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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Quá trình cháy của nhiên liệu với không khí chỉ sinh ra CO2, H2O và N2. 

Tuy nhiên, do sự không đồng nhất của hỗn hợp một cách lí tưởng cũng như 

do tính chất phức tạp của các hiện tượng lý hóa diễn ra trong quá trình cháy 

nên trong khí xả động cơ đốt trong luôn có chứa một lượng đáng kể những 

chất độc hại như oxide nitơ (NO, NO2, N2O, gọi chung là NOx), monoxyde 

carbon (CO), các hydrocarbure chưa cháy (HC) và các hạt rắn, đặc biệt là 

muội. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí xả phụ thuộc vào loại động cơ và 

chế độ vận hành. NOx là họ các oxyde nitơ, trong đó NO chiếm đại bộ phận. 

NOx được hình thành do N2 tác dụng với O2 ở điều kiện nhiệt độ cao (vượt 

quá 1100°C). Monoxyde nitơ không nguy hiểm mấy, nhưng nó là cơ sở để tạo 

ra dioxyde nitơ. NO2 là chất khí màu hơi hồng, có mùi, khứu giác có thể phát 

hiện khi nồng độ của nó trong không khí đạt khoảng 0.12 ppm.  NO2 là chất 

khó hòa tan, do đó nó có thể theo đường hô hấp đi sâu vào phổi gây viêm và 

làm hủy hoại các tế bào của cơ quan hô hấp. Nạn nhân bị mất ngủ, ho, khó 

thở. Protoxyde nitơ N2O là chất cơ sở tạo ra ozone ở hạ tầng khí quyển. Qua 

sự phân tích các dữ liệu về sự thay đổi thành phần không khí trong những 

năm gần đây đã cho thấy sự gia tăng rất đáng ngại của các chất ô nhiễm. Nếu 

không có những biện pháp hạn chế sự gia tăng này một cách kịp thời, những 

thế hệ tương lai sẽ phải đương đầu với một môi trường sống rất khắc nghiệt. 
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Bảo vệ môi trường không phải chỉ là yêu cầu của từng nước, từng khu vực mà 

nó có ý nghĩa trên phạm vi toàn cầu. Tùy theo điều kiện của mỗi quốc gia, 

luật lệ cũng như tiêu chuẩn về ô nhiễm môi trường được áp dụng ở những thời 

điểm và với mức độ khắt khe khác nhau [1]. 

Từ vấn đề thực tế trên, đề tài ảnh hưởng của nó tới môi trường từ đó 

nghiên cứu phương pháp giảm NOx bằng nhiên liệu nhũ tương. 

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

Đề tài nghiên cứu phương pháp sử dụng hỗn hợp dầu diesel- nước để 

giảm nồng độ NOx trong khí xả động cơ diesel. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài là tập trung nghiên cứu ảnh 

hưởng của tính chất nhiên liệu nhũ tương tới quá trình cháy của động cơ và 

các chất ô nhiễm trong khí xả của động cơ. 

4. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu dựa trên lý thuyết về quá trình hình thành NOx 

trong động cơ diesel. Thực nghiệm sử dụng nhiên liệu nhũ tương cho động cơ 

diesel đưa kết quả để phân tích và rút ra kết luận. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Ý nghĩa khoa học 
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Xây dựng được mô hình tính toán quá trình hình thành NOx và các yếu 

tố ảnh hưởng đến quá trình đó trong động cơ diesel tàu thủy. 

Ý nghĩa thực tiễn 

Việc nghiên cứu quá trình hình thành NOx trong quá trình cháy của động 

cơ cho biết được các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình đó từ đó tìm được giải 

pháp giảm thiểu NOx hiệu quả. Đề tài nghiên cứu hiệu quả sử dụng nhiên liệu 

nhũ tương đối với quá trình cháy và khả năng giảm NOx trong khí xả của 

động cơ với nhiên liệu nhũ tương ở trạng thái nhiệt độ và áp suất khác nhau từ 

đó lựa chọn được tính chất của nhiên liệu nhũ tương cho phù hợp để động cơ 

làm việc ổn định an toàn và hiệu quả. 
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Chương 1. TỔNG QUAN  

1.1 Cơ chế hình thành NOx trong quá trình cháy của động cơ diesel 

1.1.1 Giới thiệu 

Ôxit Nitơ là chất gây ô nhiễm không khí trong khí xả, các nguồn tạo ra 

khí này chủ yếu là từ các nguồn nhân tạo, trong đó là quá trình đốt cháy. 

