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Streszczenie 
W artykule opisano i poddano analizie eksperyment polegający na zasileniu pojazdu z silnikiem 

benzynowym (przystosowanym przez producenta do zasilania benzynowego) paliwem E85. Autorzy 
oceniają możliwość pracy takiego silnika, przy celowym lub nieświadomym zatankowaniu pojazdu 
takim paliwem, bez uprzedniej konwersji w celu przystosowania pojazdu do tego typu zasilania. Zosta-
ły także wskazane potencjalne trudności związane z dłuższą eksploatacją pojazdu na tym paliwie oraz 
niezbędne modyfikacje i czynności konieczne podczas konwersji pojazdu 

WSTĘP 

W ostatnim czasie na naszych stacjach benzynowych pojawiło się nowe paliwo występu-
jące pod nazwą handlową E85 [7, 8]. Z chemicznego punktu widzenia jest to mieszanina za-
wierająca 80-85% etanolu pochodzenia roślinnego (tzw. bioetanolu), 15% benzyny oraz nie-
wielkie ilości różnego rodzaju domieszek stabilizujących i uszlachetniających. Na polskim 
rynku są już także dostępne pojazdy FFV (Flexi Fuel Vehicles) przystosowane przez produ-
centów do zasilania tego typu paliwem. Wymienić tu należy chociażby Forda Focusa z silni-
kiem 1,8 l (125 KM) Flexi Fuel. Elastyczność paliwa w nazwie handlowej oznacza możli-
wość zasilania pojazdu czystą benzyną, E85 lub dowolną mieszaniną obydwu tych paliw. Ale 
co stanie się, gdy paliwem E85 zostanie zatankowany pojazd do tego nieprzystosowany? Czy 
możliwa będzie w ogóle jazda? Jeśli tak, to jakie będzie miał osiągi? Czy może ulec uszko-
dzeniu i jaki będzie miał wpływ na środowisko?  

1. E85 JAKO PALIWO DO SILNIKÓW Z ZI 

Alkohol etylowy (etanol) jest czystą, bezbarwną cieczą, otrzymywaną na drodze fermen-
tacji z surowców będących źródłem cukru, skrobi jak np. trzcina cukrowa, kukurydza, pszeni-
ca lub buraki cukrowe lub z celulozy [2, 3]. 

Na świecie alkohol etylowy jest jednym z najczęściej wykorzystywanych paliw alterna-
tywnych, zwłaszcza za sprawą jego popularności w Ameryce Południowej i Północnej gdzie 
największymi producentami są Brazylia i Stany Zjednoczone. W Brazylii, większość samo-
chodów jest napędzana etanolem produkowanym z trzciny cukrowej, czy to w postaci czyste-
go alkoholu, czy też, jako mieszanki z benzyną, natomiast w Stanach Zjednoczonych alkohol 
etylowy produkowany jest przede wszystkim z kukurydzy. 
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W Europie etanol jest komercyjnie produkowany w przewarzającej większości z roślin 
zbożowych oraz buraków cukrowych metodą fermentacyjną [3]. Otrzymywany tą metodą 
etanol nazywany jest bioetanolem. W wyniku fermentacji otrzymuje się ok. 15% roztwór 
wodny etanolu z domieszką innych alkoholi. Czysty etanol wydziela się przez dokładną de-
stylację, w wyniku której otrzymuje się tzw. spirytus rektyfikowany, składający się z 96% 
etanolu i 4% wody. Aby możliwe było zastosowanie etanolu jako paliwa do zasilania silni-
ków, etanol musi zostać odwodniony, ponieważ obecna w paliwie woda powoduje przyspie-
szoną korozję niektórych elementów silnika. 

Przystosowanie pojazdu, z tradycyjnym silnikiem o zapłonie iskrowym, do zasilania bio-
etanolem o zawartości przekraczającej 10% wymaga regulacji elektronicznych układów ste-
rowania silnika, tj. układu wtryskowego oraz zmianę konta wyprzedzenia zapłonu. Ponieważ 
alkohol, pomimo że jest odwodniony może powodować przyspieszoną korozję niektórych 
metali oraz degradację elastomerów [1] zastąpienie niektórych elementów układu zasilania 
silnika może okazać się niezbędne. Bioetanol w czystej postaci ulega bardzo powolnemu pa-
rowaniu w niskich temperaturach otoczenia – z tego powodu, pojazdy na paliwo etanolowe 
E100, mogą mieć trudności z rozruchem zwłaszcza w okresie zimowym. Dlatego też etanol 
jest zazwyczaj mieszany z benzyną w ilości ok. 15% co znacznie ułatwia zapłon paliwa. Mie-
szanka E85 zawierająca ok. 85% etanolu i 15% benzyny jest najbardziej rozpowszechnioną 
i popularną mieszanką wysokoprocentową stosowaną na świecie do zasilania pojazdów sa-
mochodowych. Pojazdy przystosowane do zasilania mieszanką E85 nazywane są Flexible 
Fuel Vehicle (FFV) [4].  

