ZN Mechanika 26

SIL\E

"

-*

;ml

rr{!!

.*

NoWoOZESNE RoZWIĄZANIA W sAMccHODC.,n"
INSTALACJACH GAZOWYCH
Bogusław Skarpetowski
ELPIGAZ Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 31A, 80-298 Gdansk
tel. (+48) 58349 49 40; e-rnail: serwis@mail.elpisaz,co::,

.

opisano najnowsze rozwiązarua sekwencyjnych wtrysków
Eazu LPG : l.-'
zasadę dziatania, wyjaśniono algorytm ob|iczania składu rnieszanki p.Z:.- jii.
'u
nik ECU GAZ oraz pokazano nrożIiwościdynarniczne i emisyjne silnii -' :..i']':.
towanych na zasilanie sekwencl'jnym wtryskiem gazu.
L]:]l].

Nowoczesne rozwiązania systemów Zasilania benzynq vr silni...; r
iskowym stawiają równiez wysokie wymagania dla układóę. Zlr-i, :- .
-* ..
kichsilników.UkładyZaSilaniagazemLPG(mieszaninąpfopari...:-.*.
(sprężonym gazem ziernnym) dla siiników o zapłonie isko',r l':r' l: ]-: ::
ostatnich lat uległy znacznym zmianom' Silniki gaźnikcwe Zc:':] ]*. .'.il;"l.
przez silniki z wtryskiem . na początku z mechanicznym wtryslje :. : ..
''ii
wym (K-Jetronic) i przez wtryski jednopunktowe, a dziśjuz .",.: ::
-'.li,'
z wtryskiwaczami Sterowanyni elektrycznie, podającymi palirr: ',::.:.. .1
kaŹdego cylindra. Zrruana sposobu podawawania paiiwa w silnii.".. .'. ...]l:].'
llli
benzyną wymusiła rozwój układów zasilania gazem aŹ do uzrsk.: . :.*. ll]]
wymogów podawania paliwa gazowego do silnika w odpowiednill. ::-' : .
ktadnie odmierzanych dawkach oddzielnie dla każdego cylindru .'. .'.] .:.iilLL
miejsce w nowoczesnych układach zasiiania benzyną. Spełnienie i;..-. - ''
poskutkowało koniecznością stosowania układów sekwencyjil€$t- ';,..* | .
ogólnie Systemy te można podzielić na:
r wtrysk fazy lotnej gazu - stosowany zarówno dla systemó\ł, \\:J' !!
i CNG - jest to najbardziej popularne rczwiązaniena rynku,
. wtrysk fazy ptynnej gazu - stosowany przy zasilaniu LpG - mnre :, :
względu na wyŻszy koszt urządzeń i większą zawodnośó w prz-.:. - ', .
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zanLeczy szczone go gazu.

W systemach sekwencyjnego wtrysku gazu w fazie lotnej gazLpC
ze zbiornika (zabudowanego na pojeździe) do reduktora-parownika
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ciej jednostopniowego. Następnie po odparowaniu i rozpręzeniu w reduktorze gaz
przedostaje się przez fIltr fazy lotnej do magistrali gazu i dalej do wtryskiwaczy
połączonych w bloki (ak np ELISA czy teŻ STELLA firmy ELPIGAZ) lub do
wtryskiwaczy umieszczonych oddzielnie (pojedynczo na dolocie do kazdego
cylindra) na kolektorze Ssącym (ak np. wtrysk SGI firmy TeleflexGFJ)' Zwówno
jedno (ELISA, STELLA)' jak i drugie (SGI) rozwiązanie ma za zadanie doprowadzić gaz w fazie lotnej do kolektora Ssącego jak najbliżej wtryskiwaczy benzyny. Wtryskiwacze gazu Sterowane Sąimpulsami elektrycznymi o dokładnie ustalonym czasie rozpoczęcia \ zakonczenia wtrysku. Czas otwarcia wtryskiwaczy gazu
dla danego cylindra ustalany jest na podstawie czasu otwarcia wtryskiwacza benzyny dla tego samego cylindra.

W systemach sekwencyjnego wtrysku CNG w fazie lotnej gaz z butii przedostaje
się do reduktora CNG . najczęściejdwustopniowego. Dalej po zredukowaniu
ciśnienia gazptzedostaje się do wtryskiwaczy i do kolektora Ssącego w taki sam
sposób jak ma to miejsce przy wtrysku LPG.
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Rys. 1. Schemat systemu wtrysku gazu LPG w fazie lotnej
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- STELLA firmy ELPIGAZ

[zródło ELPIGAZ Sp. z o.o.]

Fig. 1. The Patern of system of injection gas the LPG in volatile phaze - the STELLA of firm
the

ELPIGAZ

[the source

ELPIGAZ Sp. z o.o.]

