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MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  

Hiện nay, sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng 

cuộc sống ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung đang tồn 

tại nhiều vấn đề cần được giải quyết trong chiến lược phát triển đó. 

Trong đó nổi cổm lên là năng lượng và môi trường, chính sách năng 

lượng và môi trường luôn được đặt lên hàng đầu của mỗi quốc gia 

trong chiến lược phát triển đất nước; Việt Nam cũng nằm trong tình 

hình chung của thế giới. Đó là sự cạn kiệt về năng lượng (xăng, dầu, 

khí đốt ...) và sự ô nhiễm môi trường. 

Bên cạnh đó, ô nhiễm môi trường đang là mối quan tâm hàng 

đầu của nhân loại. Trong đó, ngành giao thông vận tải là nguồn gây ô 

nhiễm đáng kể do khí xả của động cơ cũng như tiếng ồn. Hiện nay, 

theo thống kê thì nhiên liệu mà các phương tiện giao thông tiêu thụ chỉ 

chiếm 1/3 năng lượng toàn cầu nhưng thải vào môi trường một lượng 

khí độc chiếm 70% lượng khí thải. Sự khan hiếm của nhiên liệu hóa 

thạch bên cạnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tăng dẫn đến vấn đề kém 

chất lượng của xăng dầu tăng và kết cấu, công nghệ lạc hậu của động 

cơ ô tô khiến cho môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng hơn. 

Để đối phó tình hình đó, việc nghiên cứu tìm ra các dạng nhiên 

liệu khác thay thế từng phần đi đến thay thế hoàn toàn nguồn nhiên 

liệu hoá thạch sẽ cạn kiệt trong tương lai và thân thiện với môi 

trường do động cơ đốt trong gây ra là một vấn đề cấp bách và quan 

trọng. 

Dầu diesel sinh học thân thiện với môi trường do hàm lượng 

lưu huỳnh thấp có thể chiết xuất được từ hạt cây Jatropha (cây Cọc 

rào), một loại thực vật mọc hoang ở các tỉnh phía Bắc nước ta. 
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Vì các lý do nêu trên tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng 

tỷ lệ phối trộn Jatropha – Diesel đến sự hình thành bồ hóng trong khí 

thải” là đúng với xu thế phát triển của thời đại. Nhằm góp phần vào 

xu hướng chung trên thế giới và Việt Nam nói riêng trong việc tìm 

nguồn nhiên liệu thay thế, giải quyết vấn đề sự cạn kiệt về năng 

lượng (xăng, dầu, khí đốt.vv...) và ô nhiễm môi trường. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU   

Đề tài tập trung nghiên cứu khả năng sử dụng biodiesel có 

nguồn gốc từ hạt Jatropha với các tỉ lệ thể tích 5%, 10%, 15% trên 

động cơ thí nghiệm nhằm phân tích đánh giá đến tính năng kỹ thuật 

và nồng độ ô nhiễm của động cơ so với nhiên liệu thuần túy.    

3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

+ Đối tƣợng nghiên cứu 

Hỗn hợp nhiên liệu Jatropha – Diesel và động cơ Vikyno 

EV2600 

+ Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn 

Jatropha – Diesel đến sự hình thành bồ hóng trong khí thải. 

4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Kết hợp phương pháp nghiên cứu lý thuyết với nghiên cứu 

thực nghiệm;  

- Phân tích đánh giá kết quả thực nghiệm để đánh giá ảnh 

hưởng của tỷ lệ phối trộn hỗn hợp nhiên liệu Jatropha – Diesel đến sự 

hình thành bồ hóng. 

