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WYBRANE PROBLEMY ZASILANIA SILNIKÓW DIESLA
NISKO PRZETWORZONYM OLEJEM RZEPAKOWYM
THE SELECTED PROBLEMS OF FEEDING DIESEL ENGINES
WITH LOW-PROCESSED RAPE OIL
Przedstawiono własności nisko przetworzonego (tzw. surowego) oleju rzepakowego pod kątem
stosowania do napędu silników spalinowych. Opracowano koncepcję układu dwupaliwowego
dzięki, któremu możliwa jest prawidłowa praca silnika zasilanego olejem rzepakowym. Zaprezentowano dotychczasowe wyniki badań trakcyjnych i laboratoryjnych. Wskazano na problemy
techniczne i prawne stosowania oleju rzepakowego do napędu pojazdów.
Słowa kluczowe: paliwa alternatywne, silniki spalinowe, charakterystyka zewnętrzna,
eksploatacja
The properties of low-processed (the so called ‘raw’) rape oil in view of its use for combustion
engines feeding were presented. A concept of a bi-fuel system was worked out enabling the
correct working of an engine fed with rape oil. The results obtained so far in traction and
laboratory tests were presented. The technical and legal issues connected with rape oil use for
vehicle driving were pointed out.
Keywords: alternative fuels, combustion engines, external characteristics, exploitation

1. Wprowadzenie

1. Introduction

Zagadnienie wykorzystania oleju rzepakowego
do napędu silników pojazdów samochodowych należy analizować w czterech aspektach: technicznym,
ekologicznym, geopolitycznym, ekonomiczno – społecznym.
Kwestie techniczne wymagają opracowania
takiej konstrukcji układów paliwowych, aby możliwe było prawidłowe spalanie oleju poddanego jak
najmniejszej liczbie zabiegów uszlachetniających,
gdyż ma to wpływ na ekonomikę całego przedsięwzięcia. Estryfikacja oraz inne zabiegi chemiczne,
którym poddawany jest olej przeznaczony do celów
„trakcyjnych” są energochłonne, a zatem kosztowne.
Dlatego też ważkie wydają się prace zmierzające w
kierunku spalania oleju otrzymywanego bezpośrednio
z tłoczni.
Zagadnienia proekologiczne związane z olejem
rzepakowym jako paliwem są uzasadnione: bardzo
dobrą biodegradowalnością, zerową emisją związków
siarki w spalinach, niską zawartością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w spalinach,
niską emisją niespalonych węglowodorów oraz
zmniejszeniem zadymienia spalin.
Aspekty geopolityczne stosowania oleju rzepakowego jako paliwa wynikają ze światowych problemów

The problem of rape oil use for automobile engines
driving should be analysed in four aspects: technical,
ecological, geo-political and socio-economic.
The technological demands call for such a construction of fuel systems which enables the correct
combustion of the possibly rawest oil, since the
economy of the whole enterprise relies on that. Esterification and other chemical processes applied to
‘traction purposes’ oil are highly energy-consuming
and consequently expensive. That is why research
aiming at the combustion of oil obtained straight
from the press seems to be significant.
Pro-ecological character of using rape oil as fuel
is well-grounded by: very good bio-degradability,
zero emission of sulphur compounds, low contents of
polynuclear aromatic hydrocarbons in exhaust gases,
low emission of unburnt hydrocarbons and lower
smokiness of exhaust gases.
Geo-political aspects of rape oil use as fuel are
involved with the world problems concerning oil fuels. On the one hand this raw material’s resources are
already substantially exploited, on the other hand the
oil fuels market is strongly influenced by politics. Application of rape oil results in a certain independence
as well as renewability of the energy source.
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z paliwami ropopochodnymi. Z jednej strony zasoby
surowca są już mocno nadwerężone, natomiast z drugiej strony rynek paliw ropopochodnych jest silnie
zależny od polityki. Stosowanie oleju rzepakowego
zapewnia swoistą niezależność oraz odnawawialność
źródła energii.
Specyfika gospodarki naszego kraju sprawia, że
dużą rolę odgrywa czynnik ekonomiczno – społeczny.
Warunkiem jakichkolwiek działań ukierunkowanych
na wdrażanie biopaliw jest opłacalność przedsięwzięcia, która jest oczywista, gdyż olej rzepakowy jest
o połowę tańszy od oleju napędowego. Ponadto stosowanie oleju do napędu pojazdów nakręca koniunkturę
w gospodarce rolnej, a tym samym rozwiązuje problemy producentów związane z opłacalnością produkcji
oraz ze zbytem.

