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The comparative research on the occurrence of the fuel film  

phenomenon in petrol and ethanol fuelled engines 

 
Abstract: An experimental study has been conducted to investigate the certain significant differences in the 

air-fuel mixture formation for gasoline and E85 fuelled engines under dynamic conditions. An indirect injection 

4 cylinder 2.0l engine was tested.   

The study explains the correlation between a relative dynamic error in controlling a mixture composition in 

and SI indirect injection engine and crankshaft speed and inlet pressure when ethanol is added to gasoline. As 

noticed, λ dynamics was generally slower for biofuel than that of gasoline. This paper shows that dynamic 

coefficients need to be calibrated under unsteady conditions to convert vehicles to be able to burn ethanol based 

fuels. 
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Badania eksperymentalne wtrysku benzyny i biopaliwa E85 do przewodu dolotowego 

silnika o ZI w stanach dynamicznych 
 

Streszczenie: Badania eksperymentalne przeprowadzono w celu określenia różnic w procesie tworzenia mie-

szanki paliwowo-powietrznej podczas zasilania silnika benzyną i biopaliwem E85 w stanach dynamicznych. 

Badania przeprowadzono na 4 cylindrowym 2.0l silniku z wtryskiem pośrednim.  

Wyjaśniono wpływ prędkości obrotowej wału korbowego i ciśnienia w układzie dolotowym na względne war-

tości dynamicznego błędu sterowania składem mieszanki w silniku o ZI z pośrednim wtryskiem paliwa, po doda-

niu do benzyny alkoholu etylowego. Zaobserwowano, że podczas badań hamownianych, z reguły dynamika sy-

gnału  dla zasilana biopaliwem była wolniejsza niż w przypadku zasilania benzyną. Wykazano, że konwersja 

samochodów do zdolności spalania paliw zawierających alkohol etylowy wymaga kalibracji współczynników 

dynamicznych w stanach nieustalonych. 

Słowa kluczowe: silnik o zapłonie iskrowym, wtrysk sekwencyjny, zjawisko filmu paliwowego, bioetanol   

 

1. Wstęp 

Rozwój cywilizacji w ostatnich 100 latach spo-

wodował ogromny przyrost liczby pojazdów napę-

dzanych silnikami spalinowymi oraz, w ślad za 

tym, wzrost zapotrzebowania na paliwo. Współcze-

sna motoryzacja opiera się głównie na paliwach 

pochodzących z przeróbki ropy naftowej. Prowa-

dzonych jest wiele prac badawczych nad zastoso-

waniem innych rodzajów paliw, które zastąpiłyby 

częściowo lub całkowicie paliwa pochodzące 

z przeróbki ropy naftowej. Obserwuje się wzrost 

zainteresowania alternatywnymi paliwami do po-

jazdów samochodowych. Oprócz bardzo popular-

nych paliw gazowych takich jak LPG oraz CNG, 

dużym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć 

mieszanki alkoholowo-benzynowe. Najbardziej 

popularną mieszanką jest E85, której skład stanowi 

85% etanolu oraz 15% benzyny. Przystosowanie 

pojazdu do zasilania tym paliwem nie wymaga 

montowania dodatkowych zbiorników i skompli-

kowanych instalacji a jedynie dopasowania algo-

rytmu sterującego. Dlatego też firmy motoryzacyj-

ne wprowadzają na rynek samochody tzw. FlexFuel 

przystosowane do spalania zarówno benzyny jak 

i E85. Istnieje także możliwość zasilania pojazdów 

czystym alkoholem etylowym oraz dowolną mie-

szanką alkoholu etylowego i benzyny samochodo-

wej. 

Alkohol etylowy jako paliwo odnawialne sta-

nowi cenną formę energii. Może być stosowany 

w postaci czystej lub jako dodatek do paliw dla 

silników o zapłonie iskrowym (ZI), przy czym 

silniki te nie wymagają większych zmian konstruk-

cyjnych [5]. Jednakże racjonalne wykorzystanie 

paliw alkoholowych wymaga dostosowania do nich 

układu zasilania oraz układu sterowania. Spowo-

dowane jest to różnicą właściwości fizyko-

chemicznych między tradycyjną benzyną a alkoho-

lem etylowym. Alkohol etylowy posiada dużo 

większe utajone ciepło parowania, co może przy-

czynić się do trudności w odparowaniu paliwa 

zwłaszcza podczas rozgrzewania silnika [1–4]. 