Động cơ diesel chiếm phần lớn nguồn tạo ra khí thải nitơ oxit, còn các nguồn 

khác nhau như từ các trạm phát điện cho đến bếp nấu bằng gas cũng phát thải 

ra khí oxit nitơ. Cả hai loại khí oxit nitric (NO), và nitrogen dioxide (NO2) 

được tạo ra trong quá trình đốt cháy, nhưng phần lớn các oxit nitơ là NO. Bởi 

vì NO được chuyển đổi sang NO2 trong khí quyển. Ôxit nitric được hình 

thành từ khí nitơ N2 trong khí quyển, và từ nitơ chứa trong một số loại nhiên 

liệu. Lượng khí nitơ trong nhiên liệu phụ thuộc vào thành phần nhiên liệu 

nhưng nó không quan trọng vì nhiên liệu có hàm lượng nitơ thấp.  

1.1.2. Các điều luật và qui định về NOx 

Việc giảm nồng độ NOx ngày càng quan trọng vì các qui định càng khắt 

khe. Những giới hạn của luật IMO về phát thải NOx được thể hiện trong bảng 

1.1 và đồ thị 1.1. Trong Bảng 1.1 Tier 1 là giới hạn phát thải hiện tại trong 

phụ lục 6 của IMO áp dụng cho động cơ diesel với có công suất lớn hơn 

130kW trên tàu biển được đóng mới vào hoặc sau ngày 01-01- 2000. Áp dụng 

cho các động cơ với công suất lớn hơn 130 kW có qua chuyển đổi lớn vào 

hoặc sau ngày 1-1- 2000 phải tuân thủ quy định này. 

Bảng 1.1 Các mức qui định về nồng độ NOx 
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Tier II là để có hiệu lực từ 01 tháng 1 năm 2011 và là một giới hạn trên 

toàn cầu. Tier III là giảm lớn hơn về phát thải NOx và chỉ có nghĩa áp dụng 

cho tàu thuyền trong các khu vực kiểm soát phát thải NOx đặc biệt. 

 

Hình 1.1. Giới  hạn NOx với vòng quay động cơ diesel khác nhau 

Trong các giới hạn bởi qui định bởi IMO và đánh thuế về lượng khí NOx 

phát thải tại địa phương nhiều nơi trên thế giới. Tại Na Uy có có thuế phát 

thải NOx, trường hợp chủ tàu bị đánh thuế theo lượng NOx được phát ra hàng 

năm. Nếu động cơ sản xuất sau ngày 1 tháng 1 năm 2000, nó sẽ phải có giấy 

chứng nhận EIAPP và phát thải NOx. Nếu không có cần phải được chứng 

nhận của nhân viên trên tàu để đo khí thải NOx của động cơ. 

Các phát thải NOx hàng năm được tính toán bằng cách sử dụng yếu tố 

NOx. Để tính toán hệ số phát thải NOx hàng năm chỉ đơn giản là nhân NOx 

với mức tiêu thụ nhiên liệu hàng năm. Nếu tàu lắp đặt bộ xúc tác SRC để sử 

dụng các tính toán sẽ phức tạp hơn một chút. 

b. Sự hình thành monoxit nitơ (NO) 

Oxit nitric có thể được hình thành từ N2 trong không khí thông qua một cơ 

chế riêng biệt từ cơ chế nhiệt. Theo cách hình thành này dẫn đến hình thành 
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NO tại nhiệt độ thấp, điều kiện giàu nhiên liệu và thời gian cư trú ngắn. Cơ 

chế này là đầu tiên xác định bởi C.P. Fenimore vào năm 1971. Trong khi 

nghiên cứu NO hình thành trong ngọn lửa của nhiên liệu giàu hydrocarbon, 

Fenimore thấy rằng NO tập trung vào khí phía sau ngọn lửa không có tại các 

bề mặt đốt. Ông không tìm thấy hành vi như vậy trong cả hai ngọn lửa CO 

hoặc H2, mà không phải là các hydrocarbon. Fenimore kết luận rằng NO hình 

thành sớm trong ngọn lửa là kết quả của sự bắn phá của một hydrocacbon gốc 

tự do trên N2. 