Algorytm sterowania wtryskiem gazu, tak samo jak dla wtrysku benzyny w celu
uzyskania odpowiedniej mocy i spełnienia wymogów emisji spalin, wymaga
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uwzględnienia szeregu parametrów mających wpływ na uzyskanie odp:.." .:
składu mieszanki paliwowo-powietrznej dla różnych stanów prac1 i l:*..
ciĘen silnika. Zasadntcza ilośó paliwa wtryskiwana do clanego cylindi. ....:
ilościpowietza Zasysanego przez silnik, temperatury powietrza, tempelatur. : ]
ka oraz Szeregu innych parametrów i jest następnie korygowana w zaieżności:'wskazań z sondy lambda, czujnika TPS itp. W systemach wtrysku gazu ELISi STELLA (firmy ELPIGAZ) do wyznaczania wielkościdawki paiiwa gazowego.
jakie ma zostać doprowadzone do danego cylindra, kotzysta się z algorytmubazującego na czasie otwarcia wtlyskiwaczabenzyny tego cylindra. Zasada dziatanta
tych systemów poiega na odczycie (pomiarze) czasu otwarcia wtryskiwaczy benzynowych, prędkościobrotowej silnika, odczycie temperatury wtryskiwanego gazu
oraz jego ciśnienia i na podstawie tych danych obliczeniu czasu otwarcia wtryskiwaczy gazowych. Moment podania gazu jest zgodny z sekwencją pracy silnika do
poszczególnych kanałów kolektora ssącego doprowadzających powietrze do poszczegó\nych cylindrów, a miejsce jest, jak najbardziej to możliwe, zbliżone do
miejsca wtrysku benzyny dla danego cylindra. Ustalenie czasu otwarcia wtryskiwaczy gazowych opiera się na wyznaczeniu funkcji współczynnika przeliczeniowego' której przebieg jest różny d|a poszczególnych silników, zastosowanych
w nich strategii sterowania wtryskiwaczami benzyny otaz rodzajami wtryskiwaczy. Na podstawie przebiegu funkcji tego współczynnika prze|iczany jest czas
otwarcia wtryskiwacza benzyny na Czas otwarcia odpowiednich rodzajów wtr,vskiwaczy gazu (np. ELISA lub STELLA).
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ideowy sterowania wtryskiwaczem gazu w sekwencyjnym wtrysku fazy
lotnej gazu lzródło TELEFLEX GFI]: Interface Unit - blok rozłączający wtryskiwacze
.
benzynowe, ECM - blok sterujący wtryskiwaczami benzynowymi. SGI ECU stesGi
benzyny,
wtryskiwacz
injector
gazu,
Petrol
wtrysku
rownik sekwencyjnego
injector - wtryskiwacz gazu, TiB - czas wtrysku benzyny, TiG - czas wtrysku gazu
Ideological patem of steering the injector of gas in sequencial the injection ofvolatile

Rys. 2 Schemat
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phase of gas [the source the

TELEFLEX GFI]
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Sterownik ECU GAZ ELISA/STELLA przelicza czas otwarcia wtryskiwacza gazu
według następuj ącego równania:
T*t,.ga'u= {[Twtr.benzl+ lOffset]+ f(K) + f(C)] x f(R) x f(G) x f(D)
gdzte:.

Twtr.gazu - czas otwarcia wtryskiwacza gazu wyznaczany

/STELLA,

przezECTJ GAZ ELISA

Twk.benz. - czas otwarcia wtryskiwaczabenzyny odczytywarry ptzez ECU
f(R) . funkcja korekcji za|ęŻna od aktualnej temperatury reduktora,

f(G) - funkcja korekcji

GAZ,

zalei.na od aktualnej temperatury gazt mieruonej na

magistrali gazu,

f(D) - funkcja korekcji zaIezna od aktualnego ciśnieniaróżnicowego ,,DelP.'',
f(K) . funkcja korekcji widoczna na ,,Mapie'' - składu mieszanki (opcja do.
stępna po Zastosowaniu klucza sw AE 009) . uzyskiwany w wyniku

C

offset

autokalibracji lub poprzez ',modyfikację mieszankJ,, - tóżny d|a różnych rozmiarów dysz kalibrowanych,
. współczynnik korekty kalibracji,
- wartośćza1eŻnaod rodzaju Zastosowanych wnyskiwaczy - ELISA/STELLA.

Mimo tż na pozór rnoze się wydawaó, że wykorzystanie czasu otwarcia wtryskiwaczabenzyny dla ustalenia więlkości dawki gazu wtryskiwanego do danego cylindra
powinno być sprawą prostą, to w rueczywistości d|a rea|izacji tego zagadnienia
w praktyce napotyka się szereg trudnościi problemów. Podstawowym problemem
jest tu róznica pomiędzy:
poszczególnyclr paliw:
a) właściwościan.ri
- benzyna podawana jest przez wtryskiwacz w fazie płynnej . Zatem następuje
większa koncentracja energii w jednostce objętości,
. gaz podawany jest w fazie lotnej - dla podania tej samej ilościenergii wyrnaga większych przekrojów przepływu'
- iiośćenergii w jecinostce objętościdla paliwa gazowego - szczególnie LPG w znaczącytn stopniu za!'ezy od temperatury; dla benzyny - temperatura w niewielkim zakesie wpływa na ilośćenergii w jednostce objętości w zakresie
temperatur występujących w warunkach eksploatacji pojazdów samochodowych,
b) konstrukcj ą wtryskiwaczy:
-

jako bazowy wtryskiwacz sterujący podaniem paliwa (benzyny) w fazie
ciekłej pod ciśnieniem kilku barów. Bazowa konstrukcja wtryskiwaczy benzyny jest rozwięaniem sprawdzonym i wykorzystywanym szeroko na catym
świecie,

