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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết 

Việt Nam có tiềm năng lớn về nguyên liệu phục vụ cho sản xuất 

nhiên liệu sinh học. Với lợi thế đó Chính phủ đã có chủ trương đúng đắn 

thể hiện qua “Đề án Phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học đến năm 

2015 và tầm nhìn đến năm 2025”. Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu tính năng 

động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu xăng-ethanol” không 

những góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nhiên liệu, giảm ô 

nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu mà còn tận dụng những lợi 

thế của Việt Nam. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá tác động cũng như hiệu quả của việc sử dụng xăng sinh 

học tới động cơ động cơ đánh lửa cưỡng bức đang lưu hành. Trên cơ sở 

đó đề xuất khoảng tỷ lệ ethanol trong hỗn hợp nhiên liệu xăng-ethanol 

đảm bảo tính năng kỹ thuật của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng trên 

ôtô theo điều kiện vận hành. 

- Đề xuất giải pháp cải tiến kết cấu đường nạp, phương thức phối 

trộn xăng/ethanol cho động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng xăng sinh 

học có tỷ lệ ethanol thay đổi linh hoạt theo điều kiện vận hành nhằm nâng 

cao tỷ lệ ethanol. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu là động cơ đánh lửa cưỡng bức 4 xilanh, 4 

kỳ, phun xăng và đánh lửa điều khiển điện tử, một trong những loại động 

cơ sử dụng phổ biến trên ôtô du lịch hiện nay. 

- Phạm vi nghiên cứu là xem xét, đánh giá quá trình phun nhiên 

liệu, hình thành hòa khí, quá trình cháy, tính năng kinh tế, kỹ thuật và 

phát thải ô nhiễm của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng xăng sinh 

học theo chế độ vận hành. 
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4. Nội dung nghiên cứu 

- Xây dựng mô hình 3D-CFD trên cơ sở lý thuyết tính toán cơ học 

chất lỏng (CFD) mô phỏng bằng phần mềm Ansys-Fluent.  

- Xây dựng hệ thống thực nghiệm đo và đánh giá tính năng kinh 

tế, kỹ thuật và ô nhiễm của động cơ. 

- Hiệu chỉnh mô hình mô phỏng theo kết quả thực nghiệm, phát 

triển mô hình mô phỏng để mở rộng phạm vi nghiên cứu. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa mô phỏng 

và thực nghiệm. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Mô hình 3D-CFD được xây dựng trên cơ sở phần mềm Ansys-

Fluent cho phép phân tích quá trình phun nhiên liệu, diễn biến quá trình 

hình thành hỗn hợp và quá trình cháy trong động cơ đánh lửa cưỡng bức 

sử dụng đa nhiên liệu. Kết quả mô phỏng từ mô hình là cơ sở khoa học 

để hiệu chỉnh động cơ phun xăng truyền thống thành động cơ sử dụng 

xăng sinh học với tỷ lệ ethanol có thể thay đổi theo điều kiện vận hành. 

Kết quả thực nghiệm về tính năng động cơ sử dụng xăng sinh học 

chỉ ra phạm vi tỷ lệ ethanol cung cấp phù hợp với điều kiện vận hành 

thường xuyên của động cơ Daewoo A16DMS có thể lên đến E20. Điều 

này góp phần khẳng định tính khả thi của lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh 

học theo quyết định 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Vì vậy, luận án góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, 

bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP21 

trong vấn đề chống lại sự nóng lên toàn cầu. 

7. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận án được chia làm 

04 chương trình bày các nội dung chính như sau: Chương 1-Tổng quan; 
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Chương 2 - Cơ sở lý thuyết; Chương 3 - Nghiên cứu thực nghiệm; 

Chương 4 - Nghiên cứu mô phỏng. 

8. Đóng góp mới của luận án 

- Xây dựng thành công mô hình 3D-CFD động cơ phun xăng, cho 

phép phân tích quá trình phun nhiên liệu, đặc điểm hòa khí và diễn biến 

quá trình cháy trong động cơ phun xăng cho cả trường hợp phun hỗn hợp 

xăng-ethanol và phun riêng rẽ xăng/ethanol. 

- Đề xuất giải pháp phun riêng rẽ xăng/ethanol áp dụng đối với 

động cơ phun xăng trên đường nạp hoặc động cơ phun xăng trực tiếp 

không những đáp ứng khả năng bay hơi hoàn toàn của ethanol ở tỷ lệ cao 

mà còn giúp động cơ thay đổi linh hoạt tỷ lệ ethanol và phân lớp trị số 

octane trong xilanh vào cuối quá trình nén.  

 

Chương 1.  TỔNG QUAN 

1.1. Sử dụng nhiên liệu thay thế, nhiên liệu tái tạo trên động cơ ôtô 

1.1.1. Những yêu cầu thực tiễn hướng đến sử dụng nhiên liệu sinh học 

Sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung và ethanol nói riêng xuất 

phát từ yêu cầu an ninh năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường và cắt 

giảm phát thải CO2 theo cam kết COP21 của các nước trên thế giới trong 

đó có Việt Nam. 