CH + N2 k1

HCN+ N               (1.1) 

Tỷ lệ của quá trình oxy hóa của nhiên liệu thường là đủ nhanh mà gốc tự 

nhiên như CH là ở nồng độ thấp như vậy mà các phản ứng như CH + N2 là 

không đáng kể. Dưới điều kiện giàu nhiên liệu nhất định các gốc hydrocarbon 

như vậy có thể đạt nồng độ đủ cao để phản ứng với N2 có thể bẻ gẫy chuỗi 

liên kết của N2 có vai trò đáng kể khi hình thành NO. Những phản ứng này 

xuất hiện có năng lượng kích hoạt tương đối thấp và có thể tiến hành với tốc 

độ tương đương với của quá trình oxy hóa của nhiên liệu. Bởi vì hình thành 

sớm (trong ngọn lửa hơn trong khí sau ngọn lửa) của NO bằng cơ chế này liên 

quan đến hình thành mà bởi cơ chế Zeldovich, NO do đó hình thành thường 

được gọi tắt là NO (Bowman, 1975). Ngay cả trong ngọn lửa nhiên liệu nơi 

hydrocarbon tấn công triệt để của N2 là không quan trọng, các chất hóa học 

cân bằng không ở phía trước ngọn lửa có thể dẫn đến NO [2]. 

O + N2 k1 NO + N                (1.2) 

N + O2 k 2 NO + O                                                                   (1.3) 

N + OH k 3 NO + H                                                                 (1.4) 

Phản ứng (1.2 và 1.3) chủ yếu xảy ra trong vùng giàu nhiên liệu, thường 

được liệt thêm vào cơ chế NO nhiệt được gọi là cơ chế Zeldovich mở rộng và 

thường được kể thêm vào khi hàm lượng NO nhiệt tính toán thu được nhỏ hơn 

so với thực nghiệm.  

c. Sự hình thành Dioxít Nitơ (NO2) 
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Dioxít Nitơ NO2 được hình thành từ NO và chất trung gian của sản vật 

cháy HO2 theo phản ứng sau [2]: 

NO + HO2  NO2 + OH  (1.5) 

Trong điều kiện nhiệt độ cao NO2 tạo thành có thể phân giải thành NO 

theo phản ứng: 

NO2 + O  NO + O2   (1.6) 

Trong trường hợp NO2 sinh ra trong ngọn lửa bị làm mát ngay bởi môi 

chất có nhiệt độ thấp thì phản ứng (1.5) bị khống chế, nghĩa là lượng NO2 tạo 

ra được duy trì trong sản phẩm cháy. Khi động cơ Diesel làm việc ở chế độ tải 

thấp trong buồng cháy tồn tại nhiều vùng lạnh có khả năng ngăn chặn phản 

ứng ngược (1.6). Dioxít Nitơ cũng hình thành trên đường xả khi tốc độ thải 

thấp và có sự hiện diện của ôxy. 

d. Sự hình thành Protoxit Nitơ (N2O) 

Protoxít nitơ N2O chủ yếu hình thành từ các chất trung gian NH và NCO 

khi chúng tác dụng với NO: 

NH + NO  N2O + H  (1.7) 

NCO + NO  N2O + CO  (1.8) 

Cơ chế hình thành bị giới hạn ở vùng ôxy hoá, ở đó nồng độ nguyên tử H 

cao, tạo ra sự phân giải mạnh mẽ Protoxít nitơ theo phản ứng: 

N2O + H  NH + NO  (1.9) 

N2O + H  N2 + OH  (1.10) 

1.2 Tác động của khí NOx và các thành phần khác trong khí thải động cơ 

diesel tới môi trường 

1.2.1. Lý do để giảm lượng khí thải NOx 

Có ba lý do chính để giảm NOx phát thải từ động cơ đốt trong. Những lý 

do này là những mối nguy hiểm sức khỏe và tác động môi trường từ khí thải. 
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Nhưng các quy định và các loại thuế là lý do chính tại sao các chủ tàu sẽ phải 

giảm lượng khí thải. 