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ TÍNH THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

Đa dạng hoá nguồn nhiên liệu sử dụng cho các loại động cơ 

đốt trong và thân thiện với môi trường khi sử dụng hỗn hợp nhiên 

liệu Jatropha – Diesel 
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6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được trình bày trong 

04 chương với cấu trúc như sau:  

Chương 1. Tổng quan về tình tình nghiên cứu 

Chương 2. Cơ sở lý thuyết 

Chương 3. Nghiên cứu thực nghiệm 

Chương 4. phân tích đánh giá kết quả  

Kết luận và kiến ngh  
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CHƢƠNG 1  

TỔNG QUAN 

 

1.1. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ NGUỒN NHIÊN LIỆU HÓA 

THẠCH 

1.1.1. Vấn đề ô nhiễm môi trƣờng do nguồn năng lƣợng 

hóa thạch gây ra 

1.1.2. Tác động của biến đổi khí hậu  

1.2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ TRÊN 

THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

1.2.1. Tình hình sử dụng nhiên liệu thay thế trên thế giới : 

Th  trường Biodiesel của thế giới ước tính sẽ đạt con số 37 tỷ 

gallon-tương đương 140 tỷ lít vào năm 2016, tốc độ tăng trưởng hàng 

năm đạt 42%. EU sẽ tiếp tục là th  trường biodiesel lớn nhất trong 

thập kỷ này, theo sau đó là th  trường của Hoa Kỳ. Ngoài ra, ở Ấn Độ 

dự kiến thay thế 50% nhiên liệu dầu mỏ vào năm 2030. 

Tại Việt Nam, Petro Việt Nam đã có kế hoạch đưa 10% Bio-

Diesel (B10) vào thành phần diesel để lưu thông trên th  trường. 

1.2.2. Tình hình sử dụng nhiên liệu thay thế ở Việt Nam 

Theo đề ngh  của Bộ Công nghiệp và Văn phòng Công ty 

Sojitz tại Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2005, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, với tư cách là cơ quan đầu mối của Chính phủ Việt Nam 

tham gia và thực hiện Ngh  đ nh thư Kyoto đã xác nhận dự án PIN 

phát triển dầu diesel sinh học theo cơ chế phát triển sạch (CDM) tại 

tỉnh Bình Đ nh. 

Từ tháng 8/2006, hệ thống thiết b  sản xuất nhiên liệu Diesel 

sinh học từ dầu ăn phế thải với công suất 2 tấn/ngày đã được triển 

khai tại công ty Phú Xương, quận Thủ Đức, Tp.HCM. Dự án này có 
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nguồn vốn đầu tư khoảng 9,69 tỷ đồng, trong đó có 1,5 tỷ đồng vay 

từ ngân sách Nhà nước. 

1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU 

JATROPHA CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

Phát hiện quan trọng nhất từ Jatropha là lấy hạt làm nguyên 

liệu sản xuất dầu Diesel sinh học. Hạt Jatropha có hàm lượng dầu trên 

30%, từ hạt ép ra dầu thô. Mặc dầu Diesel sinh học được sản xuất từ 

nhiều loại nguyên liệu: cải dầu, hướng dương, đậu tương, dầu cọ, mỡ 

động vật…, nhưng sản xuất từ Jatropha vẫn có giá thành rẻ nhất, 

chất lượng tốt, tương đương với dầu Diesel hóa thạch truyền 

thống. 

1.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Thông qua việc nghiên cứu tổng quan ta thấy rằng: việc sử 

dụng nhiên liệu truyền thống hiện nay đang được khuyến khích 

chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch (mới) nhằm giải quyết tình 

hình nhiên liệu, ô nhiễm môi trường, hai vấn đề được quan tâm lớn 

nhất hiện nay trên thế giới. Góp phần nghiên cứu về vấn đề này, tôi 

đã quyết đ nh chọn đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng tỉ lệ phối trộn 

Jatropha – diesel đến sự hình thành bồ hóng trong khí thải”. 
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CHƢƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

 

