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Abstract: In the article is researched the  cycle by cycle variation of engine working with biogas. Upgraded 

biogas was used in the research. On investigation is  made analysis what is the effect of the fuel on the value of the 
maximum pressure into the cylinder from cycle to cycle under different engine operating modes when changing the air - 
fuel ratio and the angle of supply of the electric spark. From the collected experimental data on the graphs is shoun  
variance of the cycle by cycle variation depending from the air - fuel ratio at three different angles of electric spark 
delivery. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Неравномерността на последователно настъпващите цикли (стойността на максималното 
налягане с цилиндъра на ДВГ) при двигателите с външно смесообразуване и принудително 
запалване на горивовъздушнате смес (ГВС) зависи основно от две причини: 

 Непостоянните условия в цилиндъра на двигателя за възпламеняването на ГВС;  
 Пропуски в запалването причинени от запалителната система; 
 Различното количество горивовъздушна смес постъпващо в цилиндъра при 

всеки цикъл. 
В резултат на увеличената неравномерност при работата на ДВГ, се увеличават: 

специфичният разход на гориво, количеството на токсични компоненти в отработилите газове, 
както и излъчваните от двигателя шум и вибрации. 

Неравномерността на работата на двигателя се влияе от нееднаквото разпределение на 
ГВС, зависещо както от вида на горивото (течно или газообразно) така и от компонентния 
състав на горивото. Влияние върху хомогенизирането на ГВС оказва и хидравличните загуби в 
пълнителната система. Други причини за получаване на различни максимални стойности на 
максималното налягане в цилиндъра са породени от различните стойности на енергията на 
запалителната искра, различният ъгъл на подаване на електрическата искра, различното 
температурно състояние на елементите в горивната камера на цилиндъра и др. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

Цел на изследването:  

Направените изследвания са върху двигател с външно смесообразуване и принудително 
подаване на електрическа искра (Rover Мaestro 1,3). Експериментите имат за цел изследване 
неравномерността на работния процес на двигателя при промяна на регулировъчните 
параметри, честотни и товарни режими при работа с биогазово гориво (обогатен биогаз). За 
всяка една изследвана точка са снети с помощта на аналого-цифров преобразувател (АЦП), 
множество индикаторни диаграми след което са представени в текстов файл за по-лесна 
последваща обработка. В един записан файл се съдържат минимум 100 индикаторни 

                                                 
1 Докладът е представен на пленарната сесия на 27 октомври 2017 с оригинално заглавие на български 

език: ОЦЕНКА НА ЦИКЛОВАТА НЕРАВНОМЕРНОСТ НА ДВИГАТЕЛ С ВЪНШНО СМЕСООБРАЗУВАНЕ 
ПРИ РАБОТА С БИОГАЗОВО ГОРИВО  
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диаграми. Някои от характеристиките на използваното гориво при провеждане на 
експериментите са посочени в таб. 1. 

 
Таблица 1 Параметри на горивото използвано при експериментите 

№ Параметър 
Биогаз – 

обогатен до 95% СН4 
1 Долна топлина на изгаряне на горивото Hu [kJ/ kg] 45 670 
2 Плътност [g/сm3], 20°C; 760 mm Hg 0,00075 
3 Молекулна маса [kg/mol] 16,77 
4 Скорост на горене [sm/s] 33 
5 Количество в-х за изгаряне на 1 кг гориво [kg] 16,20 
6 Октаново число - ММ 130 
7 Температура на самовъзпламеняване [°C] 540 
8 Масов състав Н/ С [%] 23,5/ 73 

 
Анализ на резултатите:  
На фигури 1, 2, 3 и 4 са показани графики съответно при n= 2000, 3000, 3500 и 4500 

min-1, показващи цикловата неравномерност на двигателя изразена в промяна на 
максималното налягане в цилиндъра pz във функция от въздушното отношение, при три 
различни ъгъла на ПЕИ.  

 

 
Фиг. 1 Изменение на цикловата неравномерност при n=2000 min-1 

 
На фигура 1 при n=2000 min-1 се вижда, че при Θопт  неравномерността е най-ниска 

при α около 1 и е 10÷12%. С увеличаване или намаляване на α неравномерността се 
увеличава, поради: увеличаването на нееднородността на газовъздушната смес 
постъпваща в цилиндъра за всеки един работен цикъл, по-голямата енергията на искрата 
необходима при горенето на бедни смеси както и намаляването на скоростта на горене на 
газовъздушната смес. С увеличаването на ъгъла на ПЕИ максималното налягане на цикъла 
също се увеличава, но също така нараства и отрицателната работа по време на процеса 
горене. При малък ъгъл на ПЕИ неравномерността е в граници от 6÷12% поради влошения 
и изместен по линията на разширението горивен процес, влияние върху който оказват 
параметрите на прицеса разширение. 
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Фиг. 2 Изменение на цикловата неравномерност при n=3000 min-1 

 
Максималното налягане е с ниски стойности pz=1,8÷3 МРа, което е недостатъчно за 

получаване на максимална ефективност от горивния процеса. С увеличаването на честотата 
на въртене на коляновия вал се увеличава и обхвата на изменение на максималното налягане 
в цилиндъра като при 4500 min-1 той достига до 32%, поради увеличаването на 
хидравличните съпротивления в пълнителния колектор и значителното съкращаване на 
времето на горивния процес.  

 

 
Фиг. 3 Изменение на цикловата неравномерност при n=3500 min-1 

 
Най-силно изразена неравномерност се получава при работата на ДВГ с бедни смеси, 

тъй като значително се увеличават изискванията към запалителната система и енергията на 
искрата. При честота на въртене съответстваща на максималният въртящ момент, най-малка 
разлика - 9% в промяната на максималното налягане в цилиндъра се получава при α=1,02. 
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Фиг. 5.24 Изменение на цикловата неравномерност при n=4500 min-1 

 
Чрез измерване изменението на налягането в цилиндъра по време на работа на 

двигателя, могат да се отчетат вариациите на максималното налягане при различните 
цикли. Цикловата неравномерност по време на горивният процес се получава в резултат 
на: нееднородността на постъпващата в цилиндъра смес, различното количество 
горивовъздушна смес постъпващо в цилиндъра при всеки цикъл, различното количество 
остатъчните газове за различните цикли които оказват влияние върху възпламеняването 
на горивовъздушната смес в това число и пропуски в запалването. Различните стойности 
на максималното налягане в цилиндъра при всеки цикъл са причина за вариране на 
мощностно-икономическите показатели на двигателя.  

 

ИЗВОДИ  

С увеличаване честотата на въртене на коляновия вал, се увеличава и цикловата 
неравномерност на двигателя изразена в промяна на максималното налягане pz между 
отделните работни цикли, като при ниските честоти на въртене неравномерността е около 
10% и достига 32% при  n=4500 min-1  - n=2000 min-1→pz=4,2÷4,73 MPa; n=3000 min-
1→pz=5÷5,48 MPa; n=3500 min-1→pz=4,77÷5,66 MPa; n=4500 min-1 →pz=3,53÷4,5 MPa. Това 
се дължи на намаляване на времето за горене и смесообразуване. 
 

Докладът е подпомогнат от проект НП16/ 2017 на тема: Система за изпитване и 
контрол на автомобилни двигатели с ръководител доц.д-р Здравко Динчев Иванов 
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