Wymaga to więc większej ilości energii przy do-

prowadzeniu go do fazy gazowej. Z jednej strony 

jest to zjawisko korzystne, gdyż sprzyja to chłodze-

niu zasysanej mieszanki a tym samym zwiększeniu 

jej gęstości. Wynikiem jest większa ilość ładunku 

palnej mieszanki, która jest w stanie zmieścić się 

w tej samej objętości cylindra. Jednak z drugiej 
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strony wtryśnięte paliwo w fazie ciekłej nie jest 

w stanie w zupełności odparować. Nieprecyzyjne 

sterowanie wtryskiem etanolu podczas rozgrzewa-

nia silnika jest też powodem znacznego wzrostu 

emisji HC do atmosfery [3]. 

Główną wadą paliwa alkoholowego jest mała 

wartość opałowa. W porównaniu do benzyny jest 

ona o ok. 40% mniejsza [5]. Jednak przy mniej-

szym zapotrzebowaniu powietrza do spalania, wy-

pełnienie cylindra mieszanką stechiometryczną daje 

nawet wzrost mocy z cylindra o kilka procent. 

Oznacza to, że zapewnienie satysfakcjonujących 

parametrów eksploatacyjnych jednostki napędowej 

może zostać osiągnięte przez podanie odpowiednio 

większej ilości alkoholu etylowego do komory 

spalania. 

Obok samochodów zaprojektowanych specjal-

nie dla paliwa alkoholowego możliwa jest konwer-

sja istniejących samochodów zasilanych dotychczas 

benzyną. Zmiana paliwa pociągnie za sobą zmianę 

algorytmów sterujących wtryskiem. Istnieje potrze-

ba określenia stopnia zmian istniejących algoryt-

mów ”benzynowych” na algorytmy ”alkoholowe”. 

W szczególności rozwiązania wymaga problem 

kompensacji zjawiska filmu paliwowego w stanach 

nieustalonych i wpływu zmiany paliwa (z benzyny 

samochodowej na alkohol etylowy) na wartości 

współczynników kompensacyjnych. 

Po wtrysku w układzie dolotowym silnika po-

wstaje szkodliwe zjawisko osadzania się na ścian-

kach części wtryśniętego paliwa. Paliwo tworzy 

tam tzw. film paliwowy stopniowo parujący i ście-

kający do cylindra z opóźnieniem sięgającym kilku 

sekund [3,6-8]. W przypadku zastosowania paliwa 

o innych właściwościach mamy do czynienia ze 

zmianą wielkości i szybkości parowania filmu pa-

liwowego. Zjawisko to musi być kompensowane 

w odpowiedni sposób (wyznaczonymi współczyn-

nikami) w algorytmie sterującym przez zwiększanie 

czasu otwarcia wtryskiwacza podczas szybkiego 

otwierania przepustnicy i odpowiednie zmniejsza-

nie czasu wtrysku podczas gwałtownego jej zamy-

kania. W przeciwnym razie wystąpi błąd statyczny 

sterowania składem mieszanki w silniku. Zmiany 

w procedurach sterowania dokonuje sterownik 

silnikowy, zaś wartość współczynnika wydłużenia 

czasu wtrysku jest uzależniona od wskazań pokła-

dowego czujnika zawartości alkoholu etylowego 

w benzynie. Sytuację ułatwia fakt praktycznej nie-

zależności współczynnika wydłużenia czasu wtry-

sku od czynników pracy silnika takich jak prędkość 

obrotowa wału korbowego czy ciśnienie w układzie 

dolotowym. Na stałą względną wartość współczyn-

nika wydłużenia wpływa przede wszystkim procen-

towa zawartość alkoholu w paliwie. Tę prosto-

tę wykorzystują systemy konwersji samochodów do 

spalania alkoholu etylowego. Tymczasem proste 

wydłużenie czasu wtrysku paliwa może nie być 

wystarczające do stabilizacji składu mieszanki 

w warunkach nieustalonych.  

