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1. Przygotowanie do montażu. 

1.1. Kontrola stanu technicznego silnika. 

1.1.1. Wzrokowa i organoleptyczna ocena stanu technicznego silnika. 

Przed przystąpieniem do właściwego montażu należy upewnić się, że silnik pojazdu jest sprawny 

technicznie tzn. nie występują żadne usterki lub nieprawidłowości, przede wszystkim w działaniu 

układu zasilania paliwem pierwotnym (olej napędowy) oraz układu doładowania powietrza. 

W pierwszej kolejności należy wzrokowo ocenić okolice turbosprężarki pod kątem wszelkich 

wycieków oleju, które wskazują na nieszczelności nie tylko układu smarowania. Kolejnym krokiem 

jest ocena luzu na wirniku turbosprężarki od strony dolotowej kompresora. Poprzez demontaż rury 

dolotowej do kompresora turbosprężarki uzyskujemy dostęp do wirnika. Sprawdzić należy 

występowanie luzu osiowego wirnika, który jest przyczyną nieszczelności wirnika w korpusie. W 

przypadku wykrycia dużego luzu osiowego, prawdopodobne jest niedostateczne doładowanie 

silnika, co przyczynia się do nieprawidłowości w procesie spalania, a co za tym idzie zawyżonego 

zużycia paliwa. Przy takim podejrzeniu należy wykonać test drogowy pod kątem maksymalnej 

wartości ciśnienia doładowania, które w sprawnym pojeździe zawiera się w granicach określonych 

przez producenta pojazdu. 

1.1.2. Diagnostyka kodów usterek oraz parametrów pracy silnika. 

Diagnostykę komputerową należy wykonać równolegle do punktu powyższego. Wszelkie obecne 

kody błędów dotyczące układu zasilania silnika lub mające wpływ na jego pracę, wykluczają 

montaż na takim pojeździe, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo nieprawidłowego 

działania systemu Solaris Diesel Dual Fuel. 

1.2. Wymagane narzędzia i sprzęt warsztatowy. 

1.2.1. Lista narzędzi. 

 

- zestaw kluczy: nasadowe, płaskie, oczkowe proste i gięte,  

- zestaw śrubokrętów, szczypce płaskie, ucinaczki do przewodów, ściągacz do izolacji, nóż, 

zaciskarka do konektorów, 

- zaciski do węży, ucinaczka do rurek stalowych, 

- wiertła średnica 1-16mm, rozwiertak 4-32mm, 

- gwintowniki M6 i M14, 

- klej: DISTAL (do plastiku), do gwintów (np. Niebieski Loctite), 

- Narzędzia ślusarskie. 

 

 

1.2.2. Przydatny sprzęt. 

 

- Komputer z Windows XP lub nowszym, 

- Interfejs diagnostyczny USB FTDI SDDF, 

- Interfejs diagnostyczny do samochodów ciężarowych i osobowych  OBD, 

- Programator QRT02, CAN Tester MCB10, 

- Sonda UEGO na przykład zestaw Innovate LM-2, 

- Wiertarka do otworów w ramie pojazdu (do montażu zbiornika),  

- Spawarka MIG z osłoną CO2, 

- Szlifierka kątowa, 

- Wkrętarka, 

- Lutownica, spoiwo lutownicze z topnikiem, 

- Taśma izolacyjna, 

- Multimetr lub prosty oscyloskop, 

- kanał lub podnośnik. 
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2. Montaż systemu Solaris Diesel Dual Fuel 

2.1. Elementy składowe systemu. 

 
Elementy składowe systemy Solaris Diesel Dual Fuel: 

1- Centrala Sterująca 

2- Mapsensor  

3,4,5 – zespół wiązek 

6-    Reduktor 

7-    Wtryskiwacze 

8-    Przełącznik 

9-    Sonda EGT 

10-  Rejestrator QRT2 

11-  Asystent kierowcy 

12 - Antena GPS 

13 - Antena GPRS 

14 - ClickCAN  

15 - Elektroniczny korek wlewu gazu 

 

2.2. Schemat elektryczny i ideowy systemu 
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2.3. Pomiar czujników w pojeździe i rozplanowanie połączeń elektrycznych. 

Do prawidłowego przygotowania wiązki elektrycznej niezbędne jest zaplanowanie które przewody 

podłączymy w kabinie, a które w komorze silnika. 

2.3.1. Sygnał zapłonu 

Pod pojęciem sygnał zapłonu rozumiemy napięcie pojawiające się po przekręceniu stacyjki w 

pozycję ‘włączony’ i zapaleniu kontrolek na desce rozdzielczej, które zawiera się w przedziale 10-

30V i nie zanika po uruchomieniu silnika oraz podczas jazdy. Należy dokładnie przeanalizować 

miejsce pobrania sygnału, tak aby napięcie było obecne zawsze gdy silnik jest włączony. Unikać 

należy układów odpowiedzialnych za sterowanie akcesoriami i osprzętem jak np. hamulce, 

podgrzewanie lusterek, sterowanie szyb itp. 

2.3.2. TPS (czujnik położenia pedału przyspieszenia) 

Czujniki TPS w samochodach ciężarowych występujących na rynku europejskim można podzielić 

na 3 grupy: pojedynczy kanał analogowy, podwójny kanał analogowy i podwójny kanał cyfrowy. W 

zależności od typu należy zaplanować, który emulator/emulatory będą w użyciu. Dla kanałów 

analogowych używamy emulatory E1, E2 i E3 – po jednym na każdy kanał. Dla kanałów 

cyfrowych używamy emulatory oznaczone K1 i K2 wraz z przewodem zasilającym emulator 

(czerwony). Również po jednym na kanał. 

Aby określić typ sygnału należy wykonać pomiar. Pomiar sygnałów TPS przebiega następująco. Po 

uzyskaniu dostępu do pedału przyspieszenia lokalizujemy wtyczkę, która posiada od 4 do 6 

przewodów. Na WŁĄCZONYM zapłonie i wpiętej wtyczce mierzymy woltomierzem napięcie na 

przewodach. Znajdziemy przewody z napięciem ok. 0V które są przewodami masowymi, przewody 

o napięciu 24 lub 5V które są przewodami zasilającymi, przewody na których napięcie zmienia się 

skokowo po zmianie pozycji TPS w zakresie min-max (tylko DAF) oraz przewody na których 

napięcie zmienia się płynnie wraz ze zmianą pozycji pedału przyspieszenia. Nas interesują tylko te 

ostatnie, które stanowią sygnał sterujący dla sterownika silnika. Ilość przewodów sygnałowych, 

czyli ilość kanałów stanowi o ilości wymaganych emulatorów do podłączenia do czujnika TPS. 
Natomiast wartość napięcia na przewodach sygnałowych stanowi o typie sygnału. Napięcie w 

zakresie 0,3-4,5 V jest sygnałem analogowym. Napięcie w zakresie 5-20V lub 20-5V jest sygnałem 

cyfrowym, co łatwo można zaobserwować przy pomocy oscyloskopu. Zatem jeżeli zmierzymy 

jeden kanał analogowy, do czujnika TPS używać będziemy emulatora E1. Jeżeli zmierzyliśmy dwa 

kanały analogowe, do czujnika TPS używać będziemy E1 oraz E2. Jeżeli zmierzyliśmy kanały 

cyfrowe (zawsze są dwa w parze), do czujnika TPS używać będziemy emulatorów K1 i K2 oraz 

przewodu zasilającego (czerwony). Emulatory do czujnika TPS znaleźć się muszą we wiązce 

kabinowej co omówione zostanie w późniejszych rozdziałach. 

