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MỞ ĐẦU 

TÍNH C ẤP THI ẾT CỦA ĐỀ TÀI : Khác với các nước công nghiệp phát 

triển, phương tiện giao thông chính trong các thành phố ở nước ta là xe 

gắn máy hai bánh. Hiện tại, Việt Nam có hơn 30 triệu xe gắn máy đang 

lưu hành và con số này dự báo tiếp tục gia tăng với tốc độ rất lớn trong 

những năm tiếp theo. Ô nhiễm môi trường không khí ở các thành phố 

lớn nước ta do khí thải xe gắn máy gây ra ngày càng trở nên trầm trọng.  

Chính vì thế, đề tài “Nghiên cứu ứng dụng biogas nén cho mô 

tô” của luận án có ý nghĩa to lớn và hết sức cấp thiết. 

MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU: Ngoài mục đích giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường, làm phong phú nguồn nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong, 

luận án còn hướng tới mục đích sử dụng rộng rãi hơn nguồn nhiên liệu 

sinh học thay thế này một cách hiệu quả. 

ĐỐI T ƯỢNG NGHIÊN CỨU: Theo những phân tích trên đây, luận án 

chọn đối tượng nghiên cứu là động cơ xe gắn máy Honda wave α 110cc 

sử dụng nhiên liệu biogas.  

PHẠM VI NGHIÊN C ỨU: Do tính chất hết sức phức tạp của vấn đề 

nghiên cứu, luận án này chỉ giới hạn nghiên cứu những vấn đề sau đây: 

- Nghiên cứu công nghệ lọc và lưu trữ biogas làm nhiên liệu cung 

cấp cho xe gắn máy Honda wave α 110cc ; 

- Nghiên cứu quá trình cung cấp và quá trình cháy của động cơ xe 

gắn máy Honda wave α 110cc sử dụng nhiên liệu biogas nén 

bằng mô hình hóa và thực nghiệm; 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Luận án sử dụng phương pháp nghiên 

cứu lý thuyết và mô hình hóa kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm. 

Nghiên cứu lý thuyết và mô hình hóa: Nghiên cứu quá trình 

cung cấp nhiên liệu biogas nén cho động cơ xe gắn máy Honda wave α 

110cc bằng phương pháp hút qua họng venturi bởi cụm van ba chức 

năng để xác lập đường đặc tính của hệ số tỷ lệ tương đương theo tải của 

động cơ; nghiên cứu mô hình hóa quá trình cháy hỗn hợp biogas-không 

khí trong động cơ xe gắn máy Honda wave α 110cc trên cơ sở so sánh 

giữa mô hình và thực nghiệm.  

Nghiên cứu thực nghiệm: Thực nghiệm đo diễn biến áp suất 

trong buồng cháy của động cơ xe gắn máy Honda wave α 110cc sử dụng 

nhiên liệu xăng RON92 và nhiên liệu biogas nén 85% CH4. Trên cơ sở 

đó luận án xây dựng lý thuyết tương ứng để xác lập mô hình hóa cho 

quá trình cháy.  

Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ TÍNH TH ỰC TI ỄN CỦA ĐỀ TÀI:  

Nghiên cứu liên quan đến hệ thống cung cấp và quá trình cháy 

của động cơ xe gắn máy sử dụng nhiên liệu biogas nén cho đến nay vẫn 

chưa có công trình khoa học nào được công bố. Vì vậy, luận án không 

những có ý nghĩa khoa học mà còn mang tính thực tiễn cao trong tình 

hình nguồn năng lượng hóa thạch có dấu hiệu khủng hoảng, dầu mỏ 

đang cạn kiệt và biến đổi khí hậu ngày một trở nên nghiêm trọng. 

 Bố cục của luận án ngoài phần mở đầu, kết luận và hướng phát 

triển của đề tài, nội dung chính được trình bày trong 5 chương với cấu 

trúc như sau:  

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu khí 

biogas cho động cơ đốt trong.  

Chương 2: Nghiên cứu lý thuyết sử dụng biogas làm nhiên liệu cho xe 

gắn máy Honda wave α 110cc. 

Chương 3: Nghiên cứu tính toán mô phỏng quá trình cháy trong động cơ 

xe gắn máy Honda wave α 110cc sử dụng nhiên liệu biogas. 

Chương 4: Nghiên cứu  thực nghiệm. 

Chương 5: So sánh kết quả mô phỏng với thực nghiệm động cơ xe gắn 

máy Honda wave α 110cc sử dụng biogas nén. 

 



Chương 1 
TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN C ỨU ỨNG DỤNG 
NHIÊN LI ỆU KHÍ BIOGAS CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

1.1. Vấn đề năng lượng và môi trường 

 Trước tình hình nguồn nhiên liệu hóa thạch đang lâm vào khủng 

hoảng vì cạn kiệt và vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở nên ngày một 

trầm trọng, để giảm nồng độ các chất ô nhiễm từ khí xả động cơ của 

phương tiện giao thông cơ giới, đề tài đề xuất giải pháp sử dụng nguồn 

nhiên liệu “sạch” hơn cho xe gắn máy: khí sinh học biogas. 
1.2. Đặc điểm khí sinh học biogas 

 Biogas (khí sinh học) là sản phẩm khí sinh ra từ quá trình phân 

hủy kỵ khí các hợp chất hữu cơ. Thành phần chủ yếu của biogas là khí 

methane (CH4) và khí cacbonic (CO2). Chất thải hữu cơ từ các nguồn 

khác nhau đều có thể sử dụng để sản xuất biogas.  