1.1.2. Công nghệ cháy sử dụng hai nhiên liệu là giải pháp phù hợp 

hướng đến sử dụng nhiên liệu sinh học trên động cơ đốt trong 

Công nghệ cháy tiên tiến bao gồm nén cháy với hỗn hợp đồng nhất 

(HCCI), nén cháy kiểm soát phản ứng (RCCI) và đốt cháy một phần 

(PPC) với mục tiêu tăng hiệu suất và giảm phát thải rất chú trọng đến vai 

trò của nhiên liệu sinh học như ethanol. 

1.1.3. Tình hình sản xuất nhiên liệu sinh học trên thế giới và ở Việt 

Nam 
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Ethanol thống trị thị trường nhiên liệu sinh học ngày nay là nhờ 

ethanol có khả sản xuất với quy mô công nghiệp và thân thiện với môi 

trường so với các loại cồn khác. 

 “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015 và tầm nhìn 

đến năm 2025” của Chính phủ Việt Nam đã thúc đẩy lượng ethanol sản 

xuất trong nước đáp ứng nhiên liệu E5 thay thế cho xăng RON92 trên 

phạm vị toàn quốc trong thời gian qua. Đây chính là tiền đề hướng tới 

sản lượng ethanol sản xuất trong nước đáp ứng nhu cầu ethanol dung để 

pha trộn nhiên liệu E10, E15 và E20 thay thế cho xăng RON92 trong thời 

tới. 

1.2. Tình hình nghiên cứu sử dụng xăng sinh học trên động cơ đánh 

lửa cưỡng bức 

Thông thường, xăng sinh học được tạo ra từ việc pha trực tiếp 

ethanol vào xăng. Khi sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ ethanol không quá 

E20, tính năng động cơ không những được đảm bảo mà còn giảm đáng 

kể phát thải CO, HC và CO2 so với xăng thông thường. Ứng dụng ethanol 

làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong bằng công nghệ phun trực tiếp 

ethanol vào buồng cháy hoặc bằng công nghệ phun riêng rẽ xăng/ethanol 

trên đường nạp không những giải quyết được nguồn nhiên liệu thay thế, 

mà còn tận dụng được lợi ích từ nhiên liệu ethanol có thể đem lại để cải 

thiện hiệu suất động cơ, giảm phát thải đồng thời CO, HC, CO2 và hạn 

chế gia tăng NOx so với công nghệ phun hỗn hợp xăng-ethanol trên 

đường nạp truyền thống. 

Kết luận chương 1 

Ethanol là nhiên liệu sinh học có khả năng tái tạo, phù hợp để thay 

thế cho nhiên liệu xăng trên các phương tiện giao thông vận tải hiện nay. 

Bên cạnh đó, quá trình sản xuất và sử dụng ethanol không làm phát thải 

CO2 trong chu trình cacbon, góp phần chống lại sự nóng lên toàn cầu 
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theo tuyên bố chung COP21. 

Hiện nay, Việt Nam đã có các nhà máy sản xuất ethanol đáp ứng 

được lượng ethanol pha trộn xăng sinh học E5 thay thế cho xăng RON92 

trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, với cơ chế chính sách từ “Đề án 

phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” sẽ 

tạo điều kiện gia tăng sản lượng ethanol để đáp ứng pha trộn xăng E10, 

E15 và E20 thay thế cho E5 trong thời gian tới. 

Để khai thác lợi thế cũng như khắc phục những bất lợi không nhỏ 

của ethanol khi sử dụng trên động cơ xăng cần nghiên cứu các giải pháp 

phun nhiên liệu khác nhau vì chúng là các yếu tố chính ảnh hưởng đến 

quá trình bay hơi, hình thành hòa khí và quá trình đốt cháy hình thành 

khí thải có hại. Luận án sẽ nghiên cứu hệ thống PI và DI cho hai phương 

án phun hỗn hợp xăng-ethanol và phun riêng rẽ xăng/ethanol để định 

hướng những thay đổi cần thiết về thời điểm phun, bố trí đường nạp nhằm 

nâng cao tỷ lệ ethanol sử dụng trong xăng sinh học. 

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Computational Fluid Dynamics (CFD) cùng với các công cụ tối 

ưu hóa có thể giúp nhìn nhận một cách tổng thể nhằm định hướng mục 

tiêu và giới hạn phạm vi thực nghiệm. Mô hình 3D-CFD cho phép xem 

xét một cách chi tiết dòng chảy về trường vận tốc, áp suất, nhiệt độ và 

thành phần chất mà rất khó quan sát được trong động cơ thực tế. 

2.1. Lý thuyết dòng chảy rối 

2.1.1. Mô hình dòng chảy rối 

Dòng chảy rối được mô tả thông qua hệ phương trình Navier – 

Stokes và được giải bằng phương pháp trung bình Reynolds (RANs) kết 

hợp với mô hình k- tiêu chuẩn.  
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2.1.1.1. Phương trình Navier-Stokes 
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(2.2) 

2.1.1.2. Mô hình k-ε tiêu chuẩn 

 

(2.3) 

 
(2.4) 

2.1.2. Mô hình dòng chảy rối có phản ứng hóa học 

CFD có thể mô hình hóa việc hòa trộn và vận chuyển lưu chất bằng 

cách giải các phương trình bảo toàn mô tả các nguồn đối lưu, khuếch tán 

và phản ứng cho từng chất thành phần theo phương trình vận chuyển 

chất: 

 
(2.6) 

Tỷ lệ phản ứng Ri được tính toán trong ANSYS Fluent theo mô 

hình Laminar finite-rate: Hiệu ứng của các biến động rối được bỏ qua, 

và tỷ lệ phản ứng được xác định bởi các biểu thức động học Arrhenius. 

