozwala	na	obniżenie	emisji	dwutlenku	węgla	do	
atmosfery	w	całym	cyklu	produkcji	i	użytkowania	paliwa.	Do	olejów	napędowych	stosowane	
są	domieszki	biokomponentów,	w	tym	również	surowego	tłoczonego	oleju	rzepakowego,	który	
jest	mieszalny	z	olejem	mineralnym	w	dowolnych	proporcjach.	Domieszki	takie	wpływają	na	
własności	paliwa,	w	tym	zwłaszcza	własności	smarne.	W	artykule	opisano	wyniki	prób	oceny	
własności	smarnych	mieszanek	oleju	napędowego	z	surowym	olejem	rzepakowym.	Testy	prze-
prowadzono	na	aparacie	czterokulowym.	
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Abst rac t	

Alternative	fuels	are	needed	to	aid	future	engine	development.	Biofuels	are	so	called	“carbon	
neutral	fuels”	–	if	vehicles	are	run	on	biofuels,	no	additional	carbon	dioxide	is	released	into	
the	atmosphere.	Use	of	biodiesel	is	one	solution	to	improving	the	lubricity	of	diesel	fuels	too.	
The	rape	oil	can	reduce	friction	when	used	as	an	additive	in	diesel	fuel.	Oil	from	crushed	oil-
seed	rape	can	be	blended	with	mineral	fuel.	In	the	paper	bench	tests	comparing	friction	and	
wear	characteristics	of	the	fuel	blends	with	rape	oil	are	described.	The	results	were	obtained	in	
laboratory	tests	using	the	four-ball	wear	test	stand.	
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1. Wstęp

Zużycie	ropy	naftowej	przez	gospodarkę	światową	stale	rośnie.	W	dużej	części	stanowi	
ona	surowiec	do	produkcji	paliw	silnikowych.	Wynika	stąd	coraz	bardziej	paląca	potrzeba	
szerszego	stosowania	paliw	alternatywnych.	Jednym	z	rozwiązań	jest	dodawanie	do	paliw	
produkowanych	z	ropy	naftowej	biokomponentów,	a	dodatkiem	takim	może	być	surowy	olej	
roślinny	uzyskiwany	w	procesie	tłoczenia	z	nasion	roślin	oleistych.	Wskazane	rozwiązanie	
stanowi	jednocześnie	sposób	spełnienia	coraz	ostrzejszych	ograniczeń	wielkości	emisji	ga-
zów	do	atmosfery.	Stosowanie	paliw	wytwarzanych	z	surowców	roślinnych	pozwala	bowiem	
na	obniżenie	emisji	gazów	cieplarnianych	w	całym	cyklu	produkcji	i	użytkowania	paliwa.	
Stwarza	możliwość	 obniżenia	 emisji	węglowodorów,	 tlenku	węgla	 i	 cząstek	 stałych	 przy	
spalaniu	paliwa	w	silniku.	Zatem	są	to	niewątpliwie	korzyści	środowiskowe	wykorzystania	
takich	paliw.	Kolejną	znaczącą	ich	zaletą	jest	łatwość	produkcji	–	nie	wymagają	stosowania	
zaawansowanych	technologii.	

Biopaliwa	rzepakowe	z	tego	punktu	widzenia	to	rozwiązanie	znacznie	lepsze	niż	paliwa	
mineralne.	Są	to	paliwa	niewątpliwie	bardziej	ekologiczne,	nietoksyczne	i	pochodzą	z	od-
nawialnego	źródła.	Biopaliwa	rzepakowe	ulegają	degradacji	dwa	razy	szybciej	niż	ropopo-
chodny	olej	napędowy,	nie	zawierają	siarki	ani	węglowodorów	aromatycznych.	Ich	właści-
wości	odbiegają	jednak	nieco	od	właściwości	oleju	napędowego,	co	wymusza	konieczność	
ich	wnikliwszej	oceny	[5,	7].	

