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Streszczenie 
W artykule zaprezentowano metody sporządzania charakterystyk wtrysku paliwa podczas zasilania 

silnika benzyną i paliwami alternatywnymi. Przedstawiono kryteria zamienności paliw i wskazano na 
zależność dokładnego odwzorowania charakterystyk silnika na osiągi pojazdu. 
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WSTĘP 

Największe koncerny motoryzacyjne produkują pojazdy ściśle dedykowane do wymogów 
rynków, na których będą użytkowane. Takie przystosowanie na poziomie producenckim za-
zwyczaj dotyczy klasy pojazdu, jego wyposażenia oraz rodzaju i wielkości jednostki napędo-
wej. Zróżnicowanie jednostek napędowych w danym modelu bywa bardzo duże. Często są to 
całkiem inne silniki, produkowane na lokalnym rynku i przystosowane do zasilania dostęp-
nym tam paliwem. Ogromne znaczenie ma w tym zakresie skład i czystość dostępnych paliw. 
Na niektórych kontynentach, a często też w krajach, istnieje historia zasilania pojazdów pali-
wami alternatywnymi. Taka tradycja wynika zazwyczaj z lokalnej dostępności tańszego ro-
dzaju paliwa. Do najpopularniejszych paliw alternatywnych można zaliczyć LPG, CNG, bio-
diesel oraz bioetanol [4]. W przypadku dużego zapotrzebowania na pojazdy spalające paliwa 
alternatywne producenci pojazdów są w stanie przygotować dedykowane specjalnie do nich 
jednostki napędowe. Przystosowanie takie obejmuje zmiany konstrukcyjne jak i zmiany 
w algorytmach sterowania pozwalające na optymalne wykorzystanie właściwości fizyko-
chemicznych danego paliwa. 

Konwersja pojazdów zaprojektowanych i wyprodukowanych do zasilania paliwem orygi-
nalnym na paliwo alternatywne jest zazwyczaj odpowiedzią na zmianę dostępności oraz ceny 
paliw w danym kraju lub nawet regionie. Ma zazwyczaj postać doposażenia pojazdu orygi-
nalnego w system pozwalający na magazynowanie oraz zasilenie silnika paliwem alternatyw-
nym [2, 5]. Zazwyczaj powstają wtedy pojazdy zdolne spalać dwa rodzaje paliwa. Aktualność 
poruszanej w artykule tematyki wynika z możliwości wykorzystania, coraz popularniejszego 
w Europie jak i naszym kraju, paliwa o nazwie E85. Jest to mieszanina etanolu pochodzenia 
biologicznego z niewielką ilością benzyny (około 15%). Paliwo to posiada właściwości 
umożliwiające jego spalanie w silniku o zapłonie iskrowym. 
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1. KRYTERIA ZAMIENNOŚCI PALIW 

1.1. Wprowadzenie 
Zamienność paliw wynika z możliwości efektywnego spalenia paliwa alternatywnego 

w silniku przystosowanym do zasilania innym paliwem. Dotyczy to przede wszystkim za-
chowania podobnych osiągów i emisji spalin podczas zasilania nowym paliwem [1]. 

1.2. Stopień sprężania 
Dobrze znanym wszystkim przykładem jest konwersja pojazdów z silnikiem benzynowym 

na zasilanie LPG oraz CNG [2]. Jest ona możliwa ze względu na podobną odporność paliw 
alternatywnych na spalanie stukowe wyrażone liczbą oktanową. Z tego względu stopnie sprę-
żania obecnych pojazdów benzynowych (wynoszące ok. 10:1) umożliwiają bezpieczne spala-
nie obydwu wymienionych gazów bez ryzyka wejścia w obszar spalania stukowego. 

W przypadku zasilania silników o zapłonie samoczynnym sprawa już nie jest tak oczywi-
sta. Technologia konwersji musi uwzględniać odprężanie silnika lub ograniczony zjawiskiem 
spalania stukowego niewielki dodatek paliwa alternatywnego wynoszący ok. 20% dla LPG 
i ok. 40% dla CNG. Ta ostatnia technologia jest znana jako dual-fuel. 

Przy zasilaniu silnika z zapłonem iskrowym czystym bioetanolem istnieje możliwość 
zwiększenia stopnia sprężania do wartości 13:1. Jednak bioetanol zazwyczaj występuje jako 
mieszanina z benzyną. Główną zasadą pojazdów flexi-fuel (z ang. Flexi Fuel Vehicle) jest 
ponadto możliwość ich zasilania czystą benzyną, E85 lub dowolną ich mieszaniną. W takim 
przypadku stopień sprężania musi pozostać na poziomie 10:1. 

