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The development of installation supplied by LPG in SI engine with petrol 

direct injection 

The article compares two installation of Italian BRC manufacturer adopting engines with direct fuel 

injection to supply liquid LPG (Liquified Petrolum Gas). The first is an installation of indirect injection volatile 

gas phase to the intake manifold, which has been presented on the market since several years. The second one is 

modern, innovative system which uses original injectors and standard high - pressure fuel pump to supply liquid 

LPG directly into the combustion chamber. All the works related to the installation were completed in the third 

decade of 2012 and currently it is prepared to be implemented on the market. This article describes the design 

and operation of the system, advantages and disadvantages of presented solutions. 
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Rozwój instalacji zasilania paliwem LPG stosowanych w silnikach ZI z bezpośrednim 

wtryskiem benzyny 

W artykule porównano dwie instalacje włoskiej firmy BRC przystosowujące silniki z bezpośrednim wtryskiem 

benzyny do zasilania gazem płynnym LPG (gaz skroplony). Pierwsza to instalacja wtrysku pośredniego lotnej 

fazy gazu do kolektora dolotowego, która obecna jest na rynku od kilku lat. Druga instalacja jest nowoczesnym, 

innowacyjnym systemem, w którym wykorzystuje się oryginalne wtryskiwacze oraz standardową, 

wysokociśnieniową pompę benzyny do wtryskiwania skroplonego gazu LPG bezpośrednio do komory spalania.  

Prace nad instalacją zostały zakończone w trzeciej dekadzie 2012 roku i obecnie jest ona przygotowywana do 

wdrożenia. W artykule omówiono budowę i zasadę działania systemu oraz wady i zalety przedstawionych 

rozwiązań. 

Słowa kluczowe: silnik ZI z bezpośrednim wtryskiem, paliwo LPG, wtrysk skroplonego LPG  

1.Wstęp 

Od początku lat dziewięćdziesiątych 

ubiegłego stulecia popularność paliwa LPG 

(Liquified Petroleum Gas/gaz skroplony) 

dynamicznie rosła, początki to adaptacje silników 

gaźnikowych, natomiast koniec lat 

dziewięćdziesiątych i początek obecnego stulecia to 

adaptacje silników z jedno- i wielopunktowym 

wtryskiem benzyny do zasilania LPG. W 

przypadku tego rodzaju silników, producenci 

instalacji gazowych bez większych problemów 

opracowywali kolejne generacje instalacji do 

zasilania paliwem LPG. Pojawienie się w połowie 

lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia silnika 

GDI (Mitsubishi), wyznaczyło nowy kierunek 

rozwoju silników ZI. W ślad za Mitsubishi 

podążyły inne firmy, w tym firmy należące do 

koncernu VAG (VW, Audi, Skoda, Seat). Z 

początkiem XXI wieku w tym koncernie 

wprowadzono na rynek nowy silnik z bezpośrednim 

wtryskiem benzyny do komory spalania FSI i był to 

jasny znak dla producentów instalacji gazowych o 

konieczności rozpoczęcia prac nad opracowaniem 

instalacji LPG do zasilania silników tego typu. 

Pierwsze instalacje, to wtrysk fazy gazowej do 

kolektora dolotowego, gdzie podczas pracy przy 

zasilaniu LPG konieczna była okresowa praca 

wtryskiwaczy benzynowych w celu ich chłodzenia i 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Aczkolwiek, 

ten pierwszy krok w kierunku adaptacji silnika FSI 

do zasilania LPG nie był prosty, ponieważ grupa 

VAG wprowadzała częste zmiany w swoich 

silnikach, co bardzo utrudniało proces rozwoju tych 

instalacji. Kolejni producenci samochodów, tacy 

jak: Peugeot, Mazda, czy koncern Kia-Hyundai, 

stosowali odmienne strategie sterowania 

wtryskiwaczami, co dodatkowo utrudniało 

opracowanie i rozwój instalacji tego typu. 