Charakteryzując alkohole jako paliwa silnikowe, należy wymienić ich istotne cechy w od-
niesieniu do benzyn: 
− mniejsza wartość opałowa, 
− mniejsze teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spalania, 
− większa liczba oktanowa, co pozwala stosować większe stopnie sprężania, 
− mniejsza energia zapłonu, co umożliwia spalanie mieszanek uboższych i przez to zwięk-

szenie sprawności ogólnej silnika, 
− większa prędkość płomienia (o 20-30%), co daje możliwość zastosowania wyższych pręd-

kości obrotowych, 
− dużo większe utajone ciepło parowania, co przyczynia się do trudności w odparowaniu 

paliwa, 
− niższa temperatura wrzenia niż temperatura końca odparowania benzyny sprawia, że pod-

grzewane alkohole całkowicie odparowują wcześniej niż benzyna, 
− alkohole są higroskopijne, a więc w kontakcie z powietrzem przejmują od niego wilgoć, 
− alkohole rozpuszczają niektóre tworzywa, gumę oraz metale powodując ich przyspieszoną 

korozję. 

2. OBIEKT BADAŃ  

Badania zostały wykonane na pojeździe Kia Picanto, którego widok został przedstawiony 
na rysunku 1. Pojazd spełnia normę emisji Euro 4, a w chwili badań posiadał przebieg około 
15 000 km. 

Pojazd posiadał zabudowaną instalację sekwencyjnego wtrysku gazu LPG. Komunikacja 
ze sterownikiem systemu wtrysku gazu umożliwiła podgląd i rejestrację parametrów pracy 
systemu benzynowego, takich jak: 
− prędkość obrotowa silnika, 
− czas wtrysku benzyny, 
− napięcie akumulatora, 
− sygnał z czujnika położenia przepustnicy TPS, 
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− sygnał sondy lambda (czytany ze złącza diagnostycznego OBD), 
− krótkoterminowa i długoterminowa korekta czasu wtrysku (czytany ze złącza diagnostycz-

nego OBD), 
− podciśnienie w kolektorze dolotowym (OBD). 

Wytwórca pojazdu KIA MOTORS CORPORATION 
Kategoria pojazdu M1 
Model pojazdu KIA Picanto (48 kW) 
Typ pojazdu AAP (BA) 
Typ silnika G4HG 
Pojemność skokowa silnika 1086 cm3 
Typ przekładni Manualna 

 
Rys. 1. Widok badanego pojazdu 
Źródło: Opracowanie własne. 

3. BADANIA POJAZDU Z SILNIKIEM BENZYNOWYM ZASILANYM E85 

Eksperyment przebiegał dwuetapowo i polegał na zasileniu pojazdu eksploatowanego na 
czystej benzynie mieszaniną 50% benzyny + 50% E85. Następnie po okresie adaptacji i zuży-
ciu pierwszej mieszaniny dokonano uzupełnienia 100% E85.  

Należy wskazać, że badania drogowe zostały wykonane w cyklu mieszanym zawierają-
cym fragment jazdy miejskiej i pozamiejskiej z osiąganymi prędkościami do 100 km/h. 

Etap 1 – skok od 0 do 50% E85 (rys. 2a) 
Po zatankowaniu mieszaniną 50% E85 pojazd potrzebował około 50 sekund na zużycie 

starego paliwa wypełniającego układ zasilania paliwem. Przez kolejne 200 s można było ob-
serwować adaptację systemu wtrysku benzyny do nowego. W czasie od 50 do 150 s krótko-
terminowa korekta wtrysku paliwa osiąga chwilową wartość nawet 15% (jest to wyraźne 
przeregulowanie). Zachowanie takie wymusiło sterowanie w pętli zamkniętej ze sprzężeniem 
zwrotnym w oparciu o sygnał z czujnika tlenu (sondy lambda). Po czasie 150 s zaobserwo-
wano adaptację korekty długoterminowej. Adaptacja trwała około 100 s, po czym korekta ta 
ustabilizowała się na poziomie około 10%. W tym samym czasie obserwowano powrót korek-
ty krótkoterminowej do poziomu około 0. W czasie badań nie zauważono wyraźnego zmniej-
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szenia osiągów pojazdu związanego ze zdolnością przyspieszeń czy osiągania wyższych 
prędkości jazdy. 

