Nowy system Degamix drugiej generacji od Elpigaz
Podczas grudniowego szkolenia w Gdańsku firma Elpigaz zaprezentowała nowy system wtrysku gazu do
silników diesla. System ten jest przeznaczony do nowoczesnych silników diesla z systemem zasilania
common rail. Układ ma następujące cechy charakterystyczne:
- system wtrysku gazu do kolektora ssącego (tylko dwie sekcje wtryskiwaczy)
- emulacja czujnika ciśnienia common rail w celu redukcji zuŜycia ON
- wykorzystanie sondy szerokopasmowej do kalibracji systemu Air Fuel Ratio (współczynnik λ)
- wykorzystanie czujnika temperatury spalin do zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem
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Aby moŜna było zamontować system w danym pojeździe trzeba spełnić następujące warunki:
zasilanie: 12V – przy pojazdach z zasilaniem 24V naleŜy zastosować przetwornicę napięcia 24V/12V
min. 20 A,
silnik common rail z elektronicznie sterowaną pompą wysokiego ciśnienia,
analogowy czujnik pedału połoŜenia gazu (zakres 0÷5V lub 0÷10V)
sygnał obrotów z czujnika połoŜenia wału lub wałka rozrządu indukcyjny lub halla (zakres 0-5V) na
którym sygnał obrotów uzaleŜniony jest od obrotów wału korbowego – prawidłowy odczyt obrotów jest
bardzo waŜny,
połączenie OBD (z wykorzystaniem testera AEB) lub inne urządzenie (z moŜliwością komunikacji) w
celu sprawdzenia błędów i ewentualnego ich skasowania itp.
analogowy czujnik ciśnienia paliwa (na listwie common rail),
wykorzystanie sondy szerokopasmowej do pomiaru air-fuel ratio (AFR) - informacja potrzebna do
lepszej kalibracji (UWAGA: jeśli na układzie wydechowym nie ma zamontowanej sondy lambda
konieczny jest jej montaŜ – najlepiej za turbiną),

Rys. 1. Schemat funkcjonalny systemu.

System działa na zasadzie podania gazu do kolektora dolotowego. Mieszanina gazu z powietrzem dostaje się do
cylindrów i tam jest zapalana od wtryskiwanej dawki oleju napędowego. Wtryskiwany gaz podajemy za
intercoolerem (i za ewentualną przepustnicą) w takim miejscu aby było moŜliwe jak najlepsze wymieszanie
gazu. System zasilany gazem LPG pozwala nam na zastąpienie ON gazem w ilości 30 % co pozwala nam
obniŜyć koszty paliwa o 15 %. Przy zasilaniu gazem ziemnym CNG ze względu na jego większą odporność na
spalanie detonacyjne, moŜemy podać gaz w ilości 40 % co pozwala na redukcje kosztów paliwa o 20 %.

Rys.2. Sygnały potrzebne do prawidłowego działania systemu.

Rys.3. Instalacja zamontowana w Samochodzie Skoda Practic.
Dzięki wbudowanemu emulatorowi czujnika ciśnienia common rail moŜemy zbudować mapę emulacji
ciśnienia w zaleŜności od obciąŜenia silnika i obrotów, dzięki czemu moŜemy bardzo skutecznie i precyzyjnie

ograniczyć dawkę paliwa i zastąpić ją gazem. Ograniczając dawkę paliwa wpływamy równieŜ na zwiększenie
Ŝywotności systemu common rail poprzez obniŜenie ciśnienia w układzie wysokiego ciśnienia (odciąŜenie
pompy i wtryskiwaczy) oraz zmniejszamy ryzyko wypalenia się tłoków co w systemach common rail zdarza się
dosyć często.

Rys.4.Zamontowana sonda szerokopasmowa w Mercedesie Vito 2.2.CDI.
Do poprawnego skalibrowania systemu wymagane jest wykorzystanie sondy szerokopasmowej dzięki której
moŜna zmierzyć współczynnik AFR. Do tej pory wielu montaŜystów miało problem z prawidłową konfiguracją
systemu, a zwłaszcza ustawienia odpowiedniego stosunku ON do LPG w zaleŜności od obciąŜenia tak aby
uzyskać właściwy efekt ekonomiczny. Obecnie firma Elpigaz dysponuje odpowiednim narzędziem kalibracji
dzięki któremu kalibracja systemu będzie łatwa i przejrzysta dla kaŜdego montaŜysty. Dzięki pomiarowi
współczynnika AFR moŜemy właściwie zastąpić olej napędowy odpowiednią dawką gazu w kaŜdym punkcie
obciąŜenia
Wszystko wskazuje na to Ŝe wprowadzenie nowego systemu Degamix znacząco rozpowszechni
zastosowanie tych systemów w silnikach diesla zarówno ze względu na innowacyjność rozwiązania jak i
przystępną cenę systemu, która ma się kształtować dla samochodów osobowych na poziomie aktualnych
systemów wtrysku gazu dla silników benzynowych..
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