2.2. Mô hình kiểm soát phản ứng và lan truyền ngọn lửa rối 

2.2.1. Mô hình kiểm soát phản ứng 

Quá trình biến đổi các chất hóa học trong buồng đốt có liên quan 

đến tia lửa từ bugi và quyết định biến tiến trình phản ứng trung bình c 

như sau: 

 
   t u t

c
vc D c U c

t


 


        



  (2.16) 

Trong đó: 
t

D - độ khuếch tán rối, 
u
 - mật độ hỗn hợp chưa cháy, 
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t
U - tốc độ ngọn lửa rối được xác định từ mô hình Zimont,  - mật độ 

trung bình của hỗn hợp, c- tỷ lệ khối lượng của các chất đã cháy trong 

hỗn hợp và v


- vectơ vận tốc. 

2.2.2. Mô hình tốc độ ngọn lửa rối Zimont: 

 (2.19) 

A- hằng số mô hình, u -vận tốc trung bình phương, lU - tốc độ ngọn 

lửa chảy tầng,  -khuếch tán nhiệt không cháy và t - quy mô độ dài rối. 

2.3. Mô hình tia phun 

Phương trình tổng quát mô tả quá trình phát triển và phân rã của 

tia phun có dạng: 
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(2.22) 

Trong đó, ρ là mật độ của chất lỏng,  là biến chung và  là độ 

khuếch tán tương ứng, S đại diện cho thuật ngữ nguồn, Uk (k = 1, 2, 3) 

đại diện cho các thành phần vận tốc, và Ubk là các thành phần của vận tốc 

tại vùng biên. 

Phương trình mô tả tốc độ bay hơi có dạng: 





















s

vsd
pdd

q

f
LQ

dt

dT
cm 1

                   

(2.34) 

Trong đó: dm - Khối lượng giọt; pdc - Nhiệt dung riêng; dT - nhiệt 

độ giọt; Q


- Nhiệt lượng trao đổi giữa giọt và không khí xung quanh; sq

- thông lượng nhiệt bề mặt giọt và vsf - lưu lượng khối lượng bay hơi; 

L – nhiệt ẩn bay hơi. 

2.4. Mô hình tính sản phẩm cháy 

Quá trình cháy của nhiên liệu hỗn hợp xăng và ethanol có công 

thức tổng quát   với không khí   được viết như sau: 
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(2.41) 

Trong đó,  là hệ số tương đương của hòa khí, 
i

x là thành phần 

mol của các chất i trong sản phẩm cháy và nq là tổng số mol của các chất 

trong sản phẩm cháy. 

Sự hình thành NO được xác định bởi một tập hợp các phản ứng 

hóa học phụ thuộc nhiệt độ cao được gọi là cơ chế Zeldovich mở rộng. 

2O N N NO     (2.47) 

2N O O NO     (2.48) 

N OH H NO     (2.49) 

Kết luận chương 2: 

Cơ sở lý thuyết các mô hình được trình bày đã được số hóa bởi 

phần mềm Ansys-Fluent cho phép mô phỏng quá trình phun nhiên liệu, 

hình thành hóa khí và quá trình cháy trên động cơ đánh lửa cưỡng bức. 

Luận án sử dụng phần mềm Ansys – Fluent để tiến hành mô phỏng động 

cơ Daewoo A16DMS nhằm phân tích diễn biến quá trình phun nhiên 

liệu, hình thành hòa khí và quá trình cháy theo điều kiện vận hành và cấu 

hình phun nhiên liệu sẽ được thực hiện ở chương 4. 

Chương 3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

3.1. Mục tiêu và đối tượng thực nghiệm 

3.1.1. Mục tiêu thực nghiệm 

Đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ ethanol pha vào xăng đến tính năng 

kinh tế, kỹ thuật và ô nhiễm của động cơ trong điều kiện vận hành thường 

xuyên của động cơ phun xăng điều khiển điện tử. Qua đó xác định tỷ lệ 

ethanol pha vào xăng phù hợp với điều kiện vận hành thường xuyên mà 

không thay đổi về kết cấu động cơ, hệ thống nhiên liệu cũng như hệ thống 

điều khiển. 

3.1.2. Đối tượng thực nghiệm 
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Luận án tiến hành thực nghiệm trên động cơ Daewoo A16DMS 

với các nhiên liệu E0, E10, E15, E20, E30 và E40. 