Ocena	przydatności	każdego	paliwa	silnikowego	wymaga	szerokiego	zakresu	badań,	za-
równo	laboratoryjnych,	pozwalających	ocenić	własności	fizykochemiczne	paliwa,	jak	i	ba-
dań	hamownianych	oraz	eksploatacyjnych.	W	wielu	ośrodkach	badawczych	prowadzone	są	
testy,	których	celem	jest	określenie	parametrów	pracy	silnika	uzyskiwanych	przy	zasilaniu	
paliwami	rzepakowymi,	w	szczególności	takich	jak	moment	obrotowy	i	moc,	zużycie	paliwa	
czy	przebieg	zmian	ciśnienia	podczas	spalania.	Własności	paliwa	decydowały	będą	o	 ilo-
ści	powstających	osadów	i	nagarów.	Wykorzystanie	paliwa	o	odmiennych	cechach	wpływa	
również	na	wielkość	emisji	składników	toksycznych,	które	podlegają	ograniczeniom	ujętym	
w	normach.	Nie	bez	znaczenia	też	pozostaje	wpływ	paliwa	na	stopień	zużycia	poszczegól-
nych	elementów	silnika,	w	tym	układu	korbowo-tłokowego,	łożysk,	a	zwłaszcza	smarowa-
nych	paliwem	elementów	układu	zasilania	[1,	4].	

Typową	metodą	badawczą	stosowaną	dla	oceny	własności	smarnych	paliw	jest	tak	zwany	
test	HFRR	–	High Frequency Reciprocating Rig.	W	próbie	tej	doprowadza	się	do	styku	kulki	
oraz	dysku	zanurzonych	w	badanym	paliwie,	a	następnie	wprowadza	się	cały	układ	w	drgania.	
Jako	wynik	testu	podawana	jest	średnica	śladu	zużycia	powstałego	na	próbce.	W	niektórych	
ośrodkach	badawczych	taką	ocenę	przeprowadza	się	z	wykorzystaniem	aparatu	czterokulo-
wego.	Biorąc	pod	uwagę	obciążenia	występujące	w	podzespołach	silnika	smarowanych	pali-
wami	i	własności	tych	paliw,	warunki	testów	powinny	być	jednak	nieco	modyfikowane	w	po-
równaniu	z	zaleceniami	odnoszącymi	się	do	badań	olejów	smarowych	[2,	3,	6].	

2. Wykorzystanie biopaliw

Praktycznie	w	każdym	z	krajów	europejskich	obowiązują	odrębne	wytyczne	mówiące	
o	produkcji	paliw	ekologicznych.	Na	stacjach	paliwowych	można	kupować	paliwo	z	5-pro-
centowym	dodatkiem	RME	 (Rape Methyl Ester),	 a	 nawet	 paliwo	 będące	w	 100%	RME.	
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Domieszkę	 do	 oleju	 napędowego	 pochodzenia	mineralnego	mogą	 stanowić	 ogólnie	 estry	
metylowe	kwasów	 tłuszczowych	 olejów	 roślinnych	 lub	 tłuszczów	 zwierzęcych	 (FAME	–	
Fatty Acid Methyl Esters).	Takie	paliwa	do	silników	wysokoprężnych	nazywane	są	popular-
nie	biodieslem.	Domieszki	biokomponentów	stosowane	są	nie	tylko	do	olejów	napędowych,	
ale	również	benzyn.	

Własności	 fizykochemiczne	 estrów	metylowych	 lub	 etylowych	 kwasów	 tłuszczowych	
oleju	roślinnego	są	dość	zbliżone	do	własności	paliw	pochodzenia	mineralnego.	Jednak,	by	
uzyskać	tego	typu	paliwo,	należy	poddać	olej	roślinny	procesowi	tzw.	transestryfikacji	przez	
alkoholizowanie	metanolem	lub	etanolem.	Zasada	produkcji	biopaliwa	z	oleju	rzepakowego	
opiera	się	na	reakcji	podwójnej	wymiany	triglicerydów	i	małocząsteczkowych	alkoholi	ali-
fatycznych	do	estrów	wyższych	kwasów	tłuszczowych	i	gliceryny,	co	zgodnie	z	przebiegiem	
reakcji	transestryfikacji	wyrażono	poniżej:

C3H5(OOCR)3		 +		3	CH3OH		 			3	RCOOCH3		+		C3H5(OH)3
olej	rzepakowy			 +			metanol			 			ester	metylowy		+		gliceryna

