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Coraz czękiej klienci zakładów montożu pytaiqrtę o kanwersjęsomocltdó,g na
sptężony gaz ziemny. Zainteresowanie tyłm tefi?ofe'n jest daże, bo *at.o instolację geowq
na sprężony gaz ńemny można w niekórych rejanach Potski {patil.z rubryIu -Warto wiedzieć,) zamontować w ąenłe instalacii LPG, a cena za 1 łtm3 CNG (odpwiednik energeĘeny 1 l benzyny) wynosi 1,33złbrutto-tooszczędnośĆwynikaiącazjazdynatym paliwie jes,t

widocznagoĘmokiem.
Instalacja samochodowa sprężonego gazu
ziemnego (CNG) jest inna od tej' którą tak
dobrze znamy i z pomocą której wielu z nas
porusza się po polskich drogach. Różnica

wynika przede wszystkim z ciśnieniapanującego w takiej instalacji. |eślizaścho-

dzi o poszczególne jej elementn to tak
jak przy instalacji LPG znajdziecie Pań-

stwo tu: zbiornik CNG, reduktor, przewody, komputer.
REDUKTOR CNG
Aby sekwencyjny wtrysk CNG (sprężonego
gaal ziemnego) mógł prawidłowo pracować

Reduktorami spetnlającymi wszystkie wy-

magania dotyczące ekspioatacji w nowych
pojazdach są reduktory
''ANA M" i ''FsC 01''
przezfiaczone do sekwencyjnego wtrysku
gazu,,ELISA M" oraz,,STELLA M':

te są oddzielnymi modułami
składanymi w jeden zespół dwustopniowej
redukcji.
Reduktory

Pierwszy stopień redukcji _ regulator
jest jedynie regulatorem ciśnienia,

''Fsc0l''

który ma za zad.anie zredukowanie ciśnienia
zasilania z220barów do około l0 barów

w autach nowej generacjt nalezy zastosować

reduktor spełniający wszystkie wymagania
stawiane przez przepisy, a takze dobre własności eksploatacyjne.
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Rys.1.Pierwszy stopień redukcji CNG (FsC01).
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Regulator ,,FSC01" jest uniwersalnym modułem redukcji ciśnienia i można go zaadopto.

wać

do róznych innych reduktorów obniiają-

;vh dalej ciśnienie. Regulator ten nle ma żadnych śrubdo regulacji ciśnienia ponieważ ma
za zadanie obniżenie ciśnienia, a nie utrz)rmanie stałego ciśnienia na równ1tn poziomie. Reąulator wyposażony jest w układ podgrzewania, który zapewnia utrzyrnanie odpowiedniej
remperatury gazu i zapobiega zamarzaniu replatora oraz otwór do podłączenia manomeru (fabrycznie zaślepiony). Regulator ,,FSC
]1'' dla ułatwienia podłączenia dop\,rvu cieczy
ndgrzewającej posiada wejścia wodne zloka'izowane w trzech róinych miejscach _ z któ,:,ch przy montażu wykorzystuje się dwa najnrdzl'ej dogodne 'złatwtejszym dostępem do
lodłączenia przewodów z pł}.nem chłodzącym
z trzeci zaślrepiasię (zaśIepką).
Drugi stopień redukcji to reduktor
M'l
''ANA
\a rvejściu gazu do tego reduktora znajduje się
|tr gazu, który zatrzymuje większe cząstki sta3 mogące by uszkodzić elementy robocze reJulatora lub dalej wtryskiwacza gazu. Jest to
iltr objętościowo chłonny _ \^/arto tu nadmie-rić, że sprężony gaz ziemny jest o wiele czyst;zy od LPG i przebiegi pomiędzy wymianani filtrów w autach na CNG są większe niż na
-PG. Reduktor zbudowany jest z odpowiedrich materiałów, które są w stanie w1trzymaĆ
]uże naciski i naprężenia.
Leduktor 2 stopnia redukcji - ,,ANA M" ma za
ladanie obniżenie ciśnienia . z ciśnienia lzy;kiwanego po pier\^/szym stopniu redukcji (z
.eduktora
''FsC 01") do ciśnienia wymagane,!o przez system ,,ELISA M'l lub ,,STELLA M"
rtóre w}.nosi 1.8 bara (ciśnienie różnicowe).

Reduktor ,,ANA M'' w1posażony jest w króciec
kompensacyjny ciśnienia, dzięki czemu może
ltrzymać stałe ciśnienie różnicowe r,ttryskiwanego

gal) do ko]ektora

ssącego.

Posiada talcże filtr gaal (na wejściu) i elektro.
zawór odcinający dopływ gazu do komory redukcji ciśnienia. Śruba regulacfna znajdĄąca
się w centralnej części reduktora służy do wyregulowania ciśnienia po zamontowaniu reduktora w samochodzie (oraz podczas serwisu) do
ciśnienia w}.rnaganego przez system.ELISA M"
lub
M'' * ok. l,8 bara. W króćcu kom''STELLA
pensacin1rm znajduje się zawór nadciśnieniowy,
I<to r

y zab ezpiecza

p r ze

d nadmiernl.rn wzro stem

ciśnieniaw magistrali gazowej.

Po złozeniu obu modutów w jedną całość
_ przez ich ,,połączenie'' otrzymujemy dwustopniowy zespół redukcji do sekwencfnego wtrysku metanu,,ELISA

E

M" lub,,STELLA M'l

Testy reduktora ,,ANA

M" oraz

t

ł

regulato-

ra ,,FSC 01'' wykazaĘ długą ich Ą'lvotność, a
dzięki temu, że gaz ziemny ma o wiele mniej
zanieczyszczen niż LPG wydfuzają się prze'
biegi pojazdu pomiędzy kolejnymi serwisami
Ęch zespołów podczas przegIądów technicznych instalacji' Reduktory te już od prawie 2
lat są stosowane w Europie wschodniej - najwięcej w Rosji, gdzie wtrysk metanu
''ELISA
M,'czy,,STELLA M'' cieszy się bardzo dużym
powodzeniem. |ako ciekawostkę można doM'' z reduktodać, że wtrysk metanu
''ELISA
rem,,ANA M" i,,FSC 01" montowany jest tam
do nowych Ład.
inż' mgr Bogusław Skarpetowski
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Rys.2.

Drugi stopień redukcji CNG,,ANA M"
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Ęs'3, Reduktor ,,ANA

M', połqczony zregulatorem,,FSC 07,'
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