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Redukto

ANAO3 SUPER&T

Nie ty|ko małe jest piękne i uprzywiIejowane, jaktwierdzq niektórzy.rakze samochody
kW)
znajdujq się już w 9rupie zauważonej przez producentów samochodowych instaIacji
gazowych. Nie jest zatem prob|emem W dzisiejszych czasach zaadaptować takie auto

o duzych pojemnościach powyżej 2,5 |itra oraz o dużej mocy (powyżej 180

ńa ga' izapewnić poprawnq pracę na LPGprzy duzych obciqzeniach si|nika tak, aby
auto funkcjonowało poprawnie i nie tracilro znaczqco na mocy.

oświadczeni montażyścisamocho.

dowych insta1acji gazowych wiedzą,
na co zwrócić uwagę przy adaptacjt

,,dużych', samochodów. Przyczyna ltra.
ty mocy czy tez szarpalie samochodem może
być spowodowana wieloma czynnikami, np.
źIe ustawionym sktadem mieszanki w danym
zakresie obciążeń, z którym można sobie poradztĆ z odpowiednimi do tego narzędziami (hamownia podwoziowa, analizator spalin). Za taki stan rzeczy w instalacjach wtrysku gazu mogą być odpowiedzialne takze źIe
dobrane wtryskiwacze 1ub dysze kaiibrowane.
Wtedy sprawa jest prosta nalezy je wymienić

tzw

na odpowiednie.

Przy dlżych pojemnościach silników zna.
czącą roIę odgrywa zastosowany reduktor-pa-

rownik. Użycie mało wydajnego reduktora
- parownika objawia się dużymi spadkami ciśnienia gan\ zwłaszcza podczas gwałtownego
przyspieszania pojazdem' A jak wyjaśnićto
,,zamulenie'' samochodu klientowi, który właśniekupił ,,duże'' auto by móc czerpac z dynamicznej jazdy samochodem jak najwięcej
przyjemności. Takich nledociągnięć wytłu.
maczyć się nie da - nil,eży zastosować reduktor o odpowiedniej wydajności i odpowiednich parametrach termodynamicznych. Oka-
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zuje się, że za niewłaściwąpracę samochodu
na gazie odpowiedzlalny jest przede wszystkim reduktor. Zbyt słabe podgrzanie gałt w

reduktorze oraz mała powierzchnia wymiany
ciepta powodują problem w zapewnieniu pełnego odparowania gaal podczas dużych ob'
ciązeń. To skutkuje podaniem do kolektora
nie w petni odparowanego gazu i wynikającego z niego braku odpowiedniego dawkowanla
przez sterownik. Stąd problemy'.

Specjalny reduktor
Do samochodów o dużych pojemnościach

i mocach oraz do samochodów z

turbodota.

dowaniem potrzebny jest specjalny reduktor
którego odpowiednia konstrukcja jest w stanle ptzectwdziałać podobnym problemom w
eksploatacji samochodu na gazie. fednym z takich urządzeń jest oferowany ptzez firmęEL.

PIGAZ reduktor,,ANA

03

SUPER&T" . Czym

reduktor ten różni się od innych?

W reduktorze ,,ANA 03 SUPER&T''

wła.

ściweodparowanie gazu w niskich tempera.
turach, a także przy maksymalnych obciążeniach zapewnia zastosowanie naprzemien'
nych kanałów wodnych i gazowych z przeciw.

bieżnym kierunkiem przepływu czynników'
Konstrukcia reduktora zapewnia jego stabilną pracę przy gwałtownych zmianach zapo.
trzebowania silnika na paliwo (np: przyspieszanie). W t,vm reduktorze zintegrowanym z
filtrem i z elektrozarvorem gazu udało się uzr-skać bardzo stabilne ciśnienie robocze nie.
za\eŻnie od zmian obciążenia silnika, a także
zmniejszenie ilościzlączy gazowych wysokie so ciśnienia rl.komorze si1nika oraz zmnie."
izenie obcilżenra in:talacji elektrycznej p.
jazdu. \\-arto także zwrócić uwagę na inne

.

walorr- tego reduktora, takle jak:
. rvr-elim inorr-anie możliwościprzecieku
gazu do uił:Ju lhłodzenia silnika.
. doPuszczalr. montaż reduktora w różnr-ch poioze::lach,