1.3. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng biogas làm nhiên liệu cho 
động cơ đốt trong 
1.3.1. Tình hình nghiên cứu và sử dụng biogas trên thế giới 

Công nghệ sản xuất biogas làm nhiên liệu cho động cơ được 

phát triển hoàn chỉnh, bao gồm các giai đoạn: nâng cấp biogas đạt tiêu 

chuẩn nhiên liệu động cơ, vận chuyển bằng đường ống, nén, lưu trữ, 

cung cấp cho nhiều mục đích sử dụng được trình bày như hình 1.10. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Hình 1.10: Sơ đồ sản xuất và ứng dụng biogas tại Thụy Điển 

Những nghiên cứu ảnh hưởng đến tính năng kỹ thuật của động 

cơ khi sử dụng biogas làm nhiên liệu thay thế như: Tỷ số nén, góc đánh 

lửa sớm tối ưu, tốc độ cháy của hỗn hợp biogas – không khí, mức độ 

phát thải các chất ô nhiễm, đánh giá công suất khi cải tạo động cơ sang 

sử dụng nhiên liệu biogas...  

Biogas có tốc độ lan tràn màng lửa thấp hơn các loại nhiên liệu 

khí khác. Vì vậy, góc đánh lửa sớm phải tăng để đảm bảo quá trình cháy 

diễn ra hoàn hảo, nâng cao hiệu suất và công suất của động cơ. Jewell 

(1986) cho rằng góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ 25 kW chạy bằng 

biogas chứa 60% methane nằm trong khoảng 330 - 450 trước điểm chết 

trên. Theo Walsh (1986) cho rằng động cơ 55 kW sử dụng biogas tương 

tự có góc đánh lửa sớm tối ưu là 450 trước điểm chết trên. 
1.3.2. Tình hình nghiên cứu và sử dụng biogas ở Việt Nam 

GS.TSKH Bùi Văn Ga và các cộng sự ở Đại học Đà Nẵng đã 

nghiên cứu chuyển đổi động cơ sử dụng nhiên liệu xăng, dầu sang sử 

dụng biogas. Động cơ chạy bằng xăng dầu truyền thống có thể được 

chuyển đổi sang chạy bằng biogas nhờ các bộ phụ kiện chuyển đổi nhiên 

liệu đã mang lại hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và bảo vệ môi trường.  
1.3.3. Tình hình nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu biogas trên xe gắn máy 

Sử dụng khí biogas nén trên xe gắn máy vấp phải khó khăn là 

chứa nhiên liệu áp suất cao. Trường hợp lưu trữ ở trạng thái lỏng thì 

cũng gặp nhiều khó khăn vì phải làm lạnh sâu đến nhiệt độ rất thấp (đến 

-161,50C ở áp suất 1 atm đối với CH4 tinh khiết) và như vậy bình chứa 

phải có cấu tạo với các vỏ bọc kép chân không chi phí rất cao.  

GS.TSKH Bùi Văn Ga và nhóm GATEC của Đại học Đà Nẵng cũng rất 

thành công với bộ phụ kiện GATEC cung cấp biogas cho động cơ tĩnh 

tại và các phương tiện giao thông cơ giới.  

Các tác giả Nguyễn Ngọc Dũng, Trần Đăng Long, Huỳnh Thanh 

Công và cộng sự ở Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh 



đã nghiên cứu phương pháp phun nhiên liệu biogas trên đường nạp và 

đánh giá tính năng của động cơ xe gắn máy trên băng thử. 

Như đã trình bày ở trên, những nghiên cứu ứng dụng biogas 

làm nhiên cho động cơ xe gắn máy lại chưa được nghiên cứu thấu đáo, 

hoặc chỉ dừng lại ở mức đánh giá sơ bộ sự sụt giảm công suất của động 

cơ khi sử dụng loại nhiên liệu này ở phòng thí nghiệm. 

Nhằm giải quyết những vấn đề nêu trên, luận án góp phần xử lý 

3 vấn đề quan trọng để có thể sử dụng biogas làm nhiên liệu cho xe gắn 

máy, đó là (1) nén biogas vào bình chịu áp lực, (2) cung cấp biogas nén 

cho xe gắn máy đảm bảo cho xe hoạt động tối ưu trong mọi điều kiện 

vận hành, (3) tính toán mô phỏng quá trình cháy trong buồng cháy và so 

sánh các thông số chỉ thị cho bởi mô hình và thực nghiệm của động cơ 

xe gắn máy Honda wave α 110cc sử dụng biogas.  

1.4. Kết luận 
 Kết quả nghiên cứu tổng quan về tình hình sử dụng biogas cho 

động cơ đốt trong cho phép rút ra được những kết luận như sau: 
- Việc sử dụng xe gắn máy đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển 

kinh tế chung trong điều kiện xã hội nước ta. Do đó, việc tìm kiếm, ứng 

dụng những nguồn nhiên liệu mới thay thế nguồn nhiên liệu có nguồn 

gốc hoá thạch đang là vấn đề quan tâm hàng đầu. 

-  Nhiên liệu biogas là nguồn năng lượng tái tạo có trữ lượng lớn 

và được sản sinh trong các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con 

người. Tuy vậy, để sử dụng nguồn năng lượng này một cách có hiệu quả 

thì cần phải hoàn thiện công nghệ sản xuất, lọc và lưu trữ biogas để làm 

nhiên liệu cung cấp cho xe gắn máy.  

Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu ứng dụng biogas nén cho mô tô” có 

ý nghĩa khoa học và mang tính thực tiễn cao. Kết quả đề tài sẽ góp phần 

giải quyết triệt để những vấn đề nêu trên. 

