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Спосіб роботи газового двигуна внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням включає
подачу в надпоршневу порожнину циліндра горючих газів і водню на такті стиснення, яку
запалюють від полум'я горіння водню. Регулювання потужності двигуна здійснюють шляхом
лише зміни обсягу горючих газів в надпоршневій порожнині, наприклад низькокалорійних
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Корисна модель належить до галузі двигунів внутрішнього згоряння з іскровим
запалюванням, зокрема до робочих процесів із засобами впливу на склад робочої суміші при
змінних умовах роботи двигуна.
Відомі способи роботи газового двигуна внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням
при роботі на суміші горючих газів і водню, що використовується для інтенсифікації процесу
займання і згоряння газоповітряної суміші, в яких здійснюють кількісне регулювання потужності
[1-3], при зміні коефіцієнта надлишку повітря  в межах 0,6-2,0. Запалення суміші горючих газів
в кожному циліндрі здійснюють при положенні поршня біля верхньої мертвої точки, наприклад,
факелом полум'я водню, що утворюється у форсунці подачі водню.
Загальним недоліком відомих способів роботи газового двигуна внутрішнього згоряння з
іскровим запалюванням при роботі на горючих газах з використанням для інтенсифікації
процесів займання і згоряння газоповітряної суміші полум'я горіння водню, що подається в
надпоршневу порожнину, є те, що займання суміші горючих газів і повітря можливе тільки при
утриманні в надпоршневій порожнині циліндра двигуна горючих газів з повітрям у межах її
займистості, відповідаючих коефіцієнту надлишку повітря =0,6-2,0, що виключає використання
якісного регулювання потужності двигуна, знижує його економічність, збільшує викиди токсичних
речовин з відпрацьованими газами в навколишнє середовище.
За прототип прийнято спосіб роботи газового двигуна внутрішнього згоряння з клапанним
газорозподілом і іскровим запалюванням [1], що включає подачу в циліндр двигуна суміші
горючих газів на такті стиснення не раніше 30-60° до ВМТ, яка запалюється від полум'я горіння
водню який подається в надпоршневу порожнину циліндра двигуна також при куті повороту
колінчатого вала 30-60° до ВМТ. Причому займання водню здійснюється з моменту початку його
подачі в надпоршневу порожнину циліндра двигуна, від іскри свічки запалювання.
Недоліком прототипу, є те, що займання суміші горючих газів і повітря полум'ям горіння
водню можливо тільки при складі суміші горючих газів з повітрям в надпоршневій порожнині
циліндра двигуна в межах її займистості відповідних коефіцієнту надлишку повітря =0,6-2,0, що
виключає можливість якісного регулювання потужності двигуна, знижує його економічність,
збільшує викиди токсичних речовин з відпрацьованими газами в навколишнє середовище.
Задача корисної моделі - підвищення економічності двигуна та зниження викидів токсичних
речовин з відпрацьованими газами шляхом якісного регулювання потужності двигуна.
Поставлена задача вирішується таким чином. Відповідно до корисної моделі, у відомому
способі роботи газового двигуна внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що включає
подачу в надпоршневу порожнину циліндра суміші горючих газів і водню на такті стиснення, яку
запалюють від полум'я горіння водню, регулювання потужності двигуна здійснюють шляхом
зміни об'єму суміші горючих газів в надпоршневій порожнині, наприклад низькоколорійних
"шахтних", при цьому співвідношення обсягів водню і повітря, що надходить в надпоршневу
порожнину, підтримують в межах займистості суміші водню і повітря, що відповідає об'ємному
вмісту водню в суміші повітря і водню 0,04-0,1, (коефіцієнта надлишку повітря =4,0-10),
незалежно від кількості поданого низькоколорійного "шахтного" газу.
На кресленні представлено газовий двигун внутрішнього згоряння, наприклад
чотиритактний, в якому здійснюють запропонований спосіб регулювання потужності двигуна.
Газовий двигун внутрішнього згоряння, в якому реалізований заявлюваний спосіб містить
циліндр 1, поршень 2, головку 3 циліндра 1, в якій знаходяться випускні клапани 4 і 5, камера
згоряння 6 з впускним клапаном 7, свічкою запалювання 8, форсункою 9 подачі
низькоколорійних "шахтних" газів із зворотним клапаном і форсункою 10 подачі водню із
зворотним клапаном, впускний колектор 11 і випускний колектор 12.
На такті впуску через впускний клапан 7 в надпоршневу порожнину з впускного колектора 11
надходить повітря, а на початку такту стиснення після закриття впускного клапана 7 в камеру
згоряння 6 через форсунку 9 подається "шахтний" низькоколорійний газ, а через форсунку 10 водень, причому об'ємний вміст водню в утвореній газоповітряній суміші складає 0,04-0,1 від
об'єму повітря, що надійшло в надпоршневу порожнину, що відповідає коефіцієнту надлишку
повітря =4,0-10, тобто мінімально можливій концентрації водню в суміші з повітрям з умови
надійного займання суміші, що забезпечує стабільне займання і згоряння газоповітряної суміші
незалежно від кількості поданого низькоколорійного "шахтного" газу. Газоповітряну суміш
підпалюють за допомогою свічки запалювання 8.
Запропонований спосіб роботи газового двигуна внутрішнього згоряння з іскровим
запалюванням забезпечує якісне регулювання потужності двигуна шляхом зміни подачі горючих
газів, наприклад низькоколорійних "шахтних", при підтримці співвідношення об'ємів повітря, що
надійшло в надпоршневу порожнину, і водню в надпоршневій порожнин циліндра двигуна в
межах займистості. Це забезпечує повноту згоряння горючих компонентів суміші, підвищення
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економічності двигуна, зниження викидів оксидів азоту з відпрацьованими газами в навколишнє
середовище, ефективне використання низькоколорійних "шахтних" газів як моторного палива.
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Спосіб роботи газового двигуна внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що включає
подачу в надпоршневу порожнину циліндра горючих газів і водню на такті стиснення, яку
запалюють від полум'я горіння водню, який відрізняється тим, що регулювання потужності
двигуна здійснюють шляхом лише зміни обсягу горючих газів в надпоршневій порожнині,
наприклад низькоколорійних "шахтних", при цьому співвідношення об'ємів повітря, що
надходить в надпоршневу порожнину, і водню в надпоршневій порожнині підтримують в межах
займистості суміші повітря і водню, які відповідають об'ємному вмісту водню в суміші водню і
повітря 0,04-0,1, незалежно від кількості поданого низькокалорійного "шахтного газу".
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