i\.1c3tńl#**=l

iŁintb3qrówa nv
-.' z nEtŁVJr
--'--*

l':ł

rc1

-

|ąM

II;
t?ilu;:J:

r\

-rlJ

[
' J-r

,

Każdy doświadczony specjaIista w dziedzinie autogazu wie jak ważnym eIementem
w systemach wtrysku fazy |otnej gazu jest reduktor parownik, który ma za zadanie
odparować ciekły gaz izapewnić stabiIne ciśnienie na wyjściu.Spełnienie tych zadań

jest bardzo ważne, aby systemy wtrysku gazu mogły poprawnie współpracować

z nowymi autami, które ze wzg|ędu na utrzymanie rygorystycznych norm emisji

spaIin sq coraz bardziej wraz|iwe na zmiany składu mieszanki paIiwowo powietrznej,

szczegó|nie

W przypadku pojazdów

wyposazonych

pokładowej EoBD (European on Board Diagnostic).

fI tlJ| tf czerwcu

został wprowadzony na rynek nowy jednostopniowy reduktor
U Y parownik do wtrysku gazu ANA 04.
Jest to najnowszy model reduktora-parownika stosowany we wtryskach gazu firmy Elpigaz. Reduktor ten charakteryzuje się bardzo
dobrymi parametrami eksploatacyjnymi i termodynamicznymi, które zapewniaj1 spełnie-
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nie wymagań w szerokiej gamie samochodów
adaptowanych na zasilaniem gazem.

Done techniczne:
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robocze ciśnienie różnicowe - 0,95 bor,
reduktor Przezngczony do si|ników:
wersio STANDART - do 170 KM
wersio SUPER&T - do 250 KM,
moksymo|ne ciśnienie zosi|onio .25 bgr,
ciśnienie lestowe - y'5 bor

moksymoIne ciśnienie wyiściowe -2.2bor,
moso - 1.85 kg,

nopięcie zosi|oiqce 8-l5 V,
wymiory goborytowe - l20xl 80xl95 mm,

Reduktor ANA 04 przeznaczony jest do
zasilania samochodowych instalacji wtry-

sku gazu. lest jednostopniowym reduktorem
membranowym zintegrowanym z zaworem

'itu,t/uc!!iil!
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W system

diagnostyki

odcinającym i wyposażonym w filtr gazu. Reduktor zintegrowany ANA 04 ma za zadanie
sterowanie dopływem gazu (otwieranie, zamykanie) do komory redukcji ciśnienia i od.
parowanie ciekłej mieszaniny propan - butanu (LPG) oraz regulorvanie ciśnieniaodpa.
rowanego gazu. Ciekłr. gaz dopływa do wej.

ściagazu ''LPG IN,'' GazprzepływaprzezfiItr
gazu ,,FILTER,, a następnie przez elektrozawór odcinaiąc1-' któr1. otwiera lub zamyka dopł,vlv gazu do 1-ego stopnia redukcji, a następnie do rl'r'jścia gazu ,,GAS oUT''. Elektroza.
wór odcinającv jest otwarty podczas pracy silnika '.na gazie' lub zamknięty gdy silnik nie
pracuje ,,na gazle".
\Vartość ciśnienia gazuwychodzące1o z reduktora ',GAS oUT" jest zależ,na od napięcia
spręż1.nv oddziaływującej na membranę oraz
od ciśnienia panującego w króćcu podciśnienia ,IACUUM'' (ciśnienia nad membraną)'

Sita oddział1'lvania sprężyny''SPRING'' jest

regu1owana za pomocą śruby regulacji ciśnie.

nia. Połączenie przestrzeni nad membraną

poprzez króciec podciśnienia
'JACUUM" i
z prZ,estrzeprzewód
podciśnieniowy
Poprzez
nią za przepustnicą kolektola ssącego samochodu pozwala na uzyskanie statej określonej
za pomocą śruby regu1acji ciśnieniawartości
ciśnienia 1az:'] na wyjściu z reduktora ,,GAS

oUT', w odniesieniu do ciśnienia panujące-

go w kolektorze ssącym (króćcu podciśnienia ,,VACUM". Reduktor ma za zadanie :utrz,t''

mywać zadaną roznicę ciśnień pomiędzy ciśnieniem 1az;'] na wyjściu z reduktora ,,GAS
oUT'', a ciśnieniempanującym w kolektorze ssącym samochodu połączonym z króćcem podciśnienia,,VACUM''. W zależnościod

potrzeb można regulować wartość różnicy ci.
śnień w zakresie 0.83-0.95[bar]. Reduktor wr.
posażony jest również w zawór nadciśnienio.
wy zabezpieczający przed nadmiernym wzro.

stem ciśnieniaw komorze loboczei reduktora.
upuszczając nadmial gazu do kolektora
ssącego a następnie spalonyprzez silnik co
zabezpieCzaptzed ulatnianiem się gazu do atmosfery.
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chłodzenia silnika. Dopuszcialny
iest montaż reduktora w różnych polożeniach * co

Pozwala na łatwe zna7ezienie odpowiedniego
e-Js.lc sĄ:U
{GA5 *u1}
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wa.nie możliwościprzecieku gazu do
układu
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Reduktor ANA 04 posiada szereg zalet. Za_
stosowanie zintegrowanego elek-l.rozaworu
gazu i filtra'na wejściudo reduktora zapew.
nia optymalną ochronę reduktora p,,"i ,u.

nleczyszczeniami znajdującymi się w LPG
oraz

umożliwiłozmniejszenie ilości zlączy gazowych wysokiego ciśnieniaw komorze .il,,itu
i
zmniejszenie obciążenia instalacji elektrvcz-

nej pojazdu. Zast.osowanie naprzemiennych

kanałów wodnych

i

gazowych

z

przeciwbiez-

nym kierunkiem przeplywu czynników zapewnia niezbędną wymianę ciepła, co gwa-

rantuje odparowanie gazu zarówno w nisiich
temperaturach, jak również przy maksymalnych obciążeniach. Konstrukcja reduktora zapewnia jegostabilną pracę przy gwałtownych

zmianach obciążenia i wynikających z tego
zmianach zapotrzebowania silnika na palirio
(np: przyspieszanie, zwalnianie).
Takie iozwiqzanle wymiany ciepta pozwoliło na wyelimino-

Rys. Reduktor

rN}

zintegrowany ANA 04

miejsca w każdym samochodzie. Na wvróżnienie zasługuje też prosty serwis reduktora
ANA 04 w czasie jego eksploaracji, a szcze_
gólnie łatwo dostępna regulacja ciśnienia roDoczego gazu i prosta wymiana filtra gazu
na
Iecluktorze nie wymagająca demontazll złą.
czy gazowych.

Wykorzystanie znormaiizowanych podze_

społów z innych e]ementów insraiacii wvstepujących w ofercie firmy Elpigaz utut*i"
aostępnośćtych elementów do potrzeb serwisu

elektrozawór gazu, filtr gazu, itp)'
wątpienia warto wypróbowac instalaĘez
c;e wtrysku gazt z reduktorem ANA
04 ,
.r-l
który zapewnia stabilnośc pracy systemu od
strony mechanicznej na poziomie porównywa]nym z ukladem zasiIania benzyną.
(np:

mgr inż, Bogustaw Skarpetowski
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