Chương 2 

NGHIÊN C ỨU LÝ THUY ẾT SỬ DỤNG BIOGAS LÀM NHIÊN 
LI ỆU CHO XE GẮN MÁY HONDA WAVE αααα 110cc 

2.1. Yêu cầu chất lượng biogas để làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong 

Có thể nâng cấp biogas thành khí thiên nhiên (H2S< 4ppm, 

CH4> 95%, CO2< 2% thể tích, H2O<10-4 kg/mm3, loại bỏ cặn, siloxanes) 

để ứng dụng cho động cơ trên các phương tiện cơ giới. 

2.2. Công nghệ xử lý các tạp chất trong biogas 

Các phương pháp nâng cấp biogas bao gồm: hấp thụ hóa học 

hoặc hấp thụ vật lý bằng các chất lỏng. Phương pháp hấp thụ khí-lỏng có 

thể làm giàu CH4 đến 98%, trong khi đó phương pháp hấp phụ ở áp suất 

cao trên pha rắn có thể làm giàu biogas lên đến 96% CH4. 

2.3. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định hiệu quả xử lý tạp 

chất trong biogas  

1- Bơm nước; 2- Van một chiều; 3- Bể 

nước; 4- Thiết bị đo lưu lượng; 5- Điểm đo 

khí đầu vào; 6- Túi chứa khí biogas sau 

lọc; 7- Điểm đo khí biogas sau lọc; 8- Vòi 

phun nước; 9- Đồng hồ đo áp; 10- Thiết bị 

đo lưu lượng nước; 11- Thân cột lọc; 12- 

Vật liệu đệm; 13- Vòi phun khí đầu vào; 

 
Hình 2.3: Sơ đồ hệ thống lọc biogas bằng tháp nước có vật liệu đệm 

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm bằng tháp nước có vật liệu đệm 

nhằm tăng cường bề mặt tiếp xúc pha giữa biogas với nước, với lưu 

lượng biogas đầu vào là 1,5 m3/h, sau quá trình lọc thu được biogas sạch 

với nồng độ của CH4 lên đến 96,7%, nồng độ CO2 chỉ còn 1,87%, và các 

thành phần khí khác chiếm 1,43%, H2S được hấp thụ gần như hoàn toàn.  



2.4. Công nghệ lưu tr ữ biogas làm nhiên liệu cho các phương 
tiện giao thông cơ giới 

Hình 2.6 giới thiệu biến thiên năng lượng biogas lưu trữ được 

trong bình chứa dung tích 30 lít theo áp suất nén ứng với thành phần 

CH4 trong biogas thay đổi từ 40% đến 80%.  

 
 

Với biogas có XCH4 = 80% thì giá trị giới hạn của Q/W khoảng 

100 (hình 2.7). Vì vậy, hiệu quả kinh tế của việc sử dụng biogas nén trên 

phương tiện giao thông cơ giới là rất rõ rệt.  

2.4.2. Mô phỏng quá trình nén biogas và tách khí CO2 

Hình 2.8. là sơ đồ nén tách CO2 từ biogas hoàn toàn mới đã 

được đề xuất của luận án. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 2.8: Sơ đồ mô phỏng quá trình nén tách CO2 của khí biogas 

Hình 2.6: Biến thiên năng lượng tích lũy 

trong biogas theo áp suất nén 

Hình 2.7: Hiệu quả năng 

lượng sử dụng biogas nén 

Kết quả mô phỏng cho thấy hàm lượng CH4 cao (96,4%), hàm 
lượng CO2 < 2%, H2S ~ 0%, hiệu suất thu hồi CH4 lên đến 94,7%.  

2.4.3. Lưu trữ biogas kiểu hấp thụ 

Sử dụng vật liệu ống nano cacbon để lưu trữ biogas cho phép 
tăng khả năng lưu trữ lên 2,8 – 3 lần ở cùng điều kiện áp suất nén 35 bar. 

2.5. Nghiên cứu quá trình cung cấp nhiên liệu biogas nén cho 
động cơ xe gắn máy honda wave α 110cc 
2.5.1. Hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas nén cho động cơ xe 

gắn máy Honda wave α 110cc 

Hệ thống cung cấp nhiên liệu gồm những cụm chi tiết chính 

như: bình chứa biogas nén (1), van giảm áp (5), cụm van chân không ba 

chức năng (7, 14, 15) được bố trí như hình 2.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.9: Sơ đồ tổng thể hệ thống cung cấp biogas kiểu van chân không 

ba chức năng cho xe gắn máy Honda wave α 110cc 

1- Bình chứa biogas nén; 2- Đồng hồ theo dõi áp suất bình chứa; 3- 

Khóa dòng; 4- Lọc dòng; 5- Cụm van giảm áp; 6- Bộ chia dòng; 7- Van 

công suất; 8- Lỗ cung cấp chính qua họng Venturi; 9- Van làm đậm; 10- 

Họng hút Venturi; 11- Lỗ cung cấp của mạch làm đậm; 12- Trụ ga; 13- 

Lỗ không tải; 14- Van không tải; 15- Mở cưỡng bức van làm đậm; 
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2.5.2. Xây dựng mô hình tính toán cho hệ thống cung cấp biogas 

nén kiểu van ba chức năng cho xe gắn máy Honda wave α 110cc 

Bằng cách thiết lập các phương trình lưu lượng lưu lại trong các 

dung tích Vi, các phương trình lưu lượng cho các phần tử tiết lưu, kết 

hợp với các giả thuyết và điều kiện biên, ta được hệ phương trình vi 

phân áp suất trong các dung tích như sau: 
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Và hệ phương trình vi phân tốc độ dòng trung bình qua các phần tử tiết 

lưu được xác lập như sau: 
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2.6. Mô phỏng quá trình cung cấp nhiên liệu biogas nén kiểu van ba 

chức năng cho động cơ xe gắn máy Honda wave α 110cc 

2.6.1. Xác định các thông số ban đầu 

Tính toán sau đây được thực hiện đối với động cơ Honda Wave 

α 110cc có đường kính xy lanh Dxl = 50mm, với hành trình của piston S 

= 49,5mm, tỉ số nén ε = 9:1. Động cơ có thể làm việc ở tốc độ lớn nhất 

với n = 8000 vòng/phút khi chạy bằng biogas với 85% CH4. 

