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ELEKTRONICZNA MODYFIKACJA PARAMETRÓW PRACY 
SILNIKA SAMOCHODOWEGO O ZAP ONIE SAMOCZYNNYM

Artur Boguta

Politechnika Lubelska

Streszczenie. Wspó czesne sterowniki silników ZS realizuj  wiele funkcji, steruj c jednostk  nap dow . Pro-
ducenci aut d  do pe nej automatyzacji w sterowaniu prac  silnika. Sterowniki silników dbaj  o wytworzenie 
odpowiedniego momentu obrotowego przy najwi kszej sprawno ci i spe nieniu norm dotycz cych emisji spalin. 
Wi kszo  programów steruj cych jest napisana tak, eby poprawnie sterowa  silnikami produkowanymi 
seryjnie. Indywidualne podej cie do ka dej jednostki nap dowej mo e znacznie poprawi  jej parametry.

S owa kluczowe: silnik z zap onem samoczynnym, Diesel, DEC, Chip Tuning.

1. WST P

Charakterystyki regulacyjne czasu otwarcia wtryskiwacza, do adowania w silnikach wy-
posa onych w turbin  maj  wielki wp yw na prac  jednostki nap dowej. W zale no ci od kon-
strukcji silnika i jego sterowania istnieje mo liwo  poprawy jego parametrów poprzez ingerencje 
w algorytmy steruj ce. Konstruktorzy silników pozostawiaj  pewien zakres, w którym mo na 
modyfi kowa  sterowanie silnika bez obawy o jego uszkodzenie. Algorytm steruj cy opracowany 
przez konstruktorów i sprawdzony na hamowniach jest dostosowany do wielu jednostek nap do-
wych. Przy indywidualnym podej ciu mo na ten algorytm znacznie poprawi  zwi kszaj c osi gi 
silnika oraz zmniejszaj c zu ycie paliwa.

2. ELEKTRONICZNE STEROWANIE SILNIKÓW 
O ZAP ONIE SAMOCZYNNYM

Elektroniczne sterowanie silnikiem (EDC - Electronic Diesel Control) z zap onem samo-
czynnym umo liwia precyzyjne i dok adne odmierzanie dawki paliwa oraz chwili jej wtrysku. 
Sterownik przetwarza sygna y wej ciowe i oblicza sygna y steruj ce dla pompy wtryskowej, 
nastawnika recyrkulacji spalin i turbospr arki.

Na rys. 1 przedstawiono schemat blokowy uk adu EDC wraz z przebiegiem sygna ów
steruj cych.
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Rys.1. Schemat blokowy elektronicznego uk adu EDC steruj cego praca silnika ZS
Fig.1. Block diagram of the electronic system EDC controlling the work of Diesel engine

3. KALIBRACJA OPROGRAMOWANIA WYSOKOPR NYCH SILNIKÓW ZS

Kalibracja oprogramowania silnika ZS jest to dostosowanie sterowania silnika do odpowied-
niego rodzaju eksploatacji – auta osobowe lub auta u ytkowe. Dostosowanie uk adu wtryskowego, 
sterowanego przez uk ad elektroniczny EDC odgrywa wa na rol  a jego paca i sterowanie silnikiem 
musi spe ni  normy EURO V. Optymalizacja pracy silnika wysokopr nego sprowadza si  do:

• maksymalizacja momentu obrotowego - przy uwzgl dnieniu maksymalnego ci nienia 
w cylindrach, granicy dymienia, kulturze pracy i ekonomiczno ci jednostki,

• minimalizacja zu ycia paliwa,
• trwa o  - 1*106 km dla pojazdów u ytkowych i 400-500*103 km dla aut osobowych,
• emisja szkodliwych sk adników spalin - kalibracja w celu zmniejszenia emisji NO

x
,

cz stek sta ych, HC, CO,
• komfort - ma y ha as, równomierno  pracy i atwy rozruch.
Celem kalibracji jest osi gniecie kompromisu pomi dzy sprzecznymi ze sob  wymaganiami. 