2.3.3. MAP sensor (czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze dolotowym) 

W parze z emulacją czujnika TPS idzie emulacja MAP sensora, czyli czujnika ciśnienia 

doładowania. Dla czujnika ciśnienia doładowania potrzebujemy jednego emulatora analogowego, 

który przydzielamy do wiązki silnikowej. Zatem jeżeli w poprzednim punkcie (TPS) stosowaliśmy 

emulator E1 to do MAP sensora zastosujemy emulator E2, jeżeli do TPS stosowaliśmy E1 i E2, to 

do MAP sensora stosujemy emulator E3, jeżeli TPS jest cyfrowy, to do MAP sensora stosujemy 

emulator E1. Przewód sygnałowy MAP sensora na biegu jałowym ma napięcie ok. 1 V. Przewodów 

w czujniku jest zawsze 3 lub 4. 
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2.3.4. Magistrala CAN pojazdu 

W kabinie pod deską rozdzielczą samochodu, w obrębie wiązki sterowników pojadu, znajdź 

parę przewodów skręconych razem. Woltomierzem, przy uruchomionym silniku, należy sprawdzić 

napięcia na obu przewodach. Szukamy przewodów o napięciach z przedziału 2,2-2,8V. Jeżeli 

napięcia na przewodach mieszczą się w tym zakresie, przy pomocy Monitora szyny CAN MCB10 

oraz oprogramowania MCB Monitor, sprawdzamy jakie dane uzyskamy z tej pary przewodów. 

Przewód pomarańczowo-zielony podłączamy do przewodu o wyższym napięciu, przewód 

pomarańczowo-brązowy – do przewodu o niższym napięciu. Uruchamiamy silnik, a następnie w 

oprogramowaniu MCB Monitor, w prawym górnym rogu, klikamy start. Powinniśmy widzieć po 

prawej stronie mrugające diody zieloną i czerwoną oraz wartość dawki paliwa na liście parametrów 

(Fuel Rate): 

 
Jeżeli wartość Fuel Rate nie jest widoczna należy znaleźć inną parę przewodów i powtórzyć 

powyższą procedurę, do znalezienia informacji o dawce oleju napędowego (Fuel Rate). 
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2.3.5. Sygnał sterujący wtryskiwacza paliwa pierwotnego 

Sygnał sterujący wtryskiwacza ON służy do określenia przez sterownik SDDF czy paliwo 

pierwotne jest podawane, czy nie (hamowanie silnikiem). W ten sposób zapobiega się dawkowaniu 

gazu kiedy paliwo pierwotne nie jest dawkowane, a tym samym niespalony gaz nie gromadzi się w 

układzie wydechowym. Sygnał wtryskiwacza ON mierzymy za pomocą oscyloskopu. Należy mieć 

na uwadze, że we współczesnych układach zasilania napięcia na wtryskiwaczu sięgają nawet 100V. 

Sygnał ten można znaleźć tylko w układach z elektronicznie sterowanymi wtryskiwaczami. Do 

elektrozaworu wtryskiwacza doprowadzone są zawsze dwa przewody, z których jeden jest 

sterujący. Pomiar oscyloskopem przeprowadzamy na uruchomionym silniku, po wcześniejszym 

podłączeniu zacisku lub sondy oscyloskopu na przewodzie mierzonym. We wiązce systemu SDDF 

za odczyt sygnału sterującego wtryskiwaczem oleju napędowego odpowiedzialny jest przewód 

różowy. 

2.4. Przygotowanie wiązki elektrycznej. 

Przygotowanie wiązki elektrycznej polega na posegregowaniu przewodów wg miejsca ich 

podłączenia. 

2.4.1. Wiązka kabinowa. 

Wiązka kabinowa składa się zawsze z wiązki przełącznika (4 przewody), sygnału zapłonu 

(czerwono-czarny), złącza diagnostycznego, zasilania 12V oraz określonych w poprzednich 

punktach emulatorów czujnika TPS. Ze względu na uniwersalność systemu wiązka nie jest 

rozdzielona fabrycznie, dlatego należy to zrobić na tym etapie poprzez oddzielenie wiązki 

kabinowej i silnikowej (opisanej w następnym punkcie) taśmą izolacyjną na odpowiedniej długości, 

zależnej od miejsca montażu.  

2.4.2. Wiązka silnikowa. 

W skład wiązki silnikowej włączyć należy: 5-pinową wtyczkę mapsensora gazu, dwie wtyczki 

wtryskiwaczy, wiązkę reduktora, wiązkę sondy EGT, przewód sygnału wtryskiwacza ON, emulator 

MAP sensora silnika. Wiązkę należy zabezpieczyć taśmą izolacyjną wstępnie na długości 1,5-2m. 

2.5. Montaż elementów w kabinie. 

2.5.1. Montaż sterownika  

Sterownik Solaris Diesel Dual Fuel musi być umiejscowiony wewnątrz kabiny, pod deską 

rozdzielczą lub w skrzynce bezpieczników lub w skrzynce na akcesoria(MAN). Złącza sterownika 

(w miarę możliwości) powinny być skierowane w dół, a wiązka z nich wychodząca nie może być 

nadmiernie naciągnięta lub wygięta, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia złącz, co z kolei 

prowadzi do wymiany wiązki na nową. Sterownik w pozycji zamontowanej musi być 

unieruchomiony, aby zapobiec wszelkim uszkodzeniom mechanicznym elektroniki. Przy 

umiejscowieniu sterownika należy uwzględnić możliwości rozprowadzenia wiązki kabinowej oraz 

wyprowadzenie wiązki silnikowej przez skrzynkę rozdzielczą w ścianie grodziowej pod maską 

pojazdu. Ze względu na różnice w budowie poszczególnych pojazdów oraz różne typy i rozmiary 

kabin nie można dokładnie podać uniwersalnej lokalizacji sterownika. 

2.5.2. Montaż przetwornicy 

Przetwornica napięcia 24V->12V również musi znajdować się w kabinie, ponieważ nie jest 

hermetyczna. Przetwornica, ze względu na generowane przez układ elektroniczny ciepło, 

potrzebuje przestrzeni wentylacyjnej, a więc należy umieścić ją w możliwe przestronnym miejscu. 

Ważne jest też aby strona ze złączami (wejście i wyjście) nie była przyparta do metalowych 

elementów, ponieważ może to spowodować zwarcie. Przetwornica również musi być 

unieruchomiona i zabezpieczona przed przemieszczeniem w trakcie jazdy. Wejście do przetwornicy 

(+24V) musi być poprzedzone bezpiecznikiem 10A dołączonym do zestawu. 
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2.5.3. Montaż zespołu teleinformatycznego 

Podstawowe instrukcje montażu znajdują się w pliku: A.1 PL_Zasady montażu zespołu 

komunikacji zdalnej SDDF 

Połączenia elektryczne wykonywać zgodnie ze schematem elektrycznym SDDF. 

Urządzenia telemetryczne również muszą znajdować się w kabinie, niedaleko od sterownika 

Solaris Diesel, ze względu na wspólne połączenia elektryczne. W skład zespołu 

teleinformatycznego wchodzi urządzenie centralne ConnectBox, moduł QRT, moduł asystenta 

kierowcy MCB15, moduł ClickCAN, konwerter CAN Volvo/Renault(opcjonalnie). 

