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Dostępnośćnowoczesnych rozw-ązafit
przy adaptacji si n i ków
na zasilanie gazem
!

Dziśkażdy k|ient pragnie nabyć najbarozłe; lg.dł0CZ€Sl-]e rozwiązanie do.

stępne na rynku produktów. lctórym jest za Ftg,€SOilr3lt Dotyózy
to za-zmywalki.
l9{no sprzętu gospodarstwa domowego inoVloczes.g :"aIxi
itp.); sprzętu audio wideo; samochodów oraz ta{'fe '^S."3 3C; gazoit1ch i
wielu innych dziedzin.
owoczesnym rozwrązaniem w zakresie se
kwencyjnych wtrysków gazu jest wprowa-

dzenie nowego redułtora-parownika do
wtrysku gant w fazie lotnej - redul<tora ,,ANA'.

Wprowadzenie tego produJ<tu zostało poprzedzone gruntownym studium w zakresie wymagań
jałie powinien spełnić ten element w nowocze.
snych rozwiązaniach u]<ładów zasilania samocho.
dów gazem . juki- są sekwencyjne vr'tryski gazu
oraz ana)izą w1mików dośw-iadczeń z praktyczne
go stosowania dotychczas dostępnych rczwiązań
na rynku ptzez zaklady montażu. Dziesiątki godzin badań na hamorłni podwoziowej pozwolily

w pierwszej koiejności na okreśienie zadań

ja.

kie powinien spełnić nowoczesny reduktor, dalej
na zaprojektowanie urządzenia, wykonanie prototypów i ich sprawdzenie w różnych warun]<ach
(szeroki zakresy obciążeń, duża amplituda temperatury otoczenia). Po przeprowadzeniu badań
i testów oraz po dokonaniu niezbędnych zmian
powstał finalny produkt _ redu]<tor,,ANlt'' prze.
znaczoly do sekwencyjnych łtrysków gazu, któ.
ry po przygotowaniu produ}cji uzyskał homologację europejską na zgodnośćz Regulaminem 67
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Reduktor ..ANA' występuje aktualnie w dwóch

zasadniczych wersjach
. ,,ANA 03" - redul<tor-parownik zintegrowany z Za\ł/orem gazo\ry}rn w1posażony w filtr gazu
(zespół zawierający w sobie 3 elementy układu
zasilania gazem: redulrtor-parowrrik, zawór odci
nający, filtr gazu)
,,ANA 04" redul<tor-parownik zintegr.o
wany z Zaworem gazow}'rn' wyposażony w 2 fi].
try gazu (zespół zawierający w sobie 4 eiementy: zawór odcrnający, redu}tor-parownik. 2 fil-

.
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try gazu)

Reduktory ,,ANA 03" i ,,ANA 01" dzieki stabili dobremu odparorvania gazu 8],ł.arantującemu odpowiednią temperaturę vtryski
wanego gazu zapewniają stabilnośćcałego u}ładu sekwencyjnego *trysku gazu ze strony m+
chanicznej. Pozwala to na zmniejszenie wyma-
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temperatury poniżej_5 st. C, co w po1skiej stre
fie klimatycznej jest zjawiskiem częstym. Nawet
naj1epsza elektronika nie jest w stanie sterować
dawkowaniem gazu do silniła jeżeli zastosowany

układ nie zapewni stabilnej pracy- od strony m+
chanicznej, zaktórą to częśćodporviada właśnie
reduktor. Uzyskanie stabilności prz1- częścime.
chanicznej uJ<ładu rł'trysku gazu jest szczególnie

ważne dla samochodórv z EoBD (Eur.opean on
Board Diagnostic) - a najbar.Cziej dla nowej generacji rozwiązań diagno st1.hi p ok1 adowej, gdzie
już niewielkie odchr1enia sl1adu mieszanki powodują przekroczenle dopuszczalnych zakre
sów tolerancji \\. p].aCJ- s}.steniu ntrysku benzyny (SLo\Y i FAST FLTL TRI\I) i detekcję btą
dów _ a|-t1'rvacie kontro]lri .'}IIL.' przez system

EOBD (oBD IIJ' Zastosolvane rozwiązania wpły.
rrajace na zachos.arue stabilności pracy reduJrto.
ra ..A.\.Ą 03" zosta.h.zastrzeżone patentem przez
jego producenta.
Zastosorl'ar,re reduttora-parovnika,,ANA 03"
oraz .,Ł\A 04,, do szerokiej gamy pojazdów, z
si]njkami rv zakresie pojemności od 0,6 do 4 dm3
pozrvala na przygotowanie kompletacji poszczegó1nych typów lttrysków gazu bez konieczna
ściich podziału pod kątem pojemności silników'
Występują ty1ko kompletacje dla różnych ilości
cylindrów (4, 6, 8). Aktua]nie reduktor ,,ANA 03.
(a w wymaganych kompletacjach ,,ANA 04") sr.
stępuje

w

następujących rodzajach sekrrel.-,...

nych rt'trysków gazu:

. ELISA_(Elpigaz lĄection Seq..re::-{
. STELLA-(SequenTial El,pig:.2
valve Aplica:.
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SGI 2A - (Sequential G:.. I. .
Al<tualniep.rzvgo \-.-.,*

p"7*7- rł.trvsku neta:. ]..: ' ' .
ra ..AIJA I\)
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,ANA 03,

'

nych (wahania temperatur)
.
sz5'rn kraju. Jak ważna jest stabilna ;::-: ..duktora d1a wtrysku gazu zdążyli' już przei:-::.:
się ci, którzy mieli do czynienia z niedoprac+
wanJ"'rni rozwiązaniami redul<torów stosowany.
mi ptzez niektóre firmy _ co uwidoczniło się w
szczególności w okresie zimow}ryn przy spadku
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Rys. Przekrói reduktoro-porowniko
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