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Poprawa parametrów pracy silnika przy 
wykorzystaniu chip tuningu na przykładzie 

samochodu osobowego Skoda Fabia 1.6 TDI 
 
 

Przemysław Ekman, Jarosław Chodór, Paweł Kałduński 
 

W pracy przeprowadzono porównanie parametrów trakcyjnych m. in. 
takich jak moc, przyspieszenie czy prędkość samochodu marki Skoda 
Fabia 1.6 TDI 77kW w oryginale i po przeprowadzonym chip tuningu. 
Wyniki porównań zestawiono w formie wykresów.  
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Wstęp 

Istotnymi parametrami silnika samochodowego dla kierowcy 
są jego osiągi. Podniesienie jego mocy przeprowadza się na 
kilka sposobów. Są to m.in. SWAP czyli wymiana całego silnika 
(często o większej pojemności), zamontowanie turbosprężarki 
wraz z intercoolerem, wymianę wtryskiwaczy na bardziej 
efektywne, czy wymianę układu wydechowego na te o większej 
średnicy bądź chiptuning. Z punktu widzenia osoby 
eksploatującej pojazd rowiązaniem idealnym jest jak 
najmniejsze zużycie paliwa wraz maksymalnym podniesieniem 
momentu obrotowego silnika. 

Do najbardziej korzystnych pod względem finansowym  
i czasowym należy zaliczyć modyfikacje elektroniczne czyli 
wspomniany chip tuning. Zwiększenie mocy samochodu 
przeprowadza się na kilka sposobów: wprowadzając zmiany  
w komputerze silnika bądź poprzez dołożenie dodatkowego 
modułu zewnętrznego. 

Modyfikacje komputera silnika polegają na stworzeniu tzw. 
nowej mapy silnika. Polega to na zamianie programu wgranego 
w pamięć układu scalonego (chipa) sterującego parametrami 
pracy silnika na inny. Wówczas nowy chip z nową mapą silnika 
pozwala na zmianę m. in. parametrów odpowiedzialnych za 
dawkę paliwa, ciśnienie doładowania czy kąt wtrysku. 

Silniki wyprodukowane po 2000 roku mogą być 
tuningowane jedynie za pomocą złącza diagnostycznego OBD. 
Jest to efektem zastosowania pamięci flash. Takie rozwiązanie 
powoduje brak ingerencji mechanicznej w układ sterowania 
silnikiem. Identycznie jak przy wymianie całego układu 
scalonego (chipa), tak i w tym przypadku zmianie ulegają te 
same parametry pracy silnika. 

 
1. Cel i zakres pracy 

Celem pracy autorów było zaprezentowanie możliwości 
zwiększenia mocy silnika Skody Fabii 1.6TDI 77kW oraz 

polepszenie parametrów jego pracy zmniejszając 
jednostkowe zużycia paliwa przez wykonanie chip tuningu. 

W pracy zostały przedstawione wybrane właściwości 
trakcyjne takie jak: charakterystyka trakcyjna, maksymalna 
prędkość jazdy, maksymalne przyspieszenie, czas i droga 
rozpędzania. 

 

2. Dane techniczne Skody Fabia 1.6 TDI 77kW 
Dane techniczne samochodu Skoda Fabia 1.6 TDI 105 
KM (77 kW): 
Rok produkcji: od 2010 
Pojemność skokowa: 1598 cm3 
Typ silnika: turbo diesel  
Moc silnika: 105 KM (77 kW) przy 4400 obr/min  
Maksymalny moment obrotowy: 250 Nm przy 1500-2500 
obr/min  
Montaż silnika: z przodu, poprzecznie  
Doładowanie: turbosprężarkowe  
Umiejscowienie wałka rozrządu: DOHC  
Liczba cylindrów: 4  
Układ cylindrów: rzędowy  
Stopień sprężania: 17,0 : 1  
Średnica cylindra × skok tłoka: 79,5 × 80,5 mm  
Typ wtrysku: bezpośredni Common Rail  
Opony odstawowe: 195/55 R15 
Felgi podstawowe: 6J x15 
Hamulca przód / tył: tarczowe wentylowane / bębnowe 
Rodzaj skrzyni biegów / liczba biegów: manualna / 5 
Prędkość maksymalna: 188 km/h 
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h: 10,9 s 
Norma emisji spalin: EURO 5 
Masa pojazdu min (bez obciążenia) / max (w pełni 
obciążony): 1144 kg / 1674 kg 
Maksymalna ładowność: 530 kg 
Wymiary zewnętrzne pojazdu: długość – 4000 mm, 
szerokość – 1642 mm, wysokość – 1498 mm, rozstaw osi 
– 2465 mm 

