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Abstract: A single fuel policy consists to using standard fuel for aircraft engines 

for land combat vehicles, engineering vehicles, and aggregates. The second 

element of the idea is analogous to introducton of one fuel for Navy aircraft 

engines and for diesel and turbine engines of combat and auxiliary ships. This 

paper presents comparison of selected parameters of jet fuels, diesel fuels and 

marine fuels, which may affect operation of military equipment. Also shown is the 

target model of fuel distribution in the armed forces, which could operate upon full 

implementation of single fuel concept. 
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Streszczenie: Koncepcja jednolitego paliwa pola walki polega na zastosowaniu 

paliwa przeznaczonego standardowo do silników statków powietrznych do 

zasilania silników lądowego sprzętu bojowego i inżynieryjnego, pojazdów oraz 

agregatów. Drugim elementem koncepcji jest analogiczne wprowadzenie jednego 

paliwa do silników statków powietrznych będących na wyposażeniu marynarki 

wojennej oraz do silników wysokoprężnych i turbinowych na bojowych  

i pomocniczych jednostkach pływających. W niniejszym opracowaniu 

przedstawiono porównanie wybranych właściwości paliw lotniczych, olejów 

napędowych oraz paliw morskich, które mogą mieć wpływ na eksploatację sprzętu 

wojskowego. Pokazano również docelowy model dystrybucji paliw w siłach 

zbrojnych, który mógłby funkcjonować po pełnym wdrożeniu koncepcji jednolitego 

paliwa pola walki. 

Słowa kluczowe: jednolite paliwo pola walki, paliwo lotnicze, olej napędowy, 

paliwo morskie, logistyka  
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1. Wstęp 

Udział Polski w strukturach militarnych NATO wymusza na siłach zbrojnych (SZ) 

dostosowanie się do wymagań oraz procedur funkcjonujących w pakcie. Dotyczy 

to również wspólnej tzw. doktryny paliwowej, określającej m.in. wymagania  

w obszarze wsparcia logistycznego wojsk.  

W ostatnich latach jednym z podstawowych celów związanych z zabezpieczeniem 

zaopatrywania wojsk w paliwo było wdrożenie tzw. koncepcji jednolitego paliwa 

pola walki (tzw. SFC – Single Fuel Concept lub SFP – Single Fuel Policy). 

Uogólniając, założeniem tej koncepcji było zapewnienie możliwości zastosowania 

paliw do turbinowych silników lotniczych (TSL), które już z samej nazwy 

przeznaczone są do zastosowań w silnikach statków powietrznych (SP), również 

do silników wysokoprężnych bojowych i pomocniczych pojazdów lądowych. 

Według przyjętych zasad, zastosowanie takiego rozwiązania miałoby miejsce 

podczas działań bojowych, w warunkach, gdy istnieje uzasadnienie ograniczenia 

asortymentu paliw do wszystkich rodzajów techniki wojskowej.  

Kolejnym krokiem zmierzającym do zmniejszenia liczby rodzajów paliw jest 

wdrożenie podobnej koncepcji w sprzęcie pływającym. Obecnie trwają stosowne 

prace badawcze i wdrożeniowe w niektórych armiach NATO.  

Współczesna armia charakteryzuje się wysokim stopniem zmechanizowania.  

Na wyposażeniu wojska znajdują się ogromne ilości różnego typu pojazdów  

oraz agregatów napędzanych silnikami spalinowymi. W sytuacjach 

nadzwyczajnych zachodzi konieczność bezpośredniego zaopatrzenia tych urządzeń 

w paliwo (napełnienie zbiorników) oraz zabezpieczenie odpowiedniego jego 

zapasu. Uwarunkowania te sprawiają, że w celu zabezpieczenia właściwego 

funkcjonowania wojsk, konieczne jest zagwarantowanie odpowiednio 

rozbudowanej bazy magazynowej i dystrybucyjnej, w której skład wchodzić 

powinny m.in. zbiorniki magazynowe (stacjonarne i polowe), urządzenia 

dystrybucyjno – transportowe (cysterny, cysterny – dystrybutory, rurociągi, 

pompy, itp.). Baza ta ulega zwielokrotnieniu, gdy w celu zabezpieczenia działań 

konieczne jest zapewnienie nie jednego, lecz kilku paliw (paliwa lotniczego, oleju 

napędowego, benzyny silnikowej).  

