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In plaats van het gebruikelijke
grote membraan voor de be-
diening van de 2e trapklep
wordt die klep bij de nieuwe
La ndi -Hartog verda mper /
drukregelaar bediend door
een elektronisch gestuurde
elektromagneet (solenoide).
Het bewegende deel van de
2e trapklep maakt deel uit van
de heen en weer schuivende
magneetkern. zodat de hele
2e trap van deze regelaar uit-
zonderlijk klein gehouden kon
worden. De 1e trap heeft ook
een klein volume, maar dank
zij een fijn labyrinth een groot
raakvlak met de warme koel-
vloeistof van de motor en 1
daardoor toch een grote ver-
dampmgscapaciteit. De hele
regelaar is dan ook veel klei-
ner dan het huidige Landi-
Hartog type, dat op zijn beurt
ook al kleiner was dan die van
de overige merken. Volgens
opgave moet de capaciteit vol-
doende zijn voor motorvermo-
gens tot minstens 180 kW en
dat is heel wat meer dan de
"oude" Landi-Hartog regelaar
aan kan!
Genoemde elektromagneet is
niet van het gebruikelijke
twee-standen type, zoals zo-
veel in de autotechniek wordt
aangetroffen. maar een type
dat o.a. veel in de meet- en re-
geltechniek wordt toegepast.
Het verschil zit hem in de re-
gelbare verplaatsing van de
kern. evenredig aan de toege-
voerde stroom. Bij verdubbe-
ling van de stroom, bijv. van
1 naar 2 A. wordt de verplaat-
sing van de magneetkern dus
ook tweemaal zo groot. het-
geen resulteert in een verdub-
belde opening van de 2e trap-
klep. Grote en kleine hoeveel-
heden gas kunnen zo erg
nauwkeurig worden gedo-
seerd.
De nieuwe verdamper/druk-
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Eerste elektron i

Elektronisch gestuurd brandstofsysteem van
Landi den Hartog met mogelijkheden
voor brandstoffen als benzine en alcohol

Het kon natuurlijk niet uitblijven. ook in de
LPG-branche is nu de opmars van de mo-
derne elektronica niet meer te stuiten. Na
een elektronische beveiliging op de overigens
nog mechanisch werkende C4-installatie van
ViaUe. introduceert Landi den Hartog te
Groenekan een totaal nieuw LPG-systeem
dat elektronisch wordt beveiligd èn geregeld!
Het systeem werd ten dele in samenwerking
met TNO-Delft ontwikkeld en zowel op het
werkingsprincipe als op bepaalde onderdelen
is inmiddels patent verleend.

De verdamper Idrukregelaar (rechtslen het elektronisch regelorgaan
(links) nemen in het motorcompartiment van dezeVolvo maar weinig
ruimte in beslag!

regelaar is behalve compact
ook bijzonder eenvoudig van
constructie. De enige twee
bewegende onderdelen zijn
de kleppen van de 1e en 2e
trap! Het kleine membraan
van de 1e trap komt niet recht-
streeks met LPG in aanraking
en de gebruikelijk bedienings-
hefboom van de klep ont-
breekt zelfs geheel. De 1e trap-
klep heeft verder een zoge-
naamde negatieve werking,

d.w.z. als de druk vanuit de
lank te hoog zou oplopen
wordt de klep vanzelf dichtge-
drukt. In de schematische fi-
guur is een en ander duidelijk
af te lezen.
Behalve de compacte afme-
tingen en de grote capaciteit
noemt de fabrikant onder
meer nog de volgende voorde-
len:

1. zeer nauwkeurige en snel
reagerende brandstofdose-

ring dank zij elektronische re-
geling;

2. kortstondige onderbre-
king van de brandstoftoevoer
tijdens afremmen op de motor
(geeft brandstofbesparing);

3. geen overneemproble-
men tussen stationair- en
hoofdsysteem omdat er geen
apart stationair- en hoofdsy-
steem is;

4. stabiele stationaire af-
stelling;

5. probleemloze koude start
door automatische "choke"-
werking;

6. ongevoeligheid voor rem-
en acceleratiekrachten. waar-
door montage in willekeurige
stand mogelijk;

7. relatief ruime gasventuri
waardoor minder invloed op
benzinebedrijf;

8. er wordt in de regelaar
"gemeten" maar buiten de re-
gelaar "gestuurd";

9. dubbele beveiliging bij
onverhoopt afslaan van de
motor terwijl het contact aan
blijft staan (bijv. bij een onqe-
val) en,
10. de mogelijkheid gebruik
te maken van de diverse voe-
lers van een benzine-mjectla-
systeem teneinde de brand-
stofdosering nog verder Ie op-
timaliseren.