Due to the specific character of our country’s
economy, an important role is played by the socioeconomic factor. Any action towards application of
biofuels has to be economically efficient, which in
case of rape oil is quite obvious as it is twice cheaper
than engine oil. Moreover, the use of oil for vehicle
driving boosts the agricultural sector’s economy and
thus solves the problems of producers connected with
the economic efficiency of production and demand
for their crops.

2. Cel i zakres

2. Aim and scope

Celem prezentowanych badań jest empiryczna
ocena możliwości zasilania silnika o zapłonie samoczynnym olejem rzepakowym otrzymywanym
bezpośrednio z tłoczni. Nowatorskie ujęcie problemu
polega na wdrożeniu koncepcji silnika dwupaliwowego i przeprowadzeniu badań w zakresie wpływu
zasilania olejem rzepakowym na parametry silnika
oraz na jego trwałość.
Zakres prowadzonych prac jest szeroki i obejmuje
badania trakcyjne ciągników rolniczych i samochodu
osobowego oraz badania laboratoryjne silnika samochodu dostawczego oraz ciągnika rolniczego.

The presented research aims at an empirical
evaluation of a possibility of feeding a self-ignition
engine with rape oil obtained straight from the press.
The pioneer character of this concept consists in an
endorsement of a bi-fuel engine and testing an influence of rape oil feeding on an engine’s parameters
and its durability.
The scope of investigations is wide and includes
traction tests on agricultural tractors and an automobile as well as laboratory tests on an engine of a van
and an agricultural tractor.

3. Metodyka badań

3. Research methods

Badaniami trakcyjnymi objęto: ciągniki Ursus C360 (rys.1), Ursus 902 (silnik Z 8401) (rys.2), oraz
samochód Volkswagen Golf (silnik 1600) (rys.3).
Badaniami laboratoryjnymi objęto silniki 4c90 oraz
silnik ciągnika Ursus C-360.
Metodyka badań obejmuje badania eksploatacyjne w warunkach typowego użytkowania pojazdów
oraz wykonanie charakterystyk porównawczych dla
silnika zasilanego olejem napędowym i olejem rzepakowym

Traction tests were carried out on: tractors Ursus
C-360 (Fig. 1), Ursus 902 (engine Z84010 (Fig. 2),
and an automobile Volkswagen Golf (engine 600)
(Fig. 3). Laboratory tests were carried out on engines
4c90 and an engine of a tractor Ursus C-360.
The applied methods involve exploitation tests
in the conditions of the typical work of a vehicle as
well as making out the comparative characteristics
for engines fed with engine oil and those fed with
rape oil.

4. Istota zasilania silnika nisko przetworzonym olejem rzepakowym

4. Feeding an engine with low-processed rape oil

Własności fizykochemiczne oleju rzepakowego
są dla większości parametrów zbliżone do własności
oleju napędowego (tab.1)
Jak wynika z danych zawartych w tab. 1 istnieje
parametr, który szczególnie uniemożliwia prawidłowe
zasilanie silnika nisko przetworzonym olejem rzepakowym. Tym parametrem jest lepkość, która w tempe-

Physical and chemical properties of rape oil are
for a majority of parameters similar to those of engine
oil (Table 1).
As Table 1 data show, there exists a parameter
which especially prevents the correct engine feeding
with low-processed rape oil. The parameter in question is viscosity, which at 40’C is about twelve times
higher for rape oil than for engine oil.
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Rys. 1. Widok dwupaliwowego układu zasilania silnika
ciągnika Ursus C-360
Fig. 1. View of a bi-fuel feeding system of an engine in a
tractor Ursus C-360

Rys. 2. Widok dwupaliwowego układu zasilania silnika
ciągnika Ursus 902
Fig. 2. View of a bi-fuel feeding system of an engine in a
tractor Ursus 902