Do modułu QRT należy włożyć kartę SIM (jeżeli jeszcze jej tam nie ma) oraz podłączyć 

baterię podtrzymującą zasilanie. W tym celu należy odkręcić dwie śruby obudowy QRT i zdjąć 

górną jej część.  

Następnie należy rozdzielić płytki drukowane jak na zdjęciu: 

 

 
 



 

11 

 

Wpiąć złącze baterii w zaznaczone miejsce: 
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Karta SIM musi znajdować się w miejscu zaznaczonym na zdjęciu poniżej: 

 
Szczegółowa instrukcja montażu karty SIM i baterii znajduje się w pliku „Jak zamontować 

kartę SIM i baterię w QRT02”. 

 

Należy ulokować ConnectBox w odległości nie większej niż 50cm od sterownika Solaris 

Diesel. Podłączyć wszystkie wtyczki modułów. Umieścić moduł ClickCAN między przewodami 

magistrali CAN FMS, zgodnie z oznaczeniami na module (CAN H, CAN L – patrz punkt 2.3.4.) 

oraz przymocować przewody magistrali przy pomocy dołączonych opasek.  

Wszystkie moduły muszą być przymocowane opaskami, aby uniemożliwić uszkodzenia 

powstałe w skutek przemieszczania się urządzeń. 

Kolejna czynność to montaż anten GPS i GSM. Antena GPS musi być skierowana strzałką 

do góry, przymocowana magnesem do metalowego elementu pod deską rozdzielczą. W przypadku 

słabego sygnału GPS, którego sprawdzenie omówione zostanie w dalszej części instrukcji, antenę 

GPS należy umieścić w miejscu mniej osłoniętym przez zabudowę kabiny. Antena GSM powinna 

znajdować się na przedniej szybie, tuż przy prawym słupku w pozycji pionowej. Przewody anten 

muszą być złożone i przymocowane do wiązki, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu. 

 

2.5.4. Montaż przełącznika SDDF. 

Przełącznik, służący do uruchamiania systemu w tryb ‘auto’ oraz do wyłączania systemu na 

zasilanie tylko olejem napędowym, ze względu na przepisy homologacyjne, musi być umieszczony 

w dostępnym miejscu, widocznym dla kierowcy podczas jazdy. Na przełączniku podczas pracy 

widnieje wskazanie poziomu gazu oraz status pracy systemu. Najlepszym rozwiązaniem jest 

wykorzystanie pustej zaślepki na przycisk na desce rozdzielczej. W zaślepce należy wywiercić 

otwór o średnicy 8mm w który oprawka przełącznika pasuje ciasno. Można wkleić przełącznik 

klejem cyjanoakrylowym dla pewności, jednakże powoduje to komplikacje w razie konieczności 

wymiany przełącznika. Zaślepka z przełącznikiem pozostaje wymontowana do czasu podłączenia 

wiązki przełącznika (4 przewody). 
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2.5.5.  Połączenia elektryczne w kabinie. 

2.5.5.1. Połączenia wspólne sterownika SDDF i modułów telemetrycznych. 

Integracja zespołu urządzeń następuje poprzez podłączenie wszystkich złącz w module 

ConnectBox: 

 
ConnectBox jest urządzeniem zbiorczym, ułatwia i przyspiesza montaż oraz eliminuje błędy 

podłączenia przez instalatora. Każdy z modułów ma dedykowaną wtyczkę, a dodatkowo złącza w 

ConnectBoxie są opisane, więc nie ma możliwości pomyłki. Komunikacja między modułami QRT i 

Solaris Diesel odbywa się poprzez złącze diagnostyczne którego gniazdo wyprowadzone jest 

również z ConnectBoxa. Po uruchomieniu instalacji SDDF interfejsem USB, należy podłączyć 

złącze diagnostyczne sterownika gazowego do gniazda wyprowadzonego z ConnectBoxa przed 

wyjazdem samochodu, aby możliwa była komunikacja zdalna oraz odczyt dawek oleju napędowego 

(Fuel Rate). 

 

2.5.5.2. Zasilanie sterownika i przetwornicy 

Zasilanie przetwornicy pochodzić powinno z głównego bolca zasilania +24V w kabinie w okolicy 

skrzynki bezpieczników lub skrzynki rozdzielczej na ścianie grodziowej. Przewody zasilania 12V 

idące do sterownika należy dopasować długością aby podłączyć je do WYJŚCIA przetwornicy. 

Pozostały odcinek przewodów posłuży do doprowadzenia zasilania do WEJŚCIA przetwornicy. 

Końce przewodów które podłączamy do bolców zasilania w kabinie należy wyposażyć w oczka 

zaciskane. Końcówki przewodów podłączane do przetwornicy nie muszą być pokrywane spoiwem 

lutowniczym. Na przewodzie +24V biegnącym do wejścia przetwornicy musi być zainstalowane 

gniazdo bezpiecznika zawarte w zestawie montażowym. Nie wkładamy bezpiecznika w gniazdo do 

momentu wykonania wszystkich połączeń elektrycznych. Wielkość bezpiecznika to domyślnie 10A. 

Przewód pomiędzy bezpiecznikiem a źródłem zasilania +24V powinien być poprowadzony w 

osłonie zapobiegającej przetarcie. 
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2.5.5.3. Sygnał zapłonu 

Przewód sygnału obrotów podłączamy do znalezionego wg punktu ‘Sygnał zapłonuSygnał 

zapłonuSygnał zapłonu’ przewodu we wiązce pojazdu tak jak na schemacie poniżej. Przewody 

muszą być połączone spoiwem lutowniczym lub zaciśnięte oraz zabezpieczone taśmą izolacyjną. 

 
2.5.5.4. Emulator czujnika położenia pedału przyspieszenia (TPS) 

W zależności od ilości kanałów czujnika TPS, które określamy wg pkt. „TPS (czujnik położenia 

pedału przyspieszenia)” podłączamy przewody jak na poniższym schemacie, trwale łącząc końce 

przewodów spoiwem lutowniczym oraz zabezpieczając koszulką termokurczliwą o odpowiedniej 

średnicy. 
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2.5.5.5. Przełącznik 
Do przełącznika zamocowanego w zaślepce przełącznika na desce rozdzielczej podłączamy wiązkę 

z czterema przewodami o odpowiadających przewodom przełącznika kolorach. Po wykonaniu tej 

operacji umieszczamy zaślepkę z przełącznikiem w jej pierwotnym miejscu. 

 

2.6. Montaż w komorze silnika 

2.6.1. Umiejscowienie reduktora i podłączenie do układu chłodzenia silnika. 

Reduktor służący do odparowania fazy ciekłej LPG wymaga ogrzewania cieczą chłodzącą silnik. W 

samochodach ciężarowych stosuje się zwykle dwa miejsca podłączenia ogrzewania do reduktora. 

Pierwsze to równoległe połączenie z nagrzewnicą kabiny przy pomocy trójników 20/16/20mm (w 

zestawie). Drugie to podłączenie szeregowe reduktora w obieg chłodzenia sprężarki powietrza. Przy 

wyborze miejsca montażu reduktora oraz miejsca podłączenia do układu chłodzenia należy 

rozważyć kilka czynników: dostępna przestrzeń na zabudowę, długość węży doprowadzających 

ciecz chłodzącą, dostępność reduktora podczas serwisu, części ruchome pojazdu, odległość od 

wtryskiwaczy. Reduktor musi być przymocowany do elementu nośnego pojazdu, czyli elementu 

ramy nośnej. Nie wolno montować reduktora na silniku, na chłodnicy lub na kabinie. Śruba 

mocująca uchwyt lub reduktor bezpośrednio musi mieć gwint minimum M10 o twardości 8.8. Filtr 

fazy ciekłej gazu w reduktorze powinien być ustawiony w pozycji pokrywą do góry, co zapewnia 

jego prawidłową pracę i osadzanie nieczystości we właściwym miejscu. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na ułożenie węży wodnych, aby uniknąć przetarcia podczas eksploatacji. Dobrym 
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nawykiem jest stosowanie peszla. 