1.3. Charakterystyka pracy silnika zasilanego paliwem alternatywnym 
Podczas zasilania pojazdu paliwem alternatywnym elektroniczna jednostka sterująca 

wtryskiem zazwyczaj pracuje w tzw. układzie zależnym (master-slave). Oznacza to, że np.: 
elektroniczna jednostka sterująca wtryskiem LPG realizuje strategię elektronicznej jednostki 
sterującej benzyny podczas pracy na LPG. Podejście takie zapewnia zachowanie charaktery-
styki pracy silnika na paliwie oryginalnym. 

Najważniejszą charakterystyką silnikową wpływającą zarówno na osiągi jak i ekologię 
danej jednostki napędowej jest charakterystyka wtrysku paliwa. Przyporządkowuje ona war-
tości czasów otwarcia wtryskiwacza paliwa obciążeniu silnika wyrażonego zazwyczaj podci-
śnieniem w kolektorze dolotowym. Wartości czasów wtrysku są korygowane ze względu na 
zmienność wielu parametrów. Ponadto układy sterowania posiadają system adaptacyjny 
związany ze zdolnością przystosowywania się do paliw różnej jakości jak i korygujący 
dawkę ze względu na zmieniające się właściwości samego silnika. Dzięki dokładnemu od-
wzorowaniu strategii benzynowych związanych z zimnym rozruchem i korektami dyna-
micznymi możliwe jest uzyskanie odpowiednich osiągów jak i ekologii pojazdów zasila-
nych paliwem alternatywnym. 

Na rysunku 1 przedstawiono prawidłowe odwzorowanie charakterystyki benzynowej sil-
nika podczas zasilania paliwem alternatywnym w postaci LPG. Dokładność odwzorowania 
jest bardzo duża i dotyczy całego zakresu obciążeń silnika. Porównanie charakterystyk nastę-
puje podczas tzw. procesu kalibracji systemu gazowego. Obejmuje on zebranie charaktery-
styki pracy na benzynie (kolor niebieski) i następnie takie ustalenie Mnożnika (kolor poma-
rańczowy), aby charakterystyka benzynowa była odwzorowana podczas zasilania paliwem 
alternatywnym (kolor zielony). Po takiej kalibracji należy spodziewać się porównywalnych 
osiągów podczas zasilania obydwoma rodzajami paliwa. 
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Rys. 1. Okno MAPA systemu zasilania gazem Stag firmy AC – prawidłowa kalibracja 
Źródło: Opracowanie własne. 

Jednak brak doświadczenia osoby dokonującej konwersji pojazdu na paliwo alternatywne 
może doprowadzić do braku zachowania charakterystyki benzynowej, co zostało przedsta-
wione na rysunku 2. Niewłaściwy dobór parametrów konstrukcyjnych (np.: wydatku wtry-
skiwacza) oraz eksploatacyjnych (np.: ciśnienia gazu) może skutkować odmienną charaktery-
styką pracy silnika. W analizowanym przypadku ilość dozowanego LPG nie jest odpowiednia 
co skutkuje oddaleniem się charakterystyk. Niewłaściwa kalibracja systemu wyraźnie nega-
tywnie wpływa na osiągi jak i bezpieczeństwo użytkowania takiego pojazdu. 

 
Rys. 2. Okno MAPA systemu zasilania gazem Stag firmy AC – nieprawidłowa kalibracja 
Źródło: Opracowanie własne. 

1.4. Zaawansowana kalibracja systemów zasilania paliwem alternatywnym 
Należy zauważyć, że procedury autokalibracji w różnych systemach zasilania pojazdów 

paliwami gazowymi pozornie różnią się od siebie. Zazwyczaj chodzi jednak tylko o sposób 
pozyskiwania i przedstawiania wiedzy związanej z charakterystyką pracy silnika na obydwu 
paliwach. Przedstawiona na rysunku 3 kalibracja wykorzystuje znajomość ciśnienia w kolek-
torze dolotowym MAP w celu sporządzenia charakterystyki wtrysku benzyny podczas zasila-
nia benzynowego jak i podczas zasilania gazowego. W oknie Jazda kalibracyjna istnieje pod-
gląd parametrów systemu benzynowego świadczących o poprawności procesu kalibracji. Jest 
to suma chwilowej i długoterminowej korekty czasu wtrysku benzyny i przebieg sygnału son-
dy lambda, które są odczytywane z gniazda diagnostycznego OBD. Według deklaracji produ-
centa dokładność kalibracji jest wystarczająca do uzyskiwania podczas zasilania gazowego 
takich samych osiągów i norm emisji spalin jak podczas zasilania paliwem oryginalnym. 
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Rys. 3. Okno JAZDA KALIBRACYJNA systemu zasilania gazem GT700S TSI CNG 
Źródło: Opracowanie własne. 

