
Instalacja podciśnieniowa z ręczną regulacją (I generacja).

Wykorzystywane w systemach zasilania silników gaźnikowych.

Zasada działania
Skroplona mieszanina propanu-butanu jest magazynowana w zbiorniku gazu (2). Z chwilą otwarcia 
elektrozaworu zbiornika, będącego częścią wielozaworu (3), na skutek panującego nadciśnienia, gaz w fazie 
ciekłej przez przewód (A) umieszczony pod samochodem trafia do elektrozaworu gazowego (4), a z niego do 
reduktora-parownika (5). W reduktorze gaz odparowuje i następuje obniżenie jego ciśnienia do wartości nieco 
powyżej ciśnienia atmosferycznego. Odparowany gaz, poprzez przewody elastyczne (B), zawór regulacyjny 
(6) i mieszalnik (7), dostaje się do kolektora dolotowego i dalej do komór spalania silnika. Do wyboru rodzaju 
paliwa służy przełącznik rodzaju zasilania (8), znajdujący się w kabinie kierowcy, sterujący otwarciem 
odpowiednich elektrozaworów: benzynowego (9) i gazowego (4) - dla silników gaźnikowych. W przypadku 
silników z wtryskiem benzyny, steruje on pracą elektrozaworu gazowego (4) i przekaźnika lub emulatora 
wtryskiwaczy (9, schemat 2). W zależności od ustawionej na przełączniku pozycji rodzaju pracy, silnik jest 
zasilany wybranym przez kierowcę paliwem, co jest najczęściej sygnalizowane świeceniem odpowiedniej diody.

Instalacje podciśnieniowe z elektroniczną regulacją (II generacja).

Stosowana do zasilania starszej generacji silników z wtryskiem benzyny, wyposażonych w katalizator i
sondę lambda.

Rozmieszczenie elementów instalacji 
I generacji do silników gaźnikowych:

1- zawór tankowania,
2- zbiornik gazu, 
3-wielozawór,
3- elektrozawór gazowy, 
5- reduktor-parownik, 
6- zawór regulacyjny, 
7- mieszalnik, 
8- przełącznik rodzaju zasilania, 
9- elektrozawór benzynowy, 
A- przewód gazowy wysokiego ciśnienia, B- 
przewód gazowy niskiego ciśnienia.

Rozmieszczenie elementów instalacji II generacji 
do silników z wtryskiem paliwa :
1- zawór tankowania, 
2- zbiornik gazu,
3- wielozawór,
4- elektrozawór gazowy,
5- reduktor-parownik,
6- silnik krokowy, 
7- mieszalnik, 
8- przełącznik rodzaju zasilania,
9- przekaźnik z okablowaniem lub emulator 
wtryskiwaczy, 10- sterownik elektroniczny, 
11- katalizator spalin, 
12- sonda lambda, 
A- przewód gazowy wysokiego ciśnienia, 
B- przewód gazowy niskiego ciśnienia)



Zasada działania
Skroplona mieszanina propanu-butanu jest magazynowana w zbiorniku gazu (2). Z chwilą otwarcia 
elektrozaworu zbiornika, będącego częścią wielozaworu (3), na skutek panującego nadciśnienia, gaz w fazie 
ciekłej przez przewód (A), umieszczony pod samochodem trafia do elektrozaworu gazowego (4), a z niego do 
reduktora-parownika (5). W reduktorze gaz odparowuje i następuje obniżenie jego ciśnienia do wartości nieco 
powyżej ciśnienia atmosferycznego. Odparowany gaz, poprzez przewody elastyczne (B), silnik krokowy (6) i 
mieszalnik (7), dostaje się do kolektora dolotowego i dalej do komór spalania silnika. Do wyboru rodzaju 
paliwa służy przełącznik rodzaju zasilania (8), znajdujący się w kabinie kierowcy, sterujący pracą 
elektrozaworu gazowego (4) i przekaźnika lub emulatora wtryskiwaczy (9), który czasami bywa częścią 
sterownika (10). W zależności od ustawionej na przełączniku pozycji rodzaju pracy, silnik jest zasilany 
wybranym przez kierowcę paliwem, co jest najczęściej sygnalizowane świeceniem odpowiedniej diody.

Wtrysk ciągły gazu w fazie lotnej (III generacja).