Przełomem okazała się najnowsza koncepcja firmy 

BRC, polegająca na zmianie sposobu podawania 

gazu, w której skroplone paliwo LPG jest 

podawane bezpośrednio do komory spalania, za 

pośrednictwem oryginalnej pompy wysokiego 

ciśnienia i wtryskiwaczy benzynowych. 

2. Budowa i zasada działania instalacji 

typu SDI 

 Jednym z pierwszych producentów systemów 

zasilania paliwem LPG silników ZI o bezpośrednim 

wtrysku, była włoska firma BRC. Instalacja tej 

firmy, o nazwie SDI (Sequent Direct Injection), 

oparta została na podzespołach standardowego 

układu zasilania paliwem LPG serii sequent BRC. 

Zastosowane w niej wtryskiwacze, reduktory, 
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czujniki ciśnienia, to dobrze znane i sprawdzone 

rozwiązania (rys. 1). Główna różnica dotyczyła 

sterownika, który w instalacji SDI oprócz 

precyzyjnego obliczania dawki LPG w fazie 

gazowej, jest odpowiedzialny za jednoczesną pracę 

silnika na dwóch paliwach: LPG i benzynie oraz za 

kontrolę ciśnienia benzyny, pomiędzy pompą 

wysokiego ciśnienia a wtryskiwaczami benzyny, 

podczas pracy silnika zasilanego paliwem LPG. 

[1],[2] 

 

Fig. 1. Components of the installation SDI BRC [3] 

Rys. 1. Komponenty instalacji SDI firmy BRC [3] 

 Porównując rozwój instalacji LPG 

dedykowanych do silników z bezpośrednim 

wtryskiem, z rozwojem instalacji LPG do silników 

z pośrednim wtryskiem benzyny, śmiało możemy 

nazwać ją instalacją pierwszej generacji. Podobnie 

jak w silnikach ZI z pośrednim wtryskiem benzyny 

pierwszym etapem zasilania tych silników paliwem 

LPG było „cofnięcie się o krok w tył” przez 

producentów instalacji gazowych, czyli 

zastosowanie tradycyjnej instalacji gazowej 

(dwustopniowy reduktor gazu i mikser 

wykorzystujący zwężkę Venturiego) do zasilenia 

paliwem LPG silnika z wtryskiem pośrednim. Po 

kolejnej dekadzie zaczęto stosować pośredni wtrysk 

LPG do kolektora dolotowego, podając gaz (w fazie 

gazowej) do kolektora dolotowego, w miejscu 

zbliżonym do miejsca dawkowania benzyny. 

Analogicznie było w przypadku silników z 

bezpośrednim wtryskiem benzyny. Pierwsze 

konstrukcje realizowały wtrysk LPG w fazie 

gazowej do kolektora dolotowego, jak w przypadku 

opisywanej instalacji SDI firmy BRC. Było to 

chwilowe zaspokojenie rynku autogazu, 

pozwalające na prace rozwojowe nad konstrukcją 

systemu zasilania odpowiadającemu generacyjnie 

silnikom z bezpośrednim wtryskiem benzyny.  

Ten przejściowy produkt, w którym LPG podawano 

do kolektora dolotowego, czyni z silnika o 

bezpośrednim wtrysku paliwa standardowe 

rozwiązanie z wtryskiem pośrednim generując 

jednak dodatkowe problemy. Podczas, gdy w 

standardowym silniku z wtryskiem pośrednim 

następuje przełączenie na zasilanie LPG, to 

jednocześnie wyłączane są wtryskiwacze 

benzynowe. Nie skutkuje to żadnym zagrożeniem 

dla wtryskiwaczy, a każdorazowy rozruch i 

rozgrzewanie silnika na benzynie, powoduje, że 

wtryskiwacze nie ulegają uszkodzeniu. W silnikach 

o bezpośrednim wtrysku wtryskiwacz benzynowy 

umieszczony jest w komorze spalania i całkowite 

wyłączenie takiego wtryskiwacza (np. długa jazda 

autostradowa), może spowodować jego przegrzanie 

i uszkodzenie. Aby uchronić wtryskiwacze 

benzynowe od uszkodzenia w takich warunkach 

eksploatacji, niezbędne jest okresowe ich 

włączanie. W tym celu, w instalacji typu SDI 

wprowadzono metodę wtryskiwania minimalnej 

dawki benzyny (czas otwarcia wtryskiwacza ok. 