Để có luận chứng khoa học trong việc đánh giá các tính năng 

kinh tế kỹ thuật của động cơ sử dụng nhiên liệu biodiesel thì cần thiết 

phải nghiên cứu lý thuyết về các tính chất lý hóa của các thành phần 

nhiên liệu và xây dựng các đặc tính. Đây là nền tảng khoa học trong 

việc xây dựng các bài thực nghiệm 

2.1. LÝ THUYẾT VỀ CƠ CHẾ HÌNH THÀNH CÁC CHẤT Ô 

NHIỄM TRONG KHÍ THẢI ĐỘNG CƠ DIESEL 

2.1.1. Cơ chế hình thành COx 

2.1.2. Cơ chế hình thành hydrocarbure  HC  

2.1.3. Cơ chế hình thành bồ hóng  

2.2. CÁC TÍNH CHẤT CỦA DẦU THỰC VẬT 

2.2.1. Đặc điểm, tính chất hóa, lý của Biodiesel tổng hợp 

Bảng 2.1. So sánh tính chất của nhiên liệu biodiesel với diesel 

Các chỉ tiêu Biodiesel Diesel 

Tỷ trọng 0,87 – 0,89 0,81 – 0,89 

Độ nhớt động học ở 40
o
C, cSt 3,7 – 5,8 1,9 – 4,1 

Tr  số xetan 46 – 70 40 – 55 

Nhiệt tr  kJ/kg 37000 43800 

Hàm lượng lưu huỳnh, % kh/lg 0 – 0,0024 0,5 

Nhiệt độ vẫn đục, 
o
C -11 – 16 - 

Điểm rót, 
o
C 60 – 135 8,6 
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2.2.2. Tính chất nhiên liệu Jatropha 

Bảng 2.2. Kết quả phân tích mẫu nhiên liệu Jatropha 

 

 

2.3. PHƢƠNG PHÁP PHA CHẾ DẦU JATROPHA – DIESEL 

2.3.1. Yêu cầu  

2.3.2. Phƣơng pháp pha chế dầu Jatropha – Diesel:  

Trong phạm vi đề tài để có được hỗn hợp nhiên liệu đồng đều 

tôi sử dụng phương pháp pha trộn thủ công, dầu Jatropha và dầu 

Diesel theo tỷ lệ đã chọn. 

2.4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ 

2.4.1. Cơ sở lý thuyết xây dựng đặc tính tốc độ động cơ 

Muốn phân tích đặc tính của động cơ cần lập mối quan hệ toán 

học giữa các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ như công suất có 

ích Ne, mô men có ích Me, áp suất có ích trung bình pe, suất tiêu hao 
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nhiên liệu có ích ge, lưu lượng nhiên liệu Gnl với các thông số của chu 

trình như: i, m,  … 

2.4.2. Đặc tính tốc độ 

 

Hình 2.2. Đặc tính tốc độ động cơ diesel 

1- Đặc tính ngoài tuyệt đối; 2- Đặc tính nhả khói đen; 3- Đặc tính ngoài. 

2.5. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2  

Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết về nhiên liệu Biodiesel  

(dầu Jatropha) cũng như sự hình thành các chất ô nhiễm có trong khí 

thải động cơ khi sử dụng nhiên liệu giúp hiểu sâu hơn các quá trình 

hình thành các chất ô nhiễm khi sử dụng hỗn hợp Biodiesel-Diesel. 

Ngoài ra, ảnh hưởng của đăc tính động cơ (cơ bản là moment và tiêu 

hao nhiệt lượng) sẽ là các thông số giúp tác giả có thê phân tích 

khách quan hơn. 

Việc đánh giá các chỉ tiêu về tính năng kinh tế kỹ thuật của 

động cơ diesel trong thực nghiệm được thông qua các đại lượng công 

suất, momen, tiêu hao nhiên liệu và các đại lượng tương đương khác.  

Vì vậy cơ sở lý thuyết của chương là nền tảng, là cơ sở khoa 

học không những dẫn đường cho việc tổ chức thực hành thí nghiệm ở 

chương 03 mà còn cho phép phân tích đánh giá một cách khoa học 

các kết quả nhận được trên băng thử. 
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CHƢƠNG 3 

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

 

Mục đích của chương này là xây dựng được bộ số liệu về nồng 

độ các chất thải ô nhiễm và xây dựng được đường đặc tính tốc độ của 

động cơ thí nghiệm ứng với nhiều loại nhiên liệu khác nhau. Chuẩn 

b  được các dữ liệu tập trung cho quá trình phân tích, đánh giá và 

nhận xét trong chương tiếp theo. 

