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AG ontwikkelt geavanceerd autogassysteem

LPG-systeem van de toekomst

Sequentiële Gas Inject- e
Met OaD en nóg strengere emissielimieten

in aan-

tocht valt straks ook met LPG niet meer te ontkomen
aan brandstofdosering per cilinder. AG heeft de stap
naar sequentieel al genomen. Daarmee blijft autogas
in de pas lopen met de high-tech benzine-injectie.
De Nederlandse fabrikanten van
LPG-systemen voor personenauto's hebben het moeilijk. Ondanks een halfslachtige stimuleringsmaatregel van de overheid
vertoont de markt hier de laatste
jaren een onheilspellend dalende
trend. Van zo'n :W.OOO gassystemen vorig jaar naar misschien wel
.'10tot .'15.000 lIit jaar! Bovendien
doemen er alweer nieuwe hindernissen op zoals OBD (On Board
Dingnostics. EOBD is daar de Europese versie van, vergelijkbaar
met de Amerikaanse OBD II) en
vooral de voor 2005 voorgestelde
zeer strenge emissienormen Euro4. Voor lie hu idigc gassystemen
van de derde generatie (G.'II zullen
die hindernissen leer lastig, zo niet
onmogelijk te nemen zijn.
Zoals in de aanhef van dit verslag is aangegeven. is de conclusie
duidelijk: ook het LPG-systeem
van de toekomst zal de brandstof
sequentieel. dus per cilinder afzonderlijk moeten inspuiten. Alleen al
de EOED maakt dat noodzakelijk
en er ligt een voorstel 0111deze
vorm van zei fdiagnose vanaf :WOO
voor nieuwe auto's met benzinemotor verplicht te stellen. Tot opluchting van de gasbranche ligt er
ook hct voorstel om die EOBD bij
inbouw van gus voorlopig uit te
mogen schakelen! Maar haalt dm
voorstel het niet, dan zit er niets
anders op dan de aansturing van de
benzineverstuivers
zodanig door
het gassysteem te laren man ipu leren. dat enerzijds die aansturi ng
ook voor de gasinjectoren kan

1

worden gebruikt en dat anderzijds
EOBD gewoon kan blijven funcrioneren. Hoe dan ook, AG trok tijdig haar conclusies en deed de stap
naar sequentieel met haar nieuwe
SGI (Sequentiële Gas Injectie)
l Pfl-systccm. KoJtec!Necam deed
hetzelfde.
In de pas met benzine
Er speelt overigens nog iets. Dc
perfectionering van de benzinesystemen verloopt momenteel zó
goed, dat het traditionele voordeel
van de betere mengsel vorming van
LPG alleen niet langer voldoende
zal zijn om met mindere techniek
qua erni ssies toch ge lijkc tred Ie
kunnen houden met de benzi nesystemen. Aan de ene kant zijn grootmachten in de auto- en toelevering-industrie driftig aan het werk
om de techniek steeds weer mm te
passen aan hogere eisen wat fu ncrioneren en betrouwbaarheid betreft. Eisen die elkaar ook nog eens
steeds sneller opvolgen. Aan de
andere kant staan naar verhouding
klei nc gasapparatuurfabri kanten
1111.'1
bescheiden middelen voor de
schier onmogelijke taak te voorkomen dat zij niet definitief de aansluiting verliezen.
Toch lichtpunten
De LPG-hranche kan er niet 0111heen dat de diesel de laatste jaren
voor de zakelijke rijder een steeds
aantrekkelijker alternatief is geworden voor de 'auto-op-gas' . Nict
alleen omdat de traditionele nadelen van de diesel op de punten

