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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ДИАПАЗОНА ОТ  РАБОТНИ 

РЕЖИМИ НА ДВГ ЗА РАБОТА ПО ЦИКЪЛ HCCI 
 

Христо Станчев 
 

 Possibilities for HCCI Engine Cycle  Regime Enlargement . Controlling the operation of an HCCI engine 
over a wide range of speeds and loads is the most difficult problem to be solved. HCCI ignition is determined 
by the charge mixture composition, its time-temperature history. Several potential control methods have 
been proposed to control HCCI combustion: using external and internal exhaust gas recirculation (EGR), 
using a variable compression ratio (VCR), and using variable valve timing (VVT) to change the effective 
compression ratio or the amount of hot exhaust gases retained in the cylinder.  
Key words: HCCI process, Speed, Load, Variable Compression Ratio (VCR),Variable Valve Timing (VVT).   

 
 
Анализ на проблема 
      НССI (хомогенен заряд и самовъзпламенмяване) представлява следваща стъпка 
в развитие на буталните двигатели към повишаване на ефективния к.п.д. спрямо 
класическите дизелови и бензинови двигатели с директно впръскване. Хомогенната 
горивна смес води до намаляване на дисперсните частици , а отпадането на 
дроселната клапа намалява т.н. помпени загуби. Контролирането на максималната 
температура на цикъла води до намаляване на азотните окиси. Това би довело до 
по-евтина и ефективна система за намаляване на токсичността на отработилите 
газове (ОГ). Този тип двигател е подходящ както за леки, така и за товарни 
автомобили. За леките може да бъде бензинов, а за товарните дизелов. НССI 
двигателят има ниско съдържание на дисперсни частици (РМ) и азотни окиси, но 
високо съдържание на въглероден окис СО и неизгорели въглеводороди СН. Това 
не е проблем, тъй като неутрализаторите за СО и СН са високоефективни  
(използват се повече от 25 години). 
     През последните години изследването на HCCI двигателите  се премести от 
Научните институти към автомобилната промишленост. Усилията са насочени към 
достигане на устойчива работа и управление на скоростта на топлоотделяне на 
всички работни режими . Това обхваща две области: изменение на термохимичните 
характеристики на горивната смес и изменение на работните параметри на ДВГ. 
Първата област включва модифициране на възпламеняемостта на горивната смес 
чрез изменение на температурата в пълнителния колектор, вариране на състава на 
горивната смес, на рециркулацията на отработили газове и добавки към горивата. 
Втората област обхваща управление на самовъзпламеняването чрез променлива 
степен на сгъстяване, променливи фази на газоразпределение и свръхпълнене. 
      Горната граница на натоварване за работа по HCCI дизелов двигател зависи от 
осигуряване на преждевременно начало на топлоотделяне в процеса на сгъстяване. 
За това се изисква висока степен на рециркулация с интензивно междинно 
охлаждане  за да се доближи самовъзпламеняването до ГМТ. Друг подход е 
използване на добавки за потискане на високотемпературните химични реакции на 
самовъзпламеняване (например впръскване на метанол). При използване на бензин 
като гориво началото на горене трябва да се измести на по-голям ъгъл преди ГМТ 
заради устойчивостта на бензина на самовъзпламеняване. Променливите фази на 
газоразпределение  може да осигурят повишено количество на остатъчни газове в 
цилиндъра или да се повиши степента на сгъстяване  за осигуряване на по-висока 
температура  по време на сгъстяването. 
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Теоретични изследвания 
      Различни лаборатории и колективи  работят за решаване на редица проблеми, 
свързани с практическото използване на НССI  двигателите. Главните области на 
изследване са : 