Technicznie	nie	 jest	 to	 proces	 skomplikowany	do	przeprowadzenia.	Dodatkowe	etapy	
w	procesie	przetwarzania	rzepaku	lub	innych	roślin	oleistych	na	paliwo	związane	są	jednak	
z	pewnymi	nakładami	i	podnoszą	cenę	produkowanego	w	taki	sposób	paliwa.	Obecnie	cena	
ta	może	stanowić	ważny	problem.	Cena	biopaliwa	jest	wyższa	zarówno	od	ceny	naturalnego	
oleju	rzepakowego,	jak	i	od	ceny	oleju	napędowego.	

Poddanie	oleju	roślinnego	transestryfikacji	jest	natomiast	sposobem	na	zminimalizowa-
nie	trudności,	jakie	pojawiają	się	wraz	z	zastosowaniem	–	jako	paliwa	nieprzetworzonego	–	
oleju	roślinnego.	Otrzymane	w	wyniku	transestryfikacji	estry	metylowe	lub	etylowe	kwasów	
tłuszczowych	mają	znacznie	mniejsze	cząsteczki	i	mniejszą	lepkość.

Możliwości	zastosowanie	olejów	roślinnych	jako	paliwa	do	silników	spalinowych	były	
rozważane	praktycznie	od	momentu	pojawienia	 się	 tego	 rodzaju	 silników.	Próby	zastoso-
wania	 surowego,	 tłoczonego	oleju	 roślinnego	do	 zasilania	 silników	ZS	podejmowano	 już	
od	lat	50.	ubiegłego	wieku.	Silnym	impulsem	do	intensyfikacji	prac	w	tym	zakresie	i	wyko-
rzystania	przemysłowego	roślin	oleistych	stały	się	kryzysy	paliwowe	w	latach	70.	Zaczęto	
postrzegać	rośliny	 jako	odnawialne	źródło	ekologicznych	paliw	do	silników	spalinowych.	
Rozważano	między	 innymi	możliwość	wykorzystania	mieszanin	olejów	roślinnych	z	ole-
jem	napędowym.	Oleje	roślinne	dają	się	mieszać	z	paliwami	z	ropy	naftowej	w	dowolnych	
proporcjach.	Jak	się	wydaje,	 jest	 to	najprostszy	sposób	umożliwiający	zastosowanie	oleju	
roślinnego	(SVO	–	Straight Vegetable Oil)	 jako	paliwa	do	silników	ZS,	bez	konieczności	
wprowadzania	istotnych	zmian	konstrukcyjnych	[6,	7].	

Zastosowanie	olejów	 roślinnych	bezpośrednio,	bez	przetworzenia	 jako	paliwa	silniko-
wego	napotyka	na	trudności	wynikające	z	ich	odmiennych	od	ropopochodnego	oleju	napę-
dowego	cech	fizykochemicznych.	Odmienność	ta	pojawia	się	głównie	ze	względu	na	obec-
ność	w	surowym	oleju	większej	liczby	wiązań	nienasyconych,	czego	konsekwencją	jest	jego	
mniejsza	odporność	termiczna	i	oksydacyjna.	Drugim	bardzo	istotnym	czynnikiem	ograni-
czającym	jest	ich	zbyt	duża	lepkość	–	przeważnie	na	poziomie	około	40	mm2/s	w	temp.	40°C,	
która	może	jeszcze	się	zwiększać	w	wyniku	reakcji	polimeryzacji	składników	o	charakterze	
nienasyconym.	 Estry	 glicerynowe	 kwasów	 tłuszczowych	w	 postaci	wielocząsteczkowych	
struktur,	które	są	głównym	składnikiem	olejów	roślinnych,	przyczyniają	się	również	do	za-
nieczyszczania	komory	spalania	silnika.
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3. Zakres prowadzonych prób

W	laboratorium	Instytutu	Pojazdów	Samochodowych	i	Silników	Spalinowych	wykona-
no	próby	oceny	własności	kilku	kompozycji	paliw.	W	celu	oceny	własności	mieszanin	ole-
ju	napędowego	i	nieprzetworzonego	oleju	rzepakowego	przeprowadzono	pomiary	gęstości	
(metodą	piknometryczną),	lepkości	oraz	smarności.	Porównawczej	ocenie	poddano	letni	olej	
napędowy	oraz	jego	mieszaniny	z	rafinowanym	olejem	rzepakowym	uzyskiwanym	na	dro-
dze	zimnego	tłoczenia	nasion	rzepaku.

