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Abstract: This study focuses on combustion modeling of GDI engine combustion by means of single zone model.
Additionaly to the main fuel, methane was injected in intake port. The numerical analysis was conducted by means of an
engine model developed in advanced simulation software AVL Boost. The combustion process was evaluated by mea ns
of pressure rise, IMEP, and specific fuel consumption.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Природният газ се счита за едно от най-атрактивните алтернативи горива за превозни
средства, поради характеристиките си на чисто изгаряне. Бързият растеж на урбанизация и
индустриализация умножи търсенето на транспортни горива в световен мащаб. Превозните
средства в населените места, особено в столичните градове, са нараснали експоненциал но.
Неблагоприятния ефект от автомобилните емисии върху околната среда и човешкото здраве
са наложили регулаторните органи да въвеждат все по-строги законодателства относно
емисиите. Това налага използването на по-чисти алтернативни горива като природния газ в
транспортния сектор (Маринов Е., А. Трендафилов, 2006) (Iliev A., Marinov Е., ect. 2014).
Сред различните алтернативни горива природният газ е считан за едно от най-атрактивните
горива за автомобилния сектор поради следните предимства, а именно огромни резерви,
наличност на по-ниска цена и по-чисто изгаряне, най-ниско съотношение C/H сред
изкопаемите горива и съвместимостта му с конвенционални бензинови и дизелови двига тели
(Iliev S. 2020) (Iliev S. 2018).
Предимствата на сгъстения природен газ (CNG) като гориво вече са доказани с
многобройни проучвания: той представлява много интересна алтернатива на суровия нефт
във връзка с емисиите на CO 2 (Dimitrov R., Ianasi C., Bogdanov K. 2017) (Kostadinov D.,
Dimitrov R., Georgieva V. 2016) (Dimitrov R., Bogdanov K., Wrobel R., Serrano L., Mihaylov V.,
2019).
Целта на настоящото изследване е да се разработи едномерен модел на
четирицилиндров, четиритактов бензинов двигател със система за директно впръскване на
бензин и принудително запалване. През последните години моделирането намира широко
приложение при проектирането и изследването на двигателите с вътрешно горене (Mihailov
M. ect. 1997) (Stancheva N. ect. 1997). Едномерният модел позволява едновременно
впръскване на бензин и природен газ. С помощта на така разработения модел се изследва
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ефекта от използването на двете горива върху характеристиките на двигателя, специфични
разход на гориво и емисии. Търговският софтуер AVL BOOST е използван за изследване на
характеристиките на двигателя при работа с различни смеси от природен газ и бензин.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Моделиране на бензинов двигател с принудително пълнене и директно
впръскване за работа с бензин и природен газ.
Моделът на двигателя е разработен с помощта на програма AVL BOOST. Софтуерът
позволява да се изследва ефективността на двигателя при работа с бензин и природен газ,
като природния газ се впръсква в пълнителят колектор. Могат да се моделират като
двигатели със принудително възпламеняване така и със самовъзпламеняване. Също така
могат да се изследват екологичните показатели на двигателите при р азлични режими на
работа.

Фиг. 1. Модел на бензинов двигател с принудително възпламеняване разработен с
програмата AVL BOOST

След формиране на заданието на двигател с приложените системи, математически
уравнения и алгоритми и с помощта на графичния потребителски интерфейс (GUI) м оже да
се анализират и изчисляват различни процеси. Моделът на двигателя проектиран в
приложението AVL Boost е показан на Фиг. 1. Характеристиките на двигателя са дадени в
Таблица 1.

- 82 -

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 4.1.

Таблица 1. Характеристики на двигателя
1598 cm 3 / 4
77 mm / 85.8 mm
10.5 :1
35° След ГМТ
45° След ДМТ
22.5° Преди ДМТ
7.5° Преди ГМТ
Директно впръскване
Впръскване в колектора
12 MPa
0.9 MPa
Twin-Scroll Турбо компресор

Обем на двигателя / брой цилиндри
Диаметър на буталото/ ход на буталото
Степен на сгъстяване
Момент на отваряне на всмукателния клапан
Момент на затваряне на всмукателния клапан
Момент на отваряне на изпускателния клапан
Момент на затваряне на изпускателния клапан
Бензинова горивна система
Газова горивна система
Налягане на бензиновата система
Налягане на впръскване на газ
Система за принудително пълнене
Силови характеристики
- Мощност
- Въртящ момент

Мерна единица

- 110kW при 5500 min -1
- 240Nm от 1400 до 3500 min -1
Таблица 2. Специфични свойства на горивата
Бензин
Метан

Въглерод (С)

% (m/m)

42330

50006

Водород (Н)

% (m/m)

84.7

74.9

Кислород (О2)

% (m/m)

1.8

0

1.90

4

0.744

0.716

96.9

130

Съотношение
Въглерод/водород
Плътност при 15°C

kg/m3 (gas)

Октаново число

2,1
Pе,
(MPa)

1,9
1,7
1,5
1,3
метан

бензин

1,1

0,9
0,7
1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 0 -1
n,5 5min

Фиг 2. Изменение на средното ефективно налягане Ре при използването на бензин и CH4.
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От Фиг. 2 се вижда, че при работа на двигателя с метан е невъзможно да се достигне
номиналното средно ефективно налягане получено при бензина преди 2000 min -1. Това се
дължи на ниската енергийна плътност на метана, което води до намаляване на коефициента
на пълнене при ниски честоти на въртене, съчетано с недобрата ефективност на
турбокомпресора при тези условия.
На Фиг. 3. е показано изменението на средното ефективно налягане Ре при различни
концентрации на бензин и CH4. Изследването е проведено при 2000 min -1, пълно натоварване
и ъгъл на отваряне на всмукателните клапани 20° преди ГМТ. Средното ефективно налягане
получено при работа на двигателя само с метан е 2,15 MPa. Добавянето на бензин води до
увеличаване на средното ефективно налягане (Фиг. 3). Това се дължи на по -доброто
запълване на цилиндъра с въздух . Всъщност, тъй като течното гориво, впръснато директно в
горивната камера, замества впръскваното газообразно гориво, в цилиндрите се вкарва повече
въздух. Максималното средно ефективно налягане е достигнато при 70% бензин.
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Фиг. 3. Изменение на средното ефективно налягане Ре при различни концентрации на
бензин и CH4
На Фиг. 4. е показано изменение на специфичния разход на гориво (ge) при работа на
двигателя с метан, бензин и едновременно впръскване на метан и бензин. От 1750 min -1до
4000 min -1 се появява детонация и нейното намаляване се постига чрез добавяне на метан.
Режима на едновременно впръскване позволява специфичния разход на гориво да бъде
намален с около 3% в сравнение с използването на чист метан в този диапазон на често тата
на въртене на коляновия вал на двигателя. Най-ниският специфичен разход на гориво 233
g/kWh е получен при 2250 min -1. При едновременно впръскване на двете горива, метана като
заместител на горивото се използва за увеличаване на октановото число.
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ge,
(g/kWh)
Метан

330

Едновременно впръскване
Бензин

310

290

270

250

230
1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500
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3500

4000

4500

min-1
5000 n,5500

Фиг. 4. Изменение на специфичния разход на гориво (ge) при работа на двигателя с метан,
бензин и едновременно впръскване
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подходът с едновременното впръскване на бензин и метан съчетава предимствата на
всяко от горивата, като осигурява както висока ефективност, така и силна устойчивост на
детонации. Това позволява стехиометрична работа при пълно натоварване и води до
значително увеличаване на средното ефективно налягане в сравнение с режимите с едно
гориво.
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