0,3-0,6 ms), podczas pracy silnika przy zasilaniu 

paliwem LPG. Aby ilość spalanej benzyny w 

stosunku do paliwa LPG nie była zbyt duża 

(względy ekonomiczne), okresowo następuje 

zmiana zasilania w określonej sekwencji. Kiedy 

trzy cylindry silnika 4-cylindrowego zasilane są 

paliwem LPG, to czwarty cylinder pracuje przy 

zasilaniu minimalną ilością benzyny oraz paliwem 

LPG. Zmiana cylindra, do którego dodatkowo 

wtryskiwana jest benzyna, odbywa się według 

określonego algorytmu. Strategia ta pozwoliła na 

ochronę wtryskiwaczy, przy jednoczesnym małym 

zużyciu benzyny. Kolejną przeszkodą, na jaką 

napotkali producenci instalacji gazowych, to praca 

silników ZI z bezpośrednim wtryskiem na 

mieszankach ubogich w zakresie niskich i 

częściowych obciążeń. Ponieważ w tych zakresach 

pracy silnika nie jest możliwe zasilanie paliwem 

LPG, gwarantujące poprawną i bezawaryjną pracę 

silnika, stosowano wyłącznie zasilanie benzynowe, 

co powodowało zwiększenie udziału benzyny w 

całkowitym bilansie kosztów eksploatacji.  

Kolejnym problemem w niektórych silnikach z 

bezpośrednim wtryskiem benzyny podczas 

zasilania paliwem LPG, jest rosnące ciśnienie 

benzyny pomiędzy pompą wysokiego ciśnienia a 

wyłączonymi wtryskiwaczami benzyny. Problem 

ten wymusił zwiększenie udziału benzyny podczas 

zasilania silnika paliwem LPG, aby utrzymać 

ciśnienie benzyny w określonym przedziale 

wartości i nie dopuścić do przejścia silnika w tryb 

pracy awaryjnej oraz zaświecenie kontrolki Check 

Engine. Z tych właśnie powodów instalacje SDI z 

firmy BRC są instalacjami dedykowanymi do 

danego typu silnika, w których instalacja oferowana 

jest wraz z odpowiednim oprogramowaniem 

sterownika instalacji gazowej. Rozwiązanie to ma 

niewątpliwą zaletą, jaką jest ograniczona 

możliwość samodzielnej zmiany regulacji. Dzięki 

dostosowaniu oprogramowania do konkretnego 

modelu silnika nie występują błędy regulacyjne i 

czyni to całą instalację bardzo stabilną i 
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niezawodną. Niestety ta zaleta systemu stała się też 

jego wadą, ponieważ instalacja jest dedykowana do 

ściśle określonego typu silnika oraz sterownika, a 

częste zmiany w fabrycznym oprogramowaniu 

silnika (np. wprowadzane w pojazdach koncernu 

VAG, które należą do najpopularniejszych 

silników, do których montuje się SDI), istotnie 

ograniczają liczbę modeli samochodów, do których 

można stosować system SDI. Stosując w silnikach 

ZI z bezpośrednim wtryskiem benzyny, tego typu 

system zasilania z wtryskiem fazy gazowej do 

kolektora dolotowego warto zwrócić uwagę na 

zmniejszenie mocy silnika. Zwiększona sprawność 

i moc silnika, którą uzyskujemy stosując 

bezpośredni wtrysk benzyny do komory spalania, w 

stosunku do tradycyjnego sekwencyjnego wtrysku 

pośredniego do kolektora dolotowego, nie 

występuje po zamontowaniu instalacji wtrysku 

LPG w fazie gazowej, co należy uznać za 

„generacyjny krok do tyłu” [1], [2], [4]. 