1.2.2. NOx ảnh hưởng tới sức khỏe con người 

Phân tử NOX trong khí quyển phản ứng với amoniac, độ ẩm và các hợp 

chất khác để tạo thành hơi axit nitric và hạt. hạt nhỏ thấm sâu vào mô phổi và 

làm hỏng nó. NOX cũng phản ứng với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong 

môi trường có nhiệt và ánh sáng mặt trời sẽ tạo thành Ozone. Ozone có thể 

gây tổn hại mô phổi và làm giảm chức năng phổi và nó cũng góp phần hình 

thành sương mù [2]. 

1.2.3. Tác động môi trường 

N2O mà là một lượng nhỏ các khí thải NOX phá hủy tầng ozone. Trong 

khi axit nitric cùng với acid sulfuric là nguyên nhân gây ra mưa axit trong đó 

có một tác dụng có hại trên cây trồng, vật nuôi thủy sản và cơ sở hạ tầng. 

Vì vậy, không có nghi ngờ rằng việc giảm thiểu phát thải NOX là một 

nhiệm vụ quan trọng trong việc giữ cho dân số và môi trường lành mạnh. 

Giảm lượng khí thải cũng có tác động tích cực đến nền kinh tế của chủ tàu là 

do chi phí về thuế do NOX [2]. 

1.2.4. Ảnh hưởng của nước đưa vào trong xi lanh động cơ 

Trong buồng đốt nước được đưa vào để giảm phát thải NOX là có liên 

quan đến hai hiện tượng. Đầu tiên là quá trình bay hơi của những giọt nước 

được phun vào sẽ làm giảm nội nhiệt năng, tương ứng với số nhiệt lượng làm 

bay hơi nước. Thứ hai là nhiệt dung riêng của khí trong xi lanh cũng sẽ tăng 

với sự gia tăng hàm lượng nước. Hai hiện tượng dẫn đến nhiệt độ cháy thấp 

hơn ở những nơi có nước được phun vào. Khi nhiên liệu và nước được phun 

với nhau làm nhiệt độ sau ngọn lửa nơi NO được hình thành sẽ giảm. Do NO 

tăng nhanh với sự gia tăng nhiệt độ trên 2000°C, điều này có nghĩa là ít NO sẽ 

được hình thành. Công thức 1.11 cho thấy rằng năng lượng được lấy ra từ khí 

cháy trong xi lanh (môi trường) để làm bay hơi các giọt nước [2]. 

wwhmdQ           (1.11) 

dWdQdU           (1.12) 

wwhmdU           (1.13) 

Trong đó: 
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Q: nhiệt lượng bay hơi nước; 

U: nội năng; 

mw: khối lượng nước trong buồng đốt; 

hw: Nhiệt ẩn hóa hơi nước; 

Công thức 1.14 cho biết nhiệt dung của khí tăng do cần thêm năng lượng 

để tăng nhiệt độ. Nói theo cách khác nhiệt truyền cho khí, nhiệt độ sẽ không 

tăng thêm nếu nhiệt dung riêng cao hơn [2]. 

TmCpQ gg           (1.14) 

Trong đó: 

C: nhiệt dung riêng của nước; 

pg: áp suất của không khí; 

mg: khối lượng không khí; 

1.2.5 Hiện tượng vi nổ 

Hiện tượng vi nổ xảy ra khi những giọt nước trong nhiên liệu phun vào 

buồng đốt ngay lập tức bay hơi trong những giọt nhiên liệu như các nhiên liệu 

được tiếp xúc với nhiệt độ tăng xi lanh khi phun. Điều này xảy ra khi nhiệt độ 

của những giọt nhiên liệu tăng trên điểm sôi của nước. Nước sẽ sôi nhanh 

chóng và bốc hơi dữ dội; điều này sẽ phá vỡ những giọt nhiên liệu thành 

những giọt nhỏ hơn, mà kết quả làm cho nhiên liệu bay hơi tốt hơn và hòa 

trộn với không khí trong buồng đốt tốt hơn. Hình 1.2 cho thấy hiệu ứng này. 