Dotychczasowy podstawowy asortyment paliw oraz obszar ich zastosowania w SZ 

przedstawiono na rysunku 1. Nie uwzględnia on koncepcji jednolitego paliwa pola 

walki. 

Rozwijająca się mechanizacja armii, wiąże się z wprowadzaniem coraz  

to nowszego i bardziej wyspecjalizowanego uzbrojenia i wyposażenia. Następuje 

istotna zmiana jakościowa w zakresie elektroniki, informatyki, inżynierii 

materiałowej, itp. Jest ona również widoczna w dziedzinie związanej z silnikami  

i stosowanymi w nich paliwami. Zauważalne są pewne tendencje: 

 „dieselizacja” sprzętu, polegająca na zastępowaniu silników z zapłonem 

iskrowym silnikami z zapłonem samoczynnym, co prowadzi do 

sukcesywnego eliminowania z wojska benzyny silnikowej na korzyść oleju 

napędowego, 
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Rys. 1  Zastosowanie podstawowych paliw w SZ RP 

 

 dążenie do wprowadzenia jednolitego paliwa dla wszystkich rodzajów 

mechanicznego sprzętu wojskowego, co ma w efekcie doprowadzić  

do ograniczenia paliw „wojskowych” do jednego paliwa. 

Te dwa zagadnienia są ze sobą powiązane. Stwierdzono, że paliwo lotnicze może 

być elementem wspólnym dla obydwu powyższych koncepcji. Posiada ono 

właściwości, które przy spełnieniu pewnych warunków, mogą zabezpieczyć 

prawidłowe funkcjonowanie zarówno silników SP (zgodnie z przeznaczeniem),  

jak też silników o zapłonie samoczynnym.  

Lotnictwo NATO używa jednak kilku rodzajów paliw do TSL. W siłach 

powietrznych, lotnictwie sił lądowych oraz części lotnictwa marynarki wojennej 

podstawowym jest paliwo o kodzie NATO F-34. Jednakże część samolotów  

oraz śmigłowców marynarki wojennej, która stacjonuje lub tylko ląduje  

na pokładach jednostek pływających, nie może być tankowana tym paliwem.  

Ze względu na bezpieczeństwo podczas magazynowania i dystrybucji musi to być 

paliwo o podwyższonej temperaturze zapłonu. Posiada ono oznaczenie kodowe 

NATO F-44. Z tego też powodu w przypadku koncepcji jednolitego paliwa  

dla marynarki wojennej jako podstawowe powinno być rozważane to właśnie 

paliwo. Słowo rozważane nie zostało użyte przypadkowo, gdyż praktycznie tylko 

w U.S. Navy koncepcja ta jest zaawansowana w stopniu pozwalającym na jej 
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stosowanie. Poniżej zostaną uszczegółowione aspekty zamienności paliw 

lotniczych oraz ich zastosowania jako SFP.    

2. Porównanie wybranych właściwości paliw lotniczych F-44 i F-34 (F-35) 

Zarówno paliwo F-44 jak i paliwa F-35 i F-34 są przeznaczone do zasilania 

silników tego samego typu, czyli silników odrzutowych, turbinowych  

lub turbośmigłowych. Najczęściej SP używane do działań morskich posiadają takie 

same silniki jak te, których używa się nad lądem. Dlatego jest oczywistym,  

że podstawowe właściwości tych paliw są porównywalne. W tabeli 1 

przedstawiono zestawienie podstawowych właściwości powyższych paliw  

(na podstawie porozumień standaryzacyjnych STANAG). 

Z ich analizy widać, że istnieją parametry, którymi paliwa lotnicze różnią się 

zauważalnie (temperatura zapłonu) oraz takie, dla których różnice nie są aż tak 

istotne.  

Tabela 1.  Porównanie podstawowych właściwości paliw F-34, F-35 i F-44. 