Przykładem może być porównanie charakterystyki 

prędkościowej silnika zasilanego bezpośrednim 

wtryskiem benzyny lub systemem zasilania SDI, 

przedstawione na rys. 2.  

 

Fig. 2. Graph of power and torque of 1.4TSI engine 

supplied both petrol and LPG in the gas phase [1] 

Rys. 2. Wykres mocy i momentu obrotowego silnika 

1.4TSI zasilanego benzyną oraz LPG w fazie 

gazowej [1] 

3. Zasada działania systemu 

bezpośredniego wtrysku LPG 

  Całkowicie nowy system bezpośredniego 

wtrysku paliwa LPG, o nazwie LDI (Lpg Direct 

Injection), został opracowany w firmie BRC 

(rys.3). Jest to system, który zostanie wdrożony 

dopiero w drugiej połowie 2013 roku, po 

pozytywnym zakończeniu testów eksploatacyjnych 

instalacji. Instalację LDI możemy nazwać drugą 

generacją zasilania LPG do silników ZI z 

bezpośrednim wtryskiem paliwa. Do tej pory żadna 

z instalacji przystosowującej silnik do spalania 

paliwa LPG nie miała tak dużego stopnia 

zintegrowania ze standardowym oprogramowaniem 

i oryginalnym osprzętem silnika. Skroplony gaz 

LPG za pośrednictwem standardowej, benzynowej 

pompy wysokiego ciśnienia oraz oryginalnych 

wtryskiwaczy benzynowych, jest wtryskiwany do 

komory spalania, dokładnie w taki sam sposób jak 

benzyna. [1], [2] 

 

Fig. 3. Schematic diagram of the LDI system [1] 

Rys. 3. Schemat budowy instalacji LDI [1] 

Instalacja została wyposażona w dwie pompy LPG 

połączone szeregowo (rys. 4). Pierwsza z nich 

zasilana przez sterownik LPG ze zmiennym 

współczynnikiem wypełnienia impulsu, wytwarza 

zmienne ciśnienie skroplonego LPG o wartości od 

0,5-1,2 MPa, w zależności od zapotrzebowania oraz 

różnicy temperatury i ciśnienia gazu w zbiorniku i 

komorze silnika. Druga pompa jest uruchamiana w 

przypadku zbyt dużej różnicy temperatury 

pomiędzy zbiornikiem a komorą spalania, 

zwłaszcza w sezonie letnim, gdy po wyłączeniu 

silnika, gaz obecny w przewodach paliwowych 

zaczyna się ogrzewać, co mogłoby prowadzić od 

odparowania gazu i powstania tzw. bąbli fazy 

gazowej w skroplonym LPG. Konsekwencją tego 

byłoby zapowietrzenie wysokociśnieniowej pompy 

paliwa. Aby zapobiegać takim zjawiskom system 

sterowania uruchamia drugą pompę skroplonego 

LPG podnosząc ciśnienie o wartość 1,2 MPa, dzięki 

temu system może pracować z maksymalnym 

ciśnieniem 2,4 MPa. [1], [2] 

874



 

 

Fig. 4. LPG liquefied pump unit equipped with a 

gas shut-off valve during refueling, the optical 

sensor in the LPG tank controlling the level of the 

gas,  and the temperature and pressure sensors. [1] 

Rys. 4. Zespół pomp skroplonego LPG, wyposażony 

w zawór odcinający gaz podczas tankowania, 

optyczny czujnik ilości gazu w zbiorniku oraz 

czujniki temperatury i ciśnienia gazu [1] 