3.1. GIỚI THIỆU THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 

3.1.1. Băng thử Froude 

a. Cấu tạo băng thử thủy lực FROUDE 

Băng thử thủy lực FROUDE dùng để đo công suất động cơ có 

công suất đo từ 0 ÷ 200 mã lực. 

 

Hình 3.1. Cấu tạo băng thử thủy lực FROUDE 

1.Ống nước ra; 2.Ống nước vào; 3.Van chỉnh lượng nước vào; 

4,11.Mặt bích nối trục các đăng; 5.Ổ đỡ trục; 6.Van điều chỉnh áp 

lực nước; 7.Đồng hồ đo khối lượng; 8.Cánh rôto;  

9.Cánh stato (Điều chỉnh tải); 10.Đối trọng; 12.Chân đế. 

b. C c c   bi n g n t  n băng thử thủy lực FROUDE 

- Cảm biến tốc độ động cơ 

- Cảm biến lực  Loadcell  
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3.1.2. Lắp đặt băng thử và động cơ 

 

Hình 3.2. Bố trí lắp đặt băng thử FROUDE và 

 động cơ Vikyno EV2600 

1.Nền xưởng; 2.Bộ khung đế; 3.Đế băng thử; 4.Băng thử thủy lực; 

5.Trục các đăng; 6.Động cơ; 7.Chân trụ tăng đơ; 

 8.Chân trượt trên bộ khung đế. 

3.1.3. Lắp đặt các thiết bị đo lƣờng, cảm biến và thiết bị kết 

nối để truy xuất tín hiệu đến máy tính 

a. L p đặt enco de  t  n băng thử 

b. L p đặt loadcell t  n băng thử 

 

Hình 3.3. Sơ đồ đấu dây loadcell 

3.1.4. Động cơ Vikyno EV2    

 

Hình 3.4. Động cơ Vikyno EV2600 NB 
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3.1.5. Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu 733 

AVL 733S là thiết b  đo tiêu hao nhiên liệu và điều hòa nhiệt độ 

nhiên liệu ở thể lỏng 

3.1.6. Thiết bị Opus 40 

Thiết b  Opus 40 là thiết b  phân tích thành phần các chất ô 

nhiễm có trong khí thải động cơ. Những thành phần khí thải đo được 

bao gồm: HC, CO, CO2, O2, NOx. 

 

Hình 3.5. Thiết bị Opus 40 

3.1.7. Thiết bị AVL DiSmoke 4000 Diesel Tester 

AVL DiSmoke 4000 Diesel Tester phân tích % bồ hóng trong 

thành phần khí thải. Thông qua giá tr  OPAC [%]. Hiển th  tốc độ 

động cơ và nhiệt độ dầu bôi trơn thông qua các loại cảm biến gắn vào 

động cơ của thiết b . 

 

Hình 3.6. Thiết bị AVL DiSmoke 4000 Diesel Tester 

 3.1.8. Phần mềm Labview 
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3.2. QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM TRÊN BĂNG THỬ 

FROUDE 

+ Chạy thử nghiệm động cơ Vikyno EV2600  

Quy trình thực nghiệm dựa trên nội dung, mục tiêu và yêu cầu 

của đề tài. Trong đề tài này, tôi thực nghiệm đo đạc các chỉ tiêu đánh 

giá tính năng kỹ thuật và nồng độ ô nhiễm của động cơ khi sử dụng 

các loại hỗn hợp Bio5, Bio10, Bio15. 

+ Trình tự thực nghiệm 

Thực nghiệm được tiến hành qua 04 giai đoạn chính: chạy 

bằng nhiên liệu DO, Bio 5, Bio 10 và Bio 15%. 

Để tiến hành so sánh và đánh giá tính phát thải của động cơ thí 

nghiệm Vikyno EV2600 khi sử dụng các loại nhiên liệu DO, B5, B10 

và B15 cần đặt ra một số điều kiện giới hạn của thực nghiệm. 