Rys. 3. Widok dwupaliwowego układu zasilania silnika
samochodu Volkswagen Golf
Fig. 3. View of a bi-fuel feeding system of an engine in an
automobile Volkswagen Golf

raturze 400C jest około dwunastokrotnie większa dla
oleju rzepakowego niż dla oleju napędowego.
Tak duża różnica lepkości nie tylko czyni niemożliwym rozruch silnika w temperaturze około 50C
lecz także uniemożliwia prawidłową pracę aparatury
wtryskowej w wyższych temperaturach. Duża lepkość
zwiększa średnice kropel wtryskiwanego paliwa, powoduje dużą penetrację strugi oraz osiadanie paliwa
na ściankach cylindra. Nieoptymalne warunki spalania
powoduję wzrost zadymienia spalin oraz przenikanie
niespalonego oleju rzepakowego do oleju smarowego. Praca silnika nie jest możliwa, gdyż podnosi się
temperatura w obiegu a olej smarowy traci swoje
własności. Ponadto następuje „koksowanie” wtryskiwaczy oraz powstają duże ilości nagaru w komorze spalania. Takie warunki pracy prowadzą bardzo
szybko do uszkodzenia silnika.
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Such a big viscosity difference not only makes it
impossible to start an engine at about 5’C but also does
not allow for the correct work of the injection system
in higher temperatures. High viscosity enlarges the
diameters of the injected fuel drops, causes high jet
penetration and results in forming fuel sediments on he
cylinder’s walls. Non-optimal combustion conditions
result in the growth of exhaust gases smokiness and
penetrating of the unburnt rape oil to lubricating oil.
The work of an engine is stopped as the circulation
temperature rises and the lubricating oil loses its
properties. Moreover, the ‘coking’ of the injectors
follows and large quantities of nagar are formed in
the combustion chamber.
These working conditions immediately lead to
engine damage.
However, rape oil is characterized by strong viscosity dependency on temperature (Fig. 4). This very
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Tab.1. Wybrane parametry oleju rzepakowego i oleju napędowego
Table 1. The selected parameters of rape oil and engine oil
Parametr
Parameter

Olej rzepakowy*
Rape oil*

Olej napędowy
Engine oil

Gęstość w temp.150C [kg/m3]
Density at 15 ‘C [kg/m3]
(PN-EN ISO 12185:2002)

918,3

min. 820-max. 845
(Wg PN-EN 590:2005(U))

Lepkość kinematyczna [m2/s]
Kinematic viscosity [m2/s]
(PN-EN ISO 3104:2004)

36,09

min. 2,00 – max. 4,50
(Wg PN-EN 590:2005(U))

Smarność w temp.60oC [μm]
Lubrication ability at 60’C [μm]
(PN-EN ISO 12156-1:2001)

144

max. 460
(Wg PN-EN 590:2005(U))

Wartość opałowa [MJ/kg]
Fuel value [MJ/kg]

38

42-44

78
12
10
0

87
12,8
0
0,2

0,07

0

41

45-50

Skład elementarny [%]
Element contents [%]
C
H
O
S
Zawartość wody [% mas.]
Water contents [% mas.]
Liczba cetanowa LC
Cetane number LC
* - olej rzepakowy z tłoczni KUŹNIAR
* - rape oil from the press KUŻNIAR

Olej rzepakowy ma jednak silną zależność lepkości od temperatury (rys. 4). Właśnie ta cecha jest
podstawą opracowania układu dwupaliwowego,
który eliminuje wszystkie wymienione uprzednio
niekorzystne zjawiska.
Silnik dwupaliwowy pracuje według koncepcji
polegającej na tym, że rozruch następuje na oleju
napędowym. Po osiągnięciu przez ciecz chłodzącą
temperatury około 800C następuje przełączenie na
zasilanie olejem rzepakowym, który jest podgrzewany w wymienniku ciepła ogrzewanym przez ciecz
chłodzącą. Konstrukcja wymiennika musi zapewniać
osiągniecie przez olej rzepakowy temperatury około
700C. Przed wyłączeniem silnika należy przełączyć
do na zasilanie olejem napędowym i uwzględnić konieczność „wypalenia” ilości oleju znajdującej się w
pompie wtryskowej.
Koncepcję układu dwupaliwowego prezentuje
schemat przedstawiony na rys.5, natomiast układy
dwupaliwowe zabudowane w pojazdach przedstawiają rys.1, rys. 2, rys.3.
Silnik ciągnika Ursus C-360 wyposażono, ze
względu na nietypową konstrukcję układu chłodzenia,
w wymiennik specyficznej konstrukcji (rys.6).