Jest to stan przejściowy, który trwa ok. 30 sekund, 

ponieważ tyle czasu jest potrzebne, aby przelewem 

wymienić przegrzany gaz LPG z nagrzanych 

przewodów, na chłodny, magazynowany w 

zbiorniku. Następnie system rozpoczyna podawanie 

skroplonego LPG o ciśnieniu o 0,5 MPa wyższym 

od ciśnienia w zbiorniku LPG. Standardowo 

skroplone paliwo LPG o ciśnieniu ok 1,2-1,3 MPa 

trafia do urządzenia o nazwie FSU (Fuel Selector 

Unit), które odpowiada za przełączanie z zasilania 

benzyną na paliwo LPG i odwrotnie oraz za 

zwiększenie ciśnienia LPG w razie 

niebezpieczeństwa powstawania bąbli gazowych 

(rys. 5). Dodatkowo w urządzeniu tym zabudowany 

jest wymienny filtr, filtrujący paliwo LPG lub 

benzynę dostarczane do pompy wysokiego 

ciśnienia. [1], [2] 

 

Fig. 5. The device FSU (Fuel Selector Unit) [1] 

Rys. 5. Urządzenie FSU (Fuel Selector Unit) [1] 

Skroplone paliwo LPG trafia następnie do 

zmodyfikowanej pompy wysokiego ciśnienia, w 

której znajduje się przelew skroplonego paliwa 

LPG do urządzenia FSU (rys. 6). Następnie paliwo 

trafia do zbiornika, gdzie ciśnienie LPG zostaje 

podniesione od 3-16 MPa, w zależności od 

obciążenia, prędkości obrotowej silnika, a następnie 

za pośrednictwem oryginalnych wtryskiwaczy 

benzynowych zostaje wtryskiwane do komory 

spalania. Z powodu różnej gęstości paliw, jakimi 

jest skroplony gaz LPG w porównaniu z benzyną, 

objętościowo należy wtryskiwać więcej paliwa 

LPG w stosunku do benzyny. Problem można 

rozwiązać na dwa sposoby, zwiększając czas 

wtrysku lub zwiększając ciśnienie gazu. Producent 

instalacji LDI zdecydował się nie ingerować w czas 

wtrysku, natomiast wprowadził zmianę ciśnienie 

wtryskiwanego LPG tak, aby dostarczyć porcję 

paliwa o podobnej energii. [1], [2] 

 

Fig. 6. Modified high-pressure pump (additional 

return liquefied LPG) [1] 

Rys. 6. Zmodyfikowana pompa wysokiego ciśnienia 

(dodatkowy przelew skroplonego LPG) [1] 

Ponadto instalacja została wyposażona w 

dodatkową pompę benzyny, włączoną szeregowo w 

układ z oryginalną niskociśnieniową wstępną 

pompą benzynową (rys. 7). Pompa ta jest 

uruchamiana w przypadku, gdy użytkownik 

zdecyduje o zmianie zasilania z paliwa LPG na 

benzynę lub ilość LPG w zbiorniku jest 

niewystarczająca do zapewnienia płynnej pracy 

silnika na skroplonym LPG. W takim przypadku 

system automatycznie przełącza na zasilanie silnika 

benzyną. Dodatkowa pompa jest wymagana, gdyż 

bardzo często pozostające ciśnienie LPG (już w 

fazie lotnej) znacząco przekracza maksymalne 

ciśnienie pracy oryginalnej pompy benzyny, co w 

konsekwencji bez użycia dodatkowej pompy 

prowadziłoby do braku możliwości przełączenia 

zasilania z LPG na zasilanie benzyną. Po 

całkowitym przełączeniu zasilania na benzynę, 
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sterownik LPG wyłącza dodatkową pompę benzyny 

i silnik jest zasilany wyłącznie przez oryginalną 

pompę benzyny. [1], [2] 

 

Fig. 7. Additional fuel pump [1] 

Rys. 7. Dodatkowa pompa benzyny [1] 

4. Efekty systemu bezpośredniego 

wtrysku LPG 

Istnieje wiele korzyści płynących z 

zastosowania instalacji LDI w silnikach ZI z 

bezpośrednim wtryskiem benzyny. Pierwszą i 

najważniejszą korzyścią z punktu widzenia 

użytkownika pojazdu jest możliwość eksploatacji 

silnika wyłącznie na paliwie LPG, bez konieczności 

stosowania okresowego wtrysku benzyny. 