Na rysunku 1 przedstawiono schemat zjawiska 

tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej w trak-

cie dolotowym dla wtrysku wielopunktowego. 

Zaznaczono procesy odparowania paliwa ze strugi 

oraz z powierzchni filmu paliwowego, osiadanie 

paliwa na powierzchni przewodu dolotowego, za-

woru oraz odrywanie się kropel paliwa z filmu 

paliwowego. 

 

Fuel film

Vaporized fuel

Fuel in the form

 of spray

 
 

Fig. 1. Schematic creation of air-fuel mixture in the 

intake pipe for the multipoint injection. 

Rys. 1. Schemat tworzenia mieszanki paliwowo-

powietrznej w przewodzie dolotowym dla wtrysku 

wielopunktowego. 

 

W artykule przedstawiono wyniki analizy badań 

stanowiskowych zjawiska powstawiania filmu 

paliwowego w układzie dolotowym silnika 

spalinowego zasilanym biopaliwem E85 oraz 

benzyną. 

 

2. Stanowisko badawcze 

Badania przeprowadzono na stanowisku badaw-

czym hamowni silnikowej Politechniki Lubelskiej. 

Stanowisko badawcze umożliwia zasilanie silnika 

benzyną oraz biopaliwem E85. W skład stanowiska 

wchodzą: obiekt badań silnik Holden C20LE (rys. 

2), hamulec silnikowy SAK-670 N, aparatura kon-

trolno pomiarowa oraz urządzenia sterujące (rys. 3). 

Jednostkę badawczą stanowi czterocylindrowy, 

czterosuwowy silnik z wielopunktowym wtryskiem 

paliwa do układu dolotowego o pojemności 1998 

cm
3
 chłodzony cieczą. 
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Fig. 2. Engine C20LE Holden. 

Rys. 2. Silnik C20LE Holden. 

 

Ciśnienie paliwa (biopaliwa E85 i benzyny) 

w szynie wtryskowej mierzono za pomocą czujni-

ków ciśnienia Honeywall. W indywidualnych 

przewodach dolotowych silnika ciśnienie powietrza 

mierzono z wykorzystaniem czujników ciśnienia 

MPX 115. 

 

 
 

Fig. 3. Scheme of the test stand. 

Fig. 3. Schemat stanowiska badawczego. 

 
Skład mieszanki ustalano na podstawie odczytu 

z cyfrowego miernika LM-1 firmy Innovate wypo-

sażonego w szerokozakresową sondę lambda BO-

SCH LSU 4.2 o zakresie pomiarowym od 0,7 do 

2,5. Program LogWorks2 współpracujący z cyfro-

wym miernikiem umożliwiał aktualną rejestrację 

współczynnika nadmiaru powietrza. 

Do pomiaru temperatury cieczy chłodzącej wy-

korzystano termoparę Fe-CuNi. Temperaturę po-

wietrza w układzie dolotowym oraz oleju silniko-

wego mierzono czujnikami typu Pt 100. 

 

3. Metodyka badań 

Do badań użyto handlowych paliw: benzyny 

Eurosuper 95 i biopaliwa E85. 

Badania hamowniane miały na celu ekspery-

mentalne zbadanie różnic w procesie tworzenia 

mieszanki paliwowo-powietrznej podczas zasilania 

silnika benzyną i biopaliwem E85. Badania polega-

ły na skokowej zmianie czasu wtrysku paliwa tak, 

aby zadany współczynnik nadmiaru powietrza λ 

zmieniał się od 0,9 do 1,1 i ponownie od 1,1 do 0,9 

(rys. 4).  

Celem badań było ustalenie zależności zmiennej 

wyjściowej (względnego współczynnika błędu 

dynamicznego składu mieszanki) od wielkości 

wejściowych (prędkości obrotowej wału korbowe-

go i ciśnienia w układzie dolotowym). Na podsta-

wie charakterystyki użytkowej silnika i założonego 

dwuczynnikowego modelu zmian wybrano kompo-

zycyjny, centralny plan doświadczenia o wartości 

ramienia gwiezdnego α=1,414 zawierający kilka 

punktów obciążeniowo-prędkościowych. W każ-

dym punkcie pracy silnika (wyrażonym przez pręd-

kość obrotową i ciśnienie w układzie dolotowym) 