Badania	wykonano	na	przygotowanych	następujących	próbkach	paliw:	olej	napędowy,	
nieprzetworzony	olej	rzepakowy,	mieszanina	oleju	napędowego	oraz	oleju	rzepakowego	do-
danego	w	ilości:	3,	6	i	9%	objętościowo.

Ocenę	smarności	przeprowadzono	na	aparacie	czterokulowym.	Elementami	badawczymi	
były	standardowe	kule	(zgodnie	z	zaleceniami	norm	dotyczącymi	aparatu	czterokulowego)	
o	średnicy	½’’	każda,	wykonane	ze	stali	łożyskowej	ŁH15	o	twardości	62–66	HRC	i	chropo-
watości	powierzchni	Ra	=	0,032	µm.	Wszystkie	kule	przed	testami	były	dokładnie	odtłusz-
czane	z	użyciem	benzyny	ekstrakcyjnej.	Kula	zamocowana	w	górnym	uchwycie	obracało	się	
wraz	z	nim	z	prędkością	1500	obr./min,	odpowiada	to	prędkości	tarcia	0,55	m/s.	Początko-
wa	temperatura	próbek	paliwa	wynosiła	20°C.	Przyłożone	obciążenie	podczas	współpracy	
kul	wynosiło	200	N.	Przyjęte	obciążenie	było	zatem	o	połowę	mniejsze	od	przyjmowanego	
zwykle	 (zalecanego	w	BN-77/0535-46)	w	badaniach	smarności	olejów	smarowych.	Takie	
obniżenie	 obciążenia	 podczas	 testów	 podyktowane	 było	 innymi	w	 porównaniu	 z	 olejami	
smarowymi	własnościami	ocenianych	paliw	[2,	3].	

Podczas	tego	typu	prób	można	wyróżnić	kilka	rodzajów	obciążeń,	jakim	poddane	są	ele-
menty	testowe,	którymi	są	współpracujące	kulki:
 – obciążenie	nadane	P	–	obciążenie	przyłożone	do	współpracujących	elementów,
 – obciążenie	rzeczywiste	kulek	Przecz, tzn.	obciążenie,	które	występuje	między	dolnymi	kul-
kami	a	kulką	górną,	oblicza	się	je	według	rozkładu	sił	w	układzie	regularnego	czworo-
ścianu	Przecz	=	0,408	P,

 – nacisk	właściwy	Pwł,	 tzn.	nacisk,	który	przypada	na	zwiększoną	w	wyniku	zużycia	po-
wierzchnię	styku	kul:

 PwB =
0 52

2

, P
d

gdzie:
d		 –		 średnica	śladu	zużycia	przy	danym	obciążeniu	P,
0,52		–		 współczynnik	przeliczeniowy;

 – obciążenie	skorygowane.

P
PD

d
H

skor =
gdzie:

P		 –		 obciążenie	nadane	[N],
DH		 –	 średnica	odkształcenia	sprężystego	kulki	według	Hertza	przy	danym	obciąże-

niu	statycznym,	można	ją	obliczyć	ze	wzoru:	

DH = 0 08733, P
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Dla	każdej	z	próbek	paliw	wykonano	testy	trwające	15,	30	i	60	minut,	a	dla	każdej	serii	
pomiarów	przeprowadzono	co	najmniej	 trzy	powtórzenia	 testu.	Testy	przy	 różnym	czasie	
trwania	współpracy	kul	wykonano,	aby	zobrazować	zmiany	nacisku	właściwego,	który	przy-
padł	na	zwiększającą	się	w	wyniku	zużycia	powierzchnię	styku	kul.	Po	każdym	z	 testów	
mierzono	średnicę	śladów	tarcia	pozostałych	na	elementach	 testowych.	Pomiary	wykony-
wano	na	mikroskopie	optycznym,	mierząc	średnicę	równolegle	i	prostopadle	do	widocznych	
śladów	tarcia	na	trzech	kulkach	z	danego	testu,	a	następnie	liczono	średnią	arytmetyczną,	
którą	przyjmowano	za	średnią	średnicę	śladu	w	danym	teście	badawczym.	Sposób	pomiaru	
ilustruje	rys.	1,	na	którym	przedstawiono	obraz	śladu	tarcia	na	kulce	w	powiększeniu	oraz	
jego	wymiary.	