Wstępną regulację ciśnienia reduktora przeprowadzamy przed montażem reduktora. Dla reduktora 

Shark kręcimy śrubą regulacyjną (na przedniej ścianie reduktora) do końca w prawo, a następnie 

3,5 obrotu w lewo. Dla reduktora Zavoli do końca w prawo, następnie 2,5 obrotu w lewo. Regulację 

wykonujemy kluczem imbusowym 4mm. 

2.6.2. Montaż wtryskiwaczy 

Wtryskiwacze gazu wraz z listwą rozdzielającą muszą być umocowane w możliwie niedużej 

odległości od dysz zamontowanych w rurze dolotowej silnika wg niżej zamieszczonych schematów. 

 

 
Dysze wkręcamy w rurę dolotową uprzednio wiercąc dwa otwory rozmieszczone jak na schematach 

o średnicy 5mm, następnie gwintując na gwint M6. W przypadku rury dolotowej wykonanej z 

miękkiego materiału jak guma lub elastyczne tworzywo istnieje ryzyko nieszczelności dysz, dlatego 

konieczne jest wykonanie obejmy z gwintowanymi pod dysze otworami którą montujemy na rurze 

dolotowej w celu unieruchomienia dysz. Dysze wkręcamy na klej do gwintów reagujący z 

tworzywami sztucznymi(zazwyczaj kolor niebieski). Wtryskiwacze montujemy tak aby wężyki 

pomiędzy wtryskiwaczem, a dyszą nie były dłuższe niż 30cm. Oba wężyki muszą być jednakowej 

długości. Odpowiedni jest wąż o średnicy wewnętrznej od 5 do 6,5mm. Wtryskiwacze powinny być 

odpowiednio oddalone od źródeł  wysokiej temperatury (takich jak kolektor wydechowy, rura 

wydechowa) lub oddzielone ekranem z blachy stalowej lub aluminiowej. 

 

2.6.3. Montaż mapsensora i filtra gazu 
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Filtr gazu fazy lotnej musi być umieszczony minimum 30cm od wylotu gazu z reduktora, aby 

umożliwić prawidłowe filtrowanie odparowanych zanieczyszczeń. Wąż z reduktora do filtra gazu 

fazy lotnej ma średnicę wewnętrzną 12mm. Za filtrem montujemy mapsensor gazowy w miejscu 

umożliwiającym jego umocowanie oraz łączymy go z filtrem i z wtryskiwaczami wężem fi 12mm.  

Do króćca mapsensora należy podłączyć wąż fi 5mm z drugiej strony podłączony do strony 

doładowanej układu dolotowego np. kolektor dolotowy. Na wężu fi 5mm należy zamontować filtr 

mapsensora skierowany strzałką w kierunku od kolektora do mapsensora. 

Układ ilustruje schemat poniżej. 

 
 

2.6.4.  Sonda EGT 

Sonda EGT składa się z obsady oraz sondy przykręcanej do obsady. Obsada posiada gwint 

stożkowy 14mm po stronie montowanej w rurze wydechowej. Sondę montujemy jak najbliżej 

wylotu turbosprężarki, w rurze wydechowej, unikając kolizji z klapą hamulca silnikowego itp. 

elementów ruchomych. W ustalonym miejscu wiercimy otwór o średnicy 13mm, w który z 

dodatkiem pasty cementowej, obsadę sondy do końca gwintu. Następnie zakręcamy nakrętkę sondy 

na obsadzie i sonda jest gotowa do podłączenia elektrycznego. Należy unikać montażu sondy w 

miejscu które wymusi gięcie sprężyny osłaniającej przewody, ponieważ przyspiesza to proces 

uszkodzenia sondy.  

 

2.6.5.  Montaż przewodów gazowych i węży. 

Montaż węży gumowych magistrali niskiego ciśnienia (faza lotna) wyjaśniony jest w punkcie 

poprzednim. Magistrala wysokiego ciśnienia (faza ciekła) składa się z rurek elastycznych z 

tworzywa sztucznego. Magistrala wysokiego ciśnienia łączy zbiornik z reduktorem oraz zawór 

napełniania ze zbiornikiem. Rurka ze zbiornika do reduktora ma średnicę wewnętrzną 6mm, 

natomiast rurka z zaworu napełniania do zbiornika ma średnicę wewnętrzną 8mm. Do połączeń 

rurki z komponentami stosuje się specjalne złącza wyposażone w baryłkę zaciskową oraz nakrętkę 

dociskową. Stosuje się również trójniki zbudowane na tej samej zasadzie, stosowane w przypadku 

montażu dwóch zaworów napełniania lub dwóch zbiorników. Złącze do rurki 6mm i 8mm różni się 

średnicą, więc nie pasuje zamiennie. Każde połączenie musi zostać sprawdzone pod kątem 

szczelności przed oddaniem pojazdu do użytkowania. Poniżej zdjęcie elementów składowych 

złącza rurka-komponent. 

 
 

2.6.6. Podłączenia elektryczne w komorze silnika 
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2.6.6.1. Wiązka reduktora 

Wiązka reduktora zawiera zasilanie i masę elektrozaworu gazu, okablowanie czujnika temperatury, 

oraz przewód sygnałowy poziomu w zbiorniku. Do wiązki reduktora podłącza się również wiązkę 

elektryczną zbiornika, którą należy wykonać z kabla 3-żyłowego o przewodach plecionych o 

przekroju 1,5mm
2
. Podłączenie przewodów widoczne jest na poniższym schemacie. 

 
2.6.6.2. Wtryskiwacze i mapsensor gazowy 

Wiązka wtryskiwaczy i mapsensora posiada dedykowane wtyczki do tych podzespołów. Należy 

dostosować długość przewodów poprzez ułożenie przewodów w tą i spowrotem wielokrotnie 

wzdłuż wiązki i zabezpieczenie ich taśmą izolacyjną. Skracanie przewodów nie jest zalecane ze 

względu na konieczność wykonania połączeń skracanych przewodów. Koszulka osłaniająca wiązki 

jest odporna na temperaturę do 100 stopni Celsjusza dlatego należy unikać źródeł wysokiej 

temperatury.   

2.6.6.3. Sygnał wtryskiwacza ON 

Przewód do którego należy podłączyć różowy przewód pobierający sygnał z wtryskiwacza oleju 

napędowego wyznaczymy według opisu w rozdziale „Sygnał sterujący wtryskiwacza paliwa 

pierwotnego”. 

2.6.6.4. Emulator Mapsensora silnika 

Pomiar sygnału ciśnienia doładowania oraz sposób podłączania emulatora opisane są w 

rozdziałach wcześniejszych, podłączenie emulatora do sygnału MAP sensora wykonuje się 

analogicznie. 