3.3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

Dựa vào các bước trong quy trình thực nghiệm, tiến hành chạy 

thử nghiệm từng giai đoạn một và đo các thông số theo mục tiêu của 

đề tài: 

3.3.1. Xây dựng đƣờng đặc tính tốc độ động cơ với nhiên 

liệu diesel truyền thống 

Ở ch  độ 30% vị t í thanh  ăng 

Kết quả thực nghiệm xây dựng đặc tính tải động cơ Vikyno 

EV2600 sử dụng nhiên liệu diesel DO ở tốc độ 1200 rpm được trình 

bày ở bảng 3.1. Động cơ thí nghiệm đã được tháo bỏ bộ điều tốc nên 

quá trình thí nghiệm theo đặc tính tốc độ thu được các kết quả như 

sau: Bảng kết quả thí nghiệm động cơ khi sử dụng nhiên liệu Diesel ở 

30% v  trí thanh răng. 
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Bảng 3.1. Số liệu thực nghiệm nhiên liệu diesel DO-30%  

vị trí thanh răng 

n[rpm] P[kW] M[N.m] ge[g/kW.h] Q[KJ/KW.h] 

1200 3.77 29.67 231.64 9992.51 

1400 5.31 35.91 193.82 8361.19 

1600 5.45 32.21 216.07 9320.65 

1800 6.58 34.59 223.22 9629.09 

2000 7.38 34.84 223.26 9631.10 

2200 7.41 32.00 259.73 11204.15 

Thông qua đồ th  đặc tính tốc độ động cơ, công suất và 

moment động cơ sinh ra lớn hơn so với các nhiên liệu còn lại. Ngoài 

ra, trong quá trình thí nghiệm, động cơ làm việc ổn đ nh hơn, tiêu hao 

nhiên liệu thấp nhất tại tốc độ 1400rpm tương ưng với moment động 

cơ sinh ra là lớn nhất 

 

Hình 3.7. Đồ thị đặc tính tốc độ động cơ ở 30% vị trí thanh răng khi 

sử dụng nhiên liệu Diesel 



14 

3.3.2. Xây dựng đƣờng đặc tính tốc độ động cơ với nhiên 

liệu Biodiesel B5 

Ở ch  độ  30% vị t í thanh  ăng 

Bảng 3.2. Số liệu thực nghiệm nhiên liệu diesel Bio5% - 30% 

vị trí thanh răng 

n[rpm] P[kW] M[N.m] ge[g/kW.h] Q[KJ/KW.h] 

1200 2.35 18.52 351.78 14959.17 

1400 2.96 23.29 324.15 13784.24 

1600 5.17 30.57 251.55 10696.76 

1800 4.16 21.69 349.75 14872.75 

2000 5.90 27.37 271.75 11556.14 

2200 6.25 26.85 284.78 12110.22 

 

 

Hình 3.8. Đồ thị đặc tính tốc độ động cơ ở 30% vị trí thanh răng khi 

sử dụng nhiên liệu Bio5% 
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3.3.3.  Xây dựng đƣờng đặc tính tốc độ động cơ với nhiên 

liệu Biodiesel B10 

a. Ở ch  độ 30% vị t í thanh  ăng 

Bảng 3.3. Số liệu thực nghiệm nhiên liệu diesel Bio10% - 30% 

vị trí thanh răng 

n[rpm] P[kW] M[N.m] ge[g/kW.h] Q[KJ/KW.h] 

1200 3.35 26.03 292.76 12359.60 

1400 4.10 27.21 47.33 1998.17 

1600 4.56 26.92 247.50 10448.81 

1800 3.88 20.15 372.35 15719.64 

2000 8.53 40.63 230.78 9742.72 

2200 5.92 25.71 273.71 11555.30 

Thông qua đồ th  ta thấy rằng, ở tốc độ 1800-2000rpm, động 

cơ làm việc kém ổn đ nh hơn, do đó moment sinh ra có bước nhảy 

lớn. Mặc dầu vậy, tiêu hao nhiên liệu của động cơ vẫn ở mức cao 

thấp hơn so với khi động cơ sử dụng nhiên liệu Bio5%. 