3.2. Giới thiệu hệ thống thực nghiệm 

 
Hình 3.1: Bố trí hệ thống các trang thiết bị thử nghiệm 

1: Máy tính điều khiển trung tâm; 2: Tủ điện điều khiển chính; 3:Thiết bị điều 
khiển tay ga (% góc mở của bướm ga); 4: Thiết bị đo lượng không khí nạp; 5: 
Thiết bị đo độ lọt khí cacte; 6: Thiết bị cấp và đo tiêu hao nhiên liệu 733-753AVL; 
7:Bộ đọc tín hiệu từ các loại cảm biến nhiệt độ và áp suất; 8: Các loại cảm biến 
lắp trên động cơ thử nghiệm; 9: Thiết bị điều hòa nhiệt độ nước làm mát 553AVL; 
10: thiết bị cấp và điều hòa nhiệt độ dầu bôi trơn 554AVL; 11: Băng thử động lực 
học APA204/08; 12: Động cơ thử nghiệm Daewoo A16DMS; 13: Bệ thử; 14: 
Giảm chấn khí nén; 15: Thiết bị đo khí thải động cơ xăng KEG-500. 

Hệ thống thực nghiệm được trang bị các thiết bị hiện đại và có tính 

đồng bộ cao. Hệ thống bao gồm 01 băng thử công suất kiểu động cơ điện 

(APA 204/08) và các trang thiết bị kèm theo để đo áp suất buồng cháy, 

tiêu hao nhiên liệu, thành phần khí thải, .... 

3.3. Chế độ thí nghiệm 

Phạm vi tải ứng với góc mở bướm ga: 10, 30, 50, 70%THA; Tốc 

độ: 1250, 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 rpm. 
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3.4. Kết quả thực nghiệm 

3.4.1. Tính năng kỹ thuật  

Mô men có ích của động cơ khi sử dụng xăng-ethanol được cải 

thiện so với E0 khi tăng dần tốc độ động cơ và giảm góc mở bướm ga. 

Có thể nói rằng, tính kỹ thuật động cơ khi sử dụng E10, E15 và E20 hoàn 

toàn được đảm bảo so với E0. 

 

 
Hình 3.6: Đồ thị mô men có ích theo tốc độ động cơ  

 Trong quy luật chung đó có những chú ý sau: 

- Ở phạm vi độ mở bướm ga 10-70% và tốc độ động cơ từ 1250 

đến 4250 với các tỷ lệ ethanol pha vào xăng với tỷ lệ E10, E15 và E20, 

30

40

50

60

70

1250 2250 3250 4250

M
e 

(N
m

)

n (rpm)

10%THA

E0 E10 E15
E20 E30 E40

60

65

70

75

80

85

90

1250 2250 3250 4250

M
e 

(N
m

)

n (rpm)

30%THA

E0 E10 E15

E20 E30 E40

70

80

90

100

110

120

130

1250 2250 3250 4250

M
e 

(N
m

)

n (v/p)

50%THA

E0 E10 E15
E20 E30 E40

70

80

90

100

110

120

130

1250 2250 3250 4250

M
e 

(N
m

)

n (v/p)

70%THA

E0 E10 E15
E20 E30 E40



 
-11-

mô men có ích động cơ phát ra tương đương so với E0. Thậm chí ở mức 

tải ứng với 30, 50 và 70%THA và trong phạm vi tốc độ 2250-3250 rpm, 

mô men có ích của động cơ khi sử dụng E10, E15 và E20 cao hơn chút 

ít so với E0. 

- Khi sử dụng E30, mô men có ích của động cơ giảm đáng kể so 

với E0 ở tốc độ thấp (1250-2250 rpm) và tốc độ cao (3750-4250 rpm) 

nhưng ở tốc độ trung bình (2250-3250 rpm) thì mức giảm không đáng kể 

dưới 3%. 

- Khi sử dụng E40 mô men có ích của động cơ gần như bất lợi hoàn toàn 

so với E0 với mức giảm lên đến >10%. 

 
Hình 3.7: Giản đồ tỷ lệ ethanol tối ưu công suất có ích 

Căn cứ giản đồ tỷ lệ ethanol tối ưu công suất có ích theo tải và tốc 

độ động cơ (Hình 3.8) có thể khẳng định rằng, để đảm bảo tính kỹ thuật 

của động cơ thì chỉ nên sử dụng xăng-ethanol có tỷ lệ đến E20: Nhiên 

liệu E20 sẽ giúp động cơ phát mô men và công suất có ích lớn nhất ở 
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phần lớn chế độ vận hành của động cơ có tốc độ trên 1750 rpm trở; Nhiên 

liệu E0-E10 phù hợp với chế độ vận hành có tốc độ dưới 1750 rpm. 

3.4.2. Tính năng kinh tế 

 

 
Hình 3.8: Đồ thị suất tiêu hao nhiên liệu có ích theo tốc độ động cơ  
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tỷ lệ ethanol cao (E40). 

Như vậy, để đảm bảo tính năng kinh tế của động cơ về mặt tiêu 

hao nhiên liệu thì chỉ nên sử dụng xăng-ethanol có tỷ lệ E10-E15, nhưng 

về mặt tiêu hao năng lượng thì có thể sử dụng xăng-ethanol có tỷ lệ lên 

đến E20-E30. 

