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Coraz częsciej w warsztatach montażu autogazu klienci dopytują się o samochody zasilane CNG
(sprężonym gazem ziemnym). Rynek instalatorów na szczęscie nie próżnuje i w tej chwili moż.
na juz zamontować w Polsce do samochodu instaiacje na CNG w sprawdzonych autoryzowanych
warsztatach. Montaż takiej instalacji dla przeszkolonego w tym zakresie montażysĘ o odpowied-

nim stażuwbranżygazowniczej'posiadającemustosowne zapleczetechniczneorazdostępdonajnowszych technologii nie stanowi dziś problemu.
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Rys.l. Rozmieszczenie elementów w oplu Astra l.6
1-reduktor, 2- ECU GAs ELISA/STELLĄ 3 _ wtryskiwacz ELISA, 4 -sensor ciśnienia, 5 -filtr fazy lotnej
gazu, 6 -przełqcznik, 7 _zawór napetniania, 8 -zawór zeEolony, 9 _butla (zbiornik CNG),
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W firmie Elpigaz od dawna pracuje się nad konwersją samochodów na sprężony gazziemny.

Przykładem takiej instalacji jest,,Elisa

M' zamon-

towana w Oplu Astrze 1,6.

Instalacja do wtrysku metanu
M'' różni
''ELISA
się od instaiacji wĘsku gazu LPG (propan-bu-

tan),,ELISA':
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- reduktorem (1)- dwustopniowy reduktor z
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Butle CNG zr' względu na swój ciężar musząbyć
zamontowane solidnie do nadwozia pojazdu. Mocoltanie ste]erja musi być solidne i zapewniać warunek w1tra,,.rnałości wzdłużnej 20g oraz wytl,Ąrmałościpoprzecznej 89 (g- przyspieszenie ziemskie). Zbiorniki gazowe CNG są o wiele bezpieczniejsze w przypadku pożaru od zbiornika benzy'
nyponiewaz podczas pożaru nie wybuchają (tem.
peratura zaptonu metanu jest dwukrotnie wyzsza

niżbenąmy).

ciśnieniem na wejściu _ do 22 MPa(dla LPG _ jednostopniowy o max. ciśnieniu zasilania 2'5 MPa)
' zawór napełniania cNG (7) (montowany w komorze silnika w odróżńeniu od montowanego na
zewnątrz wlewu LPG)
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zaprojektowane tak aby vrytfzym}nvawysokie
ciśnienie 22MPa (zbiornik' zawory,
Ę
przewody stalowe, złączki, zawory.
Z butli (9) przez zawór zespolony (8) i dalej
przewodami stalowymi gaz doptywa do dwustoPnio]^/ego leduktora (1) skąd po zfedukoltaniu ciśnienia przepływa daIej przez filtr gazu
(5) do wtryskiwaczy (3) skąd jest wtryskiwany
do kolektora ssącego silnika (w pobliżu wtryskiwaczy benzyny)' Ilośćwtryskiwanego gaz|)
do poszczegóinych cylindrów jest ustalana
przez sterownik gazu (ECU gaz) na podstawie
sygnału otwarcia wtryskiwacza benzyny z poszcze góItty ch cylindrów.
s'ą

Rys.2.

Zbiornik w bagażniku (opel Astra)
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Reduktor CNG ma za zadanie zredukov/anie
ciśnienia zasilania z 220 bar do ok.2-3 bar na
wyjściu. Jest to z reguĘ reduktor dwustopniowy (dla sekwencfnego wtrysku metanu). Ze

względu na to, że sPrężony metan jest cały czas
w fazie lotnej nie potrzebuje Ęle energii do od.
parowania co LPG, a co się z tpn wiąże odpo.
wiedniego podgrzewania reduktora, jednak w

naszych polskich warunkach klimaĘcznych

stosuje się podgrzewanie reduktora które ma
zapobiegać zamarzaniu reduktora przy redukcji ciśnienia.