Wtrysk ciągły gazu wykorzystuje wielopunktowe podawanie paliwa do układu dolotowego w pobliżu zaworów 
dolotowych. Uzyskana w ten sposób większa precyzja dawkowania paliwa jest niezbędna w nowoczesnych 
silnikach, wyposażonych w katalizator i sondę lambda

.

Zasada działania
Skroplona mieszanina propanu-butanu jest magazynowana w zbiorniku gazu (2). Z chwilą otwarcia 
elektrozaworu zbiornika, będącego częścią wielozaworu (3), na skutek panującego nadciśnienia gaz w fazie 
ciekłej przez przewód (A), umieszczony pod samochodem, trafia do elektrozaworu gazowego (4), a z niego do 
reduktora-parownika (5). W reduktorze gaz odparowuje i następuje obniżenie jego ciśnienia do wartości 
powyżej ciśnienia atmosferycznego. Odparowany gaz, poprzez przewody elastyczne (B), dozator (6) i 
dystrybutor (7), dostaje się, za pośrednictwem kalibrowanych dysz (13), do kolektora dolotowego i dalej do 
komór spalania silnika. Do wyboru rodzaju paliwa służy przełącznik rodzaju zasilania (8), znajdujący się w 
kabinie kierowcy, sterujący pracą elektrozaworu gazowego (4) i emulatora wtryskiwaczy (9). W zależności 
od ustawionej na przełączniku pozycji rodzaju pracy, silnik jest zasilany wybranym przez kierowcę paliwem, co 
jest sygnalizowane świeceniem odpowiedniej diody.

Rozmieszczenie elementów instalacji 
III generacji do silników z wtryskiem paliwa:

1- zawór tankowania, 
2- zbiornik gazu, 
3- wielozawór, 
4-   elektrozawór gazowy, 
4- reduktor-parownik, 
6-  dozator, 
7- dystrybutor, 
8- przełącznik rodzaju zasilania, 
9-  emulator wtryskiwaczy, 
10- sterownik elektroniczny, 
11- katalizator spalin, 
12- sonda lambda, 
A- przewód gazowy wysokiego ciśnienia, 
B- przewód gazowy niskiego ciśnienia.



Sekwencyjny wtrysk gazu (IV generacja).

Instalacje gazowe IV generacji opracowano do zasilania silników wyposażonych w układy diagnostyki EOBD, 
które wymagają bardzo precyzyjnego dawkowania paliwa.

Zasada działania
Skroplona mieszanina propanu-butanu jest magazynowana w zbiorniku gazu (2). Z chwilą otwarcia 
elektrozaworu zbiornika, będącego częścią wielozaworu (3), na skutek panującego nadciśnienia, gaz w fazie 
ciekłej przez przewód (A), umieszczony pod samochodem, trafia do elektrozaworu gazowego (4), a z niego do 
reduktora-parownika (5). W reduktorze gaz odparowuje i następuje obniżenie jego ciśnienia do wartości nieco 
powyżej ciśnienia atmosferycznego. Odparowany gaz, poprzez przewody elastyczne (B), filtr fazy gazowej (6)
i listwę wtryskiwaczy (7), dostaje się za pośrednictwem kalibrowanych dysz (9) do kolektora dolotowego i 
dalej do komór spalania silnika. Do wyboru rodzaju paliwa służy przełącznik rodzaju zasilania (8), znajdujący 
się w kabinie kierowcy, sterujący pracą elektrozaworu gazowego (4) i sterownika elektronicznego (10). W 
zależności od ustawionej na przełączniku pozycji rodzaju pracy, silnik jest zasilany wybranym przez kierowcę 
paliwem, co jest sygnalizowane świeceniem odpowiedniej diody.

Sekwencyjny wtrysk gazu w fazie ciekłej (V generacja).

Instalacje gazowe V generacji służą do zasilania silników wyposażonych w układy diagnostyki EOBD, które 
wymagają bardzo precyzyjnego dawkowania paliwa. Gaz jest wtryskiwany w pobliżu zaworów dolotowych 
w stanie ciekłym i odparowuje dopiero w kanałach dolotowych silnika.

