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Tóm tắt: 

 

Ứng dụng nhiên liệu sinh học trên động cơ đốt trong hiện đang được xem là những hướng 

phát triển chính trong việc giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, giảm phát 

thải ô nhiễm môi trường. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là mô tả quá trình thiết kế, 

chế tạo buồng cháy đẳng tích nhằm phát triển công cụ nghiên cứu mô phỏng sự cháy trong 

động cơ diesel. Bằng việc thay đổi điều kiện môi chất và quá trình phun, ta có thể mô 

phỏng được các ảnh hưởng của áp suất, nhiệt độ, thành phần ô xy (EGR), quá trình hình 

thành và phát triển tia phun, quá trình hòa trộn lên đặc tính quá trình cháy, đặc tính phát 

thải của động cơ. Hệ thống buồng cháy bao gồm cụm buồng cháy, hệ thống tạo hỗn hợp, 

hệ thống khuấy, hệ thống đánh lửa, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống đo và xử lý số liệu. 

Việc thiết kế, chế tạo thành công buồng cháy là cơ sở để thực hiện các cơ bản về sự cháy, 

động cơ và nhiên liệu thay thế tại Việt Nam.      
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Abstract: 

The application of biofuels on internal combustion engine is being considered as one of 

the most important directions in solving dependence on fossil fuel and reducing air 

pollution. The main objective of the research is to describe the design and fabrication of a 

constant-volume combustion vessel. The vessel can simulate environment and condition 

similar to that in a diesel combustion. By changing ambient and injection conditions, the 

vessel can simulate the effects of ambient pressure, ambient temperature, oxygen 

concentration (EGR), spray penetration and development, mixture formation on 

combustion and emission characteristics. The constant-volume vessel includes combustion 

chamber, mixture preparation system, stirrer system, ignition system, fuel injection system 

and data acquisition system. The research on the design and fabrication of a constant-

volume vessel establishes the background for the development of fundamental research on 

combustion, engine, and alternative fuels in Vietnam.   
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