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benzyny oraz najbardziej
/łaściwości

Y

rozpowszechnionych do stosowania
jako paliwa do silników niskoprężnych
gazów LPG i CNG, pozwalają ta tch zastosowanie w tych samych jednostkach
napędowych, bez konieczności zmian w
zasadniczej konstrukcji silników (te same
stopnie spręzania, te same fazy rozrządl,
itp.). Daje to szerokie możliwościwykoY

rzystania paliw gazowych jako altema-

tywnych układów zasilatia w silnikach fabrycznie wyposażonych w układ zasl|ania
benzyną przęz co powstaje silnik dwupałiwowy, który może być zasilany alternatywnie jednym lub drugim paliwem w
zależnościod wyboru dokonanego przez
uzytkownika. Każde z Ęch paliw ma jednak inne właściwościfizyko-chemiczne.

Dla

zastosowania w silnikach niskoprężnych (benzynowych) podstawowe
znaczenie ma liczba oktanowa:
-benzyna - 90; 95; 98,
- LPG (mieszanina propanu-butanu) - do
l05 (w za|eżnościod proporcji propanu
do butanu, im więcej propanu tymwyisza
liczba oktanowa),
(sprężony gaz

- CNG
1

10,

11
V

ziemny)

ploatacji w warunkach drogowych.

|,Ia rys.l przedstawione zostaĘ wykresy optymalnych kątów wyprzedzetia za-

płonu dla LPG i CNG w funkcji prędkości
obrotowej (RPM) w odniesieniu do teore-

Ęcznej krz1.wej dla benz1my (PETROL).
Jak wynika z wykresu największe różnice w wielkościkąta wyprzedzętla zapłonu występują pomiędzy krzywą teoretyczną dla benzyny (PETROL) akrzywą dla CNG w zakresie mniejszych prędkościobrotowych (RPM). Wraz zę wzrostem prędkości obrotowej silnika roŻnica
ta ulega zmniejszeniu. Wynika to przede
wszystkim z faktll, iż skraca się czas pomiędzy poszczególnymi cyklami pracy
silnika - a w tym takię czas na spalenie
mięszanki w komorzę spalania' Przy prędkościok. 4000 obr/min dla LPG i ok. 5000
obr./min dla CNG kąt wyprzedzęnia zapłonu jest zblizony do wańości ustalonej
dla benzyny.

około

Tzależnościod rodzaju zastosowanego paliwa (benzyna, LPG, CNG)
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tnaczej przebiega jego spalenię w silniku. Różnice w przebiegu procesu spalania wynikają przede wszystkim z rożnic
pomiędzy szybkościąspalania poszczegó|nych mieszanekpaliwowo powietrznych:

- mieszanka powietrza z
się najszybciej

betzyna

spala

- mięszanka powietrza z propanem. butanem

(LPG)

spala się wolniej

- mieszanka powietrza z metanem (CNG)

-

spala się najwolniej

\|

Y

/związku

V

f
.t

ęl't(it

1'Lur-[u

:tlręt:ćvr

tym, dla optymalizacji

przebiegu procęSu spalania oraz dla

uzyskania
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jak najlepszych

parametrów

pracy silnika na poszczególnych paliwach
(moc, przyspieszenia), ttależy uwzględnić różnice w wielkościkąta wyprzedzenia zapłonu przy zastlaniu poszczegól-

nymi paliwami (benzyna, LPG, CNG).
optymalnym rozwiązantem jest zmiana

kąta wyprzedzenia zapłottu połączona z
wyborem rodzaju paliwa przez uŻytkownika. Ma to szczególne znaczente w przypadku wykorzystania paliw gazowych
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jako alternatywnych do zasilania silników
samochodowych, gdzie dynamika jazdy
oraz osiągana moc i zllżycie paliwa ma

dlze znaczęnię dia kierowcv podczas eks-
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Rys,1 |Fykresy kt1ttt wyprz,edzenia zapłonu dla róznych paliw.

J
I

najomosc tego zagadnienia ma szcze'go|ne znaczenię przy adaptacji pojaz-

dów na zasilanie CNG (spręzonym

zem ziemnym)

-

ga-

gdzie dla uzyskania od-

powiedniej dynamiki jazdy szczegolnie w zakresach niskich prędkościobro-

towych silnika - wskazane jest wyprzedzenię kąta wyprzedzenia zapł.onu w odniesieniu do benzyny w granicach 10-15
stopni' Aby uzyskać roŻne wyprzedzęnie
zaptonl dla różnych prędkościobroto-

wych silnika podczas pracy silnika na ga-

zie niezbędne jest stosowanie odpowiednich urządzeń zmieniających kąt wyprzedzęnta zapłonu. IJrządzenl'a takie nazywa

się WARIATORAMI WYPRZEDZENIA

ZAPŁoNU'

po zainstalowaniu wariatora wyprzeI dzenia zaplonu uzyskuje Się następu-

jące korzyści:

. lepsze

przyspieszanie

miczn'ąjazdęrra gazie,

i

bardziej dyna-

mniej sZę ZLLiy Cie pal iwa gazowego

wału korbowęgo oraz z

!