Khi phun nhiên liệu tốt hơn, nó sẽ giảm có chọn lọc các phân tử carbon không 

hòa tan trong muội của khí xả. 
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Hình 1.2. Hiện tượng vi nổ trong buồng đốt khi phun nhiên liệu nhũ tương [2] 

1.2.6 Các hệ thống khác nhau để giới thiệu nước vào buồng đốt 

Có ba nguyên tắc chính để phun nước vào động cơ diesel: phun cùng với 

nhiên liệu, phun nước trực tiếp và làm ẩm không khí nạp. 

a.  Phun nước trực tiếp 

Hệ thống này đòi hỏi một hệ thống phun riêng biệt và nước phun vào 

buồng đốt bằng vòi phun riêng. Hệ thống yêu cầu máy bơm nước riêng và có 

thể hệ thống common-rail. Ưu điểm của hệ thống này là hệ thống nhiên liệu 

và hệ thống phun nước tách riêng rẽ, nên lượng nước bổ sung có thể được 

điều khiển với lưu lượng lớn hơn nhiều so với hệ thống sử dụng nhũ tương. 

Hình 1.3 cho thấy NOX giảm khi mô phỏng qua trình phun nước trực tiếp. 

Nồng độ NOX có thể được giảm tới 50% bằng cách phun nước 70% so với 

nhiên liệu vào xi-lanh. 

 

Hình 1.3. Kết quả mô phỏng nồng độ NO khi phun nước vào buồng đốt [2] 

b. Làm ẩm không khí nạp 

Hệ thống này đưa nước vào không khí nạp và do đó  phân phối đồng nhất 

của nước bên trong xi lanh động cơ. Hãng Wärtsilä có hệ thống làm ẩm không 

khí nạp, nước được thêm vào không khí nạp sau máy nén khí tăng áp. Thử 

nghiệm trên tàu đã cho thấy giảm phát thải NOX 40%. 
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Hình 1.4. Làm ẩm không khí nạp [2] 

c. Sử dụng nhiên liệu nhũ tương 

Hệ thống này được dựa trên sự pha trộn của nước và nhiên liệu. Sự pha 

trộn diễn ra trong thiết bị đồng thể hóa và nhiên liệu nhũ tương được phun 

vào xi-lanh động cơ qua hệ thống phun nhiên liệu. Do đó vòi phun bổ sung là 

không cần thiết. Hãng MAN B & W đã thực hiện thử nghiệm với nhiên liệu 

nhũ tương lên đến 50% nước được thêm vào. Sự cần thiết để lắp thêm thiết bị 

mới trong trường hợp cần lắp đặt thêm trang bị phụ thuộc vào hệ thống nhiên 

liệu có sẵn và giảm NOX theo mong muốn. Thông thường giảm 10-20% NOX 

có thể đạt được mà không cần thay đổi hệ thống nhiên liệu. Một hệ thống cho 

sử dụng nhiên liệu nhũ tương bao gồm các thành phần khác nhau. Trước tiên 

đó là nguồn cung cấp nước. Hệ thống này cần có khả năng để cấp nước có 

chất lượng đủ tốt với một số lượng đủ lớn. Có cần phải có máy bơm để cấp 

nước vào thiết bị đồng thể hóa. Thiết bị này trộn nước vào nhiên liệu để tạo 

thành nhiên liệu nhũ tương. Tiếp theo đó là bầu hâm nhiên liệu, lưu lượng kế 

và hệ thống phun nhiên liệu. 
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Hình 1.5. Hệ thống sử dụng nhiên liệu nhũ tương [2] 

1.2.7. So sánh kỹ thuật sử dụng nước phun vào buồng đốt khác nhau 

Như hình 1.6 cho thấy suất tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng nhiên liệu nhũ 

tương thấp hơn so với các kỹ thuật khác với mức giảm NOx tương tự. Điều đó 

được cho biết phun nước trực tiếp sẽ giảm NOx 50% lớn hơn so với nhiên 

liệu nhũ tương, nhưng suất tiêu hao nhiên liệu có ích lại lớn hơn một chút. 

Tuy nhiên phun nước trực tiếp sẽ đòi hỏi nhiều thiết bị hơn sử dụng nhiên liệu 

nhũ tương. So với các kỹ thuật khác để giảm NOx, nhiên liệu nhũ tương 

thường được sử dụng động cơ diesel với lượng nước thấp hơn khoảng 20%. 