Rozmieszczenie elementów instalacji 
IV generacji do silników z wtryskiem paliwa i 
układem EOBD:

1- zawór tankowania,
2- zbiornik gazu, 
3- wielozawór, 
4- elektrozawór gazowy,
4-  reduktor-parownik,
 6- filtr fazy gazowej,
 7- listwa wtryskiwaczy z czujnikami 
temperatury i ciśnienia gazu,
 8- przełącznik rodzaju zasilania,
 9- kalibrowane dysze, 
10- sterownik elektroniczny
11- katalizator spalin,
12- sonda lambda,
A- przewód gazowy wysokiego ciśnienia, 
B-  przewód gazowy niskiego ciśnienia.



Zasada działania

Skroplona mieszanina propanu-butanu jest magazynowana w zbiorniku gazu (2). Z chwilą włączenia pompy 
gazu (3) i otwarcia elektrozaworu zbiornika, będącego częścią wielozaworu, gaz w fazie ciekłej przez przewód 
(A), umieszczony pod samochodem, trafia do regulatora ciśnienia (4). Regulator utrzymuje ciśnienie gazu 
powyżej ciśnienia w zbiorniku. Ciekły gaz, poprzez przewody elastyczne (B) i wtryskiwacze (5), dostaje się do
kolektora dolotowego, gdzie zmienia stan skupienia na lotny i w takiej postaci trafia do komór spalania silnika. 
Do wyboru rodzaju paliwa służy przełącznik rodzaju zasilania (7), znajdujący się w kabinie kierowcy. 
W zależności od ustawionej na przełączniku pozycji rodzaju pracy, silnik jest zasilany wybranym przez 
kierowcę paliwem, co jest sygnalizowane świeceniem odpowiedniej diody.

Ciekły wtrysk gazu LPG do aut z bezpośrednim wtryskiem benzyny 
(VI generacja). 

Jest to nowoczesny i najbardziej zaawansowany technologicznie układ zasilania pojazdów gazem LPG w fazie 
płynnej. Został opracowany specjalnie dla silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny. Paliwo pod ciśnieniem 
20-200 Bar jest wtryskiwane bezpośrednio do cylindra (a nie w kolektor dolotowy). Instalacja ta wykorzystuje 
fabryczne układ paliwowy auta w celu zasilania gazem LPG.

Rozmieszczenie elementów instalacji 
V generacji do silników z wtryskiem paliwa 
i układem EOBD:

1- zawór tankowania,
2- zbiornik gazu,
3- pompa gazu z wielozaworem,
4- regulator ciśnienia,
5- wtryskiwacze,
6- sterownik elektroniczny,
7- przełącznik rodzaju zasilania,
A- przewód gazowy pod samochodem,
 B- przewód gazowy pomiędzy 
regulatorem ciśnienia a wtryskiwaczami.

Najważniejsze cechy instalacji:

- brak potrzeby używania benzyny (nie tylko nie ma dotrysków podczas pracy w trybie LPG, 
ale wręcz silnik może pracować na gazie zawsze, począwszy od momentu rozruchu);
- brak ingerencji w układ chłodzenia – instalacje VI generacji nie potrzebują reduktorów i 
parowników (gaz jest odparowywany samoistnie dopiero w komorze spalania);
- brak wtryskiwaczy LPG (używane są benzynowe);
wykorzystywanie fabrycznych, benzynowych wysokociśnieniowych pomp paliwa;
- dodatkowe własne pompy LPG i benzyny;
- sterowanie wtryskiwaczami jest w pełni kontrolowane na podstawie sygnałów oryginalnego 
sterownika benzynowego;
- instalacja nie wymaga okresowej regulacji;
- instalacja jest bezobsługowa;
- instalacja jest ściśle dedykowana pod konkretny model auta i typ silnika;
- system nie jest wrażliwy na czynniki zewnętrzne takie jak: wilgotność, temperatura, 
ciśnienie;
 -lepsze odparowanie i mieszanie się gazu z powietrzem w przeciwieństwie do benzyny 
powoduje że nie dochodzi do spłukiwania filmu olejowego z ścian cylindra co dodatkowo 
przedłuża żywotność silnika;
- pomiary na hamowni wykazują wzrost mocy o ok. 2%
- uruchamianie silnika na LPG powoduje oszczędności już przy starcie ponieważ eliminuje 
potrzebę pracy silnika na benzynie w początkowym okresie pracy silnika jak to ma miejsce w 
instalacjach LPG starszego typu;
- bezobsługowość czyli brak konieczności cyklicznych wizyt w serwisie w celu wymiany 
filtrów, regeneracji parownika, regulacji instalacji, wymiany wtryskiwaczy gazowych;
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