 

Hình 3.9. Đồ thị đặc tính tốc độ động cơ ở 30% vị trí thanh răng 

 khi sử dụng nhiên liệu Bio10% 
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3.3.4. Xây dựng đƣờng đặc tính tốc độ động cơ với nhiên liệu 

Biodiesel B15 

a. Ở ch  độ 30% vị t í thanh  ăng 

Bảng 3.4. Số liệu thực nghiệm nhiên liệu diesel Bio15% - 30% 

vị trí thanh răng 

n[rpm] P[kW] M[N.m] ge[g/kW.h] Q[KJ/KW.h] 

1200 2.77 21.24 247.75 10383.47 

1400 3.79 25.49 246.94 10349.48 

1600 4.73 28.11 240.38 10074.55 

1800 5.36 29.13 243.68 10212.70 

2000 6.42 30.32 253.86 10639.48 

2200 5.68 24.67 290.03 12155.27 

 

 

Hình 3.10. Đồ thị đặc tính tốc độ động cơ ở 30% vị trí thanh răng khi 

sử dụng nhiên liệu Bio15% 

3.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Chương 3 đã nêu đầy đủ quá trình chuẩn b  thí nghiệm và thí 

nghiệm, thu thập số liệu thí nghiệm, xây dựng được đặc tính tốc độ 

động cơ thông qua mối quan hệ giữa moment, công suất và tiêu hao 

nhiên liệu so với tốc độ động cơ ở các mức tải khác nhau. 
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CHƢƠNG 4 

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

 

4.1. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 

4.1.4. Ở chế độ  30% vị trí thanh răng 

a. Tiêu hao nhiệt lượng ở 30% vị t í thanh  ăng 

Thông qua công suất động cơ phát ra và lượng tiêu hao nhiệt 

lượng chúng ta có thể nắm được quá trình cháy trong động cơ. Qua 

đó, thể hiện phần lớn nguyên nhân hình thành các chất phát thải gây 

ô nhiễm. 

 

Hình 4.1. Đồ thị tiêu hao nhiệt lượng của động cơ khi ở 30% vị trí 

thanh răng 

Nhiệt lượng tiêu hao của động cơ khi sử dụng các loại nhiên 

liệu Bio5, 10, 15% lớn hơn so với khi sử dụng nhiên liệu Diesel. 

Điều này cho thấy, hiệu suất nhiệt của động cơ khi sử dụng nhiên liệu 

Bio5, 10, 15% nhỏ hơn so với khi sử dụng Diesel. 
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b. Công suất động cơ ở 30% vị t í thanh  ăng 

 

Hình 4.2. Công suất động cơ ở 30% vị trí thanh răng 

Thông qua đồ th  hình 4.1 cũng như hình 4.2 ta có thể thấy 

được rằng: với v  trí 30% tải việc sử dụng nhiên liệu Diesel có lợi về 

tính kinh tế, kỹ thuật. Quá trình sinh công suất động cơ ch u sự ảnh 

hưởng rất lớn từ nguồn gốc nhiên liệu. Với nhiệt tr  thấp của nhiên 

liệu Bio thấp hơn so với nhiên liệu Diesel, độ nhớt cao hơn nhưng 

đặc biệt bản thân nhiên liệu có chưa phân tử Oxy nên quá trình cháy 

của nhiên liệu vẫn ch u tác động lớn từ các tính chất trên. 

4.1.2. Ở chế độ 50% vị trí thanh răng  

4.1.3. Ở chế độ 70% vị trí thanh răng 

4.1.4. Ở chế độ 90% vị trí thanh răng 
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4.2. ĐÁNH GIÁ SO SÁNH TÍNH Ô NHIỄM KHI SỬ DỤNG 

NHIÊN LIỆU DIESEL VÀ BIODIESEL 

 4.2.1. Phân tích và đánh giá thành phần khí thải động cơ 

khi sử dụng nhiên liệu Diesel, Bio 5%, Bio 10%, Bio 15% ở 30% 

vị trí thanh răng 

a. Thành phần HC trong khí th i. 