2.6.2.  Một số kết quả mô phỏng 

Bằng cách giải các hệ phương trình vi phân (2.47) và (2.48) tìm 

quan hệ giữa tỷ lệ tương đương φ của hỗn hợp theo các chế độ tải của 

động cơ hình 2.14.  

Hình 2.14 chỉ ra 3 đường đặc tính của bộ tạo hỗn hợp cho động 

cơ xe gắn máy sử dụng biogas nén đã được tính toán mô phỏng ứng với 

cụm van chân không ba chức năng đều làm việc và phát huy tác dụng. 

 
Hình 2.14: Quan hệ giữa tỷ lệ tương đương hỗn hợp và tải động cơ của 

cụm van chân không ba chức năng cung cấp biogas nén cho xe gắn máy 

Honda wave α 110cc  

Theo đó kí hiệu % là giá trị tính theo (%) của vị trí bướm ga; φ1 

là giá trị hệ số tỷ lệ tương đương do mạch không tải và mạch chính tạo 

nên và có đường đặc tính như hình 2.14 với giá trị hệ số tỷ lệ tương 

đương φ ≈ 1 (φ1 = 1,06 đến 1,12); còn đường đặc tính φ2 ứng với trường 



hợp điều chỉnh vít tiết lưu mạch chính để có giá trị φ < 1 ở vùng tải nhỏ 

nhằm tiết kiệm nhiên liệu (giá trị φ2 = 0,95 đến 1,03).  Đường đặc tính 

φ3 ứng với đường đặc tính mạch chính φ1 (không điều chỉnh vít tiết lưu lỗ 

cung cấp mạch chính) đồng thời có sự làm việc của mạch làm đậm. 

Mạch làm đậm được điều chỉnh để van gia tốc tham gia cung cấp bổ 

sung thêm nhiên liệu; và thời điểm bắt đầu làm việc khi vị trí bướm ga ở 

40% trở lên. Theo đó, đường đặc tính có được hệ số tỷ lệ tương tương 

lớn hơn một rõ rệt (hệ số tỷ lệ tương đương φ có thể đạt đến 1,21). 

2.7. Kết luận 

 Một trong những nguồn năng lượng tái tạo có trữ lượng lớn và 

được sản sinh trong cuộc sống của con người đó là khí sinh học biogas, 

để sử dụng nguồn năng lượng này một cách có hiệu quả thì phải có công 

nghệ lọc và lưu trữ khí biogas hợp lý. Dựa trên các kết quả nghiên cứu 

có thể đưa ra các kết luận như sau: 

 - Việt Nam là nước ở vùng nhiệt đới có cường độ bức xạ mặt 

trời cao và phân bố đều quanh năm, tạo điều kiện thuận lợi phân hủy các 

chất thải từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi là nguồn nguyên liệu rất tốt 

để phát triển nhiên liệu biogas. Chất lượng biogas phụ thuộc vào hàm 

lượng CH4 (chiếm từ 50 %– 70% thể tích) trong biogas. CO2 là tạp chất 

chiếm hàm lượng lớn nhất, sự có mặt của tạp chất này làm giảm nhiệt trị 

của nhiên liệu. H2S là tạp chất gây hại chính có mặt trong biogas vì nó 

gây ăn mòn các chi tiết kim loại và gây ô nhiễm môi trường. 

 - Việc loại bỏ H2S và CO2 phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp 

lọc, vật liệu lọc…tuy nhiên, lựa chọn phương pháp lọc sao cho mang lại 

hiệu quả kinh tế và đảm bảo tính thân thiện với môi trường. Phương 

pháp lọc bằng tháp có vật liệu đệm sử dụng dung môi bằng nước cho kết 

quả đáng tin cậy (ứng với lưu lượng khí đầu vào 1,5 m3/h cho kết quả 

96,7% CH4, 1,87% CO2, thành phần khác chiếm 1,43%, thành phần H2S 

được hấp thụ gần như hoàn toàn) và thuận lợi trong quá trình sử dụng. 

 - Việc lưu trữ biogas trong các bình chứa khí thiên nhiên rất 

thuận lợi cho việc sử dụng trên các phương tiện giao thông cơ giới. 

Năng lượng cần thiết để nén biogas lên áp suất 135 bar chiếm khoảng 

8% năng lượng chứa trong biogas (80% CH4). Mô phỏng cũng chỉ ra 

quá trình nén biogas và tách CO2 thì năng lượng tiêu hao chiếm khoảng 

9% so với năng lượng biogas nén. 

 - Kết quả tính toán mô phỏng cho thấy đặc tính cung cấp của 

hỗn hợp nhiên liệu khí biogas nén cho động cơ xe gắn máy Honda wave 

α 110cc kiểu van chân không ba chức năng với giá trị hệ số tỷ lệ tương 

đương φ ≈ 1. Điều đó một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của việc 

ứng dụng cụm van chân không ba chức năng để cung cấp biogas nén cho 

xe gắn máy. Điều này còn có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc định 

hướng cho thực nghiệm khi cần điều chỉnh lượng cung cấp biogas cho 

xe gắn máy để đạt công suất lớn nhất có thể. 