Het werkingsprincipe
van de
brandstofdosering
In de standaard- of basisver-
sie zoals Landi den Hartog die
nog dit jaar op de markt hoopt
te brengen. loopt de brand-
stofdosering als het ware in
de pas met de Iucht die de mo-
tor aanzuigt. Als de motor
meer lucht aanzuigt levert de
installatie dus evenredig
meer gas. Daarin onder-
scheidt het systeem zich dus
niet van het werkingsprincipe
van een gewone carburateur
of conventionele verdamper-
Idrukregelaar. Wat verschilt
is echter de wijze waarop dil
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dosering plaats vindt. In
plaatsvan de in een gasven-
turi opgewekte zuigkracht
draait het hier om een con-
stant gehoudenverschildruk.
Die verschildruk wordt ver-
kregendoor op twee plaatsen
druk te registreren: in de in-
laatonderof achter het lucht-
filter (ook buitenlucht moge-
lijk) en in de afvoer van de 2e
trap, nog vóór de hoofdaf-
stelschroef, zie afb. 2 en 3.
Het elektronisch regelorgaan
past nu de druk in de afvoer
vande2etrap (waarop degas-
tcevcerslanqnaar het meng-
stuk is aangesloten)voortdu-
rendaanaande steedswisse-
lende druk die op eerstge-
noemde plaats wordt

geregistreerd (referentie-
druk). Op deze wijze wordt
'een vooraf bepaald drukver-
schil en daarmee de mengver-
houding van het mengsel op
een constante waarde gehou-
den. Dit geschiedt nu met be-
hulp van de speciale elektro-
magneet met lineair proporti-
onele werking, die op com-
mando van het regelorgaan
nauwkeurig de opening van
de 2e trap klep varieert.
De elektronische beheersing
van de verschildruk biedt ech-
ter meer mogelijkheden dan
alleen het handhaven van een
bepaalde waarde. De ver-
schildruk zou ook onder be-
paalde belastingstoestanden
van de motor juist gewijzigd

kunnen worden, om zo een
gewenste correctie van de
mengverhouding te verkrij-
gen. Op deze wijze zou dan
ook de motorbelasting een rol
kunnen spelen bij de dosering
van de brandstof, zodat bij
deellast met relatief arme
mengsels (zuinig) gereden
kan worden en bij vollast juist
met rijke mengsels (presta-
ties). Hiervoor zal het elektro-
nisch regelorgaan natuurlijk
extra informatie moeten krij-
gen, bijv. omtrent de smoor-
klepstand (vergelijk de L-Je-
tronie) of het motorvacuüm.
Het ligt inderdaad in de be-
doeling om een dergelijke ver-
fijning in een later stadium -
als optional - aan de installa-

2r-------------------------------------------------~
De componenten van de Landi-Hartog elektronische
LPG-Installatie

c
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B

A. elektronisch regelorgaan
B. verdamper/drukregelaar (klein van stuk maar met grote verdampings-

capaciteit)
C, luchtfilter
D. mengstuk
E. carburateur

o 00 0 l---'-------:;

1. gastoevoerslang (droog gas)
2, slangetjes voor overbrengen van druksignalen op

het elektronisch regelorgaan
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tie toe te voegen, vooral bij
toepassing op een injectiemo-
tor. De installatie zal dan de-
zelfde parameters kunnen ge-
bruiken als het injectiesy-
steem, zodat met LPG een
even genuanceerde brand-
stofdosering mogelijk moet
zijn.
De nieuwe installatie "past"
in feite op elke allomotor en
voor aanpassing aan een be-
paalde motorkarakteristiek is
er naast de gebruikelijke
hoofdafstelschroef een fijn
stelschroef je op de potenti-
ometer van het regelorgaan,
waarmee het stationair gas
wordt afgesteld (en daarmee
dus de verschildruk).