Rys.	1.	Widok	śladu	tarcia	na	kulce	i	jego	wymiar	

Fig.	1.	Trace	on	the	test	ball	and	his	width	

4. Własności mieszanek paliw

Przedstawione	poniżej	wyniki	pomiarów	wskazują	zróżnicowanie	ocenianych	własności	
czystego	oleju	napędowego,	tłoczonego	oleju	rzepakowego	i	ich	mieszanek.

Różnica	 pomiędzy	 gęstością	 oleju	 napędowego	 i	 oleju	 rzepakowego	 kształtuje	 się	 na	
poziomie	10%.	Przy	małych	domieszkach	oleju	rzepakowego	gęstość	wzrasta	nieznacznie,	
przy	9%	jego	dodatku	otrzymane	paliwo	charakteryzuje	się	gęstością	845	kg/m3	–	co	obra-
zuje	rys.	2.	Dla	porównania	olej	napędowy	wykorzystany	do	sporządzenia	mieszanek	miał	
gęstość	równą	829	kg/m3.	Znacznie	bardziej	istotne	różnice	dają	się	zauważyć	w	przypadku	
lepkości.	Olej	rzepakowy	ma	wysoką	lepkość,	z	pomiarów	wynika,	iż	przewyższa	ona	ponad	
20-krotnie	lepkość	oleju	napędowego.	Podczas	gdy	lepkość	oleju	napędowego	w	tempera-
turze	20°C	wynosi	4,5	mPa	s,	to	tłoczonego	oleju	rzepakowego	wynosi	74	mPa	s.	Dla	9%	
mieszaniny	wzrost	lepkości	można	ocenić	na	poziomie	kilku	procent,	wynosiła	ona	bowiem	
dla	tej	mieszaniny	5,5	mPa	s,	jak	jest	to	widoczne	na	wykresie	rys.	3.

Podsumowując	 przestawione	 wyniki	 obrazujące	 własności	 mieszanin	 świeżego	 oleju	
rzepakowego	z	olejem	napędowym,	można	stwierdzić,	iż	o	ile	sam	surowy	olej	rzepakowy	
lepkością	znacznie	odbiega	od	paliw	ropopochodnych,	 to	 jego	mieszaniny	z	olejem	napę-
dowym	mają	własności	zbliżone	do	powszechnie	stosowanych	paliw	takich,	czy	też	estrów	
metylowych	wyższych	kwasów	tłuszczowych.	