 

Hình 4.9. Đồ thị so sánh nồng độ % HC trong khí thải động cơ khi sử 

dụng Diesel, Bio5%, Bio10%, Bio15% ở 30% vị trí thanh răng 

Thông qua đồ th  hình 4.9 ta có thể tính toán được mức độ tăng 

giảm trung bình của nồng độ khí thải HC có trong khí thải động cơ 

khi sử dụng 4 loại nhiên liệu trên như sau: 

- Nồng độ HC có trong khí thải động cơ khi sử dụng nhiên liệu 

Bio 5% giảm 19% so với nhiên liệu Diesel. 

- Nồng độ HC có trong khí thải động cơ khi sử dụng nhiên liệu 

Bio 10% tăng 29% so với nhiên liệu Diesel. 

- Nồng độ HC có trong khí thải động cơ khi sử dụng nhiên liệu 

Bio 15% giảm 11% so với nhiên liệu Diesel. 
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b. Thành phần khí th i CO2 

 

 

Hình 4.10. Đồ thị so sánh nồng độ % CO2 trong khí thải động cơ khi 

sử dụng Diesel, Bio5%, Bio10%, Bio15% ở 30% vị trí thanh răng 

Thông qua đồ th  hình 4.10 ta có thể tính toán được mức độ 

tăng giảm trung bình của nồng độ khí thải CO2 có trong khí thải động 

cơ khi sử dụng 4 loại nhiên liệu trên như sau: 

Nồng độ CO2 có trong khí thải động cơ khi sử dụng nhiên liệu 

Bio 5% tăng 1% so với nhiên liệu Diesel. 

Nồng độ CO2 có trong khí thải động cơ khi sử dụng nhiên liệu 

Bio 10% giảm 4% so với nhiên liệu Diesel. 

Nồng độ CO2 có trong khí thải động cơ khi sử dụng nhiên liệu 

Bio 15% giảm 12% so với nhiên liệu Diesel. 
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c. Thành phần khí th i CO 

 

Hình 4.11. Đồ thị so sánh nồng độ %CO trong khí thải động cơ khi 

sử dụng Diesel, Bio5%, Bio10%, Bio15% ở 30% vị trí thanh răng 

Thông qua đồ th  hình 4.11 ta có thể tính toán được mức độ 

tăng giảm trung bình của nồng độ khí thải CO có trong khí thải động 

cơ khi sử dụng 4 loại nhiên liệu trên như sau: 

Nồng độ CO có trong khí thải động cơ khi sử dụng nhiên liệu 

Bio 5% tăng 6% so với nhiên liệu Diesel. 

Nồng độ CO có trong khí thải động cơ khi sử dụng nhiên liệu 

Bio 10% giảm 6% so với nhiên liệu Diesel. 

Nồng độ CO có trong khí thải động cơ khi sử dụng nhiên liệu 

Bio 15% giảm 19% so với nhiên liệu Diesel. 
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d. Nồng độ bồ h ng 

 

Hình 4.12. Đồ thị so sánh nồng độ % bồ hóng  trong khí thải động cơ 

khi sử dụng Diesel, Bio5%, Bio10%, Bio15%  

ở 30% vị trí thanh răng 

Thông qua đồ th  hình 4.12 có thể tính toán được mức độ tăng 

giảm nồng độ bồ hóng có trong khí thải động cơ sử dụng các loại nhiên 

liệu như sau: 

Nồng độ bồ hóng có trong khí thải động cơ khi sử dụng nhiên 

liệu Bio 5% giảm 18% so với nhiên liệu Diesel. 

Nồng độ bồ hóng có trong khí thải động cơ khi sử dụng nhiên 

liệu Bio 10% giảm 8% so với nhiên liệu Diesel. 

Nồng độ bồ hóng có trong khí thải động cơ khi sử dụng nhiên 

liệu Bio 15% giảm 16% so với nhiên liệu Diesel. 