czujnika spalania stukowego. Zmianę kąta

zrnniejszenie ryzyka powstawania wybuchów powrotnych (w insta1acjach I-ej r

wyprzedzenia

II-ej generacji),

modyfikacja (zwiększenie) kąta wyprzedzęnia zapłonu następuje tylko podczas
pracy silnika na gazte.
Na rys. 2 przedstawione zostały charakterystyki mocy i momęntu obrotowego na
benzynie oraz LPG. Z rysunku wynika, że
po zastosowaniu wariatora moment obrotowy zwiększa się nawet o 30 Nm, czyIi 23 % - t co szczególnie ważne - dla niskich zakresów prędkościobrotowej, co

ka na gazie uzyskuje się

poprzęz zmianę sygnaŁu

znacznię zwiększa elastycznośći dyna-

Y

wy-

płonu na optymalny dla pracy na gazie.
fi obór odpowiedniego kąta wyprzedzeLJ nia zapłonu dla poszczegó|nych silników dokonywany jest indywidualnie poprzęz zaprogramowanie dobranego wariatora do współpracy z określonym układem
zapłonowym występującym na silniku,
które przeprowadza się za pomocą mikro-

ściod rodzaju układu zapłonowego występującego na silniku otaz od sposobu sterowania zapłonem.

przełączników ztajd;rl-

jących się na wariato-

rze. Programowanie
odbywa się w opar.
ciu o instrukcje da-

nego wariatora z wykorzystaniem jednej

z opcji:
- ilośćcylindrów w silniku

- rodzaj

paliwa gazorł'ego (CNG, LPG)

-

wyprzedzente zapłonu na biegu jałowym

(tak/nie)

R),s"2 Charakterys4,ki dła Renault Kangoo _ ben11,na i

wcrią|ottt i zasilan!łn sekx,enc1jnym wtn'skien 8azu

Wyróżniamy dwie grupy wariatorów

wyprzedzenia Zapłonu:
. wariatory wyprzedzenia zapłonu do
sygnalólt o wysokiln napięciu StoSowane w układach zapłonowych z
rozdztelaczem zapłonu - urządzenta te
wyprzedzają sygnał na minusię cewki

z pikami napięcia osiągającymi

400-

500V (np. Wolf-N; Platinos, Spark-2,
Biwolf, Joker-N)
. wariatory wyprzedzenia zapłonu do sygnałów o niskim napięciu Stosowane zazwyczaj w statycznych układach
zapłonowych (bez rczdztelacza zapłonu) wyprzedzają sygnały pochodzące od czujników 1ub z ECU benzyny,
które sterują zaptonem elektronicz-

nym (np. Cobra, Spider, Greęn-Master,
Puma).

\f, /nowoczesnych rozwiązaniach uk|aYY aorł zaplonowvch silników Stero\\a.
nie kątem wyprzedźenia zapłonu odbywa
się przez sterownik benzynowy (ECU) na
podstawie sygnałów z czujnika połozenia
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czujttIka położenia
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do występującego oryginalnie na benzynie) nys; Chatakter|:5!;fti t\Ią Seicenta t.1 _ benzynrt oraz LPG z ząstosowanient
kąt wyprzedzeni a za- tiariato,, z z,,,,,b,ło,,anym ukłtttlełn II-ej ge:ńerucji iEONARD}.

przedzenia zaplonu {dodatkowego
wyprzedzenia) o odpowiednią wartość,
zalężnie od typu układu zapłonowego i
rodzalu zastosowanego paliwa (LPG 1ub
CNG). Wariator dobierany jestw zalęŻtoY

z

wału korbowego, który
przechodzi przez w ariator dzięki czemu sterownik betzyny (ECU)
wyznacza odpowiednio
zrnieniony (w stosunku

mikę silnika'

\f,/ariatoryl sfuzą do zllliany kąta

zaplo-

nu podczas pracy silni-

LPG ł,:astosowaniełl

ELISA.

nia zapłonu (w
sropnl).

wyprzedzenie zapło-

flvprzy schodzeniu na

bieg jałowy (taklnie)

- wielkośćwyprzedzestopniach - 3, 6,9, 12, 15

Rysunek 3 przedstawia charakterystyki
z instalacją rrrikserową' Na wykresie jest
widoczna również zdecydowana popra-

wa własnościdynamicznych przy użyciu
wariatora' Jest to czytelny dowód prze-

ciw twierdzeniom, ze instalacja miksero-

wa znacznie obniza moc pojazdu - przy
odpowiedniej konfiguracji i dostosowa-

niu silników do spalania paliwa gazowe.
go uzyskuje się charakterystyki zblizone

do zasilania benzyną. Jedynym ograniczeniem jest praca przy obrotach maksymalnych silnika, ponieważ wówczas wariator
nie wyprzedza zapłonu aby ochronić silnik przed spalaniem stukowym.
f\dpowiedni wariator nyprzedzenia

\-lzaplonu do daneso silnika

dobiera

się na iodstawie ,,Ta6e1 doboru wariatorów'', które są dostępne w firmach (zakła-

dach montażu instaiacji gazowych) ofe-

rujących te urządzenia. Niewiele firm na
świecie zajmlje się produkcją wariatorów,
gdyz wymaga ona profesjonalnego przygotowania wielu rozwiązań współpracujących z poszczegolnymi rodzajami układów zapłonowych występujących w silnikach. Zainteresowani mogą sięgnąó po informacje w tym zakresie znajdujące się na
stronię www.elpigaz.com, gdzie pręZęntowane są tabele doboru wariatorów dla poszczególnych aut w różnych wersjach sil.
nikowych oraz gdzte występuje szereg innych, cennych informacji na temat zasllania gazowego - zarówno LPG jak i CNG.

wa1pienia wano skorzvstac z WaFł..
IJ riatorów w pojazdach z instalacjarni
gazowymi i dokonać konfrontacji przedstawionej tu teorii z praktyką. Pozwoli to
czytelnikom na wykorzystanie w pełni
możliwościjakie daje współczesna technika, a także zapewni większą przyjemnośc podczas jazdy na gazle.

mgr inż, Bogusław Skarpetowski