Etap 2 – skok od 50 do 100% E85 (rys. 2b) 
Bardzo podobnie wyglądał proces adaptacji po zatankowaniu 100% E85. Suma korekt 

wtrysku paliwa ustabilizowała się na poziomie 20%. Także podczas tego etapu badań nie za-
uważono wyraźnego zmniejszenia osiągów pojazdu związanego ze zdolnością przyspieszeń 
czy osiągania wyższych prędkości jazdy. Na podstawie wieloletniego doświadczenia autorów 
związanego z zasilaniem gazem LPG pojazdów, można stwierdzić, że badany pojazd należał 
do grupy pojazdów szybko adaptujących się. Wystarczyło około 5 minut zarówno podczas 
pierwszego jak i drugiego etapu badań do adaptacji korekty długoterminowej. Także podczas 
oficjalnych badań homologacyjnych przeprowadzanych chociażby na pojazdach zasilanych 
LPG występuje wymóg kondycjonowania pojazdu pomiędzy badaniami na paliwach wzor-
cowych LPG „A” i LPG „B”. Kondycjonowanie obejmuje minimum jeden pełny test NEDC 
w celu przystosowania do zasilania innym paliwem a ich liczba może zostać zwiększona. 
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Rys. 2. Przebieg procesu adaptacji korekcji wtrysku paliwa 
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

Badania umożliwiły wykonanie charakterystyk względnego zapotrzebowania na paliwo 
badanego silnika w funkcji obciążenia mierzonego za pomocą podciśnienia w kolektorze do-
lotowym. Z rysunku 3 wynika, że badania zostały wykonane na trzech rodzajach paliwa 
w sposób kompletny, zawierający wszystkie zakresy pracy silnika. Od prędkości biegu jało-
wego (któremu odpowiada podciśnienie w kolektorze dolotowym około 20 kPa), poprzez 
średnie obciążenia do obciążeń maksymalnych (którym odpowiada całkowite otwarcie prze-
pustnicy i ciśnienie MAP ≈ 100 kPa). 
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Rys. 3. Suma korekt czasu wtrysku w funkcji podciśnienia w kolektorze dolotowym 
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

Ważnym sygnałem, pozwalającym ocenić pracę silnika przy zasilaniu nowym paliwem, 
jest sygnał z czujnika tlenu – przedstawiony na rysunku 4. Rysunek zawiera również przebieg 
prędkości obrotowej silnika RPM oraz czasu wtrysku paliwa, które pozwalają ocenić zmien-
ność jak i rozpiętość warunków pracy silnika podczas badań drogowych. Rysunek 4 obejmuje 
początkowe 150 s z jazdy z etapu 1.  

 
Rys. 4. Przebieg sygnału sondy lambda w okresie adaptacji systemu do nowego paliwa 
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 
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Z analizy przebiegu sygnału czujnika tlenu wynika, że proces adaptacji następował bar-
dzo szybko i nie widoczne są dłuższe niskie stany napięcia, towarzyszące spalaniu mieszanek 
za ubogich. Należy podkreślić, że sygnał sondy lambda był odczytywany ze złącza OBD 
z dużo mniejszą częstotliwością niż dwa pozostałe sygnały stąd zdigitalizowany odczyt za-
miast regularnej sinusoidy. 

PODSUMOWANIE 

Badania potwierdziły możliwość zasilania paliwem E85 pojazdu z silnikiem do tego nie 
przystosowanym. Jednak w celu określenia rzeczywistych osiągów pojazdu a także wpływu 
takiego eksperymentu na środowisko konieczne są zakrojone na szerszą skalę badania na ha-
mowni podwoziowej z wykorzystaniem analizatora spalin. Badania takie są planowane przez 
autorów w najbliższym czasie. Podczas testów system OBD nie wyświetlił żadnych błędów 
związanych z nieprawidłowym składem mieszanki czy wyjściem poza obszar korekt wtrysku 
paliwa. Jednak bliskie położenie obszaru granicznego (30%) sugeruje, że przy skokowej 
zmianie zasilania z benzyny na 100% E85 i wystąpieniu przeregulowania, próg 30% może 
zostać przekroczony. Na rynku polskim zaczynają się pojawiać konwertery, których głównym 
zadaniem jest wydłużenie czasu wtrysku paliwa podczas zasilania E85. Dużym kosztem skła-
dowym takiego konwertera jest koszt czujnika zawartości etanolu w benzynie dający infor-
mację o składzie mieszaniny w zbiorniku. W artykule pominięto całkowicie negatywny 
wpływ alkoholu trwałość układu zasilania benzyną silnika, jak i żywotność samego silnika. 
Zapewne pojawi się więcej artykułów na ten temat [5, 6] po większym upowszechnieniu pa-
liwa E85 na naszych stacjach paliwowych. 

ROAD TEST OF THE VEHICLE  
WITH PETROL ENGINE FUELED BY E85 

Abstract 
In the article was described and analyzed an experiment which consists in supplying the vehicle 

with E85 fuel. The authors evaluate the possibility of operating petrol engine without prior conversion 
to adapt to this type of fuel. Were also identified potential difficulties associated with long operation of 
a petrol engine on E85 fuel and the necessary modifications and actions required during the vehicle 
conversion. 
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