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Tóm tắt: 

Bộ thu hồi nhiệt từ khí thải của động cơ lưỡng nhiên liệu là một hệ thống trao đổi nhiệt. Bên 
trong bộ thu hồi nhiệt được thiết kế với nhiều lớp vảy bố trí đều nhau, tạo góc lệch 60 độ để tập 
trung làm xoáy dòng khí thải cũng như có thể lưu trữ được lượng nhiệt lớn nhất nhằm tiết kiệm 
năng lượng. Kết quả phân tích sau khi thực hiện thí nghiệm từ bộ thu hồi nhiệt, rõ ràng thấy rằng 
quá trình thu hồi nhiệt thải chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhiệt độ từ khí thải. Năng lượng nhiệt và 
khả năng truyền nhiệt trong toàn hệ thống trong quá trình gia nhiệt để lưu trữ có tính hiệu quả 
cao. Cuối cùng, tốc độ của động cơ và lưu lượng nước được điều khiển bên trong bộ thu hồi 
nhiệt ảnh hưởng đáng kể đến nhiệt lượng cũng như sự chênh lệch nhiệt độ của cả nước được gia 
nhiệt và nhiệt khí thải sau khi ra khỏi động cơ. 
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Abstract: 

A waste-heat recovery model with a duel-fuel engine is a heat exchanger system. The inside of 
the heat recovery is designed with multiple flaky layers that are  arranged evenly  with  60-
degree angle to create the exhaust vortex flow as well as store the largest amount  of  heat  for  
saving  energy.  The  obtained  results  from  the analysis of the heat covery after carrying out 
show that the storage process is significantly influenced by the  exhaust  air temperature. 
Perfomance thermal energy and heat transfer capability of the entire system in the heating 
process for hydrogen fuel storage has high efficiency. Finally, engine speed and water flow 
going inside the heat recovery  greatly  affect  the  heat  rate  gained  as  well  as  the temperature 
difference of water flow and exhaust gases. 
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