2.6.6.5. Sygnał prędkości obrotowej silnika 

Sygnał tzw. Obrotów (rpm) pobieramy z alternatora pojazdu. Większość pojazdów 

ciężarowych posiada 5-pinową wtyczkę alternatora w której na pinie nr 1 jest podawany impuls 

stanowiący sygnał obrotów. Nr pinu jest widoczny pod zdjęciu z wtyczki górnej plastikowej 

pokrywy. Nie wszystkie tego typu wtyczki w miejscu pinu 1. mają konektor. Jeżeli brak konektora 

we wtyczce na pinie nr 1. należy dokupić konektor, który jest standardowy dla wszystkich 

samochodów ciężarowych z alternatorem tego typu. Wyjątek stanowią samochody ciężarowe 

IVECO oraz wszystkie pojazdy dostawcze do 3,5t. W takich pojazdach należy wymontować 

alternator, zdjąć tylną pokrywę (IVECO) lub plastikową osłonę tylną (dostawcze i osobowe), a 

następnie przylutować przewód do jednego z wyjść uzwojenia (zdj.). 
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Po ponownym zamontowaniu alternatora, brązowy przewód sygnału rpm 

podłączyć do wyprowadzenia z alternatora. Dla uniknięcia komplikacji można 

wyprowadzić dwa lub trzy przewody z różnych wyjść uzwojenia, zapobiegnie 

to pomyłce i dodatkowej pracy koniecznej na poprawki. Bez sygnału obrotów 

nie uruchomimy bowiem systemu. 

 

 

2.7. Montaż zbiornika 

 

Montaż zbiornika rozpoczynamy od: 

-dokładnego wymierzenia miejsca montażu zbiornika, z zachowaniem 10cm zapasu po 

stronie zaworów (jeżeli umiejscowione są na płaszczyźnie czołowej zbiornika), odległość 

najniższego punktu podpór zbiornika nie może być mniejsza niż odległość najniższego stałego 

elementu pojazdu. 

-Przygotowania podpór, ramki oraz armatury zbiornika. 

Następnie należy przystąpić do zamontowania podpór na ramie pojazdu, przy użyciu śrub o 

twardości minimalnej 8.8 lub pozostałych po demontażu osprzętu z pojazdu. Nie należy 

wykonywać nowych otworów, jeżeli to możliwe, wykorzystać istniejące. Jeżeli montujemy zbiornik 

inny niż fi 600mm, na podporach należy zamontować ramkę do montażu zbiornika walcowego. 

Następnie na ramce kładzie się zbiornik ustawiając go wg instrukcji wielozaworu lub oznaczeń na 

zbiorniku, po czym mocuje się zbiornik stalowymi opaskami. 

Zbiornik należy montować równolegle do kierunku jazdy. Istotne jest również aby zachować 

odległość min 10 cm od układu wydechowego lub zastosować ekran stalowy w wypadku mniejszej 

odległości od układu wydechowego. 
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Montaż zbiornika toroidalnego 

 

Zbiorniki toroidalne montujemy we wnęce na koło zapasowe lub pod podłogą pojazdu lub 
ewentualnie na specjalnie przygotowanej ramie. Zbiornik zamocowany powinien być przy użyciu 

śrub o twardości minimum 8.8. Po zamontowaniu zbiornika mocowane są przewody gazowe oraz 

wiązka elektryczna. Wyprowadzenie przewodów gazowych musi zapewniać swobodną wentylację 

do atmosfery w razie wycieku z okolić wielozaworu. Wszystkie zamontowane śruby lub wkręty 

oraz otwory w poszyciu pojazdu powinny zostać zabezpieczone substancją antykorozyjną. 

 

 

 

W przypadku montażu zbiornika toroidalnego zewnętrznego montaż odbywa się również za 

pomocą elementów dostarczonych przez producenta zbiornika. Zbiornik należy zawiesić za pomocą 

stelaża, który jest mocowany do elementów metalowych podwozia pojazdu. Przewody gazowe 

należy poprowadzić pod podłogą lub w ramie pojazdu, mocując np. do przewodów hamulcowych 

lub sprężonego powietrza.  
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3. Uruchomienie i kalibracja systemu Solaris Diesel Dual Fuel 

Pierwsze uruchomienie 

Pierwsze uruchomienie systemu ma za zadanie szybko, bez podłączania komputera oraz interfejsu 

diagnostycznego, określić czy podstawowe sygnały potrzebne do działania zostały prawidłowo 

podłączone (zasilanie, sygnał zapłonu i obroty). W pierwszej kolejności wkładamy w oprawkę 

bezpiecznik 10A. Następnie uruchamiamy silnik, na przełączniku SDDF powinna mrugać czerwona 

dioda. 

3.1. Sprawdzenie poprawności podłączeń oprogramowaniem komputerowym 
SDDF 

3.1.1. Rejestracja komputera w bazie SDDF 

Pobieramy ze strony internetowej solarisdiesel.eu program rejestracyjny: 

http://www.solarisdiesel.eu/wp-content/uploads/2012/04/Register-2012.10.11_1.00.exe 

Instalujemy program rejestracyjny na komputerze który chcemy zarejestrować do bazy Solaris 

Diesel. Uruchamiamy program: 

 
W formularzu wypełniamy dane firmy, przydzielamy nazwę i nr komputera: 

http://www.solarisdiesel.eu/wp-content/uploads/2012/04/Register-2012.10.11_1.00.exe


 

22 
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Zapisujemy plik wygenerowany przez program w łatwo dostępnym miejscu (np. na pulpicie): 

 
 

Wygenerowany plik przesyłamy emailem na adres info@car-gaz.pl. W ten sposób komputer 

zostanie dodany do listy uprawnionych do użytkowania oprogramowania Solaris Diesel. Z reguły 

rejestracja trwa 24h od wysłania pliku rejestracyjnego. Po tym czasie zaktualizowane 

oprogramowanie powinno pojawić się na stronie internetowej. 

3.1.2. Pobieranie i instalacja oprogramowania SDDF 

Po wykonaniu procedury rejestracji komputera wchodzimy na strone solarisdiesel.eu->Dla 

warsztatów->Oprogramowanie 

 
Login i hasło do działu oprogramowanie podane zostało na szkoleniu. Jeżeli brak loginu i hasła 

mailto:info@car-gaz.pl
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należy skontaktować się z nami mailowo pod adresem info@car-gaz.pl. 

Przy numerze wersji oprogramowania widnieje data aktualizacji, jeżeli data jest wcześniejsza niż 

data rejestracji komputera należy poczekać na aktualizację. 

 
Jeżeli data jest późniejsza, pobieramy oprogramowanie i instalujemy w dowolnym miejscu na 

komputerze. Na pulpicie pojawi się skrót do programu.  

3.1.3. Uruchomienie oprogramowania i połączenie ze sterownikiem SDDF 

Oprogramowanie Solaris Diesel Dual Fuel uruchamiamy klikając na skrót na pulpicie.  

 
Otworzy się okno programu: 

 
Zanim połączymy się ze sterownikiem SDDF musimy podłączyć zarówno do sterownika, jak i do 

komputera interfejs diagnostyczny. Po podłączeniu klikamy połącz automatycznie lub naciskamy 

F10 na klawiaturze. W lewym dolnym rogu okna programu widać status połączenia. Jeżeli pasek 

zacznie postępować, to znaczy że oprogramowanie nawiązuje połączenie. Jeżeli wyświetli się ‘błąd 

COM’ należy sprawdzić do którego portu COM przypisany jest nasz interfejs. W tym celu należy 

prawym przyciskiem myszy kliknąć na ‘Mój Komputer’, następnie z listy wybrać ‘Właściwości’, 

mailto:info@car-gaz.pl
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po czym ujrzymy takie okno (Windows 7): 

 
 

Wybieramy z lewej strony ‘Menadżer urządzeń’. 