Właściwość F-34 F-35 F-44 TS-1 

Gęstość w temp. 15 
o
C, kg/m

3 
775 ÷ 840 788 ÷ 845 min. 780  

(w 20
o
C) 

Skład frakcyjny:     

- 10 % destyluje do temperatury, 
o
C 

max. 205 max. 206 max. 165 

- koniec destylacji, 
o
C max. 300 max. 250 

(98%) 

Temperatura zapłonu, 
o
C min. 38 min. 60  

Temperatura krystalizacji, 
o
C max. -47 max. -46 max. -60 

Lepkość kinematyczna w temp. 

 –20 
o
C, mm

2
/s 

max. 8,0 max. 8,5 
max. 8,0  

(w -40
o
C) 

Wartość opałowa, MJ/kg min. 42,8 min. 43,12 

Zawartość węglowodorów 

aromatycz-nych, %(V/V) 
max. 25,0 max. 22 

Stabilność termiczna (JFTOT):     

- spadek ciśnienia na filtrze, mm 

Hg 

max. 25 - 

- ocena wizualna osadów na rurce  mniej niż 3 - 

Zawartość dodatku 

zapobiegającego krystalizacji 

wody w paliwie, %(V/V) 

0,10 ÷ 0,15 

wg odrębnych 

wymagań 

Przewodność elektryczna, pS/m 

50 ÷ 600 

wg 

odrębnych 

przepisów 

- 

Indeks cetanowy Podawać wartość - 
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Jest też kilka właściwości, dla których wymagane wartości liczbowe  
są identyczne. Ze względu na tak duże podobieństwo paliwa F-34, F-35 i F-44  
są traktowane w stosunku do siebie jako zamienniki. W przypadku konieczności 
zastąpienia paliwa F-44 paliwem F-34 lub F-35 zabronione jest magazynowanie 
tych paliw na pokładach jednostek pływających. Jest to jednak ograniczenie 
wynikające z uwarunkowań bezpieczeństwa pożarowego, a nie ze względu na 
wymagania silników.  
W ostatnim okresie jako zamiennik dopuszczone zostało paliwo produkcji 
rosyjskiej oznaczone symbolem TS-1. Dla porównania jego właściwości 
zamieszczone zostały w ostatniej kolumnie tabeli.  
Na podstawie powyższego zestawienia widać, że w przypadku paliw F-34, F-35  
i F-44 podstawowe właściwości są praktycznie jednakowe. Nieco inne właściwości 
posiada paliwo rosyjskie (TS-1). Jest ono nieco „lżejsze”, o czym świadczy niższa 
gęstość i lepkość oraz przesunięty w kierunku niższych temperatur przebieg 
destylacji. Nieco inny jest również skład grupowy węglowodorów. Różnice te nie 
stanowią jednakże przeszkody w stosowaniu tego paliwa do silników SP będących 
na wyposażeniu armii NATO. Dodatkowym argumentem jest fakt, że przed 
wprowadzeniem paliwa F-35 polskie lotnictwo wojskowe z powodzeniem używało 
paliwa PSM-2, którego właściwości były zbliżone do paliwa TS-1.  