1.Управление на момента на възпламеняване в зависимост от честотата на въртене 
и  натоварването. 
      Самовъзпламеняването се определя от състава на горивната смес и 
температурата й. Изменение на натоварването изисква изменение на цикловото 
количество гориво. А следователно се изменя съставът на горивната смес. В 
резултат на това трябва да се промени температурата  за осигуряване на оптимално 
време на самовъзпламеняване. Подобно при изменение на честотата на въртене  се 
изменя времето за подготвителните реакции, а следователно и момента на 
възпламеняване. Чрез управление на температурата се постига оптималният 
момент на възпламеняване. Това е много важно при бързи преходни режими. 
Няколко са възможностите за управление на температурата. Най-ефективно е 
променлива степен на рециркулация  по време на процеса пълнене. Тя може да се 
осъществи или чрез променлива степен на сгъстяване (VCR) или чрез променливи 
фази на газоразпределението (VVT). Изпълнителните механизми за осъществяване 
на VCR и VVT  са достатъчно бързи за осигуряване на нормална работа на 
двигателя при преходни режими. Засега те са много скъпи и все още недостатъчно 
надеждни. 
2. Пускане на студен двигател. 
      За повишаване на температурата при студен двигател се прилагат нагревни 
свещи, двугоривни системи или добавки към горивото, повишаване на степента на 
сгъстяване. Най-добре е двигателят да се пуска като класически и след няколко 
цикъла чрез рециркулация на горещи отработили газове да се преминава към НССI 
процес. 
3. Високо съдържание на неизгорели въглеводороди СН и въглероден окис СО. 
      Двигателите имат ниско съдържание на азотни окиси и дисперсни частици, но 
високо съдържание на СН и СО. Прилагане на разслояване на заряда не винаги 
дава съществен резултат, затова се предлага използване на окислителни 
каталитични неутрализатори за ОГ с ниска температура. Тези неутрализатори са по-
евтини и по-надеждни от саждените филтри (DPF) и системите за намаляване на 
азотните окиси. 
4. Моделиране на горенето в НССI двигателите.  
      Развити са два модела: еднозонов и многозонов. Еднозоновият предсказва 
точно началото на горене, максималното налягане в цилиндъра, ефективният к.п.д. 
и концентрацията  на азотните окиси. Времето за пресмятане е около 5 минути. 
Многозоновият модел допълнително позволява пълно пресмятане на горивния 
процес  и на СН и СО, като времето за пресмятане е около 2 часа. 
      Еднозонният модел дава възможност за определяне на характеристиките на 
двигателя и стратегиите за управление, а също и анализ на проблема с началното 
пускане на двигателя. 
      НССI развиват около 70% от максималният въртящ момент на дизеловите 
двигатели с директно впръскване и около 80% от максималната мощност при 
практически 0% РМ и по-малко от 100 ppm   NOx на всички режими. Моделирането 
на работния процес е улеснено от отпадането на необходимостта за моделиране 
на турбулентността, разпространението на пламъка и смесообразуването, което е 
основно при класическия бензинов и дизелов двигател. 
      Многозонният модел дава възможност за изследване на физическите основи на 
възпламеняването и горенето в НССI двигателите.  В цилиндъра на двигателя в 
края на процеса сгъстяване се повишава концентрацията на водороден прекис 
Н2О2, който се разлага на Н, ОН и НО2 радикали (Фиг. 1). Тези радикали имат 
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ключово значение за управление на момента на възпламеняването. То започва, 
когато Н2О2 започне да се разлага с голяма скорост на хидроксилни групи (ОН + 
ОН). Те реагират с молекулите гориво. При тази реакция се отделя голямо 
количество топлина, която ускорява протичането на верижните реакции на 
окисляването. 

