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ONDERDELEN
LPdi: Autogas voor direct ingespoten benzinemotor

Vialle zet belangrijke stap in LPG-techniek

Direct inspoten benzinemotoren zijn vanwege de hogere compressieverhouding bij-

zonder geschikt voor LPG. Tot dusver was er nog geen retrofit-autogasinstallatie op

de markt waarbij autogas ook vloeibaar, direct wordt inspoten. Dat verandert met de

introductie van het Vialle LPdi-systeem.

In het vorige nummer van AMT hebben we aan-
dacht besteed aan het VSI-DI LPG-systeem van
Prins. Een prachtig systeem, dat inspeelt op de
ontwikkeling en opkomst van de direct ingespo-
ten benzinemotor. Maar Prins bleek technisch
nog niet zover dat het LPG ook vloeibaar in de
verbrandingsruimte wordt ingespoten. Prins in-
jecteert de brandstof gasvormig in het inlaat-

spruitstuk, vlak voor de inlaatkleppen. Kort sa-
mengevat betreft dat dus een IDI LPG-systeem.

Vloeibaar ingespoten
Een maand later maakte Vialle bekend dat ze
een systeem hebben ontwikkeld dat het auto-
gas wél vloeibaar inspuit in de verbrandings-
ruimte van de direct i     ngespoten benzinemotor.

Vialle is altijd al een groot voorstander geweest
van het toedienen van vloeibaar LPG. In 1995
werd het eerste LPi-systeem geïntroduceerd.
Dit systeem spuit de vloeibare LPG in het in-
laatspruitstuk. Voordeel is dat er dan geen ver-
damper noodzakelijk is. Dat scheelt aanzienlijk
in inbouwtijd. Bovendien is er nauwelijks meer
vrije ruimte te vinden onder de motorkap.

Directe gasinjectie

Overzicht van het LPdi-sys-
teem van Vialle. Het oogt
bijzonder overzichtelijk, dat
heeft vooral te maken met
het ontbreken van de ver-
damper en het feit dat Vialle
hoofdzakelijk gebruik maakt
van de originele hogedruk-
componenten van het ben-
zine-inspuitsysteem. 
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Daar komt nog bij dat er geen aftakking in het
koelsysteem gemaakt hoeft te worden om de
verdamper te verwarmen.
De toediening van vloeibaar LPG is nauwkeuri-
ger, want damp is immers samendrukbaar. Om
LPG vloeibaar aan te bieden is wel een hogere
systeemdruk noodzakelijk. Bij Vialle is de mem-
braanpomp in de tank hiervoor verantwoorde-
lijk. Deze heeft vijf pompkamers met uiteraard
vijf plunjers.
De opbrengst van de pomp is afhankelijk van
het toerental. De wisselstroommotor kan vijf
verschillende toerentallen draaien. Afhankelijk
van de belasting stuurt de regeleenheid een va-
riabele duty-cycle naar de pompelektronica.
Kenmerkend is ook het lage stroomverbruik van
de pomp, waardoor weinig warmte vrijkomt.
De opvoerpomp brengt het LPG op een druk
van 5 bar. Dat is ongeveer gelijk aan de opvoer-
druk van de direct ingespoten benzinemotoren
van de VAG-groep.

De pomp wordt gesmeerd met olie, 
onderhoud is niet noodzakelijk. Wel is het 
van belang dat de pomp vloeibaar LPG krijgt
aangeboden. Het systeem berekent nauwkeu-
rig hoeveel vloeibaar LPG er nog aanwezig is in
de tank. Hiervoor neemt Vialle het verbruiks-
signaal op van de CAN-bus van de auto. Komt
het niveau beneden een ingestelde waarde, dan
schakelt het systeem automatisch over op ben-
zineloop om te voorkomen dat er damp in
plaats van vloeistof aan de injector wordt aan-
geboden. Uiteraard is het hierbij van belang
dat bekend is welke tank is gemonteerd. Dat
moet tijdens de inbouw worden ingevoerd.

Fuel Selector Unit
Het kloppend ‘hart’ van de LPdi-installatie is de
gepatenteerde Fuel Selector Unit. Dit onderdeel
is de hydraulische eenheid die de verbinding
vormt tussen de LPG-tank, benzinetank en mo-
tor. Naar gelang de stand van de brandstofkeu-
zeschakelaar voert de FSU de gekozen brandstof
op naar de originele hogedrukpomp van de au-
to. Deze verhoogt de druk tot meer dan 100 bar,
het maakt niet uit of het LPG of benzine betreft.
Dat betekent ook dat Vialle gebruik maakt van
de originele injectoren. Dat moet ook wel, want
het is technisch niet mogelijk nog een extra in-
jector in de kop onder te brengen. Hiermee is
het probleem van oververhitte injectoren ook
meteen opgelost en hoeft tijdens LPG-bedrijf
niet regelmatig overgeschakeld te worden op
benzine om de injectoren te koelen.
Starten doet het LPdi-systeem ook op LPG. De
klant merkt geen verschil tussen een benzine-
of LPG-start. Al bij het openen van het bestuur-
dersportier wordt de autogaspomp geactiveerd
om de systeemdruk te verhogen en eventuele
gasdamp af te voeren naar de tank. Hiervoor is
het wel noodzakelijk dat de hogedrukpomp

wordt voorzien van een retouraansluiting, deze
is door Vaille nieuw ontwikkeld. Dat alles zou
het systeem geschikt maken voor monofuel.