.
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reduktora ,,ANA 03 SUPER&T" w silnikach
o tak dużych pojemnościach. Przy gwałtownym przyspieszaniu ciśnienieróżnicowe
spadło maksymalnie o 0,15 bara od wartościnomina]nej (ustawionej podczas regula-

dostęPna Iegulacja ciśnieniarobocze-

t,

. prosta wymiana filtra na reduktorze nie
wymagająca demontażu złączy gazowych,
I co istotne, cena reduktora zbliżona jest do
ceny reduktora w wersji standardowej.

cji reduktora). Samochody testowane nie wykazywały spadków mocy nawet przy maksymalnych obciążeniach' Rysunek 2. przedstawia porównanie mocy mierzonych na gazie i na benzynie z zastosowaniem reduktora ,,ANA 03 SUPER&T" (pomiary na przedostatnim biegu z w pełni otv/artą przepustnicą wedtug normy DIN), jak widać na wykresach mocy są one praktycznie takie same

w każdym zakresie obrotów a moc maksy.
malna jest taka sama na benzynie jak i na gazie (przy standardowych reduktorach spadki

mocy przy prawidłowych ustawieniach wy.

noszą około 5%o).

Rys.l. Reduktor ANA 03 SUPER&T

o czym warto pamiętać

Done techniczne:

. robocze ciśnienie różnicowe.0,95 bor,
. reduktor P|zezngczony do si|ników
.
.
.
.

'

.

Aby zapewnić poplav/ną pracę reduktora
03 SUPER&T'' należy:
''ANA
. poprowadzić przewod miedziany zasila-

o mocy powyżei l80 KM,
moksymo|ne ciśnienie zosilonio - 25 bor,
moksymoIne ciśnienie wyiściowe - 2.2 bor,
moso -

1.85 kg,

nopięcie zosi|oiqce 8-15 V,

wymiory goborytowe - l20xl34xl09 mm,

weiście gozu - no przewód miedziony 8 mm.

Zastosowanie

Reduktor ,,ANA 03 SUPER&T" jest prze-

znaczory do stosowania w autach o pojemnościach powyże j odf ,5 do 4,5 litlów i mocach od
180 do 300 KM. Przykładem gdzie zastosovr'a.
no już ten reduktor są takie auta jak:
. Mercedes 2I0E 430 KAT. o pojemności 4,3
litra, 205 kW 2002 rok, V8 - z instalacją sekwencyjnego wtrysku gazu ELISA,
. Lexus - o pojemności 4,0 litra i mocy 300

KM' V8 . z instalacją sekwencyjnego wtrysku

gazu SGI I,
. GMS Safari. o pojemności4,3litra- ztnsta1acją sekwencyjnego wtrysku gazu ELISA'
. Volkswagen Passat 1,8 Turbo - z instalacją SGI II'
Powyzsze auta były testowane w Centrum Ba-

jący 8 mm od zbiornika do reduktora zwracając szczegolną uwagę' aby po drodze nie
spowodować żadnych zagięć powodujących
zmniejszenie przekroju przepływu,
. w przypadkv gdy przy długotrwałych duŻych obciązeniach si1nika temPeratura reduktora spadnie fnacząco poniż,ej 40 stopni Ce1cjusza, należy skontaktować się z dostawcą lrządzeń celem ustalenia poprawnego montażu i podłączenia reduktora do obie.
gu układu chłodzenia silnika.
W najbliższym czasie zostanie wplowadzony do oferty reduktor ,,ANA 04 SUPER&T'' z zewnętrznym elektrozaworem 1azu
równiez z wejściem gazu na zasilający przewód miedziany 8 mm. Stosowanie reduktora
,,ANA 03 SUPER&T" wyeliminuje problemy
zwtązane z zapewnieniem odpowiedniego
podgrzania i utrzymania stabilnego ciśnienia gaztprzy adaptacji na gaz samochodów
o dużych pojemnościach, dużych mocach, a
także z turbodoładowaniem.

dań i Rozwoju firmy Elpigaz' Badania pro\^/adzone na tych pojazdach wykazały dobrąpracę

mgr inż. Bogustaw Skarpetowski
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Rys.2. Nałożone wykresy mocy podczas pracy siInika na benzynie i na gazie mierzone
w samochodzie Volkswagen Passat 1,8 Turbo.