2. MODEL ZASILANIA POJAZDU BENZYNOWEGO E85 

W artykule [3] szczegółowo opisano badania drogowe pojazdu z silnikiem benzynowym 
zasilanym E85. Wynika z nich, że zastosowanie zamiast czystej benzyny jej mieszanek z bio-
etanolem wymaga znacznych korekt czasów wtrysku. Większy udział objętościowy bioetano-
lu w mieszaninie wymagał większego wydłużenia czasów wtrysku. Badania przeprowadzono 
na trzech rodzajach paliwa: czystej benzynie (Pb), 50% Pb/50% E85 i E85. Zależność sumy 
korekt czasów wtrysku (krotko i długoterminowej) od zawartości E85 w benzynie przedsta-
wiono na rysunku 4. Wyraźnie widoczna jest liniowa zależność pomiędzy analizowanymi 
wielkościami. Przesunięcie charakterystyki pracy silnika zostało wyrażone sumą korekt czasu 
wtrysku paliwa odczytanych ze złącza diagnostycznego pojazdu. 
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Rys. 4. Model korekcji czasów wtrysku w zależności od składu paliwa 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. 
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Wykres przedstawiony na rysunku 3 stanowi empiryczny model zasilania E85 pojazdu 
benzynowego bez wprowadzania żadnych zmian konstrukcyjnych przystosowujących go do 
spalania nowego paliwa. 

3. CHARATERYSTYKA SILNIKA BENZYNOWEGO ZASILANEGO E85 

Jak już wspomniano wcześniej informacje o charakterystyce można uzyskiwać z różnych 
źródeł. W rozdziale 2 zebrano charakterystykę na podstawie informacji dostępnych w syste-
mie OBD pojazdu. Na rysunku 5 przedstawiono w odmienny sposób charakterystyki wtrysku 
silnika benzynowego zasilanego czterema rodzajami paliwa. W tym przypadku wykorzystano 
wartości czasów wtrysku benzyny odczytane z systemu zasilania silnika LPG. Sygnał ten nie 
jest możliwy do podglądu w systemie diagnostyki OBDII (EOBD). Podczas pracy na LPG 
(rysunek b) widoczne jest bardzo dokładne odwzorowanie charakterystyki benzynowej (rysu-
nek a). W przypadku zasilania pojazdu  mieszanką 50% E85 i 50% benzyny (rysunek c) moż-
na zaobserwować wyraźne wydłużenie czasów wtrysku benzyny. W przypadku zasilania pa-
liwem E85 (rysunek d) wydłużenie jest jeszcze większe. Należy zauważyć, że procentowe 
wartości wydłużenia czasów wtrysku benzyny ściśle korespondują z modelem przedstawio-
nym na rysunku 4. 
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Rys. 5. Charakterystyki wtrysku w zależności od składu paliwa 
Źródło: Opracowanie własne. 
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PODSUMOWANIE 

Podczas zasilania silnika benzynowego paliwem E85 następuje przesunięcie charaktery-
styki pracy silnika w kierunku większych czasów wtrysku. Jest to wynikiem różnic we wła-
ściwościach fizyko-chemicznych obydwu paliw. Oznacza to, że systemy zasilania pojazdów 
E85 powinny zostać wyposażone w systemy wydłużania czasów wtrysku paliwa w zależności 
od składu mieszaniny bioetanolowej. Brak takiego systemu może powodować objawy zwią-
zane z oddalaniem się charakterystyk podczas zasilania paliwem oryginalnym i alternatyw-
nym. Z praktyki zasilania pojazdów benzynowych LPG i CNG wiadomo, że może dochodzić 
do utrudnionego rozruchu zimnego silnika w wyniku jego zalania lub odwrotnie zbyt ubogiej 
mieszanki. Znane są także częste przypadki utraty mocy i gaśnięcia silnika. Zachowanie sta-
łości charakterystyk zapewnia dobre osiągi i niską emisję spalin. Przedstawione w artykule 
badania związane z tworzeniem charakterystyk wtryskowych silnika mogą być wykorzystane 
w tworzeniu i kalibracji systemów zasilania silników benzynowych paliwem E85. 
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THE CHARACTERISTICS 
OF THE GASOLINE ENGINE POWERED BY E85 

Abstract 
The paper presents a method of making the fuel injection characteristics of the combustion engine 

powered by gasoline and alternative fuels. Presents also criteria for interchangeability of fuels and 
pointed out the dependence of the exact mapping of the engine characteristics on vehicle performance. 
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