Originele injectortijd vormt basis
Het originele brandstofsysteem van de auto
blijft volledig intact. De openingstijd van de in-
jectoren bij benzinebedrijf wordt berekend
door het motormanagement van de auto. Dat
signaal is ook bepalend voor de openingstijd 
tijdens LPG-bedrijf.
Vialle heeft jaren ontwikkeld om tot een eind-
resultaat te komen waarbij de bestuurder geen
verschil merkt tussen benzine- en LPG-bedrijf.
Ook tijdens de start en omschakelfase zorgt de
hard- en softwareafstemming ervoor dat de dri-
veability 100% gewaarborgd blijft en er geen
verschil merkbaar is met benzinebedrijf. Zelfs
het schakelen tussen brandstoffen verloopt on-
gemerkt. Dit alles is alleen mogelijk met direc-
te LPG-injectie omdat de volledige sturing in
handen blijft van het originele motormanage-
ment en het LPG op de oorspronkelijke plaats
en met de juiste timing wordt aangeboden
waarvoor de motor is ontwikkeld.
De vulling van de cilinder is in eerste instantie
minder, omdat het LPG direct in de kop ver-
dampt en zo de plaats inneemt van lucht. Dat
wordt gecompenseerd door het zogenaamde in-
tercooler-effect, door de lagere temperatuur
neemt de dichtheid van de lucht toe en krijgt
de motor meer zuurstof. Het verschil in afgege-
ven vermogen is volgens Vialle dan ook nauwe-
lijks merkbaar.

Simpelheid troef
Het LPdi-systeem is door het ontbreken van de
verdamper en door gebruikmaking van het ori-
ginele inspuitsysteem van de auto overzichte-
lijk en simpel in te bouwen. Het heeft geen on-
derhoud nodig en het past zich automatisch
aan op de propaan-butaanverhouding van de
brandstof.

De regeleenheid van het LPdi-systeem
communiceert met de brandstofregel-
eenheid van de auto met als resultaat
een correcte inspuitstrategie. Ten op-
zichte van de regeleenheid van de LPi-
installatie is de LPdi-versie voorzien
van een CAN-aansluiting. Vialle gebruikt
de info van de verbruiksmeter van de
auto om te bepalen of er nog voldoen-
de vloeibaar LPG in de tank zit.

Gepatenteerd en het hart van het LPdi-systeem: 
de Fuel Selector Unit. Dit onderdeel ‘bepaalt’ wel-
ke brandstof er aan het hogedrukinspuitsysteem
wordt aangeboden.

De brandstofkeuzeschake-
laar kennen we van het
LPi-systeem. Dat start bij
koude motor op benzine.
Het LPdi-systeem start, als
de schakelaar op LPG
staat, gewoon op gas. Dat
maakt het bijzonder ge-
schikt als monofuelsys-
teem.

Het LPdi-systeem is vanaf deze maand leverbaar
voor de 1.4 TSI-motor van Volkswagen. Snel wordt
het gamma uitgebreid, in eerste instantie voor de
overige VAG TSI-motoren, begin volgend jaar voor
de andere automerken die direct ingespoten benzi-
nemotoren in het programma hebben.
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Vialle heeft de componenten en afdichtingen
van het hogedrukdeel, zoals pomp, rail, sensor
en injector laten keuren voor LPG-gebruik. Dat
leverde geen problemen op, alle afdichtingen
en verbindingen zijn bestand tegen deze brand-
stof.
Vialle heeft meerdere auto’s in duurtest die zich
inmiddels zowel op de proefstand en in uitge-
breide testprogramma’s op de weg hebben be-
wezen. De testvoertuigen reden meer dan
100.000 km zonder enige uitval. Vialle verwacht
dan ook geen problemen met de originele hoge-
drukcomponenten. Om garantie op deze delen

te waarborgen biedt Vialle een motorverzeke-
ring aan waardoor de klant niet in een strijd be-
landt tussen importeur en LPG-inbouwer.
Het is de bedoeling dat de uitlevering van het
LPdi-systeem volgende maand van start gaat. In
eerste instantie is het door Vialle vrijgegeven
voor de 1.4 TSI-motor van de VAG-groep. Vialle
gaat het systeem ook geschikt maken voor an-
dere TSI-krachtbronnen. Planning is om het
LPdi-systeem volgend jaar voor de meeste direct
ingespoten benzinemotoren van de verschil-
lende automerken beschikbaar te hebben.
Ondanks de grote tegenwinden die de LPG-

branche regelmatig over zich heen krijgt gebla-
zen vanuit Den Haag, verdient deze sector veel
lof. De Nederlandse producenten van retrofit-
installaties komen toch iedere keer weer met
prachtige technische ontwikkelingen. Het lijkt
er soms op dat die inspanningen in het buiten-
land meer gewaardeerd worden dan op onze
‘thuismarkt’, terwijl juist ons land zo’n uitste-
kend vertakt LPG-netwerk kent. De industrie
in Duitsland en Italië heeft in ieder geval grote
interesse getoond in Vialles LPdi-systeem. ●

Hans Doornbos

Inbouw zal ten opzichte van de verdampersystemen minder tijd
vergen. Het gebruik van het originele inspuitsysteem van de

auto draagt daar in grote mate toe bij. Vialle levert het systeem
‘autoklaar’. De regeleenheid is al geprogrammeerd op het type

motor, en hoeft naderhand niet ingeleerd te worden. 
Het inbouwen is voorbehouden aan door Vialle erkende inbouw-

stations, die beschikken over programmatuur om het systeem
bijvoorbeeld te vertellen welke tank is ingebouwd.
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