4.2.2. Phân tích và đánh giá thành phần khí thải động cơ 

khi sử dụng nhiên liệu Diesel, Bio5%, Bio10%, Bio15% ở 50% vị 

trí thanh răng 

4.2.3. Phân tích và đánh giá thành phần khí thải động cơ 

khi sử dụng nhiên liệu Diesel, Diesel, Bio5%, Bio10%, Bio15% ở 
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70% vị trí thanh răng 

4.2.4. Phân tích và đánh giá thành phần khí thải động cơ khi 

sử dụng nhiên liệu Diesel, Bio5%, Bio10%, Bio15% ở 90% vị trí 

thanh răng 

4.3. KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN  

Qua việc đánh giá, phân tích và so sánh kết quả thực nghiệm 

động cơ sử dụng hỗn hợp nhiên liệu Biodiesel – Diesel với các tỷ lệ 

pha trộn về thể tích lần lượt là 5%, 10% và 15%. Tôi đi đến một số 

kết luận sau: 

1. Về khả năng sử dụng nhiên liệu: 

Nhiên liệu hỗn hợp Bio5%, Bio10%, Bio15% có thể sử dụng 

để làm nhiên liệu cho động cơ Diesel. 

2. Đặc điểm động cơ: 

Khi sử dụng hỗn hợp Bio5%, Bio10%, Bio15% có thể dùng 

chung hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ Diesel mà không 

cần thiết phải thay đổi kết cấu. 

3. Công suất, moment và tiêu hao nhiệt lượng: 

Công suất, moment động cơ sinh ra khi sử dụng nhiên liệu DO 

cao hơn so với các nhiên liệu Bio5, 10, 15% trong quá trình thí 

nghiệm theo đặc tính tốc độ động cơ. Tính năng kinh tế kỹ thuật của 

động cơ khi sử dụng nhiên liệu Bio10% tương đương so với khi sử 

dụng nhiên liệu Diesel, Bio5% và Bio15% có sự giảm công suất và 

làm việc kém ổn đ nh ở tốc độ cao, tiêu hao nhiệt lượng tăng đáng kể, 

đặc biệt là Bio5%. 
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Mức tiêu hao nhiệt lượng lượng hầu như tăng so với DO, một 

số chế độ (đặc biệt là ở tốc độ cao) thì nhiệt lượng tiêu hao của Bio 

lại thấp hơn. 

4. Thành phần ô nhiễm khi sử dụng hỗn hợp nhiên liệu: 

Nhiên liệu Bio10% sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ tối ưu 

nhất trong 3 nhiên liệu Bio5, 10, 15% về giảm nồng độ các khí thải ô 

nhiễm đặc biệt là nồng độ bồ hóng ở mức tải khác nhau cũng như về 

đặc tính kinh tế-kỹ thuật. 

5. Độ tin cậy của thiết b  thực nghiệm: 

Trong quá trình thực nghiệm, ở các chế độ 30%, 50%, 70%, 

90% v  trí thanh răng mặc dù có những tác động khách quan như  

rung giật khi động cơ chạy ở tốc độ cao làm dao động khi thí nghiệm. 

Tuy nhiên, trong quá trình thí nghiệm vẫn đảm bảo được độ tin cậy 

về các kết quả tính toán 

2. KIẾN NGHỊ 

Việc sử dụng nhiên liệu có nguồn gốc từ sinh học có ý nghĩa 

rất lớn đến an ninh năng lượng của quốc gia đó, do đó tôi mong 

muốn nhà nước cũng như các cơ quan, ban ngành đoàn thể có liên 

quan cân nhắc đến việc sử dụng các nhiên liệu có khả năng tái sinh 

nhanh và có lợi với môi trường. 

3. HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 

- Nghiên cứu ảnh hưởng góc phun sớm của động cơ đến tính 

năng kinh tế kỹ thuật khi sử dụng từng loại nhiên liệu Bio5%, 

Bio10%, Bio15%. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy nóng nhiên liệu 

Bio5%, Bio10%, Bio15% đến tính năng kinh tế kỹ thuật động cơ. 
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