poddano analizie 20 kolejnych skokowych zmian 

współczynnika nadmiaru powietrza λ. W trakcie 

badań stabilizowano temperaturę cieczy chłodzącej 

silnik oraz temperaturę oleju. Badania wykonano 

dla niezmiennych warunków otoczenia. Jako punkt 

centralny przyjęto warunki pracy silnika n = 2900 

obr/min i pd = 65 kPa. Po założeniu wartości eks-

tremalnych prędkości obrotowej (nmin = 1500 ob-

r/min, nmax = 4300 obr/min) i ciśnienia w układzie 

dolotowym (pdmin = 37 kPa, pdmax = 93 kPa) opra-

cowano plan eksperymentu zawierający 9 punktów 

badawczych. Wartości ekstremalne wielkości wej-

ściowych przyjęto kierując się analizą warunków 

eksploatacji silnika oraz ograniczeniami dostępnej 

hamowni silnikowej. 

tsk

ts

1,1

1,0

0,9

λ [-]

t [s]

course air 

fuel ratio λ

stroke fuel injected 

mass mwtr

 
Fig. 4. Air–fuel ratio λ following a stroke change in 

injected fuel mass mwtr. 

Rys. 4. Schemat przebiegu czasowego współczyn-

nika nadmiaru powietrza λ po skokowej zmianie 

masy wtryskiwanego paliwa mwtr. 

 

4. Badania stanowiskowe 

W wyniku przeprowadzonych badań stanowi-

skowych uzyskano przebiegi czasowe współczyn-

nika nadmiaru powietrza λ po skokowej zmianie 

czasu wtrysku. Następnie otrzymane dane uśred-

niono. Na rysunkach 5 – 10 przestawiono zależno-

ści współczynnika nadmiaru powietrza λ po sko-

kowej zmianie czasu wtrysku dla zasilania silnika 

benzyną i biopaliwem E85 w zależności od prędko-

ści obrotowej i obciążenia silnika. Przedstawiono 

wyniki dla wybranych punktów badawczych dla 
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prędkości obrotowej wału korbowego silnika 2900 

obr/min oraz ciśnienia w układzie dolotowym 37 

kPa i 65 kPa a także dla 3900 obr/min i ciśnienia 85 

kPa. 
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λ
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E85 Gasoline

 
Fig. 5. Air–fuel ratio λ following a stroke increase 

in injection timings of petrol and E85 biofuel for a 

speed of 2900 rpm and intake pressure of 37 kPa. 

Rys. 5. Przebiegi czasowe współczynnika nadmiaru 

powietrza λ po skokowej eskalacji czasu wtrysku 

benzyny i biopaliwa E85 dla prędkości obrotowej 

silnika 2900 obr/min i ciśnienia w przewodzie dolo-

towym 37 kPa. 
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Fig. 6. Air–fuel ratio λ following a stroke decrease 

in injection timings of petrol and E85 biofuel for a 

speed of 2900 rpm and intake pressure of 65 kPa. 

Rys. 6. Przebiegi czasowe współczynnika nadmiaru 

powietrza λ po skokowej redukcji czasu wtrysku 

benzyny i biopaliwa E85 dla prędkości obrotowej 

silnika 2900 obr/min i ciśnienia w przewodzie dolo-

towym 65 kPa. 
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Fig. 7. Air–fuel ratio λ following a stroke increase 

in injection timings of petrol and E85 biofuel for a 

speed of 2900 rpm and intake pressure of 65 kPa. 

Rys. 7. Przebiegi czasowe współczynnika nadmiaru 

powietrza λ po skokowej eskalacji czasu wtrysku 

benzyny i biopaliwa E85 dla prędkości obrotowej 

silnika 2900 obr/min i ciśnienia w przewodzie dolo-

towym 65 kPa. 
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Fig. 8. Air–fuel ratio λ following a stroke decrease 

in injection timings of petrol and E85 biofuel for a 

speed of 2900 rpm and intake pressure of 65 kPa. 

Rys. 8. Przebiegi czasowe współczynnika nadmiaru 

powietrza λ po skokowej redukcji czasu wtrysku 

benzyny i biopaliwa E85 dla prędkości obrotowej 

silnika 2900 obr/min i ciśnienia w przewodzie dolo-

towym 65 kPa. 
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Fig.9. Air–fuel ratio λ following a stroke increase in 

injection timings of petrol and E85 biofuel for a 

speed of 2900 rpm and intake pressure of 85 kPa. 