Istniej  3 rodzaje kalibracji:
• kalibracja sprz tu - czyli dostosowanie wszystkich elementów sk adowych silnika 

i uk adu wtryskowego,
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• kalibracja pojazdu - która polega na dostosowaniu wszystkich parametrów wp ywaj cych 
na ruch pojazdu,

• kalibracja oprogramowania - która jest dokonywana w sterowniku silnika, odpowiednia 
do znajduj cego si  w nim sprz tu. W programie zapisana jest zale no  tworzenia 
mieszanki, sterowania nap dem i spalaniem w postaci map lub tablic.

Na rys. 2 przedstawiono przyk adowe charakterystyki pocz tku wtrysku i regulacji dymienia.

Rys.2. Charakterystyka sterowania dawka paliwa w funkcji pr dko ci obrotowej 
i obci enia silnika, oraz charakterystyka granicy dymienia w funkcji ci nienia 

do adowania, pr dko ci obrotowej i dawki paliwa
Fig.2. Characteristics of fuel delivery control as a function of rotational speed and engine load 

as well as smoke exhaust boundary as a function of boost pressure, rotational speed and fuel delivery

4. CHIPTUNING

Chiptuning jest modyfi kacj  oprogramowania steruj cego silnikiem umieszonego w jedno-
stce steruj cej ECU. W komputerach steruj cych silnikiem zmieniana jest najcz ciej zawarto
zewn trznej pami ci programu, która znajduje si  w pami ci Eprom lub Flash. Czasem istnieje 
potrzeba modyfi kacji pami  mikrokontrolera. Zmienione programy mo na wgra  do ECU za 
pomoc  interfejsu poprzez gniazdo diagnostyczne OBD, lub poprzez wylutowanie pami ci i jej 
przeprogramowanie.

Ka da podstawowa funkcja silnika (czas wtrysku, moment wtrysku, ci nienie do adowania) 
jest regulowane przez 2 lub 3 wymiarowa tablic . Typowa tablica ci nienia do adowania ma wymiar 
8x8, czyli, zawiera 64 warto ci, które s  u ywane do sterowania prac  turbospr arki. Warto ci
po rednie s  obliczane przez procesor na podstawie interpolacji. Im wi cej rz dów i kolumn tym 
sterowanie dok adniejsze. Tablica mapy wtrysku mo e mie  wymiar 16x16, daj c precyzyjniejsze 
sterowanie prac  silnika.
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5. PROCES MODYFIKACJI

Modyfi kacje rozpoczynamy od odczytania oryginalnego programu z pami ci EPROM. Ory-
ginalny program jest poddawany modyfi kacjom w programie Race 2000. Zmiany s  wprowadzane 
w bitmapach dotycz cych nast puj cych parametrów:

• dawka paliwa,
• k t wtrysku,
• ci nienie turbodo adowania,
• limiter obrotów,
• ci nienie wtrysku paliwa (Common Rail).

Modyfi kacjom poddano silnik VW golf III 1,9TDI, w którym zastosowano metod  korekcji 
mapy wtrysku (wyd u enie czasu wtrysku), cofni cie o kilka stopni KWZ, oraz zwi kszenie wy-
datku turbospr arki. Po modyfi kacji elektronicznej zmierzono charakterystyki silnika na hamowni 
inercyjnej HPS-B2 i porównano je z charakterystykami zmierzonymi przed modyfi kacj . Dzi ki 
korekcji elektronicznej silnik uzyska  zwi kszenie momentu obrotowego o 25 %, i zwi kszenie 
mocy o 20 %. Straty mocy wyznaczono na podstawie hamowania rolek inercyjnych hamowni 
spowodowanych oporami w skrzyni biegów i mechanizmu ró nicowego. Charakterystyki silnika, 
które uzyskano przed i po zmodyfi kowaniu parametrów sterownika przedstawiono na rys.3

Rys. 3. Przebiegi momentu obrotowego, mocy i strat przed i po korekcji 
map steruj cych dla silnika 1,9 TDI

Fig. 3. Courses of torque, power and loss before and after the correction 
of the control maps for the engine 1.9 TDI

Drugim silnikiem poddanym modyfi kacjom sterownika jest silniki ZS z zasobnikowym 
uk adem wtryskowym Common Rail zamontowanym w KIA Cerato 2.0 CRDI. W sterowniku 
zwi kszono ci nienie paliwa w zasobniku oraz zwi kszono wydatek turbiny do adowuj cej silnik. 
Zwi kszenie ci nienia powoduje, e silnik otrzymuje wi ksz  dawk  paliwa. Po modyfi kacjach 
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uzyskano zwi kszenie momentu obrotowego i mocy o 20%. Na rys. 4 przedstawiono uzyskane 
charakterystyki momentu i mocy silnika z Common Rail zmierzone na hamowni inercyjnej HPS-B2.