3. Jednolite paliwo pola walki do sprzętu lądowego 

Koncepcja jednolitego paliwa pola walki była przedmiotem realizacji celu Paktu 
Północnoatlantyckiego i była wdrażana w NATO na przełomie XX i XXI wieku. 
Jej założeniem było zastosowanie paliwa do TSL w silnikach wysokoprężnych 
sprzętu lądowego, tzn. sprzętu bojowego (czołgów, transporterów opancerzonych, 
maszyn inżynieryjnych, itp.), samochodów oraz różnego rodzaju agregatów. Ze 
względu na duże podobieństwo właściwości paliwa lotniczego  
i oleju napędowego, taka możliwość jest realna.  
Poniżej przedstawiono kilka porównań wymagań i typowych wartości dla paliw  
do TSL (F-34 i F-35) oraz dla olejów napędowych.   
Na podstawie powyższych danych można zaobserwować niewielkie różnice 
zarówno pomiędzy wymaganiami jak też faktycznie występującymi wartościami 
wybranych parametrów paliw lotniczych (F-34 i F-35) i paliw przeznaczonych 
głównie do silników wysokoprężnych (F-54 i F-75). Można było spodziewać się, 
że zastosowanie paliw lotniczych do silników o zapłonie samoczynnym będzie się 
wiązało z wystąpieniem pewnych problemów eksploatacyjnych. Niższa lepkość 
może powodować zaburzenia procesu rozpylania paliwa przez wtryskiwacze. 
Niecałkowite rozpylenie może prowadzić do niezupełnego spalania. Zwiększona 
zawartość siarki może zakłócać pracę układów kontroli i sterowania procesem 
spalania w nowoczesnych jednostkach napędowych. Niższe wartości parametrów 
zapłonowych (liczby i indeksu cetanowego) mogą wymagać zastosowania 
specjalnych dodatków uszlachetniających do paliwa. Pozytywny będzie natomiast 
wpływ na właściwości niskotemperaturowe. W warunkach eksploatacji zimowej 
uniknie się problemów związanych z rozruchem w niskiej temperaturze otoczenia.  
Pozostałe właściwości i różnice występujące dla rozważanych paliw nie mają  
w zasadzie istotnego wpływu na przebieg ich użytkowania.  
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Lepkość kinematyczna w temp. 40 

o
C 

Rys. 2  Porównanie typowych (t) i wymaganych w dokumentach normalizacyjnych (w) 

wartości lepkości kinematycznej w temperaturze +40
o
C 

 

 
Zawartość siarki, %(m/m) 

Rys. 3  Porównanie typowych (t) i wymaganych w dokumentach normalizacyjnych (w) 

wartości zawwartości siarki 

 

 
Liczba cetanowa 

Rys. 4  Porównanie typowych (t) i wymaganych w dokumentach normalizacyjnych (w) 

wartości  liczby  cetanowej 

nie normuje się 

nie normuje się 
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Indeks cetanowy 

Rys. 5  Porównanie typowych (t) i wymaganych w dokumentach normalizacyjnych (w) 

wartości indeksu cetanowego 

 

 
Gęstość w temperaturze 15

o
C, kg/m

3 

Rys. 6  Porównanie typowych (t) i wymaganych w dokumentach normalizacyjnych (w) 

wartości gęstości w temperaturze 15
o
C 

 

 
CFPP, 

o
C 

Rys. 7  Porównanie typowych (t) i wymaganych w dokumentach normalizacyjnych (w) 

wartości temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) 

nie normuje się 

nie normuje się 

nie normuje się 
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Przeprowadzone badania eksploatacyjne potwierdzają w większości te wnioski. 

Ponadto stwierdzono, że zastosowanie paliwa lotniczego powoduje spadek mocy 

silnika (około 5%), co z kolei powoduje zwiększenie zużycia paliwa. Nie jest  

to jednak znaczący mankament, szczególnie w aspekcie zastosowań wojskowych  

w warunkach szczególnych. Badania eksploatacyjne wykazały jednak, że może 

wystąpić problem z nadmiernym zużywaniem się par precyzyjnych aparatury 

wtryskowej. Paliwo lotnicze może posiadać wprawdzie dodatek smarnościowy  

(przykładem jest paliwo F-34), ale jego ilość jest niewystarczająca. Istnieją różne 

metody zabezpieczenia odpowiedniej smarności. Są one jednak związane  

z koniecznością modyfikacji składu paliwa poprzez: wprowadzenie znacznie 

większej, niż w przypadku paliwa do zastosowań lotniczych, ilości dodatku 

smarnościowego lub dodanie typowego oleju silnikowego (nawet do 3%). Zabiegi 

te powodują jednak, że zmodyfikowane paliwo zmienia na tyle swoje właściwości, 

że nie może być już zastosowane do silnika lotniczego. Stąd też na końcu łańcucha 

dystrybucyjnego następuje wyraźny rozdział paliwa SFC na paliwo do techniki 

latającej oraz paliwo do sprzętu naziemnego.     