284

Rys.	2.	Wyznaczona	gęstość	mieszanek	oleju	napędowego	i	oleju	rzepakowego

Fig.	2.	Density	of	the	tested	fuel	blends	

Rys.	3.	Zmiana	lepkości	paliwa	wraz	ze	wzrostem	zawartości	oleju	rzepakowego

Fig.	3.	Fuel	blend	viscosity	plotted	against	rape	oil	percentage	

Testy	wykonane	na	aparacie	czterokulowym	potwierdzają	dobre	właściwości	smarne	oce-
nianych	paliw	z	dodatkiem	surowego	oleju	rzepakowego.	Wielkości	śladów,	które	pozostały	
na	kulkach,	są	mniejsze	w	ich	przypadku	o	niemal	15%	(przy	9-procentowym	dodatku	oleju	
rzepakowego)	w	porównaniu	z	czystym	olejem	napędowym,	a	już	3-procentowy	dodatek	po-
woduje	zmniejszenie	śladu	o	około	5%.	Podane	szacunki	oparte	są	na	wynikach	uzyskanych	
w	próbie	60-minutowej.	Różnice	zmierzonych	wielkości	śladów	przy	krótszym	czasie	prób	
na	poziomie	1	do	2%	praktycznie	mieszczą	się	w	granicach	błędu.	Nawet	jednak	już	przy	
tak	krótkim	czasie	próby	widać,	że	współpraca	w	testowym	węźle	odbywała	się	przy	śred-
nim	nacisku	właściwym	większym	od	10	do	25%.	Będzie	on	największy	dla	najmniejszego	
wymiaru	śladu	zużycia,	co	ma	miejsce	dla	mieszaniny	oleju	napędowego	i	9-procentowego,	
największego	z	ocenianych,	dodatku	tłoczonego	oleju	rzepakowego.	
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Zestawienie	 dla	 poszczególnych	 prób	 średnich	wymiarów	 śladów	 zużycia	 oraz	 odpo-
wiadającemu	im	obciążeniu	właściwemu,	które	przypada	na	zwiększoną	w	wyniku	zużycia	
powierzchnię	styku	kul	i	obrazuje	skalę	zmiany	obciążenia	jednostkowego	na	powierzchni	
kontaktu	elementów	testowych,	przedstawiono	kolejno	na	rys.	3	i	rys.	4.	Wraz	z	wydłuże-
niem	czasu	 testu	 różnice	 pomiędzy	poszczególnymi	mieszaninami	 stają	 się	wyraźniejsze.	
Przyjęcie	 zalecanego	 zwykle	 całkowitego	 czasu	 próby	 na	 sześćdziesiąt	minut	można	 po-
twierdzić	jako	całkowicie	wystarczające.	

Rys.	4.	Średni	wymiar	śladu	na	kulkach	po	testach

Fig.	4.	Mean	width	of	the	trace	on	the	balls	after	test	

Rys.	5.	Średni	nacisk	właściwy	na	powierzchni	kul	podczas	prób

Fig.	5.	Mean	specific	pressure	on	the	ball	surface	during	test	
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5. Wnioski

Olej	 rzepakowy	 uzyskiwany	w	 procesie	 tłoczenia	 z	 nasion	 rzepaku	wieloma	 cechami	
zbliżony	jest	do	tradycyjnie	stosowanych	paliw	ciekłych,	jednak	charakteryzuje	się	wielo-
krotnie	wyższą	lepkością,	co	stanowi	istotną	przeszkodę	w	wykorzystaniu	go	w	czystej	po-
staci.	Jako	mieszaniny	z	olejem	napędowym	jest	alternatywą	dla	paliw	ropopochodnych,	jak	
również	estrów	oleju	rzepakowego	z	uwagi	na	energochłonność	i	koszty	takiego	przerobu	
oleju	surowego.

Z	wykonanych	pomiarów	można	wnioskować,	iż	nawet	mały	dodatek	nieprzetworzonych	
olejów	roślinnych	wpływa	korzystnie	na	własności	smarne	paliw.	Czysty	olej	napędowy	wy-
kazuje	się	natomiast	najsłabszymi	własnościami	smarnymi	w	porównaniu	z	pozostałymi	ba-
danymi	paliwami.	Paliwa	będące	mieszaninami	oleju	napędowego	i	surowego	oleju	rzepako-
wego	mogą	zapewnić	odpowiednie	smarowania	ruchomym	częściom	aparatury	wtryskowej	
i	z	tego	punktu	widzenia	z	powodzeniem	mogą	być	wykorzystywane	do	zasilania	silników	
o	zapłonie	samoczynnym.	

Dodatkowo	należy	zwrócić	uwagę,	 iż	opisane	wyniki	 testów	wykonanych	na	aparacie	
czterokulowym	uzyskane	zostały	przy	zmienionych	parametrach	 testów	w	zakresie	zasto-
sowanych	obciążeń	w	porównaniu	z	warunkami	zalecanymi	przy	badaniach	olejów	smaro-
wych.	Jak	się	wydaje,	z	uwagi	na	gorsze	własności	smarne	paliw	i	obciążenia	występujące	
w	zespołach	smarowanych	tymi	paliwami,	taka	zmiana	parametrów	testów	stwarza	właściw-
sze	warunki	współpracy	testowych	elementów	podczas	badań.
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