W następnym oknie widzimy listę urządzeń, w tym nasz interfejs: 
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Tutaj przypisany przykładowo do portu COM23. Aby interfejs współpracował z oprogramowaniem 

musi być przypisany do portu COM 1-16. Aby wprowadzić zmianę, klikamy prawym przyciskiem 

myszy na nasz interfejs i wybieramy ‘Właściwości’: 
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W kolejnym oknie, w zakładce ‘Ustawienia portu’ wybieramy ‘Zaawansowane…’ 
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Otworzy się kolejne okno z rozwijaną listą portów, wybieramy port COM między 1 a 16 i klikamy 

OK. Następnie znów OK, aż wrócimy do ‘Menadżera urządzeń’. 

 
 

Prawidłowo podłączony interfejs powinien wyglądać tak: 
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Teraz wracamy do oprogramowania SDDF i klikamy ‘połącz automatycznie’. 

Program nawiąże połączenie ze sterownikiem. Jeżeli silnik nie jest uruchomiony w statusie 

połączenia zobaczymy ‘błąd rpm/stacyjka’. 

 
 

3.1.4. Omówienie oprogramowania SDDF i jego funkcji 

3.1.4.1. Zakładka F2 – Odczyt 

Poniżej pierwszy ekran który pojawia się po nawiązaniu połączenia ze sterownikiem SDDF: 
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1. Napięcie zasilania sterownika oraz panel przycisków trybu pracy sterownika: Diesel, 

Auto, Gaz. Przyciski pozwalają na ręczne przełączenie na gaz bez osiągania 

minimalnej temperatury (do celów diagnostycznych). 

2. Kontrolka włączonego zapłonu. Zielona oznacza zapłon włączony, szara – 

wyłączony. 

3. Kontrolka sygnału obrotów silnika. Fioletowa oznacza obecność obecność sygnału 

obrotów, czarna – brak obrotów. Prędkość obrotowa jest również widoczna w polu 

17. oraz na ekranie 19. 

4. Kontrolka aktywności cutoffa (odcięcie paliwa – w tym wypadku gazu). Czerwona 

oznacza cutoff aktywny, czyli gaz nie trafia do silnika.Czarna - cutoff nieaktywny, 

czyli wtrysk gazu przebiega normalnie. 

5. Zestaw wskazań wartości wejść i wyjść emulatorów. Kolumna po lewej to wartość 

wejściowa do sterownika SDDF. Kolumna po prawej to wartości zmodyfikowane 

wychodzące ze sterownika SDDF do sterownika silnika. 

6. Aktualna wartość czasu wtrysku wyrażona jako „czas wtrysku x 10” oraz 

procentowo. 

7. Temperatura spalin na sondzie EGT wyrażona w napięciu i stopniach Celsjusza. 

8. Stan podłączenia i wartość napięcia na TPS (pedał przyspieszenia). 

9. Poziom gazu w zbiorniku wyrażony w Voltach i diodach widocznych również na 

przełączniku w kabinie. 

10. Temperatura gazu mierzona w mapsensorze gazowym. 

11. Temperatura reduktora. 

12. Zużycie gazu odpowiednio w litrach/h i całkowite od momentu wyzerowania (od 

montażu) oraz ostatnia wczytana dawka oleju napędowego w litrach/h. 

13. Czas pracy systemu odpowiednio: tylko ON; ON+gaz; procentowy udział obu 

trybów. Mówi nam o tym czy pojazd jeździ na gazie, czy też kierowca wyłącza 

system. 

14. Ciśnienie różnicowe – różnica ciśnienia gazu i ciśnienia w miejscu podawania gazu. 

Przy standardowym umiejscowieniu wtryskiwaczy na dolocie turbosprężarki 

ciśnienie różnicowe wynosi ciśnienie gazu-1. 

15. Ciśnienie kolektora – ciśnienie doładowania mierzone przez mapsensor gazu. 

16. Ciśnienie gazu na mapsensorze gazowym. Standardowo ciśnienie gazu ustawiamy na 

2.5 bar. 
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17. Prędkość obrotowa silnika w obrotach/min. 

18. Zestaw oscyloskopów do diagnostyki parametrów, które wybieramy na listach 

rozwijanych. 

19. Okno wizualizacji parametrów. Parametry dostępne są cały czas na pasku dolnym. 

 

3.1.4.2. Zakładka F3 – Parametry i cutoff 

Ekran parametrów: 

 
Wybór zakładki parametrów lub cutoffa widoczny jest przy prawej krawędzi ekranu. 

 Sygnał rpm – domyślna jest opcja 5V. W przypadku falującego sygnału o wahaniach 

większych niż 200 obrotów należy wybrać opcję 24V która zawiera filtr. Filtr 

widoczny po prawej stronie wyboru sygnału obniżamy do momentu wykluczenia 

skoków sygnału obrotowego. 

 Typ rpm – wartość typu rpm ustawiamy tak aby prędkość obrotowa w 
oprogramowaniu SDDF zgadzała się z wartością widoczną na obrotomierzu pojazdu. 

 Moc silnika – wybieramy odpowiedni przedział. Wartość ta ma wpływ przede 
wszystkim na szybkość reakcji wtryskiwaczy.  

 Turbo 

 Wtryskiwacz – wybieramy model wtryskiwacza zamontowany w pojeździe 

 Czujnik EGT – czujnik temperatury spalin. Domyślnie ustawiamy na włączony oraz 
600 stopni Celsjusza w przypadku montażu za turbosprężarką. 

 Czujnik temperatury reduktora – wartość domyślna. 

 Czujnik temperatury gazu – wartość domyślna. 

 Czujnik ciśnienia gazu – wart. Domyślna 

 Czujnik ciśnienia kolektora – wart. Domyślna 

 Temperatura włączenia – temperatura minimalna reduktora do przełączenia w tryb 

ON+gaz. Powinna zawierać się w zakresie 28-35 stopni Celsjusza 

 RPM włączenia – prędkość obrotowa stanowiąca próg załączenia systemu po 
jednoczesnym przekroczeniu temperatury minimalnej reduktora. Po załączeniu 

systemu pozostaje on aktywny do momentu wyłączenia silnika lub wyłączenia 

przełącznikiem. 

 Opóźnienie załączenia – czas w sekundach od chwili spełnienia warunków 
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minimalnej temperatury i progu prędkości obrotowej do chwili załączenia systemu. 

 Zapis: przetwornica po przekaźniku – przycisk służący do ręcznego wymuszenia 

zapisu parametrów do EEPROM sterownika. Normalnie dzieje się to po wyłączeniu 

stacyjki, natomiast w samochodach o specyfikacji ADR wyłączenie stacyjki 

powoduje wyłączenia zasilania sterownika i utratę danych w pamięci RAM. W 

przypadku pojazdów ADR zaleca się podłączenie drugiego przekaźnika 

podtrzymującego. Schemat podłączenia znajduje się w załączniku do schematu 

głównego. Pod przyciskiem znajduje się opcja „każdorazowy zapis […]” który 

wymusza zapis parametrów adaptacji i czasu pracy po każdorazowym wyłączeniu 

stacyjki. 

 Ciśnienie pracy – ustawiamy na 1,5 bar czyli wartość ciśnienia różnicowego. Do 
tego ciśnienia sterownik koryguje odchyłki ciśnienia różnicowego poprzez 

automatyczną korekcję czasu wtrysku. 

 Typ paliwa – LPG lub CNG 

 Wydajność wtryskiwaczy – domyślnie dla LPG – x1, dla CNG – x2. 