stąd tez zapłon przy zasilaniu metarrem powinien
następować wcześniej' Uwzględnienie Ęch różnic

i zastosowanie odpowiednich lrz1dzen dodatkowych (wariatorów) jest istobre dla zapewnienia

odpowiedniej Ąnamiki pojazdl zasilanego gazem - zblźonych do osiągów uzyskiwanych podczas zasianiabenzyn1.
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Rys.4.Reduktor dwustopniowy do wtrysku gazu
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Sprężony gaz ziemny jest paliwem ekologiczq,.rn.
W wielu miastach przerabia się silniki w autobusach z zasi]ania olejem napędowyrn na zasilanie
CNG. Są to nie Ęlko miasta Europy zachodniej
ale i stolice innych krajów gdzie dostrzega się konieczność podejmowania dziilń w ochronie środowiska _ szczególnie w zakresie emisji spalin
przez pojazdu samochodowe. Przykładem mogą
tu być autobusy napędzane CNG w Pekinie, oraz
realizowany akualnie w tFm samy'rn zakresie projekt w Moslc,,vie.

Eksploatacja pojazdów zasilanych CNG bexpor-

nie zmniejsza emisję szkodliwych substancji. Po.
twierdzają to badania prowadzone na różnych pojazdach adapowarrych na zasilanie sprężory-'rn gażóń Zr!r!!!!y
-i.-.-* rll.
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Rys5,Zawór napełniania wraz ze złqczem napełniania
ór nap ełniania w r az ze złączem n ap etniani a
jest elementem szybkozłącznym
Ępu
Z aw

''NGV-I''

które umożliwia tankowanie metanu bez orze.
cieków do atmos|ery nawet po rozpięciu ziącza.

Ędkiemis1i
dopuszcrcine normy EIJR0 3

dopurz(illne normy EURo

4

Rys.9.Wykres emisji spalin dla samochodu ,,Opel
Astrą 1,6'' spełniajqcego na benzynie normy EUR)
3 z instalacjq ,,ELISA - M" frmy ELPIGAZ

Rys.6.Elementy elektroniczne (sensor ciśnienia

ELISA/STELLA)

Wyniki eksploatacyjne auta zasilanego wtryskiem
metanu są bardzo zblizone do zasilania benzyną,
Moc siinika przy zasilaniu wtryskiem metanu i
wykorzystaniu wariatora lłryprzedzenia zapłonu
spada o około 107o W stosunku do zasi]ania benzyną. Dzięl<l' temu że liczba oktanowa (Lo) metanu jest wyższa niz benzpy i wynosi około 110
_ 130, można rwięks,zyĆ kąt wyprzedzenia zapło.
nu w stosunku do benąmy co umożliwia podniesienie momenfu obrotowego w nźszych zakresach prędkościobrotowej w stosunku do zasilania benąlrrą co zapewnia bardziej elasĘcznąpracę si]nika i zmniejszenie

zlĘcla gazr.
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Ę s, 7, Wtryskiw

Stosowanie CNG jako paliwa do samochodów
pr4trosi korzyści nie ty1ko ekologiczne, ale tak-

acze gazu ELI SA

Wszystkie elemenĘ instalacji sekvlencfnego wĘsku metanu muszą posiadać homologację wedtug regulaminu

nik 109.
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W samochodowych instalacjach CNG

zaleca się

stosowanie wariatorów w,przedzenia zapLonu,
które zapewniają odpowiednio wcześriejszy zapłon mieszanki paliwowo powietrznej przy zasilaniu silnika gazem. Czas spalania mieszanki
metanowo-powietrznej jest dłfilszy ni ben4'rro-

wo-powietrznej (liczba oktanowa metanu ok. 130),

że ekonomiczne. W Polsce gaz ziemny jest dys.
trybuowany głównie przez PGŃG i za7eżne spół'
ki' Cena 1 m sześciennegogaz1J obecnie w;mosi
I'23 złbrutto za 1m3 (odpowiednik energeĘzny
ok. 1 litra beną'ny), co daje oszczędność60-700/o

, Dystrybucia
. Haffiownia podwoziow,

wydatkówna paliwo wstosunku do benn,my. Poza
Ę'rn trzeba pamiętać, ze z lnstalacj4 CNG zysku.
jemytakże:
- zmniejszenie kosztów eksploatacji
- orazwydLuzenie czasu eksploatacji silnika o ponad20o/o.
-

zmniejszenie emisji spalin

- cichszą pracę

silnika
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