prestaties. prijs en aanbod vrijwel
zijn weggevallen, maar ook omdat
de ervaringen in de leasewereld
keihard aantonen. dat rijden op gas
nog steeds de minst hetrouwbare
van de dric opties is. Onder deze
ongunstige omstandigheden is het
voor de betrokken fabrikanten dus
weinig aantrekkelijk te investeren
in de ontwikkeling van nieuwe autogussystemen. Een ontwikkeling
die bovendien steeds lastiger en
kostbaarder wordt.
Gelukkig zijn er ook een paar
lichtpuntjes. Zo wordt Frankrijk de
laatste jaren een interessante markt
voor LPG en dus ook voor LPGapparatuur. Dat komt doordat de
overheid aldaar wèl bereid is, terwille van het milieu, het rijden op
gas voor de automobilist echt aantrekkolijk te maken. Voor bestelauto", voor stadsdistributie en dergelijke is er zelfs volledige belastingvrijstelling, als de auto puur is
ingericht op rijden op gas.
Begrijpelijk dat zulke ontwikkelingen ook de belangstelling hebben gewekt van de Franse autofabrikanten. Zo werkt AG al drie jaar
samen met Renault, wat de perfectionering van het huidige AG multipoint DGl-systeem (Digital Gas Injection) zeer ten goede is gekomen.
DGl is al eens beschreven in AMT
II 1996. AG werd door een delegatie van Renault (de fabriek, niet de
importeur) verkozen voor de samenwerking. na een inventarisatie
en beoordeling van alle fabrikanten
van gassystemen hier te lande!
Met Engeland gaat hel eveneens
de goede kant op, nu de overheid
duidelijk voor LPG heeft gekozen
en al forse uitbreiding plaatsvindt
van het aantul tankstations waar
gas kan worden getankt. Per jaar
moeten er, bij de circa 150 die nu al
zijn gerealiseerd, 200 bijkomen. In
het traditionele LPG-land Italië tcn
slotte, liggen zeker goede kansen
voor de Nederlandse apparatuurfabrikanten, zodra men ook daar

Bij het nieuwe SGI-systeem heeft
elke cilinder zijn eigen, nieuw ontwikkelde injector, Dit maakt sequennële Inspuiting mogelijk, De
injectoren krijgen het gas aangeleverd vanuit een 'Common-Ball'.

moet overschakelen
gassystemen.

op moderne

Ren.ults op gas
Voor een autofabri kant is aangeleverde apparatuur alleen acceptabel,
als deze van OEM-niveau is (Original Equipment Manufacturen
wat functioneren, hetrouwbaarheid. produktiekwaliteit
en kostprijs betreft. Het moeten voldoen
aan zulke hoge eisen, steeds meer
ook in samenwerking met de afnemer, vorm! voor dl' toeleverancier
natuurlijk een vruchtbaar leerproces. waar ook AG van profiteert,
Hel komt er gewoon op neer dal
voortaan een LPG-systeem aan dezelfde eisen 1110ctvoldoen als een
benzinesysteem.
Inmiddels is Renault ul zover,
dat nog deze zomer de productie
van de Laguna en de Mégane op
gas van start zal gaan. Master en
Espace moelen eind van dil jaar
aan de beurt komen. Volgens AG
zou het hicr gaan om een dagproductie die moet uitkomen op 170
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EOBDwaakt
• •
over emiSSies

Dit is de nieuwe gasinjector die AG
speciaal ontwikkelde voor SGt. De
injector zou vrij zijn van stuitereffecten en het ontberen van enige
vorm van zelfsmerende werking,
vanwege het droge gas, zou geen
invloed hebben op de levensduur.
Hangende de patentaanvragen
wordt over de constructie van de
injectoren helaas nog niets prijsgegeven.

EOBD controleert de werking van alle
componenten en systemen In de auto
die van belang zijn voorde emissies,
zoals de ontsteking (overslaan), de
katalysator. de lambdasonde, het benzinedamp-absorptiesysteem en de
EGR.
EOBO bepaalt percomJX)nentde
maximale afwijking binnen deemissialimieten.
E080 registreert binnen drie ECE
cycli eventuele afwijkingen in de emissies.
EOBD wordt verplicht op nieuwe modellen met benzinemotoren vanaf
200D en vanaf2005 ook op modellen
met LPG-installatie af fabriek. Voor lnbouw achteraf is echter nog niets vastgesteld.