Chương 3 

NGHIÊN C ỨU TÍNH TOÁN MÔ PH ỎNG QUÁ TRÌNH CHÁY 

TRONG ĐỘNG CƠ XE GẮN MÁY HONDA WAVE α 110cc SỬ 

DỤNG NHIÊN LI ỆU BIOGAS  

3.1. Đặc điểm quá trình cung cấp và cháy của hỗn hợp biogas – 

không khí  

Tỷ số tương đương nhiên liệu – không khí (hay còn gọi là độ 

đậm đặc của hỗn hợp) là một trong những thông số ảnh hưởng đến quá 

trình cháy và được xác định như sau: 

φ = 
( )
( )lt

tt

A/F

A/F
        (3.1) 

Chúng ta có thể xác định được độ đậm đặc của hỗn hợp theo lưu 

lượng không khí, lưu lượng biogas cung cấp vào động cơ. 
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4

O

CH
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Khi cải tạo bộ chế hòa khí chúng ta phải lưu ý đến tỷ lệ không khí 

– nhiên liệu để đảm bảo tính năng động cơ tối ưu.  

Quá trình cháy hỗn hợp nhiên liệu biogas không khí được tổ chức 

hòa trộn trước từ bên ngoài nhằm đạt tính đồng nhất tốt giữa các phần tử 

CH4 và không khí để quá trình lan tràn màng lửa được nhanh chóng, nên 

có thể xem như là quá trình cháy của hỗn hợp hòa trộn trước đồng nhất. 

Tuy vậy, đối với biogas có chứa một số tạp chất chủ yếu là CO2 xen lẫn 

giữa các phần tử CH4 và không khí, ngăn cản sự lan tràn màng lửa, làm 

cho màng lửa không liên tục; cộng với sự cháy rối càng làm cho sự phân 

bố nồng độ CH4 trong hỗn hợp không thật sự đồng nhất, nên có thể xem 

như quá trình cháy hòa trộn trước cục bộ.  

3.2. Lý thuyết quá trình cháy hỗn hợp hòa trộn tr ước đồng nhất 

Tốc độ lan tràn màng lửa rối trong buồng cháy động cơ đánh lửa 

cưỡng bức là một thông số rất quan trọng quyết định tốc độ tiêu thụ hỗn 

hợp. Damkohler đề nghị biểu thức quan hệ giữa tốc độ lan tràn màng lửa 

chảy tầng và chảy rối như sau: 

f f = ν
ε=

u

t

S

S      (3.13) 

Trong đó St, Su lần lượt là tốc độ lan tràn màng lửa trong trường 

hợp chảy rối và chảy tầng; ε là độ khuếch tán rối tổng cộng; ν là độ nhớt 

động học của hỗn hợp khí chưa cháy. 

3.3. Lý thuyết quá trình cháy hòa trộn tr ước cục bộ 

Tốc độ cháy chảy tầng Su là thông số cơ bản trong mô hình hóa 

quá trình cháy và có thể tính toán được nếu biết trước một cách chi tiết 

tốc độ các phản ứng hóa học diễn ra trong quá trình cháy.  

R. Stone, A. Clarke, và B. Beckwith đã tiến hành thí nghiệm xác 

định tốc độ cháy chảy tầng của hỗn hợp nhiên liệu CH4 được làm bẩn 

bởi CO2 và không khí. Iijima và Takeno đề nghị biểu thức tổng quát sau:  

   ( )Plog1TSS 10o,uu β+= α   (3.30) 

Trong đó β = -0,42 - 0,31(φ - 1) 

Trong tính toán mô phỏng sau đây, tốc độ cháy chảy tầng của 

màng lửa hỗn hợp nhiên liệu CH4/CO2/không khí được tính toán dựa vào 

biểu thức 3.30 và thí nghiệm của R. Stone, A. Clarke, và B. Beckwith. 

3.4. Thiết lập mô hình tính toán quá trình cháy của động cơ xe 
gắn máy Honda wave α 110cc  
3.4.1. Thiết lập mô hình tính toán 

Động cơ xe gắn máy Honda wave α 110cc có buồng cháy dạng 

chỏm cầu, đường kính xy lanh 50 mm, hành trình piston 49,5 mm (hình 

3.3). Tỷ số nén là ε = 9:1.  

 
Hình 3.3: Không gian tính toán buồng cháy xe máy Honda wave α 110cc 

Kỹ thuật chia lưới động được áp dụng để thể hiện sự dịch 

chuyển của piston trong xy lanh và được thực hiện trên Workbench của 

ANSYS (hình 3.5). 

 

Hình 3.5: Quá trình chia lưới trong không gian buồng cháy 



3.4.2. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm Fluent 

Trên hình 3.6 giới thiệu biến thiên của trường nồng độ CH4, 

trường nhiệt độ và trường tốc độ hỗn hợp trong buồng cháy ứng với hỗn 

hợp nhiên liệu biogas tính toán M85C15 với không khí. 

 
Hình 3.6: Biến thiên nồng độ trung bình CH4, nhiệt độ và trường tốc độ 

của hỗn hợp trong buồng cháy động cơ ứng với nhiên liệu M85C15 

(85% CH4 với 15% CO2) và tốc độ trục khuỷu n= 3000 v/ph 

3.5. Kết luận 

Những kết quả nghiên cứu trên đây cho phép chúng ta rút ra 

được những kết luận như sau: 

- Mô hình này được phát triển dựa trên mô hình cháy hai khu 

vực của động cơ xăng với các bổ sung về sự thay đổi độ đậm đặc của 

hỗn hợp và tốc độ cháy cơ bản. 

