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systemach :ekrł enc1jnego wtryĘ sku gazu ELISA i STELLA (fimy
ELPIGAZ) dla ln,1,znaczania wielkości
dawki paliw.a gazowego! jakie ma zostać
dopron,adzone do danego cylindra, korzysta się z algorytmu bazującego na czasie
otr,varcia wtryskiwacza benzyny tego cy1indra. Zasada działania systemów sekwencyjnego wtrysku gazu polega na:
a) odczycie parametrów pracy silnika:
- odczycie (pomiarze) czasu otwarcia

stosowanych wtryskiwaczy
/STELLA.

ELISA

Ę ,'s imo. iż wydawac
*

się może. Że wyĘ' ffi korzystanie czasu otwarcia wtry-

skiwacza benzyny dla ustalenia wielkościdawki gazu wtryskiwanego do danego cyiindra powinno być sprawą prostą
to w rzeczywistości realizacja tego za-

gadnienia niesie za sobą szereg trudności

iproblemów

Ę Bodstawolvyni

H

trudnoŚciami są:

a; różnica pomiędzy właŚciwościami

wtryskiwaczy benzynowych,
- prędkości obrotowej silnika,
b) pomiarze parametrów w układzie zasilania gazem.
odczycie temperatury wtryskiwanego

większa koncentracja energii w jednost-

gazLL,

ce objętości

poszczególnych pa|iw:

- benzyta podawana jest przez wtryskiwacz w fazie płynnej ' zatem następuje

- gaz podawany jest w fazte lotnej - dla
podania tej samej ilościenergii wymaga
c) obliczeniu na podstawie tych danych
(a i b) czasu otwarcia wtryskiwaczy ga- większych przepłyrvów
- ilośćenergii w jednostce objętościdla
zowvch.
- ciśnienia gazu,

paliwa gazowego
- szczególnie LPG w znaczącym

SGI inlector

nu zależy od
peratury; na

Stop-

tembenzynie temperatura
w niewielkim zakresie wpĘwa na
ilośćenergii w jed-

nostce objętościw

Rysunek 2. Schemat ideowlt strrrrrrro wtryskiw&czem gozr! w sekwencyjn1lgl1 wtryskufaz,y lotnej gazu lź,ródło TELEFLEX Gr-Il.
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terownik ECU GAZ (np. w systemach

FELISA STELLA) przelicza

czas

otwarcia wtryskiwacza gazu według naStępuJącego wzol1l:
Twtr gazu-- { [Twtr. b enz.

J

+ folfs

etJ +

f6)

f(c) ] xJ(R) xf(G) xJ(D)
Twtr.gazu - czas otwarcia wttyskiwacza
gc.tzu Wznaczany przez ECU GAZ ,
Twtr.bęnz. - cZaS otwalcia wtryskiwacza

+

benzyny odczytywany przezECU GAZ,
f(R) - funkcja korekcji zalężna od aktualnej temperatury Reduktora,
f(G) - funkcja korekcji zalęina od aktualnej temperatury Gazuna magistrali gazu,
f(D) - funkcja korekcji zaleina od aktual..DelP.'',
nego ciśnienia różnicowego

f(K)

funkcja korekcji widoczna na

..Mapie'' składu mieszanki - (opcja dostępna po zastosowaniu klucza SW AE 009)
C - współczynnik korekty kalibracji,

offset - wartośćzalęzna od rodzaiu za-

zakresię temperatur występujących

w warunkach eksp1oatacji pojazdów
samochodowych

b) konstrukcja wtryskiwaczy:
- jako bazowy r,ttryskiwacz sterujący po-

daniem paliwa (benzyny) w fazię ciekłej

pod ciśnieniem kilku atmosfęr. Bazowa

konstrukcj a wtryskiwaczy benzynov'ych
tązaniem sprawd zoty m, szęroko
wykorzystanym na caĘm świecie,
- jako alternatywny - stosowany w ukła-

j est r ozw

dach gazowych - wĘskiwacz podający
paliwo (gaz) w fazie lotnej pod ciśnieniem ok. 1 atmosfery (dla LPG). Brak rozwiązanta, które zapewniłoby charakterystykę pracy wĘskiwacza gazll zbllżoną
do charakterystyki wtryskiwaczy benzyny

w caĘm zakresie czasów otwarcia stosowanych w silnikach.
mimo powyższych różnic zwią$' ednak
* F zanych z wtryskiwaczami gazu i wla-