 

 
 

Hình 3.10: Hiệu suất có ích của động cơ theo tỷ lệ ethanol ứng với %THA 

Hỗn hợp xăng-ethanol có nhiệt trị nhỏ hơn so với xăng nên cần xét 
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suất tiêu hao nhiên liệu có ích thì hiệu suất có ích được cải thiện khi động 

cơ sử dụng hỗn hợp xăng-ethanol và có xu hướng tốt hơn so với xăng E0 

trừ các trường hợp làm việc ở mức tải thấp (10%THA), có tốc độ thấp 

(1250rpm) hoặc có tỷ lệ ethanol cao (E40). 

3.4.3. Tính năng phát thải ô nhiễm  

 

 
 

Hình 3.12: Diễn biến phát thải CO theo tỷ lệ ethanol  
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E20. 

Tính năng kinh tế, kỹ thuật và phát thải ô nhiễm của động cơ 

Daewoo A16DMS có những diễn biến như trên là nhờ quá trình cháy đã 

được cải thiện khi loại bỏ phần nào những khu vực giàu nhiên liệu cục 

bộ. Sự có mặt của nguyên tố oxy trong phân tử ethanol và hệ số nạp được 

cải thiện khiến hòa khí có xu hướng nhạt hơn. Ở tỷ lệ ethanol cao trên 

E30 hòa khí sẽ có xu hướng không đồng nhất do ethanol không bay hơi 

kịp thời dẫn tới tăng phát thải HC và NOx. 

Tính năng kinh tế kỹ thuật và phát thải ô nhiễm của động cơ 

Daewoo A16DMS sử dụng nhiên liệu hỗn hợp xăng-ethanol như phân 

tích ở trên phù hợp với nhiều kết quả nghiên cứu đã công bố, trong đó 

động cơ sử dụng xăng pha ethanol có tỷ lệ không quá E25 sẽ phát huy 

đồng thời tính năng kinh tế, kỹ thuật và ô nhiễm 

Chương 4. NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG 

4.1. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi mô phỏng 

Hình 4.1: Mô hình hình học động cơ 
đường nạp 1 phía  

Hình 4.2: Mô hình hình học động 
cơ có đường nạp 2 phía 

Luận án tập trung xây dựng mô hình hóa động cơ Daewoo 

A16DMS với cấu hình cung cấp nhiên liệu cho ba trường hợp: Phun trên 

đường nạp 1 phía; phun riêng rẽ xăng/ethanol trên đường nạp 2 phía; 

phun riêng rẽ ethanol/xăng trên đường nạp và phun trực tiếp. 

4.2. Xây dựng mô hình 
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4.2.1. Xác lập thành phần lưu chất ban đầu 

Thành phần lưu chất bao gồm không khí, khí sót và hơi nhiên liệu, 

tùy theo thời điểm mà thành phần lưu chất được tính toán theo động học 

piston, xupap và vòi phun nhiên liệu. 

4.2.2. Xác lập quá trình phun nhiên liệu 

Tia phun được mô hình hóa dưới dạng pha rời rạc (Discrete phase) 

và mô hình phân rã tia phun TAB với thời gian phun được xác lập từ góc 

quay trục khuỷu và tốc độ động cơ. 

4.2.3. Xác lập mô hình cháy 

Bugie (spark) được đặt ở tâm và phía trên nắp máy có tọa độ 

(0,1,0). Bán kính đánh lửa là 2mm, thời gian đánh lửa là 0,001s và năng 

lượng đánh lửa 0,1j. Tốc độ của màng lửa rối được tính toán bằng mô 

hình Zimont.    
4.3. Xác lập điều kiện mô phỏng và so sánh mô phỏng với thực 
nghiệm 

Điều kiện mô phỏng bao gồm nhiệt độ khí nạp, nhiệt độ thành 

xilanh, áp suất khí nạp, vận tốc phun, lưu lượng phun, … được xác lập 

từ các thông số thực nghiệm. 

4.3.1. Xác định nhiệt độ thành 

Hệ thống thực nghiệm đã trình bày ở chương 3 cho phép xác định 

lưu lượng nước làm mát, cũng như nhiệt độ nước làm mát trước khi vào 

làm mát xilanh và ra khỏi xilanh. 

4.3.2. So sánh quá trình cháy giữa mô phỏng với thực nghiệm 

Diễn biến áp suất gần như tương đồng giữa mô phỏng và thực 

nghiệm trong quá trình nén và giãn nở. Điểm sai khác chủ yếu xảy ra 

trong quá trình cháy, có thể thấy rằng tốc độ tăng áp suất (tốc độ cháy) 

thu được từ mô phỏng cao hơn thực nghiệm, giá trị áp suất cực đại từ mô 

phỏng cao hơn khoảng 5% so với thực nghiệm. Ngược lại sau khi áp suất 
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đạt cực đại, trong giai đoạn cháy rớt tốc độ giảm áp suất từ mô phỏng lại 

cao hơn thực nghiệm, điều này là do mô hình mô phỏng gần như không 

xét đến cháy rớt, còn áp suất thực nghiệm giảm chậm hơn vì còn chịu 

ảnh hưởng của hiện tượng cháy rớt. 

4.4. Phân tích kết quả mô phỏng  

Ethanol với những tính chất khác biệt so với xăng sẽ làm thay đổi 

diễn biến bay hơi của tia phun nhiên liệu. Do đó cần chỉ rõ những ảnh 

hưởng của ethanol và điều kiện vận hành của động cơ đến diễn biến bay 

hơi và chất lượng hòa khí. 