Het elektronisch
regelorgaan
De schakelingen van het elek-
tronisch regelorgaan zijn
gelntegreerd in een chip,
waardoor het geheel even-
eens compact is. De chip is
bestand tegen schokken en
grote temperatuurschomme-
lingen (tussen -400 en + 125
Oe). De via dunne slangetjes
aangevoerde drukvariaties
worden door een zogenaamde
pressure-transducer (druk-
voeier) geregistreerd met be-
hulp van twee uiterst gevoe-
lige membraantjes, die de
drukvariaties in een elektrisch
signaal omzetten dat verder
door de elektronica wordt ver-
werkt tot een stuursignaal
voor de 2e trapklep. De druk-
voeler vormt een essentieel
onderdeel van de hele instal-
latie en om begrijpelijke rede-
nen wil de fabrikant hier (nog)
niet meer over kwijt.
Andere functies van het elek-
tronisch regelorgaan zijn het
beveiligen van het systeem,
het even onderbreken van de
brandstoftoevoer tijdens de-
celeratie en het automatisch
"choken" voor de koude start.
De beveiliging werkt op de
ontsteking, d.w.z.alsde motor

33

2



BRANDSTOFFEN
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afslaat worden er geen induc-
tiepieken meer in het hoog-
spanningsgedeelte van de
ontsteking meer waargeno-
men en sluiten zowel de gas-
afsluiter als de 2e trapklep.
Om de motor vlot te laten aan-
slaan wordt er bij het aanzet-
ten van het contact automa-
tisch voor een kort ogenblik
gas geleverd door de verdam-
per /drukregelaar, zodat de
gastoevoerslang naar het
mengstuk wordt gevuld. Zo-

dra vervolgens de krukas door
het inschakelen van de start-
motor gaat draaien geeft de
elektronica de zaak blijvend
vrij, althans zolang de motor
blijft lopen. Door bij strenge
vorst het contact vóór de
koude start enkele malen aan
en af te zetten, kan men een-
voudig wat extra gas aan de
motor toedienen om eventu-
eel het aanslaan te bevorde-
ren.
In tegenstelling tot de ver-

damper/drukregelaar kan het
elektronisch regelorgaan niet
in willekeurige stand worden
gemonteerd. Voor een goed
functioneren van de drukvoe-
ler is het noodzakelijk dat de
twee gevoelige membraan-
tjes verticaal staan, evenwij-
dig aan de lengteas van de
auto.
De voor de brandstofdosering
naadzakelijke druksignalen
worden via dunne en tamelijk
lange slangetjes naar het re-

Schematische weergave van de elektronisch/elektrisch
gestuurde verdamper/ drukregelaar
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A, le trap
8, 2e trap
C. elektromagneet met

lineair proportionele werking

3. membraan van 1e trap klep
4. le trap klep
5. beschermplaat
6. 2e trap klep
7. naar elektronische regelorgaan
8. hoofdafstelschroef
9. naar mengstuk

1. vloeibaar LPG
2. koelvloeistof
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gelorgaan gevoerd. Dat heeft
geen nadelige invloed op de
reactiesnelheid van hel sy-
steem aangezien de druksigna-
len voor het afleggen vaneen
afstand van 1 meter nog geen
3 milliseconden nodig heb-
benl Dit steekt zeer gunstig af
tegen de reactietijd van de
motor, waarvoor een waarde
van ca. 100 milliseconden
wordt opgegeven.

Nederlandse
know-how
In Nederland heeft zich gedu-
rende de afgelopen decennia
een grote know-how verza-
meld op het gebied van LPG·
apparatuur voor verbren-
dingsmotoren. Landi den
Hartog heeft daarbij altijd een
grote rol gespeeld. zodat deze
primeur niet zomaar uit de
lucht is komen vallenl Het iSle
hopen dat onze overheid het
hele LPG-gebeuren ook in de
toekomst voldoende ruimte
en kansen biedt om zich ver-
der te ontwikkelen. In het be-
lang van onze economie,
werkgelegenheid. milieu en
energievoorziening. Het is
toch een scha nde dat doorge·
brek aan afzetmogelijkheden
nog jaarlijks miljoenen ton-
nen aardgassen bij de oüe-
bronnen worden afgefak-
keld ...
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