characteristics lies at the basis of the bi-fuel system
concept, which eliminates all the above-mentioned
drawbacks.
A bi-fuel engine works according to the idea of
starting it with engine oil. After the cooling liquid
reaches circa 80’C, the engine is switched to feeding
with rape oil , heated in the heat converter by the
cooling liquid. The converter’s construction must
make it possible for the rape oil to reach the temperature of about 70’C. Before the engine is turned off
it should be switched to engine oil feeding, with the
possibility of ‘burning out’ all the oil present in the
injection pump.
The concept of a bi-fuel system is presented on
the draft in Fig. 5, and the bi-fuel systems built into
vehicles are presented in Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3.
The engine of an Ursus - C360 tractor, because of
its unique cooling system construction, was equipped
with a specially constructed converter (Fig. 6).
Both in an engine of the Ursus 902 tractor (engine
Z 8401) and in an engine of the VW Golf car similarly
constructed converters were applied (Fig. 7).
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Rys. 4. Zależność lepkości oleju rzepakowego od temperatury
Fig. 4. Dependency of rape oil viscosity on temperature

Rys. 5. Schemat blokowy układu dwupaliwowego
Fig. 5. A block draft of the bi-fuel system

Rys. 6. Wymiennik ciepła typu woda-olej rzepakowy ciągnika Ursus C-360
Fig. 6. A heat converter of the water - rape oil type in the
Ursus C - 360 tractor

Rys. 7. Konstrukcja i umieszczenie wymiennika ciepła w
ciągniku Ursus 902
Fig. 7. Construction and localization of a heat converter in
the Ursus 902 tractor

Natomiast w silniku ciągnika Ursus 902 (silnik
Z 8401) oraz w silniku samochodu VW Golf zastosowano wymienniki o zbliżonej konstrukcji (rys. 7).
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5. Charakterystyka silnika zasilanego nieprzetworzonym olejem rzepakowym

5. The characteristics of an engine fed with crude
rape oil

Celem precyzyjnego określenia wpływu rodzaju
paliwa na parametry silnika wykonano charakterystykę porównawczą (rys. 8) dla silnika 4C90 zasilanego
olejem napędowym oraz olejem rzepakowym o parametrach przedstawionych w tab. 1.
Silnik 4c90 pracował w układzie dwupaliwowym,
temperatura oleju rzepakowego na wejściu do pompy
wtryskowej wynosiła około 800C. Do podgrzewania
oleju rzepakowego zastosowano wymiennik ciepła
o konstrukcji analogicznej do wymiennika przedstawionego na rys. 7.

In order to precisely define an influence of a fuel’s kind on an engine’s parameters a comparative
characteristics was worked out (Fig. 8) for the 4C90
engine fed with engine oil and fed with rape oil of the
parameters as in Table 1.
The 4C90 engine worked in a bi-fuel system, the
temperature of rape oil entering the injection pump
was circa 80’C. The rape oil was heated by a heat
converter constructed analogically to the converter
presented in Fig. 7.

Rys. 8. Charakterystyka porównawcza dwupaliwowego silnika 4c90
Fig. 8. A comparative characteristics of the bi-fuel engine 4C90

6. Wyniki analizy i dyskusja

6. Results of the analysis and discussion

Wszystkie pojazdy badane w warunkach trakcyjnych nie wykazują (w subiektywnej ocenie eksploatujących) zmiany parametrów trakcyjnych przy
zasilaniu olejem rzepakowym. Okresowa kontrola
wtryskiwaczy nie wykazuje odkładania się laków
na końcówkach. Występuje zwiększone o około
8% zużycie oleju rzepakowego. Zadymienie spalin
utrzymuje się na poziome właściwym dla sprawnego
silnika.