4.4.1. So sánh diễn biến bay hơi của tia phun ethanol và xăng 

Quá trình bay hơi và hình thành hòa khí phụ thuộc chủ yếu vào 

đặc tính nhiệt động của nhiên liệu, cấu trúc tia phun và tốc độ truyền 

nhiệt giữa không khí xung quanh đến các giọt nhiên liệu. Xăng với giá 

trị nhiệt ẩn thấp và áp suất hơi bão hòa cao so với ethanol sẽ bốc hơi ngay 

sau khi phun với tốc độ bay hơi trung bình cao hơn khoảng 1,5 lần so với 

ethanol. 

Ethanol có nhiệt ẩn bay hơi cao hơn so với xăng khiến nhiệt độ khí 

nạp trong trường hợp phun ethanol thấp hơn khoảng 60oK so với trong 

trường hợp phun xăng. Hiệu ứng làm mát khí nạp góp phần tăng khả 

năng chống kích nổ và hiệu suất nạp cho động cơ. Tuy nhiên, quá trình 

bay hơi của ethanol có thể không diễn ra hoàn toàn trước khi đánh lửa, 

các giọt ethanol còn lại tiếp tục bay hơi trong quá trình cháy. Hoạt động 

cháy diễn ra trên những giọt này là nguyên nhân chính gây ra lượng bồ 

hóng trong khí thải của động cơ. 

Đối với nhiên liệu hỗn hợp, ethanol và xăng được trộn sẵn với 

nhau trước khi phun. Có thể thấy rằng tốc độ bay hơi của hỗn hợp cao 

hơn so với phun ethanol nhưng thấp hơn so với phun xăng. Nhiệt độ hòa 

khí ở cuối quá trình nén khi phun hỗn hợp E50 thấp hơn ~40K so với E0. 
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Sự bay hơi nhiên liệu cũng phụ thuộc vào cơ chế truyền nhiệt giữa 

không khí và các giọt xung quanh. Cần lưu ý rằng trong trường hợp PI, 

hệ số truyền nhiệt đối lưu giữa không khí xung quanh và các giọt nhiên 

liệu cao hơn đáng kể so với DI. Điều này là do vận tốc tương đối giữa 

không khí và các giọt nhiên liệu trên cửa nạp cao hơn so với trong xillanh, 

đặc biệt khi các giọt di chuyển qua xupap nạp, dẫn đến tăng cường sự 

truyền nhiệt từ không khí đến các giọt và cải thiện tốc độ bay hơi. Ở cùng 

điều kiện phun đối với cả E0 và E100, tốc độ bay hơi trong trường hợp 

PI cao hơn đáng kể so với DI. Do đó, nồng độ hơi khi PI trong quá trình 

nạp thường cao hơn so với DI. Tuy nhiên, trong quá trình nén chênh lệch 

nồng độ giảm dần, sự chênh lệch nồng độ hơi được giảm xuống còn 

khoảng 5% tại thời điểm đánh lửa. 

 

 
Hình 4.13: So sánh đặc tính bay hơi của ethanol và xăng: Tốc độ bay hơi, nhiệt độ khí 
nạp và nồng độ hơi khi PI ethanol (E100) và xăng (E0) (a) và  PI hỗn hợp E50 (b) sử 
dụng đường nạp 2 phía (n = 4000rpm, Ti=320K); So sánh PI sử dụng đường nạp 1 

phía so với DI: xăng (E0) (c) và ethanol (E100) (d) (n=2000rpm, Ti=345K). 
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Tốc độ bay hơi của nhiên liệu tăng khi nhiệt độ ban đầu của môi 

chất tăng lên. Khi nhiệt độ ban đầu là 310K xăng tiếp tục bay hơi trong 

quá trình nén, nhưng ở nhiệt độ ban đầu là 350K gần như xăng bay hơi 

hoàn toàn trong quá trình nạp và rất ít giọt được tìm thấy trong buồng 

cháy ở cuối quá trình nén. Sự gia tăng nhiệt độ ban đầu từ 310K lên 350K 

sẽ làm tăng nồng độ xăng khoảng 8% khi kết thúc quá trình nén. 

 
Hình 4.14: Ảnh hưởng của nhiệt độ ban đầu của môi chất đến bay hơi của 

ethanol (a) và xăng (b) ở tốc độ động cơ 2000 rpm 

Ảnh hưởng của nhiệt độ ban đầu đến bay hơi của ethanol mạnh 

hơn so với xăng, ở cuối của quá trình nén nồng độ hơi ethanol tăng 

khoảng 20% khi nhiệt độ ban đầu tăng từ 310 đến 350K và mật độ các 

giọt trong buồng cháy giảm mạnh khi tăng nhiệt độ ban đầu. Cần lưu ý 

rằng nhiệt ẩn bay hơi của ethanol cao hơn so với xăng, điều này làm bay 

hơi hỗn hợp xăng-ethanol khó khăn hơn và dẫn đến hòa khí khó đồng 

nhất hơn khi phun hỗn hợp xăng-ethanol. Vì vậy, tỷ lệ pha trộn ethanol 

cũng như nhiệt độ ban đầu môi chất động cơ nên được điều chỉnh một 

phạm vi để hiệu suất cháy cao nhất có thể đạt được mà không bị cháy 

kích nổ. 