Standardowe wtryskiwacze pracują w takich 

samych warunkach eksploatacji jak podczas 

zasilania benzyną, a ich chłodzenie gwarantuje 

przepływające skroplone paliwo LPG, podobnie, 

jak podczas pracy na benzynie. Co więcej 

użytkownik wyłączając silnik przy zasilaniu LPG 

ma możliwość ponownego uruchomienia go także 

na paliwie LPG, nawet w przypadku ujemnej 

temperatury otoczenia. Ponieważ do rozprężenia 

skroplonego LPG dochodzi dopiero w komorze 

spalania, więc nie ma niebezpieczeństwa 

zamarzania podzespołów instalacji gazowej. Zaleta 

ta jest szczególnie korzystna dla użytkowników, 

którzy eksploatują swoje pojazdy w ruchu miejskim 

na krótkich odcinkach, gdzie przy zastosowaniu 

tradycyjnej instalacji sekwencyjnej, praca silnika 

odbywała się w zdecydowanej większości na 

benzynie. Kolejna korzyść to brak rozcieńczania i 

spłukiwania oleju z gładzi cylindrów, jak to ma 

niekiedy miejsce przy zasilaniu silnika systemem 

bezpośredniego wtrysku benzyny. Problem ten 

pojawia się w tego typu silnikach w fazie zimnego 

rozruchu oraz podczas nagrzewania, gdy czas na 

odparowanie i wymieszanie benzyny z powietrzem 

jest ograniczony. Nie występuje on natomiast po 

zastosowaniu instalacji bezpośredniego wtrysku 

LDI, ze względu na właściwości fizyko-chemiczne 

skroplonego LPG, a szczególnie niską temperaturę 

wrzenia. Po wtryśnięciu bezpośrednio do cylindra 

paliwo to natychmiast rozpręża się i miesza z 

powietrzem, zanim zdoła dotrzeć do ścianek 

cylindra, co w konsekwencji całkowicie rozwiązuje 

problem rozcieńczania oleju na ściankach cylindra 

[1, 2]. Istotnym efektem zastosowania 

bezpośredniego wtrysku ciekłego LPG jest wzrost 

parametrów roboczych silnika, w stosunku do 

zasilania benzyną. Efekt ten uzyskujemy dzięki 

zjawisku odparowania skroplonego gazu w 

komorze spalania, w wyniku którego dochodzi do 

ochłodzenia komory spalania i lepszego napełnienia 

cylindra mieszanką paliwowo powietrzna gdy 

wtrysk LPG następuje podczas suwu ssania. Dzięki 

temu sprawność silnika rośnie, a osiągana moc i 

moment obrotowy przez silnik zasilany skroplonym 

gazem LPG jest większa w porównaniu z 

zasilaniem silnika benzyną, w zakresie średniego i 

dużego obciążenia silnika. Tego typu efekt 

przedstawiono na rys. 8, gdzie porównano 

charakterystyki silnika z bezpośrednim wtryskiem 

zasilanego benzyną i LPG. 

Kolejnym pozytywnym aspektem zastosowania 

instalacji LDI jest zdecydowanie mniejsza emisja 

toksycznych składników spalin, w porównaniu z 

zasilaniem benzynowym. Poruszany wcześniej 

problem mieszania się benzyny z powietrzem, a 

zwłaszcza ograniczony czas przygotowania 

jednorodnej mieszanki benzynowo-powietrznej, 

powoduje zwiększoną emisję niektórych 

składników spalin, w tym cząstek stałych. 