ściwościamiobu paliw

-

systemy

wĘ-

sku gazu zapewniają pracę silnika na poziomie eksploatacyj nym porównywalnym
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nicl) dla silnika Peugeot 2.A, mier-tone na
z zas1laniem benzytą przy zdecydowanie niższych kosztach na gazie. Uzyskanie

tak dobrych rezultatów jest możliwe

przede wszystkim dzięki zastosowaniu
odpowiedniej elektroniki, która pozwala na zniwelowanie wszelkich różnic poprzez programowe wprowadzanie najróżniejszych korekt.
Ę.s a rys.3' moŻna zaobserwować. że
" spadki mocy silnika podczas jego
pracy z sekwencyjnym wtryskiem gazu
są minimalne i nie przektaczają 5%o.
W praktyce są to wielkości nię do zidenĘfikowaniapodczas jazdy w waruntach
codziennej eksploatacjr. Przyspieszanie,
moc, prędkośćmaksymalna i dynamika lazdy podczas pracy silnika na gazie
są niemal identyczne jak przy zasiianiu
benzyną. Potwierdzają to zarówto prze-

jak i prakĘka

eks-

p,óc. dobrych

parametrów dynaĘ--,fl micznych pojazdów przy zasilaniu
gazem, sekwencyjne wtryski gazu charakteryzująsię także bardzo dobrymi wynika-

mi emisji spalin (oczy.wiście po prawidłowym ustawieniu mieszanki paliwowo powietrznej w sterowniku ECU GAZ) rys.4.
Emisja spalin aut zasilanych gazem wykazuje podczas testów spełnienie nom emisji spalin na poziomie wyższym, niz ma
to miejsce na benzynie - np. auto z Euro 3
osiąga przy zasilaniu gazęm wyniki na poziomię wymaganym dla norm Euro 4.
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zaawansoSystemy

wanę

sterowanla podawaniem pali-

wa występujące w oferowanych silnikach
z wielopuŃtowym wĘskiem benzyny. Nowoczesne siIniki wymagają precyzyjnego podania paliwa - zarówno w postaci benzyny, jak i w postaci gazu (LPG
lub CNG).
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24,0"C, p"t = 1012,3 hPa,
|qotnośćwzg|ędna 47,5"/.

t", =
wi

niejski

o,822

0,057

zamiejski

0,487

0,009

0,011

średniaWazona

0,61

0,027

0,072

0,032

0,086

0,15

0,20

0,08

nl

po uwzg|ędnieniu wsp.

pooorszenia

wańości dopuszczalne
dla EURO 3
Wartości dopuszczaIne
dla EURO 4

1

0,733

1,0

o,175

Tabela 1, Wyniki emisji spaliłt dta OpIa Astry,
1"6 8V TIóSE (EaRo 3} na LPG z systemełł,
wtry:sku gału, ELISA wykan7,,J| łu Instytucie
Transportu Samocłtodoxłego w Watsiaw,ie'

wtryski gazu nie tylko
Ę"ekwencyjne
.Ę
P

spernlaJą wymaganla na pozlomle po-

równywalnym z zasilanięm benzyru, ale
są także kompaĘbilne z Systemem EOBD
i oBD II. Niepodważalną zaletą systemów zasilania gazem- Zatówno LPG jak
i CNG 1est znacznie tańsza eksploatacja
niż'nabenzynie, której cena ciągle rośnie.
mgr inż. Bogusław Skarpetowski
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