Tốc độ bay hơi của ethanol thấp hơn so với xăng, đặc biệt ở nhiệt 

độ thấp sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sự hình thành hòa khí khi phun nhiên 
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liệu ethanol/xăng. Hỗn hợp không đồng nhất dẫn đến cháy không hoàn 

toàn, làm giảm hiệu suất nhiệt của động cơ và làm tăng khí thải CO, HC 

và bồ hóng. Vì lý do này, quá trình phun, bay hơi của nhiên liệu và sự 

hình thành hòa khí nên được nghiên cứu trong các điều kiện hoạt động 

khác nhau để tổ chức quá trình cháy tối ưu. 

4.4.2. So sánh phun hỗn hợp và phun riêng rẽ trên đường nạp 

Trường hợp phun trên đường nạp 1 phía, các giọt nhiên liệu tập 

trung ở một nửa xilanh khi bay hơi sẽ làm giảm nhiệt độ khí nạp cục bộ. 

Tốc độ bay hơi giảm dần trong thời gian phun và sau đó giảm nhanh khi 

ngừng phun. Trong thời gian phun, tốc độ bay hơi của phun riêng rẽ cao 

hơn so với phun nhiên liệu hỗn hợp dẫn đến nồng độ hơi nhiên liệu khi 

phun riêng rẽ cao hơn vào cuối quá trình nạp. Mặc dù vậy, vào cuối quá 

trình nén, nồng độ hơi nhiên liệu đạt xấp xỉ cùng một giá trị khi phun 

nhiên liệu hỗn hợp và khi phun riêng rẽ. Hơn nữa, vì phần lớn nhiên liệu 

bị bay hơi trong quá trình nạp nên hòa khí khi phun riêng rẽ đồng nhất 

hơn so với phun hỗn hợp. 

Trường hợp phun 2 phía, các giọt nhiên liệu nhanh chóng khuếch 

tán trong toàn bộ không gian xilanh dẫn đến nhiệt độ hòa khí đồng nhất 

hơn. Tốc độ bay hơi trung bình khi phun riêng rẽ và phun hỗn hợp gần 

như bằng nhau trong thời gian phun. Kết quả là, diễn biến nồng độ hơi 

nhiên liệu gần như giống nhau trong quá trình nạp khi cùng quy luật 

phun, nhưng ở cuối quá trình nén, nồng độ hơi nhiên liệu khi phun riêng 

rẽ cao hơn một chút so với phun hỗn hợp. 

Nồng độ hơi nhiên liệu khi PI trên 2 phía cao hơn khoảng 10% so 

với PI trên 1 phía. Trường hợp PI 1 phía, sự truyền nhiệt từ không khí tới 

các giọt nhiên liệu chỉ xảy ra ở một nửa xilanh phía phun nhiên liệu. 

Trong trường hợp PI 2 phía, các giọt nhiên liệu khuếch tán vào một không 

gian rộng hơn của xilanh giúp cải thiện sự truyền nhiệt giữa không khí 
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đến các giọt dẫn đến sự cải thiện tốc độ bay hơi. 

 

 
Hình 4.19: So sánh giữa phun riêng rẽ và phun hỗn hợp trên đường nạp:Tốc 
độ bay hơi và nồng độ hơi nhiên liệu E50 ứng với PI 1 phía (a) và 2 phía (b) 
(n=2000rpm, Tkn=320K, i=60oCA); Phân bố các giọt nhiên liệu và nhiệt độ 
hòa khí ứng với PI E50 hỗn hợp 1 phía (c) và 2 phía (d) ở góc quay 54oCA  

Vị trí đầu vòi phun có tác động không đáng kể đến nồng độ hơi ở 

cuối quá trình nén cho trường hợp GDI-EPI hoặc EDI-GPI, mặc dù tốc 

độ bay hơi cao hơn được quan sát thấy trong trường hợp EDI-GPI trong 

giai đoạn phun (Hình 4.30). Bên cạnh đó, các kết quả trên cho thấy hòa 

khí ứng với trường hợp EPI đồng nhất hơn so với EDI. Kết quả này liên 

quan đến sự suy giảm chất lượng hỗn hợp khi phun chuyển từ PI sang 

chế độ DI. Trường hợp EDI không hiệu quả đối với tính đồng nhất cho 

hòa khí nhưng nó có thể tạo ra hòa khí phân tầng với nồng độ ethanol 
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cao xa so với bugi, do đó có hiệu quả ngăn chặn sự xuất hiện kích nổ. 

Trường hợp GDI kém hiệu quả hơn EDI về giảm thiểu kích nổ. 