Zastosowanie instalacji bezpośredniego wtrysku 

ciekłej fazy LPG pozwala na istotne zmniejszenie 

emisji, w tym zwłaszcza cząstek stałych [1]. 

Porównanie wyników emisji toksycznych 

składników spalin w teście NEDC, 

przeprowadzonym dla pojazdu wyposażonego w 

silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa, zasilanym 

benzyną lub ciekłą faza LPG, przedstawiono w 

tabeli 1. 
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Fig. 8. Speed  Characteristics of engine  supplied  with petrol  direct injection  or liquefied LPG [1] 

Rys. 8. Charakterystyka prędkościowa silnika zasilanego bezpośrednim wtryskiem benzyny lub skroplonym 

LPG [1] 

Rodzaj 

paliwa THC CO NOX NMHC CO2 PM PN 

[-] [mg/km] [mg/km] [mg/km] [mg/km] [g/km] [mg/km] [liczba/km] 

[-] [% limit] [% limit] [% limit] [% limit] [-] [% limit] [% limit] 

Benzyna 

27,2 467,4 31,1 23,5 176,4 0,41 7,88E+11 

27,2% 46,7% 51,9% 34,6% - 8,2% 131,3% 

LPG 

25,0 511,8 27,5 19,8 157,6 0,11 1,08E+10 

25,0% 51,2% 45,8% 29,0% - 2,1% 1,8% 

LPG vs 

Benzyna -7,9% 9,5% -11,7% -16,1% -10,7% -74,0% -98,6% 

 

Tab. 1. Comparison of the test results of the NEDC during petrol and LPG supplying. [1] 

Tab. 1. Porównanie wyników testu NEDC, podczas zasilania paliwem LPG i benzyną [1] 
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5. Podsumowanie 

Konieczność dywersyfikacji źródeł 

energii, w tym paliw silnikowych, stymuluje 

producentów instalacji zasilania silników paliwem 

gazowym do rozwoju swych produktów. Znaczący 

rozwój nastąpił zwłaszcza w dziedzinie układów 

zasilania paliwem LPG, które ze względu na niższą 

cenę w stosunku do benzyny, staje się coraz 

bardziej popularnym paliwem w Europie. W tym 

kontekście przystosowanie najnowszej generacji 

silników ZI z bezpośrednim wtryskiem, do 

zasilania tym paliwem jest w pełni uzasadnione. 

Producenci tego typu instalacji coraz częściej 

współpracują z producentami pojazdów, wdrażając 

do sprzedaży systemy zasilania paliwem LPG do 

szerokiej gamy samochodów. Oferując tzw. 

fabryczną instalację zasilania paliwem gazowym, 

wychodzą naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu 

na rynku na tego typu produkty. Biorąc pod uwagę 

powyższe aspekty, opisana instalacja LDI, która 

należy do najnowocześniejszych tego typu 

produktów na rynku, ma wszelkie atrybuty, aby 

stanowić fabryczne wyposażenie pojazdów, które 

technologicznie nie różni się od obecnie 

stosowanych nowoczesnych systemów zasilania 

benzyną. Spełnione zostają także wszelkie 

wymagania związane z normami zużycia paliwa i 

emisji toksycznych składników spalin oraz 

oczekiwania użytkowników związane z małymi 

kosztami eksploatacji. Ponieważ oferowany przez 

firmę BRC system LDI, bezpośredniego wtrysku 

ciekłej fazy LPG, znajduje się jeszcze w fazie 

testów, trudno jest dokonać pełnej jego oceny. 

Niewątpliwą jego wadą będą spodziewane, duże 

koszty tej instalacji, które szacunkowo są oceniane 

na ok 2000 Euro. Mimo wielu zalet opisanego 

systemu ten aspekt może stać się istotnym 

ograniczeniem w powszechnym wprowadzeniu 

tego nowoczesnego systemu zasilania.  
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