Dal i, bij de nieuwe injectoren dus n ier meer nodig, mals d~
grafiek luat lien. Hoc AG dal voor
elkaar hcc n gekre!!en. hl ij ft he laas
gehci m. althans mlan!! het putent
op werking en constructie van de
in jeetoren nog Tl iet officieel j, toegekend.
Alleen als drive-ability en emissies op benzine er niet onder lijden. worden de injectoren met hehulp V;Ul adaptors samen mei de
bcnzi nevcrst u iVet', gemonteerd en
is inbouw op dat punt Jus gemakkelijk.
sccrd,

De onderdelen van het SGI-gassysteem van AG_Het gas wordt
hier per cilinder in de juiste hoeveelheid afgepast door de gasinjectoren. Deze zijn ontwikkeld in
eigen huls (patent aangevraagd).
De regeleenheid tapt de aansturing van de benzineverstuivers af
om daarmee na aanpassing de
gasinjectoren te kunnen aansturen (vertaling openingstijden benzine naar openingstijden gas).

cc nhcdcn, Eer,t lullen er nog
DGI-;;y~temen wonjen ingebouwd.
maar Renauh zul uiteraard, legen
de Iijd dut uit gewenst is. overschakelen op hel nieuwe SGt-sysleem.
Volgens de planning zal in ons
land in j uni een voorserie van 50 100 uuto» mei SGI de weg op
gaan ell aan het einde van dil jaar
komi bel nieuwe systeem voor de
inbI III wmarkt beschikhaar.

5GI volgt DGl op
Bij het huidige DGI-sysleem van
AG wordt hel gas centraal en tijdgestuurd door de ga,j njccior gedoseerd en vervolgen, in gelijke porIies naar de afwllder1 ijke ei linders
gevoerd via zogeheten nuldrukregelaars. Bij het nieu we. en tijdens
de A u tovak reeds gepresenteerde.
SGI·sy,tcc [11 heeft cl ke cili ndcr

Onder de motorkap ziet het SGI LPG-systeem er keurig uit. Je zou bijna
denken dat het er 'af fabriek' op hoort.

zijn eigen. nieuw ontwikkelde injector. Dit maakt sequentiële inspuiting mogelijk. De injectoren krijgen het gas aangeleverd
vanuit een 'Common-Rail'.
Ze lijn
uiteraard klei ncr dan de gasinjector
van DGl en de capaciteit is meer
dan half zo groot. H ierdoor zij n de
injectoren van SG I ook bruikbaar
vuur grotere motoren. In tegenstelling uu DGl werkt SGI in een
"open loop regeling I dl betrouwbaar moel de regeling wel functieneren ~)en v indt het in leerproces
na inhouw automatisch plaal" D~
hardware voor de c lcktron ische regelecnhdd wordt. nCI m~ls al hij
DG [ het geval is. betrokken van
echter

Qualitech in Soest. [le software is
in eigen huis ontwikkeld.
Geen stuitereHeçt meer
Manager R&D Alfred van den
Brink vall AG verzekert dat de
nieuwe injeetoren geen last meer
hebben van hel. hij snelle elekt ['Ok leppen blijkbaar onverrn ijde lijkc.
st Lt itereftect van de rclat id zware
plunjer. Dil effect pleegt de nauwkeurigheid vun de gasdoseri ng ouderuit Ie halen. Bij de centrale injeetor van DGl moet de verstorende invloed van dat effect op ue
brandstofdoxcring.
en daarmee ook
op hel emissiegedrag. nng softwarematig worden gecompen-
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Hoe werkt het?
Duurdal het gas onder druk wordt
aangeleverd én lk injcctordoorl aal
naar vcrhoudi ng I'lli III is gel! i mensioneerd. werkt het nieuwe gassy,teem met openingstijden dil' van
ongeveer dezelfde orde z ij II als u ie
vuu de vostui vers van de benzinesystemen. tJal vergemakkelijkt de
'vertal i Ilg' van de door de regeleenheid van het benzinesysteem
herekende openingstijden naar /0.
danige openingstijden.
dal daarmel' precies dezelfde hoeveelheid
energie aan LPG wordt ingespoten,
Zo kan hij SG J voor cell 1_H 1iter
motor de open in!!st ijd voor stat ionui I' draaien op 5 It! illisecondcn
ti i tkorncn.
iegcn rund de _1hij henIi ncsyxterncn en onder 1'( Ilias! met
l:i milliseconden
zelfs korter (litvallen dan bij benzine. De' g,lsdruk
is dal! hij SGI namelijk 1Ie'1 hoog'l
(at IllOS kri ~Lhe druk + gasdru 11.).
De min of meer gelijke openingst ijden voor beide brandstoffen bc-
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