4. Jednolite paliwo pola walki do sprzętu pływającego 

Paliwo do turbinowych silników lotniczych o kodzie NATO: F-44  

do niedawna nie było stosowane w Siłach Zbrojnych RP. Na wyposażeniu 

Marynarki Wojennej RP nie było jednostek pływających, które na swoim 

pokładzie posiadałyby statki powietrzne lub możliwość ich lądowania.  

Wraz z wprowadzeniem na wyposażenie fregat rakietowych oraz okrętu 

zabezpieczenia logistycznego, pojawił się problem paliwa lotniczego na pokładzie. 

Wymienione okręty posiadają oddzielną instalację magazynowo – dystrybucyjną, 

pozwalającą na tankowanie śmigłowców morskich na nich stacjonujących  

lub śmigłowców  lądujących w czasie wykonywania różnych zadań. Pojawił się 

jednocześnie kolejny problem eksploatacyjny. Paliwa F-35 i F-34, które są 

powszechnie stosowane przez lotnictwo, w tym również lotnictwo MW,  

nie spełniają warunków stawianych „paliwom morskim”. Przyczyną tego jest zbyt 

niska temperatura zapłonu, co w przypadku konieczności magazynowania  

i dystrybucji paliwa na pokładzie jednostki pływającej, jest niedopuszczalne  

ze względów bezpieczeństwa. Wprowadzenie na pokład paliwa lotniczego, 

przechowywanego w oddzielnych zbiornikach oraz dystrybuowanego oddzielną 

instalacją, spowodowało, że na tak bardzo ograniczonym obszarze i ściśle 

określonym, jakim jest jednostka pływająca, pojawił się kolejny element 

zabezpieczenia logistycznego. Tak więc funkcjonują jednocześnie dwie oddzielne 

instalacje paliwowe: dla zabezpieczenia potrzeb lotnictwa oraz dla zabezpieczenia 

zasilania okrętowych silników napędowych (wysokoprężnych lub turbinowych). 

Tradycyjnie paliwem wykorzystywanym w okrętowych silnikach średnio-  

i szybkoobrotowych jest paliwo typu oleju napędowego (lekki destylat naftowy). 

Idąc zapewne za przykładem wojskowych eksploatatorów sprzętu lądowego, 

którzy wprowadzili w życie tzw. koncepcję jednolitego paliwa pola walki,  
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wg której do zasilania silników pojazdów lądowych stosowane jest wojskowe 

paliwo lotnicze, również w marynarce wojennej podjęto prace zmierzające  

do wprowadzenia paliwa, które bez problemów można byłoby zastosować  

w lotnictwie oraz okrętownictwie.  

Paliwa do turbinowych silników lotniczych na bazie nafty, a takim jest paliwo typu  

F-44, wykazują zbliżone właściwości do tzw. destylatów morskich, czyli paliw 

okrętowych lub olejów napędowych morskich. Mając na względzie ograniczenia 

logistyczne na polu walki i związaną z tym tendencję do unifikacji i ograniczania 

asortymentu płynów eksploatacyjnych (w tym również paliw) stosowanych przez 

siły zbrojne, podjęto działania zmierzające do wprowadzenia koncepcji paliwa 

jednolitego również w marynarce wojennej. Najbardziej zaawansowane są prace 

prowadzone przez U.S. Navy.  

W tabeli 2 przedstawiono „wnioski” z porównania podstawowych właściwości 

paliw: JP-5 (F-44) i F-76 (paliwo F-76 jest podstawowym paliwem stosowanym 

przez jednostki pływające marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych). Jest ono 

bardzo zbliżone do paliwa stosowanego przez MW RP, którym jest paliwo 

okrętowe o kodzie F-75. Porównanie przedstawione poniżej można z powodzeniem 

odnieść do obydwu paliw okrętowych. 