 Poziom gazu – tutaj ustawiamy progi załączania kolejnych diód na wskaźniku 
poziomu na przełączniku. Ustawiamy pierwszy próg powyżej wartości napięcia na 

pustym zbiorniku, ostatni próg poniżej wartości napięcia na pełnym zbiorniku, a 

pozostałe dwa progi rozkładamy równomiernie. Dostępny jest też wybór 

schematycznych ustawień czujnika poziomu w zależności od typu czujnika. 

Odświeżanie wskazania na przełączniku powinno być dłuższe niż 25 sekund. 

 Minimalne ciśnienie – ciśnienie poniżej którego następuje wyłączenie systemu. W 
normalnym użytkowaniu dotyczy to sytuacji gdy kończy się gaz w zbiorniku. 

 Opóźnienie wyłączenia – czas w sekundach od chwili spadku ciśnienia do chwili 

fizycznego wyłączenia systemu 

 Regulator – domyślnie, dla wtryskiwaczy umieszczonych po stronie ssącej 

turbosprężarki, wybieramy ‘vacum/boost odłączone’ 

 TPS podłączony do – wybieramy kanał emulatora do którego podłączyliśmy sygnał 
pedału gazu. Jeżeli podłączyliśmy dwa kanały emulatora do pedału gazu, wybieramy 

kanał na którym występuje wyższe napięcie lub napięcie rosnące, jeżeli drugi jest 

malejący. 

 

Zakładka CUTOFF: 
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Cutoff to funkcja która, w zależności od doprowadzonego sygnału, odcina wtryskiwanie gazu w 

określonych warunkach, niezależnie od pozycji kursora na mapie gazu. 

Cutoff można ustawić od wartości mierzonych na wszystkich kanałach emulacji, od wejścia 

zero/jedynkowego oraz od sygnału wtryskiwacza oleju napędowego. 

Aby ustawić cutoff od wybranej wartości należy wybrać typ sygnału: rosnący/malejący, a następnie 

określić wartość progu poniżej/powyżej którego cutoff będzie aktywowany. 

Na dole widnieje opcja zerowania wartości emulacji przy załączonym cutoffie oraz opóźnienie 

załączenia cutoffa od momentu wykrycia wartości progowej. 

Domyślnie podłączamy cutoff od wtryskiwacza oleju napędowego, a próg załączenie ustawiamy 

nieco poniżej wartości na biegu jałowym, tak aby na biegu jałowym cutoff nie był aktywny. 

Jeśli brak w samochodzie wtrysku elektronicznego, cutoff ustawiamy od TPSu. 
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3.1.4.3. Zakładka F4 – Mapa 

 
 

Na ekranie mapy gazu wybieramy typ mapy. Domyślnie jest to vacum/rpm ale można wybrać (w 

razie potrzeby) z rozwijanej listy. 

Na osi pionowej znajdują się wartości ciśnienia kolektora dolotowego, na osi poziomej prędkość 

obrotową silnika. 
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Aby zmodyfikować wartości na osiach należy zaznaczyć pole „modyfikacja punktów 

charakterystyki”: 

 
 

Wartości można zmieniać ręcznie lub wybrać z listy gotowe zestawienia: 
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Po wykonaniu zmian wartości na osiach należy odznaczyć pole „modyfikacja punktów 

charakterystyki”. 

 

Modyfikacja wartości czasu wtrysku gazu: 

Zaznaczamy interesujący nas zakres punktów, naciskamy ENTER na klawiaturze, pojawi się 

okienko widoczne poniżej: 

 
Wybieramy jedną z trzech możliwości: 

 Ustaw na – zmienia wartość we wszystkich komórkach na wpisaną w oknie, 

 +/-  dodaje/odejmuje z komórek wartość wpisaną w oknie, 

 +/- procentowo – zmienia wartości w komórkach o procent podany w oknie. 

 

3.1.4.4. Zakładka F5 – Diagnostyka 

W karcie Diagnostyka widzimy główny ekran na którym wyświetlana jest lista błędów, diagnostyka 

emulatorów oraz diagnostyka na wyłączonym silniku. Przy prawej krawędzi widzimy zakładki kart: 

lista połączeń, OBD (niekatywne), logowanie, aktualizacja oprogramowania. 

Kartę diagnostyka można podzielić na trzy sekcje:  

 Lista błędów (1.) 

 Diagnostyka emulatorów (2.)  

 Diagnostyka na wyłączonym silniku (3.) – zapłon musi być włączony. Umożliwia 

sprawdzenie działania elektrozaworów, przeprowadzenie testu szczelności, sprawdzenie 
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przełącznika, oraz wtryskiwaczy.  
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Ekran Aktualizacji oprogramowania zawiera przycisk rozpoczęcia aktualizacji, po naciśnieciu 

którego wybieramy plik z oprogramowaniem sterownika oraz konsolę która wyświetla status 

przebiegu aktualizacji: 

 
 

 

3.1.4.5. Zakładka F6 – OBD (nieaktywne) 

Karta OBD nie pełni obecnie żadnej funkcji, ze względu na zewnętrzne doprowadzenie 

danych z modułu QRT02. Sterownik nie jest bezpośrednio podłączony pod magistralę CAN 

pojazdu. 
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3.1.4.6. Zakładka F7 – Automatyczna kalibracja 

 

W karcie Automatycznej kalibracji jako pierwszy widoczny jest kreator podstawowych 

ustawień, który wspomaga instalatora w ustawieniu bazowych parametrów. Z prawej strony 

widoczna jest zakładka karty mapowanie. 

 
 

W karcie Mapowanie znajdują się tablice w których zbierane są wartości dawke oleju 

napędowego podczas jazdy w trybie Diesel oraz Dual Fuel. Zebrane wartości posłużą do 

przeliczenia mapy gazu odpowiednio do charakterystyki silnika. 
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3.1.4.7. Zakładka F8 – Emulatory 

 

 
 

1. Widok mapy gazu dostępny również w karcie F4 

2. Panel włączania/wyłączania emulatorów 

 
W systemie Solaris Diesel Dual Fuel są 3 analogowe i 2 cyfrowe emulatory. W panelu włączania i 

wyłączania emulatorów należy wybrać które mają być aktywne, a które nie (w zależności od tego 

które kanały są podłączone). W emulatorze cyfrowym, używanym wyłącznie do pedału gazu w 

samochodach MAN i Mercedes, jest funkcja wygładzania sygnały oraz min/max wartości 

sygnałów. 
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3. Tabele emulacji 

 
 

Są dwie tabele emulacji. Górna jest sterowana przez wybrany w żółtym polu sygnał wejściowy: E1, 

E2, E3, DTPS1 (Digital TPS), DTPS2 lub Boost. 

 
 

Po prawej stronie każdej z tabel widnieje żółte pole włączania/wyłączania tabeli. 

Dolna tabela jest sterowana przez czas wtrysku gazu (step) wg osi poziomej w tabeli. 

Zielona kolumna w każdej tabeli pokazuje aktualną pozycję w której pracuje emulacja. W 

zależności od wartości, które w danej chwili znajdują się w zielonej kolumnie, wartości wejściowe 

sygnałów zostają zmodyfikowane procentowo o wartość w zielonej kolumnie.  

Wartości w tabelach modyfikuje się w ten sam sposób co na mapie gazu (opisane powyżej). 

