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Tóm tắt: 
 

Bài báo phân tích phân bố nhiệt độ cháy và NOx dựa trên mô phỏng phân bố thành phần hỗn hợp 
khi phun nhiên liệu hòa trộn trước và khi phun riêng rẽ trên động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy 
bằng biogas được làm giàu bởi hydrogen. Kết quả cho thấy, với cùng thành phần nhiên liệu và chế 
độ vận hành của động cơ, phun hỗn hợp biogas-hydrogen thì thành phần hỗn hợp cuối quá trình 
nén đồng đều hơn phun nhiên liệu riêng rẽ. Cùng phương thức cung cấp và thành phần nhiên liệu 
thì mức chênh lệch nồng độ nhiên liệu trên mặt cắt ngang càng rộng khi tốc độ động cơ càng cao. 
Khi tăng hàm lượng hydrogen thì nhiệt độ cực đại của quá trình cháy và nồng độ NOx đều tăng. 
Khi phun hỗn hợp nhiên liệu hòa trộn trước thì nhiệt độ cực đại nằm gần thành xi lanh theo  
phương x còn nồng độ NOx cực đại nằm gần thành xi lanh theo phương z. Khi phun riêng rẽ thì 
vùng nhiệt độ cực đại hướng về xú páp thải còn vùng NOx cực đại hướng về xú páp nạp.     
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Abstract:  
 

Prediction of temperature and NOx distribution in combustion chamber of SI engine fueled 
with biogas enriched hydrogen based on simulation of mixture formation via blend injection 
and dual injection is presented in this paper. The results show that under the same fuel 
composition and operation conditions, mixture at the end of compression process is more 
homogenous in case of biogas-hydrogen blend injection compared to dual injection. With the 
same injection strategy, the difference between maximum fuel concentration and minimum 
fuel concentration in the cross section is larger at increasing engine speed. Combustion 
temperature and NOx concentration increase with increasing hydrogen concentration in the 
fuel mixture. Maximum temperature is found in zones close to the cylinder wall in x direction 
while maximum NOx concentration is found in zones close to cylinder wall in z direction with 
blend injection. As dual injection, maximum temperature is close to exhaust valve and 
maximum NOx concentration is close to inlet valve. 
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