- Mô hình cho phép chúng ta dự báo ảnh hưởng của các yếu tố 

chính (độ đậm đặc của hỗn hợp và góc đánh lửa sớm, tốc độ góc của 

động cơ, thành phần của nhiên liệu) đến biến thiên nồng độ trung bình 

CH4, nhiệt độ và trường tốc độ của hỗn hợp trong buồng cháy động cơ 

xe gắn máy Honda wave α 110cc. 

Chương 4 
NGHIÊN C ỨU THỰC NGHI ỆM  

4.1. Trang thiết bị nghiên cứu 
4.1.1. Xe gắn máy thử nghiệm 

Lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas nén gồm bình chứa 

khí nén, van giảm áp và bộ Gatec 25 lên xe gắn máy thử nghiệm và đưa 

vào băng thử Chassis Dynamometer 20’’. 

4.1.2. Băng thử Chassis Dynamometer 20” 
 Băng thử Chassis Dynamometer 20” có thể xác định được một 

số thông số kỹ thuật của xe như tốc độ, gia tốc và công suất kéo của xe.         

4.2. Hệ thống đo áp suất chỉ thị trong buồng cháy của động cơ  

 Biến thiên áp suất chỉ thị trong xy lanh được ghi nhận bởi cảm 

biến áp suất GU12P và tốc độ động cơ được xác định bởi cảm biến tốc 

độ Encoder 364C như sơ đồ hình 4.4 

 

Hình 4.4: Sơ đồ bố trí thí nghiệm quá trình cháy trong động cơ Honda wave α 110cc 

4.3. Thử nghiệm và đánh giá kết quả  

Kết quả thử nghiệm thể hiện quan hệ giữa áp suất chỉ thị pi trong 

xy lanh theo tốc độ góc trục khuỷu của động cơ (nhận được từ cảm biến 

áp suất và cảm biến tốc độ) hình 4.11. 

Diễn biến thiên áp suất trong buồng cháy động cơ xe gắn máy 

Honda wave α 110cc khi sử dụng nhiên liệu xăng RON92 khá tốt và đạt 



giá trị cực đại pmax ≈ 58 bar sau điểm chết trên khoảng 10 độ góc quay 

trục khuỷu. Trong khi đó, khi sử dụng nhiên liệu biogas 85% CH4, giá trị 

cực đại chỉ đạt pmax ≈ 34,5 bar và kéo dài sau điểm chết trên khoảng 19 

độ góc quay trục khuỷu.  

 
Hình 4.11: Diễn biến áp suất theo góc quay trục khuỷu của động cơ xe 

gắn máy Honda wave α 110cc 

 
Hình 4.12: Đồ thị công chỉ thị chu trình của động cơ xe gắn máy Honda 

wave α 110cc 

Công chu trình sinh ra trong buồng cháy động cơ xe gắn máy 
Honda wave α 110cc sử dụng xăng RON92 là 106,369 Jun/cyc; trong 
khi đó công chu trình sử dụng nhiên liệu biogas nén với 85% CH4 chỉ ra 
là 75,842 Jun/cyc (hình 4.12). 

Trên cơ sở đồ thị công chỉ 
thị, tính toán xác định 
được công suất sinh ra ở 
động cơ xe gắn máy 
Honda wave α 110cc khi 
sử dụng biogas (85% CH4) 
với tốc độ n= 5360 
vòng/phút tương ứng là 
3,388 kW (hình 4.15); 
trong khi công suất sinh ra 
khi dùng xăng RON92 
cũng ở số vòng quay đó 
đạt 4,75 kW. 

4.4. Chạy thử nghiệm xe gắn máy sử dụng biogas nén trên đường 

 Luận án đã tiến hành chạy thử nghiệm xe gắn máy sử dụng 

nhiên liệu biogas (85%CH4) nén vào 2 bình chứa có dung tích 3,5 lít mỗi 

bình ở áp suất 75 bar để chạy thử nghiệm trên đường trường.  

Kết quả thực tế cho thấy tốc độ cực đại xe gắn máy đạt được là 

55 km/h và có thể chạy quãng đường độc lập khoảng 20 km ở tốc độ 

trung bình của xe 40 km/h. Với xe gắn máy này, khi chạy bằng xăng tốc 

độ cực đại đạt được là 80 km/h.  

4.5. Kết luận 

- Nhiên liệu khí biogas hoàn toàn phát huy tốt hiệu quả sử dụng 

năng lượng khi sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong nói chung 

và động cơ xe gắn máy Honda wave α 110cc nói riêng. 

- Khí biogas khi sử dụng làm nhiên liệu cho các phương tiện giao 

thông cơ giới, nhất thiết phải được lọc để đạt độ tinh khiết cần thiết cho 

quá trình cháy trong động cơ đốt trong mà không cần phải thay đổi bất 

kỳ thông số kỹ thuật nào. Tuy vậy, nếu không đạt độ tinh khiết, cần thiết 

phải thay đổi góc đánh lửa sớm tương ứng. 
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Hình 4.15: Biến thiên công suất theo tốc 

độ góc trục khuỷu của động cơ xe gắn 

máy Honda wave α 110cc thực nghiệm 

 



Chương 5 

SO SÁNH KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VỚI TH ỰC NGHI ỆM ĐỘNG CƠ XE 

GẮN MÁY HONDA WAVE α 110CC SỬ DỤNG BIOGAS NÉN 

5.1. So sánh kết quả cho bởi mô phỏng và thực nghiệm 

 Hình 5.1a, 5.1b so sánh kết quả diễn biến áp suất chỉ thị cho bởi 

mô hình và thực nghiệm ở tốc độ động cơ 3000 vòng/phút và 3620 

vòng/phút. Hệ số tốc độ màng lửa cháy rối được chọn là 1,2, 1,3 và 1,5. 