-

jako alternatywny - stosowany w układach gazowych - wtryskiwacz podający
paliwo (gaz) w fazie lotnej - pod ciśnieniem ok. 1 bara (dla LPG). Brak ostatecznego jednolitego rczwtązania, które zapewnitoby charakterystykę pracy
zbliŹoną do charakterystyki wĘskiw aczy benzy ny .
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Jednak mimo trudnościzwiązanych z wtryskiwaczami gazu systemy wtrysku gazu
zapewniają pracę silnika na poziomie porównywalnym z zas1|aniem benzyną.
Uzyskanie tak dobrych rezultatów jest możliwe ptzede wszystkim dzięki Zastosowaniu elektroniki, która pozwala na zniwelowanie wszelkich różnic poptzez pro.
gramowe wprowadzanie najróżniej szych korekt'

Jak widaó na rysunku 3, spadki mocy silnika podczas pracy silnika z sekwencyjnym wtryskiem gazu są minimalne i nie przekraczająS%o, W praktyce są to wielkościnię do zidentyfikowania podczas jazdy - w warunkach codziennej eksploatacji, Przyspieszanie, moc, prędkośćmaksymalna i dynamika jazdy podczas pracy
silnika na gazie są niemal identyczne jak przy zasilaniu benzyną' Potwierdzają to
zarówno przeprowadzone badania, jak i praktyka eksploatacyjna.
Engine Power curves
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Rys. 3. Krzywe mocy silnika (moc silnika przy pełnym otwarciu przepustnicy) dla silnika
Peugeot 2'0 mierzone na hamowni podwoziowej: a . na benzynie przed' montaŹem
wtrysku gazu, b - na benzynie po montażu wĘsku gazu, c . podczas pracy na LPG
[źródło TELEFLEX GFI]

Fig. 3. Curves of power of engine measured for engine the (power of engine near full otwarciu of throttle) Peugeot 2.0 on chasis dynamometer: a - on petrol before assembly of
injection of gas, b - on petrol after assembly of injection of gas, c - during work on

LPG

I the source the

TELEFLEX

the GFI]

oprócz dobrych parametrów dynamicznych, sekwencyjne wĘski gazu charakteryzują się takŻebardzo dobrymi wynikami emisji spalin (oczywiście po prawidtowym

ustawieniu mieszanki paliwowo-powietrznej w sterowniku ECU GAZ). W większościprzypadków emisja spalin aut zasilanych gazem spełnia podczas testów
normy emisji spalin na poziomie wyższym niżL ma to miejsce na benzynie - np.
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alJto Z Euro 3 (dla zasilania na benzynie) osiąga wyniki na poziomie wymaganym
dla Euro 4 (przy zasilaniu gazem).

TABELA 1' Wyniki emisji spalin dla opta Astry 1.ó 8v ZlósE na LPG z systemem wtrysku
gazu ELISA wykonany w Instytucie Transpońu Samochodowego w Warszawie
[źródło Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie]

TABLE 1. The results

of emission of fumes for Opel Astra 1.6 8V Z16SE on LPG with system
of injection of gas ELISA the executed at Institute of Car Transportation in Warsaw
[the source The Institute of Car Transportation in Warsaw]
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tot=24,0oC,
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CO

NO^

CH

g/km
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= 1012,3 hPa, wilgotnośćwzg\ędna47,57o

miejski

4,822

0,057

0,175

pozamiejski

4.487

0,009

0,011

średnia wazona

0'ó11

0.027

0,072

po uwzględnieniu wsp. pogorszenia

0,733

0,032

0,086

0.15

0,fa

wartościdopuszczalne

Nowoczesne rozwiąZania uktadów Zasilania gazem,jakinri sąbez wątpienia Sekwencyjne wtryski gazu, to jedyne rlzwiązanią jakie moze być Zastosowane dla nowoczesnych silników benzynowych' Są nieodzowne Ze względu na Zaawansowane
systemy sterowania podawaniern paliwa lvystępujące w oferowanych silnikach z wię-

silniki wymagają precyzyjnego
jak i w postaci gazu (LPG lub CNG)'
Sekwencyjne wtryski gazu niĘ tylko spełniają wyrnagania na poziomie porównywalnymZ zasilaniembenzyn% ale sątakze kompatybilne Z systememEoBD i oBD II.
lopunktowym wtryskiem benzyny. Nowoczesne

po<iania paiiwa zarówno w postaci benz1ny,
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MODERN SOLUTIONS IN CAR GAS INSTALLATIONS
The article describes the newest solutiors of sequencial injections of gas the LpG
and the CNG and their principle of working. The algorithm of calculation
through driver the composition of mixture explains ECU GAZ. It shows the
dynamic possitrilities and the rate of issue the adapted on the power supply with
sequencial injection of gas engines.