Nếu cho thêm nước nhiều hơn khoảng 20% sẽ phải thiết kế lại hệ thống nhiên 

liệu. Hình 1.6 được thực hiện bởi hang Wärtsilä cho thấy khi giảm NOx 20% 

do sử dụng nhiên liệu nhũ tương sẽ làm tăng suất tiêu hao nhiên liệu có ích 

khoảng 3g/kWh. 

 

Hình 1.6. Hệ thống sử dụng nhiên liệu nhũ tương [2] 
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Chương 2. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG  

NHIÊN LIỆU NHŨ TƯƠNG ĐỂ GIẢM NOX CHO ĐỘNG CƠ DIESEL 

2.1 Nghiên cứu và tạo nhiên liệu nhũ tương 

2.1.1 Phương pháp tạo nhiên liệu nhũ tương 

Trong thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã đổ nước và dầu nặng vào cốc 

thủy tinh 500ml, sau đó sử dụng máy khuấy để phân tán  đều nước trong dầu 

được hiển thị trong hình 2.1, mẫu nhũ tương, được tạo ra bằng cách khuấy 

trong 10 phút ở nhiệt độ phòng (khoảng 15
0
C môi trường xung quanh). Dùng 

máy khuấy quấy đều trong 10 phút với 5 tỷ lệ % nước trong dầu về khối 

lượng. 

Quan sát dưới kính hiển vi thể hiện trong hình 2.2 sau khi tạo một nhũ 

tương, và để mẫu nhũ tương ở nhiệt độ phòng (khoảng 16 giờ) qua đêm sau 

đó sử dụng kính hiển vi kỹ thuật số, VH-5500 để quan sát của các hạt nước. 

 

Hình 2.1 Thiết bị tạo nhũ tương 
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Hình 2.2 Kính hiển vi kỹ thuật số VH-5500 

2.1.2 Ảnh hưởng của tốc độ khuấy sự phân bố và kích thước hạt nước  

 

Hình 2.3 Kính thước hạt nước ở hai tốc độ khuấy khác nhau 

Hai mẫu dầu được tạo ra ở các tốc độ khuấy khác nhau 1000 vòng/phút 

và 800 vòng/phút với hàm lượng nước trong dầu là 30% và được hâm lên 

80
0
C. Kết quả cho thấy như trong hình 2.3, 2.4, 2.5 so sánh hai mẫu cho thấy 

sự khác biệt trong sự phân bố kích thước hạt của nước khi khuấy ở các tốc độ 

khuấy khác nhau. 

Tốc độ cao 

ở 800C 

Tốc độ thấp 

ở 800C 
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Khi khuấy ở tốc độ cao các hạt có kích thước nhỏ hơn và phân bố đều 

hơn (hình 2.4) các hạt có kích thước trong phạm vi từ 4-20 µm có mật độ 

nhiều hơn so với mẫu dầu tạo ra ở tốc độ thấp hơn ở 800 vòng/phút (hình 2.5). 

Các hạt nước trong dầu khi khuấy với tốc độ cao có xu hướng bị kéo dãn dài 

ra và bị xé thành các hạt có kích thước nhỏ hơn do vậy làm nồng độ các hạt 

kích thước nhỏ tăng lên. 

 

Hình 2.4 Ảnh chụp dưới kính hiển vi của mẫu ở chế độ tốc độ cao 

 

Hình 2.5 Ảnh chụp dưới kính hiển vi của mẫu ở chế độ tốc độ thấp 

2.1.3 Ảnh hưởng nhiệt độ sự phân bố và kích thước hạt nước  
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Thực nghiệm mẫu dầu với hàm lượng nước 5% và 30% trong dầu được 

hâm nóng bằng thiết bị điện như trong hình 2.6. Nhiệt độ của dầu được tăng 

lên ở các mức độ khác nhau 5
0
C; 20

0
C; 35

0
C; 50

0
C; 65

0
C; 80

0
C  

 

Hình 2.6 Thiết bị hâm nước bằng điện 

 

Hình 2.7 Nhiên liệu nhũ tương với 5% nước ở các nhiệt độ khác nhau 
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Hình 2.8 Nhiên liệu nhũ tương với 30% nước ở các nhiệt độ khác nhau 

So sánh kết quả đo kích thước và mật độ hạt nước trong dầu tại các nhiệt 

độ khác nhau đối với mẫu dầu nhũ tương có 5% hàm lượng nước cho thấy các 

hạt có kích thước từ 5-20 µm khi nhiệt độ tăng mật độ các hạt cũng tăng lên 

theo. Khi nhiệt độ tăng độ nhớt của dầu giảm làm cho các hạt nước phân bố 

vào dầu đều hơn, độ liên kết giữa các hạt nước và dầu cũng giảm các hạt nước 

cũng dễ dàng phân tách thành các hạt có kích thước nhỏ hơn khi khuấy ở tốc 

độ cao. 