 
 

Przykładowe ustawienia emulacji: 
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3.1.5. Odczyt parametrów i analiza ich poprawności 

 

3.2. Ustawienia parametrów podstawowych – kreator ustawień 

 

W zakładce F7, krok po kroku, można ustawić wszystkie parametry (za wyjątkiem mapy 

gazu). Uruchom silnik i podążaj za instrukcjami. 

 
 

Wybierz typ wtryskiwacza i rodzaj paliwa, następnie naciśnij DALEJ:  
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Następny krok to sygnał prędkości obrotowej. W przypadku podłączenia pod alternator 

wybierz 5V i typ RPM tak aby prędkość obrotowa zgadzała się  z rzeczywistą. Naciśnij DALEJ. 

 
 

Wybierz moc silnika: 
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Następny krok to wybór kanałów emulacji podłączonych do pedału gazu i mapsensora. 

 
 

Następny krok. Odczyt lub ręczne ustawienie zakresu parametrów: TPS, BOOST, RPM. 

Jeżeli wybierzemy automatyczny odczyt ciśnienia doładowania wtedy konieczna jest jazda testowa. 
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W następnym ekranie widać zczytane wartości parametrów w celu potwierdzenia 

poprawności. Jeżeli wartości budzą zastrzeżenia przeprowadź procedurę jeszcze raz. 
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Następnie, wybierz czy podłączony jest sygnał wtryskiwacza oleju napędowego i naciśnij 

DALEJ. Jeżeli TAK, sterownik sam odczyta częstotliwość na biegu jałowym i ustawi cutoff. 

 
 

Jeżeli wtryskiwacz oleju napędowego nie jest podłączony, sterownik ustawi cutoff od pedału 

gazu. Również ważne jest ustawienie punktu załączania tempomatu w przypadku korzystania z 

cutoffu od pedału gazu. Tempomat jest załączany gdy cutoff od TPSu jest aktywny oraz parametry 

progowe są przekroczone. 

 
Klikając DALEJ zakańczamy procedurę kreatora. 
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3.3. Kalibracja automatyczna 

 

W karcie F7, z prawej strony widnieje zakładka „mapowanie”: 

 
 

Tabele po lewej stronie zbierają wartości dawek oleju napędowego podczas jazdy w trybie 

Diesel oraz Dual Fuel.  

Tabela po prawej stronie zawiera wartości proporcji paliwa gazowego do dawek oleju 

napędowego, które służą do przeliczania mapy gazu. 

Po montażu, samochód powinien pokonać ok. 300-500km w trybie Diesel aby zebrać 

charakterystykę dawek oleju napędowego. Po tym dystansie, łącząc się interfejsem lub zdalnie 

należy przeliczyć mapę gazu przyciskiem „Aktualizuj mapy”. 

Po przeliczeniu mapy gazu, system jest gotowy do uruchomienia i dalej pojazd pracuje w 

trybie Dual Fuel. 

Od tego momentu, na dolnej tabeli zbierane są dawki oleju napędowego do celów 

porównawczych z dawkami w trybie Diesel. 

 

3.4. Kalibracja ręczna (samochody bez magistrali CAN FMS) 

 

3.4.1. Ustawienie parametrów emulacji 

 

Jeżeli pojazd jest wyposażony w elektroniczny pedał gazu i mapsensor, wtedy emulacja 

będzie wyglądała tak (dla CNG podobnie, ale wartości będą znacznie wyższe, oczywiście ujemne): 

 
Gdzie E1 podłączone jest do pedału gazu, E2 do Mapsensora. Jeżeli pedał gazu ma 2 

sygnały sterujące, wtedy E1 i E2 podłączamy pod pedał gazu, a E3 do Mapsensora. 
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3.4.2. Załadowanie predefiniowanych map gazu 

 

W dowolnym oknie programu, w lewym górnym rogu wybierz ‘Plik’, następnie ‘ładuj do ECU’ aby 

załadować całe ustawienia (mapę gazu, parametry, ustawienia emulacji) z pliku lub ‘Załaduj tylko 

mapy’ aby załadować tylko mapę gazu z pliku: 

 
 

Po jeździe próbnej lub pierwszej trasie samochodu należy zwiększyć lub zmniejszyć dawki gazu na 

wczytanej mapie, aby osiągnąć zakładane proporcje obu paliw. Regulację należy przeprowadzić w 

oparciu o podane przez właściciela zużycie paliwa. 

 

4. System informatyczny Infosat. Sprawdzenie poprawności zamontowania urządzeń 

telematycznych. 

4.1. Infosat – odczyt podstawowych parametrów pojazdu po montażu. 

 

Po uruchomieniu systemu gazowego przy pomocy interfejsu USB, należy zalogować się w 

portalu www.infosat2.eu.  

 
Jeżeli karta SIM w QRT jest aktywna, to nasz pojazd pojawi się automatycznie na liście po 

wysłaniu pierwszego pakietu. Klikamy wtedy prawym przyciskiem myszy na naszym pojeździe i 

wybieramy właściwości obiektu, aby dodać parametry do listy w obserwacji. 

We właściwościach obiektu, wybieramy Widok, a następnie wybieramy i dodajemy z listy 

potrzebne parametry. Aby sprawidzć poprawność działania SDDF potrzebujemy wstępnie: poziom 

GSM, Używane satelity, Dawka paliwa, droga z tachografu, Fuel Rate LPG, Fuel Rate ON, Spalanie 

total, Total LPG, Elektrozawór LPG: 

http://www.infosat2.eu/
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Następnie wracamy do ekranu obserwacji i rozwijamy listę naszego pojazdu. Uruchamiamy silnik i 

czekamy na nadejście aktualnego pakietu danych. Po wejściu pakietu sprawdzamy poprawność 

danych.  

4.2. Omówienie portalu Infosat 

 

Omówienie funkcji portalu INFOSAT znajdziesz w dokumencie: INFOSAT TUTORIAL 

 

4.3. Połączenie zdalne ze sterownikiem SDDF poprzez sieć GSM. 

 

Patrz dokument: Instrukcja połączenia zdalnego SDDF. 

 

5. Diagnostyka 

5.1. System nie włącza się 

 

Jeżeli po uruchomieniu silnika przełącznik systemu SDDF nie mruga czerwoną diodą, oznacza to że 

brak jest jednego z wymaganych do uruchomienia sygnałów – obrotów, zasilania lub stacyjki. W 

takim przypadku należy podłączyć interfejs i laptop w celu sprawdzenia którego z sygnałów 

brakuje. Należy zlokalizować przyczynę braku sygnałów aby uruchomić system i przeprowadzić 

kalibrację. Jeżeli w oprogramowaniu SDDF wszystkie wymagane wartości są widoczne, oznacza to 

że uszkodzony jest przełącznik i należy go wymienić. 

 

5.2. System włącza się, ale pojawia się błąd 

 

Jeżeli system włącza się i czerwona dioda mruga, ale przy przełączaniu w tryb Dual Fuel występuje 

błąd, należy przejść do zakładki F5 – Diagnostyka i odczytać błędy. Jeżeli brak jest zapisanych 

błędów to powodem jest brak ciśnienia gazu, co oznacza niesprawność cewki jednego z dwóch 

elektrozaworów. Należy sprawdzić oba zaworu ‘na ucho’ i w razie potrzeby wymienić cewkę. Jeżeli 

oba zawory są sprawne, a ciśnienia gazu nadal brak, należy sprawdzić wtyczkę mapsensora 
gazowego, ponieważ mogło dojść do wygięcia pinów wtyczki lub uszkodzony jest sam mapsenor. 

 

 

Powodzenia ! 