Rys. 9. Przebiegi czasowe współczynnika nadmiaru 

powietrza λ po skokowej eskalacji czasu wtrysku 

benzyny i biopaliwa E85 dla prędkości obrotowej 

silnika 2900 obr/min i ciśnienia w przewodzie dolo-

towym 85 kPa. 
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Fig.10. Air–fuel ratio λ following a stroke decrease 

in injection timings of petrol and E85 biofuel for a 

speed of 3900 rpm and intake pressure of 85 kPa. 

Rys. 10. Przebiegi czasowe współczynnika nadmia-

ru powietrza λ po skokowej redukcji czasu wtrysku 

benzyny i biopaliwa E85 dla prędkości obrotowej 

silnika 3900 obr/min i ciśnienia w przewodzie dolo-

towym 85 kPa. 

 

5. Analiza wyników badań 

Analiza zamieszczonych w poprzednim rozdzia-

le przebiegów czasowych zarejestrowanego współ-

czynnika nadmiaru powietrza λ dowodzi, że zareje-

strowany sygnał czujnika stężenia tlenu w spalinach 

wprowadza do pomiaru własną charakterystykę 

dynamiczną zmieniając wejściowy przebieg λ spa-

lin. Zarejestrowana zwłoka reakcji czujnika na 

zmianę ilości tlenu w spalinach wyniosła w zależ-

ności od punktu badawczego od 100 ms do 150 ms 

i zmniejszała się wraz ze zwiększaniem prędkości 

obrotowej wału korbowego silnika. 

Czas osiągania docelowej wartości współczyn-

nika nadmiaru powietrza zmieniał się od 1,4 ms dla 

małej prędkości obrotowej do 0,3 ms dla prędkości 

obrotowej 2900 obr/min, by znowu wzrosnąć do 

nawet 1,0 s w warunkach n = 3900 obr/min. 

Dynamika sygnału λ dla zasilana biopaliwem 

z reguły była wolniejsza niż w przypadku zasilania 

benzyną. Największą różnicę zarejestrowano dla 

warunków n = 3900 obr/min i pd = 85 kPa, Wystą-

piły dwa przypadki, gdy dynamika tworzenia mie-

szanki była minimalnie mniejsza dla benzyny – 

w punktach 2900 obr/min, 65 kPa i 3900 obr/min, 

45 kPa. 

Powyższe dowodzi istotnego wpływu warun-

ków pracy silnika na wzajemne reakcje dynamiki 

zjawisk filmu biopaliwa względem dynamiki zja-

wisk filmu benzyny. Kalibrując sterownik wtrysku 

należy szczegółowo identyfikować współczynniki 

dynamiczne w poszczególnych zakresach pracy 

silnika dla każdego paliwa osobno. 

Brak uwzględnienia w algorytmie sterującym 

wtryskiem paliwa zamian zapotrzebowania na pa-

liwo po dodaniu alkoholu etylowego do benzyny 

powoduje powstawanie statycznego błędu sterowa-

nia. Korekta czasu wtrysku o mnożnikowy współ-

czynnik proporcji kS likwiduje błąd sterowania. Na 

rysku 15 zaznaczono uzyskane w badaniach ha-

mownianych wartości współczynnika proporcji kS 

po zmianie paliwa z benzyny na paliwo E85. Rysu-

nek dowodzi praktycznego braku wpływu warun-

ków pracy silnika na współczynnik proporcjonalno-

ści wtrysku paliwa. 

Obliczano względny błąd dynamiczny składu 

mieszanki dla obu paliw z zależności: 

 

  
 

             
        

  

  

   

 
gdzie tcykl – czas pomiędzy kolejnymi wtryskami. 

 

Na rysunku 11 przedstawiono schemat wyzna-

czania względnego błędu dynamicznego paliwa ε. 

Natomiast rysunki 12 – 14 przedstawiają uzyskane 

wyniki z wyznaczania względnego błędu dyna-

micznego ε dla wybranych punktów badawczych. 