 

Tabela 2. Porównanie właściwości paliwa JP-5 (F-34) w stosunku do paliwa F-76  

Właściwość 

Porównanie właściwości  

JP-5 (F-34) w stosunku  

do właściwości F-76 

Właściwości niskotemperaturowe (temperatura 

krystalizacji / temperatura mętnienia, CFPP) 
lepsze 

Wartość opałowa podobna 

Właściwości samozapłonowe (liczba cetanowa / 

indeks cetanowy) 
podobne 

Zawartość siarki lepsze 

Właściwości smarne podobne 

Stabilność w czasie przechowywania lepsza 

Stabilność termiczna lepsza 

Temperatura zapłonu podobna 

Lepkość kinematyczna podobna 

Śladowa zawartość metali lepsza 

Zawartość zanieczyszczeń lepsza 

 

Jak widać z tabeli 2 w zakresie najistotniejszych w eksploatacji parametrów 

fizykochemicznych, paliwo JP-5 (F-44) posiada właściwości lepsze  

lub porównywalne. Pozwala to na bezpieczne eksploatowanie go w warunkach 

panujących na pokładach jednostek pływających marynarki wojennej. Oprócz 

zastosowania w statkach powietrznych, paliwo to może być używane  
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do okrętowych silników turbinowych i silników wysokoprężnych spotykanych  

na pokładach okrętów (np. w agregatach lub do silników zaburtowych).  

Do niektórych porównań należy odnieść się bardziej krytycznie, gdyż proste 

porównanie wartości liczbowych nie zawsze znajduje swoje przeniesienie  

w eksploatacji. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku zawartości siarki  

oraz smarności. Wydawać by się mogło, że zmniejszona zawartość siarki niesie  

ze sobą wyłączne pozytywy, takie jak: zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska 

związkami siarki znajdującymi się w spalinach, lub mniejsza korozja układów 

wydechowych silników. W rzeczywistości wraz ze spadkiem zawartości siarki  

w paliwie pojawia się problem zmniejszenia smarności. W niektórych 

przypadkach, szczególnie w sprzęcie starszej konstrukcji, pojawia się problem 

nadmiernego zużywania się elementów precyzyjnych układów zasilania paliwem 

(pomp wtryskowych i wtryskiwaczy). Również smarność, choć w tabeli oceniona 

jako „podobna” może przysparzać nieco problemów. Może się okazać, że paliwo 

lotnicze nie zabezpieczy właściwego jej poziomu, wymaganego przez urządzenia 

okrętowe o specyficznej konstrukcji. W takim przypadku konieczne będzie 

wprowadzenie do paliwa przeznaczonego dla jednostek pływających dodatkowej 

porcji dodatku smarnościowego. Spowoduje to jednakże sytuację, że paliwo to nie 

będzie mogło być już zastosowane w lotnictwie. Ponadto może zaistnieć sytuacja, 

że w dość specyficznych warunkach magazynowania paliwa w zbiornikach 

okrętów, gdzie istnieje znacznie wyższa obecność wilgoci i silniejsze jej 

oddziaływanie, mogą wystąpić zjawiska wytrącania się dodatków 

eksploatacyjnych. Może to prowadzić do powstawania osadów przy jednoczesnym 

pogorszeniu się pierwotnych właściwości smarnych.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że paliwo lotnicze ma znacznie lepsze 

właściwości niskotemperaturowe. Nie ma to aż tak wielkiego znaczenia  

w warunkach eksploatacji, gdyż w zbiornikach jednostek pływających, 

znajdujących się najczęściej poniżej poziomu wody, panuje temperatura, która nie 

powinna powodować zmiany płynności paliwa, lecz jest to bardzo istotne  

w procesie magazynowania i dystrybucji paliwa w warunkach zimowych,  

gdy w podczas tankowania w mroźnych warunkach otoczenia, może dojść  

do zakłóceń podczas przetłaczania produktu.  

Ze względu na to, że paliwa lotnicze spełniają w samolotach również funkcję 

medium chłodzącego, stąd automatycznie ich większa wytrzymałość  

na działanie wysokich temperatur. Polepsza to w sposób istotny jakość paliwa  

i zabezpiecza przed nadmiernym jego starzeniem.  