Kết quả cho thấy hệ số màng lửa cháy rối 1,3 phù hợp với thực nghiệm.  

 
a) n=3000 vòng/phút            b) n=3620 vòng/phút 

Hình 5.1: So sánh kết quả biến thiên áp suất chỉ thị cho bởi mô hình và 

thực nghiệm (ϕs=270, 85% CH4, φ=1) ứng với tốc độ góc trục khuỷu 

động cơ n = 3000 v/ph và n =3620 v/ph 

 
         a) n=4070 vòng/phút   b) n=5360 vòng/phút 

Hình 5.2: So sánh kết quả biến thiên áp suất chỉ thị cho bởi mô hình và 
thực nghiệm (ϕs=270, 85% CH4, φ=1) ứng với tốc độ góc trục khuỷu 

động cơ n = 4070 v/ph và n =5360 v/ph 

Từ các kết quả so sánh trên đây, chúng ta có thể kết luận trong 
phạm vi tốc độ động cơ từ 3000 vòng/phút đến 6000 vòng/phút, hệ số 
cháy rối (f f) trong buồng cháy động cơ xe gắn máy Honda wave α 110cc 
chạy bằng biogas nén chứa 85% CH4 khoảng 1,3. Sai số giữa mô hình và 
thực nghiệm khoảng 10% ở vùng tốc độ cao. 

Những kết quả trên đây giúp chúng ta có thể xây dựng mô hình 
mô phỏng đúng đắn theo các điều kiện thực nghiệm. 

5.2. Mô phỏng ảnh hưởng của nhiên liệu đến tính năng kỹ thuật của 

động cơ xe gắn máy Honda wave α 110cc 

Hình 5.4a và hình 5.4b giới thiệu biến thiên đồ thị áp suất chỉ thị 

và đồ thị công chỉ thị theo độ đậm đặc của hỗn hợp φ. 

 
Hình 5.4: Ảnh hưởng của độ đậm đặc hỗn hợp đến đồ thị áp suất chỉ thị 

và công chỉ thị (n=3000 vòng/phút, ϕs=30°, 80% CH4) 

5.3. Mô phỏng ảnh hưởng của thông số kết cấu và vận hành đến tính 

năng kỹ thuật của động cơ xe gắn máy wave α 110cc 

5.3.1. Ảnh hưởng góc đánh lửa sớm 

Khi tăng góc đánh lửa sớm, áp suất cực đại và nhiệt độ cực đại 

tăng theo, tuy nhiên công chỉ thị của động cơ không tăng tỷ lệ với áp 

suất hay nhiệt độ cực đại (hình 5.17 và hình 5.18). 
 



 

 
 

 

 

Góc đánh lửa sớm tối ưu 

đối với động cơ xe Honda wave α 

110cc khi chạy bằng nhiên liệu 

biogas nén biến thiên từ 20 độ đến 

35 độ, khi tốc độ động cơ biến thiên 

từ 3000 vòng/phút đến 8000 

vòng/phút (hình 5.23). 
 

5.3.2. Ảnh hưởng tốc độ động cơ 

Sự khác biệt về tốc độ cháy 

khi thay đổi tốc độ động cơ ở một 

góc đánh lửa sớm cho trước thể 

hiện rõ trên đồ thị biến thiên áp suất 

và nhiệt độ trung bình trong buồng 

cháy theo góc quay trục khuỷu 

(hình 5.25). 
 
 

Hình 5.17: Ảnh hưởng góc đánh 

lửa sớm đến đồ thị áp suất chỉ thị 

(n=3000 vòng/phút, φ=1,39) 
 

Hình 5.18: Ảnh hưởng góc đánh lửa 

sớm đến biến thiên nhiệt độ trung bình 

của hỗn hợp (n=3000 vòng/phút, φ=1,39) 

Hình 5.23: Biến thiên góc đánh lửa 

sớm tối ưu theo tốc độ góc động cơ 

 

Hình 5.25: Biến thiên áp suất chỉ thị 

theo góc quay trục khuỷu ứng với các 

tốc độ khác nhau của động cơ (φs=300) 

5.4. Kết luận 

- Khi chuyển động cơ xe gắn máy wave α 110cc sang chạy bằng 

biogas nén và không cải tạo buồng cháy thì hệ số cháy rối f f có thể chọn 

bằng 1,3 đối với nhiên liệu chứa 85% CH4 và động cơ hoạt động trong 

phạm vi tốc độ trung bình từ 3000 vòng/phút đến 6000 vòng/phút.  

- Khi động cơ chạy với nhiên liệu biogas chứa 85% thể tích 

methane, góc đánh lửa sớm tối ưu dao động từ 20 đến 35 độ khi tốc độ 

động cơ thay đổi từ 3000 vòng/phút đến 8000 vòng/phút.  

KẾT LU ẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN  

Sử dụng biogas làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong là một 

trong những giải pháp phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với Vi ệt 

Nam nơi có đến 80% dân số sống ở vùng nông thôn. 

Sử dụng biogas càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta có thể chế 

biến chúng để có thể cung cấp cho phương tiện giao thông cơ giới, trong 

đó xe gắn máy là phương tiện giao thông cá nhân chính ở nước ta hiện 

nay.  