 

t1 t2

λ1

λ2

λ

t

control control error

 
Fig. 11. Schematic of determining  mixture compo-

sition dynamic error ε. 

Rys. 11. Schemat wyznaczania dynamicznego błę-

du składu mieszanki ε. 
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Fig. 12. Comparison of relative dynamic error of 

mixture composition ε for both fuels for an increase 

and decrease of fuel dose, n = 2900 rpm, pd = 37 

kPa. 

Rys. 12. Porównanie względnego błędu dynamicz-

nego składu mieszanki ε dla obu paliw w warun-

kach wzrostu i redukcji dawki paliwa; n = 2900 

obr/min, pd = 37 kPa. 
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Fig. 13. Comparison of relative dynamic error of 

mixture composition ε for both fuels for an increase 

and decrease of fuel dose, n = 2900 rpm, pd = 65 

kPa. 

Rys. 13. Porównanie względnego błędu dynamicz-

nego składu mieszanki ε dla obu paliw w warun-

kach wzrostu i redukcji dawki paliwa; n = 2900 

obr/min, pd = 65 kPa. 
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Fig. 14. Comparison of relative dynamic error of 

mixture composition ε for both fuels for an increase 

and decrease of fuel dose, n = 3900 rpm, pd = 85 

kPa. 

Rys. 14. Porównanie względnego błędu dynamicz-

nego składu mieszanki ε dla obu paliw w warun-

kach wzrostu i redukcji dawki paliwa; n = 3900 

obr/min, pd = 85 kPa. 
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Fig. 15. Characteristics of coefficient of proportion-

ality kS from the stand testing. 

Rys. 15. Charakterystyka statycznego współczynni-

ka proporcjonalności kS uzyskana w badaniach 

stanowiskowych. 

Następnie obliczono współczynnik proporcjo-

nalności kD:  

 

   
    

     
 

 

 Współczynnik kD wyznaczano osobno dla 

przypadku zwiększania dawki paliwa, redukcji 

dawki paliwa i dla średniej z obydwu przypadków. 

Wyniki obliczeń dla wartości średniej przedstawio-

no na rysunku 16. 

W przeciwieństwie do współczynnika statycz-

nego kS (rysunek 15), zarówno prędkość obrotowa 

jak i ciśnienie w układzie dolotowym istotnie od-

działywują na wartości współczynników dynamicz-

nych. 
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Fig. 16. Characteristics of dynamic coefficient of 

proportionality kD from the stand testing. 

Rys. 16. Charakterystyka dynamicznego współ-

czynnika proporcjonalności kD uzyskana w bada-

niach stanowiskowych. 

 

6. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonej analizy możemy 

stwierdzić, że: 

- dodanie alkoholu etylowego do benzyny 

z reguły wydłuża czas osiągania założonego 

składu mieszanki w stanach nieustalonych, ale 

stopień wydłużenia zależny jest, oprócz 

wpływu zawartości alkoholu, od warunków 

prędkościowo-obciążeniowych silnika, 

- dynamika zjawisk filmu paliwowego istotnie 

zależy od obecności alkoholu etylowego 

w benzynie. 

Jak zaobserwowano podczas badań hamownia-

nych, w niektórych warunkach prędkościowo-

obciążeniowych zaobserwowano wręcz szybsze 

osiąganie założonego składu mieszanki podczas 

zasilania biopaliwem E85 w porównaniu z benzyną. 
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Zróżnicowanie dynamiki procesu tworzenia 

i ubytku filmu paliwowego (w silniku z zapłonem 

iskrowym i wtryskiem paliwa do układu dolotowe-

go) w zależności od dodatku alkoholu etylowego do 

benzyny wpływa na dynamiczny błąd sterowania 

składem mieszanki. W efekcie, algorytm sterowa-

nia wtryskiem paliwa powinien uwzględniać po-

miar zawartości etanolu w paliwie i dopasowywać 

wartości dynamicznych współczynników korygują-

cych wtrysk. 

 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

CNG Compressed Natural Gas/sprężony gaz 

ziemny 

HC Hydrocarbons/ węglowodory 

 

E85 85% Ethanol/85% Etanol 

LPG Liquified Petrolum Gas/ skroplony gaz 

ZI Spark Ignition/ zapłon iskrowy 
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