Wprowadzenie w życie koncepcji jednolitego paliwa w marynarce wojennej  

ma również swoje wady. Podstawową wadą natury eksploatacyjnej jest to, że choć 

lepkość jest porównywalna, to w niższych zakresach jej wartości, może nastąpić 

niewłaściwe rozpylenie strugi paliwa przez wtryskiwacze. Będzie  

to przyczyną niezupełnego spalania, spadku mocy i pojawienia się nadmiernego 

dymienia. Zjawisko to można zniwelować przez odpowiednią regulacje aparatury 

wtryskowej. Ze względu na bardzo różnorodną i czasami skomplikowaną 
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konstrukcję silników okrętowych, może to wiązać się to z koniecznością 

wykonania wielu pracochłonnych działań.  

Istnieje jeszcze jeden aspekt, który wprawdzie nie ma wiele wspólnego  

z techniką, lecz może w sposób istotny ograniczyć postęp prac. Jest to aspekt 

finansowy. Paliwa lotnicze mają wyższą cenę, przez co eksploatowanie sprzętu 

staje się droższe, co szczególnie w obecnych czasach jest czynnikiem istotnym,  

a można nawet zaryzykować stwierdzenie, że najważniejszym.  

Odnosząc się do warunków krajowych - w polskiej marynarce wojennej zużycie 

paliwa F-44 jest bardzo małe, nieporównywalne do zużycia paliwa F-75. Stanowi 

dodatkowy argument opóźniający wdrażanie koncepcji SFC w technice morskiej. 

5. Podsumowanie 

Analizując problemy związane z koncepcją SFC (SFP) można zaobserwować 

znaczne ich podobieństwa, a nawet tożsamość w odniesieniu zarówno do sprzętu 

lądowego, jak i do sprzętu pływającego. Takie same są pobudki, dla których 

podjęto temat, jak też problemy techniczne, technologiczne i eksploatacyjne z tym 

związane. Wprowadzenie SFC w sposób oczywisty upraszcza system logistyczny 

w zakresie paliw, co stanowiło główne założenie służb NATO.  

Ze względu na indywidualne potrzeby narodowe, różny jest stopień wdrożenia 

koncepcji. Jest to szczególnie widoczne w przypadku marynarki wojennej. SFC  

w technice morskiej jest wdrażane praktycznie tylko przez Stany Zjednoczone. 

Powodem tego jest wolumen paliw zużywanych U.S. Navy.  

Docelowy model mógłby wyglądać ta jak przedstawiono na rys. 8.  

 
Rys. 8  Zastosowanie podstawowych paliw w SZ z uwzględnieniem koncepcji jednolitego 

paliwa pola walki. 

Paliwo do TSL:  

F-34  

F-44 

Olej napędowy 

Statki powietrzne (samoloty, śmigłowce) 

Agregaty 

Wozy bojowe (czołgi, transportery, inne) 

oraz pojazdy samobieżne  

Maszyny robocze 

Samochody (osobowo - terenowe, 

ciężarowe, ciężarowo – terenowe, 

specjalne) 

Okręty wojenne i pływające jednostki 

pomocnicze 

Paliwo okrętowe 



Single fuel policy for application for land and see 

Jednolite paliwo pola walki do zastosowań lądowych i morskich 

 

 
120 

Cały podstawowy sprzęt (samoloty i śmigłowce, wozy bojowe, maszyny robocze, 

pojazdy samochodowe, okręty oraz agregaty) będzie zasilany paliwem lotniczym. 

Należy jednakże zaznaczyć, że pojęcie „paliwo jednolite” nie oznacza,  

że od momentu wyprodukowania paliwa do czasu jego zużycia, będzie  

to dokładnie taki sam produkt. Taka sama powinna być baza, która w zależności od 

docelowego przeznaczenia będzie modyfikowana na drodze dystrybucji. Ponadto 

przedmiotem dyskusji nadal pozostaje problem, czy paliwo jednolite powinno być 

stosowane jedynie w warunkach szczególnych (np. na polu walki lub podczas misji 

wojskowych), czy też w każdych warunkach eksploatacji sprzętu. Wydaje się, że  

w warunkach pokoju stosowanie SFP jest mniej uzasadnione zarówno technicznie 

jak i ekonomicznie. 
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