 

Hình 2.9 Nhiên liệu nhũ tương với 5% nước ở 5
0
C 
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Hình 2.10 Nhiên liệu nhũ tương với 5% nước ở 50
0
C 

 

Hình 2.11 Dầu nhũ tương 5% đã được tạo ra ở 80
0
C  

 

Hình 2.12 Dầu nhũ tương 30% được tạo ra trong 5
0
C  
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Hình 2.13 Dầu nhũ tương 30% đã được tạo ra trong 50
0
C  

 

Hình 2.14 Dầu nhũ tương 30% đã được tạo ra ở 80
0
C  

2.1.4 Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả sử dụng nhiên liệu nhũ 

tương cho động cơ diesel 

Trong thí nghiệm việc sử dụng nhiên liệu nhũ tương, thí nghiệm được 

tiến hành trên động cơ diesel nhỏ (động cơ bốn thì một xi lanh 

14.0kW/2200rpm YANMAR NF19) trong hình 2.15. Động cơ này dùng để 

nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước của các nước hạt trong dầu tới quá trình 

đốt cháy của động cơ. Dầu được sử dụng là dầu nặng được trộn 5% nước và 

được khuấy trộn ở 5
0
C và 800

C, sau khi hòa trộn với nước và  thêm chất phụ 
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gia (0.5% ) vào nhiên liệu để tăng tính ổn định của dầu nhũ tương sau khi hòa 

trộn. Dầu nhũ tương trước khi đưa vào động cơ được hâm lên tới 85
0
C. Trong 

thí nghiệm động cơ được điều chỉnh ở các chế độ tải khác nhau 25%, 50%, 

tải 75% ở vòng quay không đổi 2000 rpm. Nồng độ các chất ô nhiễm trong 

khí xả được đo bằng thiết bị phân tích HORIBA PG-250. 

 

Hình 2.15 Động cơ diesel YANMAR NF19  

Bảng 2.1 Tính chất của nhiên liệu nặng 

Tính chất Giá trị 

Tỷ trọng[kg/m
3
] 982 

Nhiệt độ［0
C］ 74 

Độ nhớt [mm
2
/s] 177.0（50℃） 

Nhiệt độ đông đặc［0
C］ -10 

Độ tro [mass%] 0.03 

Lưu huỳnh [mass%] 2.30 

Hàm lượng nước[%] 0.22 

Nhiệt trị [MJ/kg] 42.92 
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N [mg/kg] 0.25 

V [mg/kg] 58 

Al [mg/kg] 4 

Mg [mg/kg] 2 

Si [mg/kg] 13 

Ca [mg/kg] 18 

Fe [mg/kg] 36 

Ni [mg/kg] 20 

2.1.5 Kết quả thực nghiệm và thảo luận  

Các thông số của chất ô nhiễm CO2, CO, NOx, muội được đo trong khí xả 

của động cơ ở các chế độ tải khác nhau 25%, 50% ở vòng quay 2200 rpm. 

Nếu không thêm phụ gia vào nhiên liệu nhũ tương, ở chế độ tải thấp và tải 

trọng cao, động cơ làm việc không ổn định. Mặt khác, khi phụ gia được thêm 

vào, động cơ sẽ hoạt động ổn định. 

