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SŁOWO WSTĘPNE 

Książka Metodyka testowania paliw żeglugowych w rzeczywistych warunkach pracy 
silnika o zapłonie samoczynnym stanowi pewną propozycję programu realizacji badań 
energetycznych, emisyjnych i strukturalnych skutków zastosowania nowego rodzaju paliw 
ciekłych, niskosiarkowych, tzw. modyfikowanych, do zasilania silników okrętowych. Tego 
typu badania należy przeprowadzać w warunkach laboratoryjnych, na specjalnie do tego 
celu przystosowanych stanowiskach silnikowych, bezpośrednio przed wdrożeniem pro-
dukowanego paliwa do eksploatacji na statkach morskich. Uzyskane wyniki badań labo-
ratoryjnych stanowią – zarówno dla armatorów, jak i dla producenta testowanego paliwa 
– wstępną informację na temat przewidywanego funkcjonowania zasilanych nim obiektów 
rzeczywistych w eksploatacji.

Autor oddaje w ręce potencjalnego Czytelnika vademecum zawierające, oprócz pod-
staw teoretycznych bilansowania procesów energetycznych w silnikach o zapłonie samo-
czynnym, również szczegółową charakterystykę systemu diagnozującego, umożliwiają-
cego obserwację procesu roboczego realizowanego w silniku badawczym w aspekcie jego 
sprawności cieplnej, a także emisji związków szkodliwych, w tym toksycznych, w spali-
nach wylotowych.  

Szczególne miejsce poświęcono metodom diagnostycznym optoelektronicznym: ter-
mowizyjnym, endoskopowym, mikroskopowym i analizy ruchu (slow motion), które dają 
możliwość identyfikacji stanu technicznego przestrzeni roboczej silnika oraz par precy-
zyjnych jego aparatury wtryskowej przed przeprowadzeniem całego programu testowania 
nowego rodzaju paliwa żeglugowego i po jego zakończeniu. 

Podstawą analizy merytorycznej zarejestrowanych wyników badań eksperymental-
nych silnika są unormowane wartości parametrów diagnostycznych, wyznaczane przy 
zastosowaniu metod badań operacyjnych, które stanowią punkt wyjściowy dla opraco-
wania rankingu jakości użytkowej: energetycznej i emisyjnej testowanych paliw żeglugo-
wych, zgodnie z przyjętymi kryteriami jakościowymi takiej oceny. 

Inteligencja polega nie 
tylko na wiedzy,

ale także na 
umiejętności zastosowania

wiedzy w praktyce.



6 Słowo wstępne 

Materiałami źródłowymi wykorzystanymi przy pracach nad niniejszą książką były 
sprawozdania z realizacji projektu badawczego nr RX-10/2017 współfinansowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej w Gdańsku, który 
umożliwił zbudowanie stanowiska silnikowego odpowiednio przysposobionego do pro-
wadzenia testów paliwowych. Wykorzystano również raporty z prac badawczo-usługo-
wych, wykonywanych na zlecenie koncernu paliwowego Grupa LOTOS SA, w zakresie 
testowania nowo produkowanych paliw żeglugowych. Autor dziękuje kierownictwu obu 
instytucji za wsparcie finansowe i ma nadzieję, że opublikowanie wytypowanych wyników 
badań zaowocuje szybkim i skutecznym wdrożeniem już przetestowanych paliw żeglugo-
wych do zasilania silników okrętowych eksploatowanych przez krajowych i zagranicznych 
armatorów statków morskich.

W tym miejscu autor chciałby też podziękować współpracownikom z kierowanego przez 
niego zespołu diagnostycznego, w szczególności dr. Jackowi Rudnickiemu i dr. Konradowi 
Marszałkowskiemu, za pomoc w realizacji prowadzonych badań naukowych oraz udostęp-
nienie swoich wyników pomiarowych.

Zbigniew Korczewski

W publikacji umieszczono kody QR odsyłające do filmów przygotowanych przez 
autora w laboratorium Politechniki Gdańskiej:
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