Rys. 4. Przebiegi momentu obrotowego, mocy i strat przed i po korekcji map 
steruj cych dla silnika 2,0 CRDI

Fig. 4 . Courses of torque, power and loss before and after the correction 
of the control maps for the engine 2,0 CRDI

Istniej  prostsze metody zwi kszania momentu obrotowego oraz mocy silnika spalinowego 
ZS. Najprostsza z metoda polega na w czaniu rezystora oszukuj cego ECU. Rezystor wpinamy 
równolegle do wyj cia nastawnika dawki paliwa. Na podstawie tak zmodyfi kowanego (oszuka-
nego) sygna u jednostka ECU wprowadza korekt  zwi kszaj c dawk  paliwa, zwi kszona dawka 
paliwa powoduje wi ksza dynamik  spalin a tym samym wi ksze do adowanie silnika. Warto
rezystancji powinna si  zawiera  w przedziale od 650  do 1000 . Czym mniejszy rezystor tym 
wi ksza dawka paliwa i wi kszy przyrost obrotów wirnika turbiny do adowuj cej.

Modyfi kacja za pomoc  odpowiednio dobranego rezystora zwi ksza tylko dawk  paliwa, 
a pozosta e parametry pozostaj  bez zmian. Uk ady tego typu mog  powodowa  nierównomierna 
prace silnika oraz nadmierne dymienie.

Przyk ad charakterystyk uzyskanych po modyfi kacji wykonanej za pomoc  rezystora wpi -
tego równolegle do nastawnika dawki paliwa przedstawiono na rys.5. Silnik uzyska  30% wzrost 
momentu obrotowego oraz 25% wzrost mocy silnika. Jednak ze wzgl du na niestabilna prace 
i pojawianie si  dymienia przy wi kszym obci eniu silnika taka modyfi kacja nie jest zalecana.
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Rys. 5. Przebiegi momentu obrotowego, mocy i strat przed i po zastosowaniu 
uk adu DHZ Powerbox dla silnika 1,9 TDI

Fig. 5. Courses of torque, power and loss before and after the application 
of the system DHZ Powerbox for the engine 1,9 TDI

6. PODSUMOWANIE

Dzi ki zmianom w oprogramowaniu sterowania silników ZS istnieje mo liwo  indywidu-
alnego i precyzyjnego dostrojenia danej jednostki nap dowej w celu osi gniecia wi kszej mocy 
i wi kszego momentu obrotowego.

Przez odpowiednia korekcje map wtrysku, do adowania i ci nienia paliwa mo emy uzyska
popraw  osi gów silnika do 25%.

Zmodyfi kowany program steruj cy nie ma wp ywu na szybsze zu ycie silnika ani nie ma 
wp ywu na zwi kszenie zu ycia paliwa przy zachowaniu dotychczasowego stylu jazdy.

Zwi kszenie momentu obrotowego i mocy silnika wp ywa na popraw  bezpiecze stwa 
szczególnie podczas manewru wyprzedzania.
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THE ELECTRONIC MODIFICATION OF OPERATING 
PARAMETERS OF AUTOMOTIVE ENGINE IGNITION

Summary. Today’s drivers of diesels perform many functions, controlling the driving unit. Car manufac-
turers strive for full automation in the control engine operation. Motor controllers ensure proper torque to 
produce at maximum effi ciency and meet emissions standards. Most application programs are written so as 
to properly control the production series engine. Individual approach to each driving unit can signifi cantly 
improve its performance.

Keywords: engine ignition, diesel, DEC, chiptuning.