 

Hình 2.16 Nồng độ NOx ở các chế độ tải khác nhau 

Nhiên liệu nhũ tương sử dụng trong buồng đốt của động cơ diesel sẽ giảm 

nồng độ NOx ở các chế độ tải từ 25% đến 75% tải so với nhiên liệu nặng 
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thông thường do hai nguyên nhân sau: thứ nhất là các hạt nước trong buồng 

đốt ở nhiệt độ cao sẽ hấp thụ nhiệt và bay hơi, thứ hai là nhiệt dung riêng của 

khí trong buồng đốt cũng sẽ tăng lên khi hàm lượng nước tăng. Hai hiện 

tượng này dẫn đến hạ thấp nhiệt độ trong buồng đốt. Khi nhiên liệu và nước 

được phun cùng nhau điều này có nghĩa là nhiệt độ trong vùng hình thành NO 

sẽ giảm. Kết quả trong hình 2.16 cho thấy ở 25% tải nồng độ NO khi sử dụng 

nhiên liệu nhũ tương 5% sẽ giảm từ 40-60 ppm. Khi tăng lên đến 50% thì 

hàm lượng NO giảm 50-75 ppm. Khi tăng tải lên đến 75% do hàm lượng 

nhiên liệu cấp vào động cơ nhiều hơn, lượng nước trong nhiên liệu cấp vào 

buồng đốt nhỏ theo tỷ lệ cấp nhiên liệu làm cho mức độ giảm NO thấp hơn so 

với khi động cơ chay ở 50% tải. 

 

Hình 2.17 Nồng độ CO ở các chế độ tải khác nhau 
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Hình 2.18 Nồng độ CO2 ở các chế độ tải khác nhau  

Theo kết quả trong hình 2.17, 2.18 lượng CO và CO2 được sinh ra do quá 

trình đốt cháy không hoàn toàn của cacbon và oxy theo nhiệt độ cao bên trong 

xi lanh. Với sự tăng nồng độ CO cho tất cả các nhiên liệu được sử dụng. Kết 

quả cho thấy tăng hàm lượng nước trong nhiên liệu làm tăng nồng độ CO. 

Hiện tượng này xảy ra do sự gia tăng nhiệt độ nước bên trong xi lanh giảm 

làm chậm lại quá trình đốt cháy của carbon, kết quả là cháy không hoàn toàn 

xảy ra. 

 

Hình 2.19 Suất tiêu hao nhiên liệu 
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Trong hình 2.19 kết quả cho thấy cũng quan sát thấy ở mức 25% và 50% 

tải, suất tiêu hao nhiên liệu được cải thiện ở chế độ tải đó. Do khi thêm nước 

vào nhiên liệu làm tăng khối lượng và động lực phun do đó năng lượng không 

khí bị cuốn theo mỗi khối lượng nhiên liệu tăng lên làm cho quá trình đốt 

cháy tối ưu hơn, như vậy có thể cải thiện suất tiêu hao nhiên liệu. 

 

Hình 2.20 Nồng độ muội ở các chế độ tải khác nhau 

 

Hình 2.21 Sơ đồ áp suất trong buồng đốt ở 25% tải 
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Hình 2.22 Sơ đồ áp suất trong buồng đốt ở 50% tải 

 

Hình 2.23 Sơ đồ áp suất trong buồng đốt ở 75% tải 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết Luận 

Nghiên cứu quá trình hình thành NOx và đưa ra biện pháp giảm NOx 

trong khí xả của động cơ diesel tầu thuỷ. Với kết quả đạt được kết lại những 

nội dung mà đề tài đã trình bày: 

Thí nghiệm sử dụng nhiên liệu nhũ tương cho động cơ diesel ở các chế 

độ tải khác nhau cho thấy nếu có chất phụ gia động cơ hoạt động ổn đinh 

nồng độ các chất ô nhiễm NOx, SOx, CO2, trong khí xả đều giảm. Kết quả 

cho thấy cụ thể nồng độ NOx giảm 40-75 ppm.  

2. Kiến nghị 

˗ Nghiên cứu rõ hơn quá trình hình thành NOx và các yếu tố ảnh hưởng 

tới quá trình đó để giảm thiểu phát thải NOx ra môi trường; 

˗ Nghiên cứu thiết bị tạo nhũ tương hiệu quả; 

˗ Nghiên cứu chất phụ gia để tăng tính ổn định của nhiên liệu nhũ tương. 

˗ Những kết quả nghiên cứu của luận văn có đóng góp lớn cho thực tế 

giảm ô nhiễm trong khí xả của động cơ diesel trên tàu biển hiện nay ở 

Việt Nam.  
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