 

Моларен дял                                                                                                      Т, К 

 
                                                                                                φ 0 з.к.в.преди ГМТ 

 

Фиг. 1. Изменение на концентрацията на водородния прекис,  хидроксилните групи, 
О2Н  радикалът и температурата в зависимост от ъгъла на завъртане на 
коляновия вал 

   
      При използване на дизелово гориво впръскването в пълнителния тръбопровод  
не е подходящо, тъй като температурата е ниска и горивото не се изпарява. Дори и в 
цилиндъра, при ниска степен на сгъстяване,  не се получава достатъчно добра 
хомогенизация за самовъзпламеняване. Задължително трябва да се прилага висока 
степен на рециркулация на отработили газове (EGR). Опитите с повишаване на 
температурата на входящия въздух показват, че е възможно да се получи много 
ранно възпламеняване на дизеловото гориво. Затова единственият начин за 
получаване на хомогенна горивна смес е много ранно впръскване директно в 
цилиндъра в началото на процеса сгъстяване. Така горивото има достатъчно време 
да се изпари и да се смеси с въздуха. Правени са опити и с много късно впръскване  
(10-200 преди ГМТ) дори и след ГМТ при висока степен на EGR. В този случай не е 
коректно да се говори за НССI процес, тъй като времето за смесообразуване не е 
достатъчно за получаване на хомогенна горивна смес. Ползата е, че се избягват 
зоните с  богата горивна смес, където се образуват саждите. Азотните окиси NOx са 
малко поради високата средна стойност на въздушното отношение α и наличието на 
остатъчни газове, които са инертни газове и имат охлаждащ ефект в цилиндъра през 
периода на горене. За осигуряване на  добра хомогенизация времето на впръскване 
трябва да е кратко. Това се осъществява с много високо налягане на впръскване и 
по-дълъг период на задържане на възпламеняването. По-дълъг период на 
задържане може да се осигури чрез EGR, намаляване на степента на сгъстяване 
или малък ъгъл на изпреварване на впръскването. Намаляването на времето за 
смесообразуване може да доведе до по-хомогенна горивна смес, но трябва да се 
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осигури вихрово движение на заряда. Това се постига лесно при многоклапанните 
газоразпределителни механизми, като се затваря единият от пълнителните клапани.  
      За сравнителна оценка на различни видове горива се използва положението на 
коляновия вал, при което се отделя 50% от внесената с горивото топлина (СА 50) [2]. 
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Фиг. 2. Изменение на СА 50 в зависимост от момента на впръскване за различни 
горива [2].  Серия1 – Евродизел; Серия2 – керосин; Серия3- Дизел USA.   
 
 
При увеличаване на ъгъла на изпреварване на впръскването над 300 преди ГМТ 
горенето преминава към НССI, като СА 50 се измества около ГМТ.Подобни 
резултати се получават и при късно впръскване (около и след ГМТ). От всички 
изследвания  може да се направи извод, че горива с по-ниско  цетаново число са по 
подходящи за НССI и осигуряват нормална работа на двигателя  за широк диапазон 
от натоварвания  Те имат по-дълъг период на задържане на възпламеняването, 
което при ранно впръскване означава по-голямо количество гориво в цилиндъра без 
опасност от ранно възпламеняване. При късно впръскване се улеснява работата при 
високо натоварване с приемливи емисии вследствие на по-дългото време за 
смесообразуване. 
      За достигане на необходимата температура за самовъзпламеняване се използва 
управление на  фазите на газоразпределение  с цел задържане на част от 
отработилите газове от предходния цикъл в цилиндрите. Тази вътрешна 
рециркулация осигурява малко изменение в температурата и химическия състав на 
остатъчните газове, което обаче води до големи изменения в характера на горивния 
процес. Резултатите от редица  изследвания показват, че това е причината за 
нестабилната работа на двигателя при преминаване от искрово възпламеняване 
към самовъзпламеняване (НССI) с големи колебания на въртящия момент, високо 
съдържание на СН и възможни колебания на честотата на въртене. 
      За осигуряване на НССI в широк диапазон от честоти на въртене и натоварване 
се прилага висока степен на вътрешна рециркулация. С навлизането на VVT 
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системите е възможно лесно реализиране на вътрешна рециркулация на ОГ и 
управление на ефективната степен на сгъстяване [3]. 
      Предлагат се различни системи за изменение на фазите на газоразпределение, 
с които се постига необходимата степен на вътрешна рециркулация. Вътрешната 
рецирцулация спомага за хомогенизацията на горивната смес и за повишаване на 
температурата по време на горенето. Това има положителен ефект върху 
намаляване на количеството на СН и СО, но високата температура води до 
повишено съдържание на азотни окиси. Затова е необходим баланс между външна и 
вътрешна рецирцулация на ОГ. Най-добри са системите без разпределителен вал. 
 
Заключение 
      Резултатите от изследванията показват големите възможности на променливите 
фази на газоразпределение за разширяване на диапазона от натоварване и честота 
на въртене за работа на двигателя по НССI цикъл. Тъй като намаляването на 
ефективната степен на сгъстяване чрез късно затваряне на пълнителните клапани 
води до влошаване на други  показатели на двигателя, не се очаква това да е 
методът за разширяване на режимите на работа на двигателя с минимално 
съдържание на NOx. 
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