 4.4.3. So sánh phun trực tiếp và phun trên đường nạp 

 

 
Hình 4.30: Tốc độ bay hơi và nồng độ hơi nhiên liệu ở vị trí vòi Xj=-10mm (a), 

Xj=0 (b) và Xj=10mm (c) khi DI_Blend và DI_Dual (E25, n=2000rpm, i = 
30oCA); ảnh hưởng của thời điểm phun đến phân bố nồng độ hơi DI hỗn hợp 

vị trí vòi Xj=0 (d) (E35, n=2000rpm) 

KẾT LUẬN 

Luân án đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu tính năng động cơ 

đánh lửa cưỡng bức sử dụng xăng sinh học và đề xuất giải pháp kỹ thuât 

chuyển đổi đông cơ xăng truyền thống thành động cơ sử dụng hỗn hợp 

nhiên liệu xăng-ethanol có khả năng thay đổi tỷ lệ ethanol linh hoạt theo 

điều kiện vận hành và có khả năng tạo hòa khí phân lớp tỷ lệ ethanol 

trong xilanh động cơ. Các kết quả nhận được đó là: 

1. Xác định được tỷ ethanol pha vào xăng RON92 đảm bảo tính 

năng kinh tế, kỹ thuật và phát thải ô nhiễm của động cơ Daewoo 

A16DMS khi sử dụng nhiên liệu hỗn hợp xăng-ethanol tương đương với 
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khi sử dụng xăng RON92 thông thường. Ở chế độ thường xuyên vận 

hành trong khoảng tốc độ từ 1250-4250rpm lần lượt ở các mức tải ứng 

với góc mở bướm ga 10, 30, 50 và 70%THA, tỷ lệ ethanol được giới hạn 

ứng với mỗi tính năng của động cơ Daewoo A16DMS như sau:  

- Động cơ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ ethanol không quá E20 

cho công suất tương đương hoặc giảm không quá 5% so với xăng 

RON92. 

- Động cơ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ ethanol không quá E15 

có suất tiêu hao nhiên liệu có ích tương đương hoặc tăng không quá 5% 

so với xăng RON92. 

- Động cơ sử dụng xăng sinh học E20 phát thải CO giảm đến 90% 

và HC giảm đến 50%, trong khi mức tăng NOx lên đến 60% so với xăng 

RON92. 

2. Xây dựng được mô hình 3D-CFD động cơ Daewoo A16DMS 

mô phỏng bằng phần mềm Ansys-Fluent đáp ứng tốt mục tiêu phân tích 

quá trình phun nhiên liệu, đặc điểm hòa khí và diễn biến quá trình cháy 

trong động cơ phun xăng cho cả trường hợp phun hỗn hợp xăng-ethanol 

và phun riêng rẽ xăng/ethanol. Kết quả mô phỏng từ mô hình cho phép 

đánh giá hiệu quả của phương thức phối trộn xăng/ethanol trước và trong 

quá trình phun, vị trí và thời điểm phun ethanol thông qua qui luật bay 

hơi, đặc điểm hòa khí và diễn biến quá trình cháy trong động cơ. 

3. Đề xuất các giải pháp đồng bộ giải quyết đồng thời mục tiêu 

hoàn thiện bay hơi ethanol trong động cơ phun xăng vận hành với xăng 

sinh học có tỷ lệ ethanol cao, tạo hòa khí phân lớp tỷ lệ ethanol trong 

xilanh động cơ, tăng hiệu suất và giảm phát thải NOx. Cụ thể đó là: 

- Tăng đồng thời lượng nhiên liệu phun và nhiệt độ khí nạp tương 

ứng với tỷ lệ ethanol trong xăng sinh học nhằm cải thiện công suất và 

giảm phát thải NOx cho trường hợp động cơ phun nhiên liệu hỗn hợp 
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xăng-ethanol. 

- Ethanol cần được phun sớm hơn so với xăng và thay đổi linh hoạt 

tỷ lệ ethanol cung cấp theo điều kiện vận hành cho trường hợp động cơ 

phun riêng rẽ. 

- Phun riêng rẽ ethanol trên nhánh nạp đối xứng với nhánh nạp 

phun xăng giúp hình thành hòa khí phân lớp tỷ lệ ethanol cao về 1 phía 

xilanh trong động cơ. 

- Phun xăng trên đường nạp kết hợp với phun ethanol trực tiếp 

giúp ethanol bay hơi tốt khu vực gần thành xilanh, tạo hòa khí có nồng 

độ hơi ethanol cao tập trung gần thành xilanh trong động cơ vào cuối quá 

trình nén. 

HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Hệ thống nhiên liệu phun riêng rẽ xăng/ethanol trên hai nhánh nạp 

đối xứng được đề xuất và phân tích trong luận án là giải pháp khả thi 

nhằm phân lớp ethanol và xăng trên hai nửa xilanh vào cuối quá trình 

nén. Hệ thống phun riêng rẽ xăng/ethanol có thể triển khai trên thực tế 

bằng cách phun xăng tại cửa xupap nạp và phun ethanol tại cửa xupap 

thải. 

Ethanol phun riêng rẽ so với xăng sẽ bay hơi phần lớn gần thành 

xilanh tạo ra hòa khí có trị số octane cao ở khu vực này, là điều kiện cần 

để sử dụng nhiên liệu hỗn hợp xăng-ethanol kết hợp với công nghệ cháy 

tiên tiến HCCI và RCCI trên động cơ đốt trong nhằm giảm kích nổ, tăng 

tỷ số nén, tăng hiệu suất và giảm phát thải NOx. 
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