 
3. Charakterystyka trakcyjna Skody Fabia 1.6 TDI 
Moc silnika: Nsil = 77 kW 
Maksymalne obroty silnika: nNmax =  4400 obr/min 
Minimalne obroty silnika nM = 1900 obr/min przy 200 Nm 
Masa pojazdu z obciążeniem: 1674 kg 
Przełożenie układu napędowego: iUN(I)= 13,608 
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Przełożenie przekładni głównej: iPG = 3,6 
Wartości przełożenia na poszczególnych biegach wynoszą:  
I – 3,78,  
II – 1,94,  
III – 1,19,  
IV – 0,82,  
V – 0,63. 
Przyspieszenie ziemskie: g = 9,81 m/s2 
Współczynnik oporu powietrza: CX = 0,28 
Pole powierzchni czołowej pojazdu: A = 2,02 m2 
Współczynnik oporu toczenia dla gładkiego asfaltobetonu: f  = 
0,012 
Gęstość powietrza: ρ = 1,2 kg/m3 
Współczynnik wypełnienia przekroju poprzecznego: γp = 0,82  
Wysokość pojazdu: H = 1,50 m 
Rozstaw kół jezdnych: bk = 1,64 m 
Promień opony: rN = 268 mm 
Sprawność układu: ηUN = 0,89 

Wszelkie obliczenia trakcyjne jak np.siła napędowa pojazdu, 
przyspieszenie czy prędkość pojazdu obliczane są na podstawie 
wzorów przedstawiocyh w pozycji literaturowej [4]. Wyniki 
obliczeń przedstawiono w tabeli 1. 
 
Tablica 1. Dane prędkości i siły napędowej do charakterystyki 
trakcyjnej przed chip tuningiem [opracowanie autorów]. 

 
 

W celu porównania charakterystyk trakcyjnych przed i po chip 
tuningu w samochodzie Skoda Fabia 1.6 TDI 77kW zwiększono 
moc o 22 kW uzyskując łącznie Nsil = 99 kW oraz moment 
obrotowy silnika o 108 Nm, zatem maksymalny Msil= 308 Nm.  

Rys. 1 przedstawia charakterystykę mocy i momentu 
obrotowego Skody przed (kolor czerwony) i po wykonaniu tuningu 
(kolor niebieski). 
 

 
 
Rys. 1. Charakterystyka mocy i momentu obrotowego Skody 
Fabia 1.6 TDI 77 kW przed wykonaniem tuningu (kolor czerwony) 
i po wykonaniu tuningu (kolor niebieski) [1] 

 
 
Nowa charakterystyka trakcyjna samochodu po chip tuningu 

przedstawia się następująco (tab. 2): 
 

Tablica 2. Dane prędkości i siły napędowej do charakterystyki 
trakcyjnej Skody po chip tuningu [opracowanie autorów]. 

 
 
Charakterystyka trakcyjna dla silnika przed i po tuningu 

przedstawiona została na Rys. 2. Zwiększenie mocy wyraźnie 
widać na wykresie – kolorem niebieskim przedstawiono 
charakterystykę dla silnika po tuningu, a czerwonym dla 
ustawień fabrycznych. Zwiększenie mocy wiąże się ze 
wzrostem siły napędowej oraz zmniejszeniem zużycia paliwa, 
szczególnie podczas jazdy pozamiejskiej. 