Đề tài này góp phần xử lý 3 vấn đề quan trọng để có thể sử dụng 

biogas làm nhiên liệu cho xe gắn máy, đó là (1) nén biogas vào bình 

chịu áp lực, (2) cung cấp biogas nén cho xe gắn máy đảm bảo cho xe 

hoạt động tối ưu trong mọi điều kiện vận hành và (3) xác định hệ số 

cháy rối f f trong buồng cháy động cơ xe gắn máy Honda wave α 110cc 

sử dụng biogas nén. 

Kết quả nghiên cứu của luận án cho phép chúng ta rút ra được 

những kết luận sau đây. 

Kết luận chung: 

•  Việc lọc tạp chất trong biogas phụ thuộc vào yêu cầu và quy mô 

sử dụng của nhiên liệu khí. Đối với quy mô nhỏ thì phương pháp 



lọc đơn giản sử dụng tháp có vật liệu đệm với chất hấp thụ bằng 

nước cho kết quả đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu khí sử dụng cho 

các phương tiện giao thông cơ giới. Khi dùng dung dịch NaOH 

20% để lọc, ta có thể loại trừ hoàn toàn H2S và nâng cao hàm 

lượng CH4 trong biogas lên đến 97% CH4. Đối với những trạm 

cấp biogas lớn, ta có thể kết hợp loại trừ H2S bằng các phương 

pháp lọc hấp phụ, hấp thụ truyền thống và phương pháp loại trừ 

CO2 bằng nén tách ở áp suất cao. 

•  Hệ thống cung cấp biogas nén cho xe gắn máy bao gồm bình 

chứa biogas áp suất cao, van giảm áp, bộ phụ kiện tạo hỗn hợp. 

Có thể sử dụng bình chứa khí thiên nhiên nén dung tích 3,5 lít 

nén chịu được áp suất 200 bar để lưu trữ nhiên liệu trên xe gắn 

máy biogas. Mặt khác có thể điều chỉnh bộ phụ kiện cung cấp 

LPG cho xe gắn máy gồm 3 van chức năng (GATEC 25): van 

không tải, van cấp ga chính và van gia tốc để cung cấp biogas 

nén cho xe máy. Kết quả thí nghiệm cho thấy nếu sử dụng 2 

bình 3,5 lít chứa biogas nén có 85% CH4 ở áp suất nén 75 bar thì 

xe gắn máy có thể chạy quãng đường độc lập 20 km ở tốc độ 

trung bình của xe 40 km/h.  

•  Tốc độ cháy của biogas thấp hơn tốc độ cháy của nhiên liệu lỏng 

truyền thống. Vì vậy khi chuyển xe gắn máy sang chạy bằng 

biogas nén chúng ta phải tăng góc đánh lửa để đảm bảo động cơ 

có thể chạy được ở tốc độ cao. Biogas càng nghèo thì góc đánh 

lửa sớm tối ưu càng lớn. Kết quả nghiên cứu của luận án cho 

thấy khi động cơ chạy bằng biogas chứa 85% CH4 ở vùng tốc độ 

3000 vòng/phút thì góc đánh lửa sớm tối ưu là 20 độ. 

•  Khi chuyển sang chạy bằng biogas nén, áp suất chỉ thị cực đại 

cũng như công chu trình giảm so với khi chạy bằng xăng. Thực 

nghiệm cho thấy khi động cơ khi sử dụng nhiên liệu xăng 

RON92 thì áp suất cực đại pmax ≈ 58 bar sau điểm chết trên 

khoảng 10 độ góc quay trục khuỷu và công chu trình là 106,369 

Jun/cyc còn khi chạy bằng nhiên liệu biogas nén có thành phần 

85% CH4  áp suất cực đại đạt 34,5 bar, ở góc quay trục khuỷu 19 

độ sau điểm chết trên và công chu trình là 75,842 Jun/cyc tức là 

khoảng 71,3% so với xăng thị trường RON92. 

• Tốc độ cháy chảy tầng của hỗn hợp biogas-không khí có thể sử 

dụng các công thức tính thực nghiệm của Iijima và Takeno. Khi 

chuyển động cơ xe gắn máy wave α 110cc sang chạy bằng 

biogas nén và không cải tạo buồng cháy thì hệ số cháy rối f f có 

thể chọn bằng 1,3 đối với nhiên liệu chứa 85% CH4 và động cơ 

hoạt động trong phạm vi tốc độ trung bình từ 3000 vòng/phút 

đến 6000 vòng/phút. Trong trường hợp này kết quả tính toán 

theo mô phỏng với phần mềm Fluent phù hợp với kết quả thí 

nghiệm trên băng thử xe gắn máy AVL. 

Hướng phát triển 

 Để hoàn thiện cơ sở lý thuyết và thực nghiệm của động cơ xe 

gắn máy sử dụng nhiên liệu biogas nén cần tiếp tục nghiên cứu chuyên 

sâu những vấn đề sau: 

• Nghiên cứu phát triển công nghệ lọc và nén lưu trữ biogas 

bằng các vật liệu có cấu trúc nano để hấp thụ CH4 làm 

giảm thể tích bình chứa khi bố trí trên xe gắn máy để 

thuận lợi hơn khi sử dụng. 

• Nghiên cứu bố trí các bình chứa biogas nén trên xe gắn 

máy thuận lợi và đảm bảo an toàn khi sử dụng. 

• Nghiên cứu ảnh hưởng của biogas nén đến tuổi thọ động 

cơ xe gắn máy. 
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