None of the vehicles tested in traction conditions
show (according to the subjective evaluation by their
users) any change of the traction parameters while
fed with rape oil. Periodic control of injectors does
not detect any depositing of wax on the ends. The
consumption of rape oil is about 8% higher. Exhaust
fumes smokiness stays at the proper level for an efficient engine.
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Samochód osobowy (eksploatowany przez autora
artykułu) przejechał dotychczas 15 tys. km natomiast
ciągniki (eksploatowane w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Ożańsku)
przepracowały po około 500 motogodzin.
Olej rzepakowy odznacza się większą agresywnością w odniesieniu do elementów wykonanych z miedzi; zauważalny jest nalot na miedzianych rurkach
wymiennika. Problemy związane z destrukcyjnym
działaniem oleju rzepakowego na elementy gumowe
i polimerowe dotychczas nie zostały ujawnione; przewody i uszczelnienia wykazują szczelność.
Niedogodnością wynikającą z faktu zasilania silnika nisko przetworzonym olejem rzepakowym jest
konieczność częstszej wymiany filtrów paliwowych.
Trudno mówić na chwilę obecną o tym zjawisku jako
o typowym, gdyż występują duże rozbieżności w czystości i jakości oleju dostarczanego przez różnych
producentów. Przykładowo olej z tłoczni Kuźniar
miał zerową zawartość wody i niską zawartość fosforu (nie występowały problemy z utartą sprawności
filtrów) natomiast olej z tłoczni Fus zawierał około
8% wody, 500 ppm fosforu i powodował intensywną
korozję miedzi oraz konieczność częstej wymiany
filtrów paliwa.
Badania trakcyjne są zbieżne z badaniami laboratoryjnymi. Z charakterystyki porównawczej (rys. 8)
wynika, że w niewielkim zakresie zmniejsza się moc
silnika w zakresie prędkości maksymalnych, moment
obrotowy ulega obniżeniu, zużycie paliwa jest większe o około 10%, natomiast niewielkiemu obniżeniu
ulega zadymienie oraz temperatura spalin. Większe
zużycie paliwa przy jednoczesnym spadu temperatury spalin i ich zadymienia można tłumaczyć znaczną
ilością tlenu zawartego w paliwie.

The automobile (used by the author of this paper)
has so far made 15 thousand km, and the tractors
(exploited at the Experimental Station of Plant
Growing and Acclimatization in Ożańsk) have been
working for about 500 driving hours each. Rape oil
is characterized by higher aggression level in relation
to elements made of copper; the copper converter tubes are covered with a noticeable coating. Problems
connected with the destructive effects of rape oil on
rubber and polymer elements have not been revealed
so far; wires and seals are tight.
A drawback of feeding an engine with low-processed rape oil is the necessity of a more frequent
change of fuel filters. This phenomenon can hardly be
described as typical at present, as purity and quality
of oil from various producers differs very much. For
instance oil from the Kużniar press contained no water
and only small quantity of phosphorus (it did not cause
any problems concerning filters efficiency), and oil
from the Fus press contained about 8% water, 500 ppm
phosphorus and caused intensive copper corrosion and
the necessity of frequent filter change.
The traction tests have given similar results to the
laboratory tests. The comparative characteristics (Fig.
8) has shown that an engine’s power drops insignificantly in the maximum velocities range, the torque
decreases, fuel consumption increases by about 10%,
and there is a small decrease in smokiness and exhaust
fumes temperature. A higher fuel consumption simultaneous to the drop in the exhaust fumes temperature
and their smokiness can be explained by a significant
quantity of oxygen contained in the fuel.

7. Podsumowanie i wnioski

7. Conclusions

Przeprowadzone dotychczas badania dowodzą, że
możliwe jest stosowanie do napędu silników spalinowych nisko przetworzonego (tzw. surowego) oleju
rzepakowego. Warunkiem koniecznym dla prawidłowej pracy silnika jest wyposażenie do w dwupaliwowy
układ zasilania zapewniający rozruch silnika na oleju
napędowym oraz podgrzanie oleju rzepakowego do
odpowiedniej temperatury. Aspekty techniczne
i wstępne doświadczenia eksploatacyjne wskazują
na możliwość szerokiego wdrożenia prezentowanej
koncepcji. Aby wykluczyć przypadkowość otrzymywanych wyników należy przeprowadzić jeszcze
szereg badań trakcyjnych mających charakter badań
trwałościowych.
Wydaje się jednak, że poważniejszym problemem
od zagadnień technicznych jest właściwe unormowanie sytuacji prawnej, gdyż na chwilę obecną wszelkie

The research conducted so far has proved that it is
possible to use a low-processed (the so-called ‘crude’)
rape oil to drive combustion engines. A necessary condition for an engine’s correct work is to equip it with
a bi-fuel feeding system, enabling an engine’s start
on Diesel oil and heating rape oil to a proper temperature. The technical aspects and initial exploitation
experiments point out at an ability of a wide application of the presented concept. In order to rule out any
random character of the obtained results a number of
traction tests should follow in order to complete the
endurance evaluation.
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substancje stosowane do napędu pojazdów są paliwami i jako takie powinny podlegać opłatom skarbowym
przewidzianym dla paliwa. W myśl powyższego wywodu „przestępstwo” popełnia rolnik, który z własnego rzepaku otrzymuje olej, którym następnie napędza
ciągnik pracujący w jego gospodarstwie.
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