 

 
 

Rys. 2. Porównanie charakterystyki trakcyjnej Skody przed i po 
tuningu [opracowanie własne] 

 

 
Rys. 3. Porównanie przyspieszenia na poszczególnych biegach 
Skody przed i po tuningu [opracowanie własne] 

 

n [obr/min] M [Nm]
V(I) 

[km/h]
F(I) [N] V(II) [km/h] F(II) [N]

V(III) 

[km/h]
F(III) [N]

V(IV) 

[km/h]

F(IV) 

[N]

V(V) 

[km/h]
F(V) [N]

1200 175 8,9 7909 17,4 4059 28,3 2490 41,1 1716 53,5 1318

1500 250 11,1 11299 21,7 5799 35,4 3557 51,3 2451 66,8 1883

2000 250 14,8 11299 28,9 5799 47,2 3557 68,4 2451 89,1 1883

2250 250 16,7 11299 32,5 5799 53,1 3557 77,0 2451 100,2 1883

2500 250 18,6 11299 36,2 5799 59,0 3557 85,6 2451 111,4 1883

3000 225 22,3 10169 43,4 5219 70,7 3201 102,7 2206 133,6 1695

3200 220 23,8 9943 46,3 5103 75,5 3130 109,5 2157 142,5 1657

3500 200 26,0 9039 50,6 4639 82,5 2846 119,8 1961 155,9 1506

4000 180 29,7 8135 57,9 4175 94,3 2561 136,9 1765 178,2 1356

4500 160 33,4 7231 65,1 3711 106,1 2276 154,0 1569 200,4 1205
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Zwiększenie siły napędowej skutkuje również zwiększeniem 
wartości przyspieszenia. Wzrost przyspieszenia rzutuje 
natomiast na lepszą dynamiką jazdy. 

 

 
 

Rys. 4. Porównanie wykresów rozpędzania Skody przed i po 
tuningu [opracowanie własne] 

 

 
 
Rys. 5. Porównanie drogi przebytej przez pojazd przed i po 
tuningu [opracowanie własne] 

 

 
 
Rys. 6. Porównanie charakterystyki dynamicznej pojazdu przed i 
po tuningu [opracowanie własne] 

Na Rys. 4 i Rys. 5 przedstawiono porównanie rozpędzania 
pojazdu i drogi przebytej w celu osiągnięcia określonej 
prędkości. Po tuningu samochód osiągnął prędkość 200 km/h  
w czasie 57 s po przejechaniu ok. 3 km. Przed zwiększeniem 
mocy tą samą prędkość samochód osiągał w czasie ok. 80 s po 
przejechaniu 4,5 km. Wynika z tego, że znacznie poprawiły się 
wskaźniki pracy silnika. 

Na Rys. 6 przedstawiono wykres charakterystyki 
dynamicznej przed (kolor czerwony) i po tuningu (kolor 
niebieski). Podobnie jak w przypadku poprzednich wykresów, 
również wskaźnik dynamiczny uległ poprawie. Skutkuje to nie 
tylko lepszymi parametrami mocy i momentu obrotowego, ale 
także zmniejszeniem zużycia paliwa i emisji substancji 
szkodliwych. 
 
 

Wnioski 
 

Po wykonaniu chip tuningu Skoda zyskała dodatkowe  
22 kW mocy uzyskując łącznie 99 kW oraz zwiększono moment 
obrotowy silnika o 108 Nm, w sumie wyniósł on 308 Nm. 
Samochód osiągnął prędkość 200 km/h w czasie 57 s po 
przejechaniu ok. 3 km. Przed zwiększeniem mocy tą samą 
prędkość samochód osiągał w czasie ok. 80 s po przejechaniu 
4,5 km. Zwiększenie mocy i momentu obrotowego silników obu 
samochodów w znaczący sposób poprawiło ich parametry 
pracy. 
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Improvement of engine performance using a chip tuning on 
the example of Skoda Fabia 1.6 TDI passenger car 

In the work a comparison of traction parameters such as power, 
acceleration or speed of Skoda Fabia 1.6 TDI 77kW car in the original 
and after the chip tuning was performed. Comparison results are 
presented in graphs. 

Key words: chip tuning, power, torque, driving force, speed, 
acceleration. 


