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CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 

1.1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 

Động cơ đốt trong (ĐCĐT) đầu tiên được ra đời vào năm 1860 do Lenoir, một 

kỹ thuật nghiệp dư chế tạo. Trải qua hơn một thế kỷ, ngành ĐCĐT đã liên tục phát 

triển và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Hiện nay, thế giới đang đứng trước nguy cơ 

cạn kiệt nguồn nhiên liệu hóa thạch và ô nhiễm bầu khí quyển nghiêm trọng. Trong 

tình hình đó, cần áp dụng các công nghệ tiến tiến để chế tạo mẫu động cơ tiết kiệm 

nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Tăng áp cho động cơ diesel là một trong 

những biện pháp hiệu quả nhằm tăng công suất, giảm tiêu hao nhiên liệu cũng như các 

thành phần phát thải.  

Động cơ D243 là loại động cơ diesel phổ biến tại Việt Nam. Trước đây, động 

cơ D243 được lắp ráp tại nhà máy Diesel Sông Công phục vụ chủ yếu làm nguồn 

động lực trên tàu thủy. Hiện nay, động cơ này đã được hoán cải và lắp đặt trên các xe 

tải hạng trung. Với mục đích nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng áp cho những dòng 

động cơ diesel phổ biến tại Việt Nam để ứng dụng vào thực tiễn nâng cao hiệu quả 

làm việc của những dòng động cơ này, đề tài: “Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng 

áp cho động cơ D243 bằng phần mềm AVL BOOST” là một hướng đi đúng và đáp 

ứng được tính cấp thiết của thực tiễn sản xuất. 

1.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 

 Trên thế giới, động cơ diesel được sử dụng rộng rãi trên các phương tiện giao 

thông và các máy móc công nghiệp bởi tính hiệu quả và hiệu suất cao. Tại Việt Nam, 

động cơ diesel cũng chiếm một số lượng lớn. Tính đến năm 2006, động cơ diesel 

chiếm 21.75% thị trường ô tô mới tại Việt Nam (khoảng gần 40.000 chiếc), tăng đáng 

kể so với năm 2001, khi tỷ lệ này là dưới 10% [1]. Tuy nhiên phần lớn những dòng 

động cơ diesel này thuộc thế hệ cũ, tồn tại nhiều nhược điểm như suất tiêu hao nhiên 

liệu lớn, các thành phần phát thải độc hại cao. Để khắc phục các nhược điểm này cần 

cải tiến, ứng dụng công nghệ hiện đại để cải thiện quá trình làm việc của ĐCĐT. 

Hiện nay, phần lớn các động cơ diesel hiện đại trên thế giới đều được trang bị 

hệ thống tăng áp. Tuy nhiên tại Việt Nam, một lượng lớn các loại động cơ diesel vẫn 

chưa được trang bị hệ thống này, do vậy không phát huy được tốt những ưu thế của 
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động cơ tăng áp. Việc nghiên cứu cải tiến trang bị tăng áp cho những dòng động cơ 

này và ứng dụng vào thực tiễn tại Việt Nam là vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn 

cao. Nghiên cứu tăng áp cho những dòng động cơ này bằng phần mềm mô phỏng sẽ 

góp phần rút ngắn thời gian và giảm chi phí trước khi chế tạo thực nghiệm. Kết quả 

nghiên cứu của đề tài sẽ cho thấy những lợi ích của động cơ sau khi được tăng áp 

cũng như những vấn đề phát sinh cần khắc phục.  

 1.3.   Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài: 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: 

- Tìm hiểu các biện pháp tăng áp cho động cơ từ đó lựa chọn giải pháp tăng áp cho 

động cơ D243 và đánh giá khả năng tăng áp của động cơ D243 tại các chế độ làm việc 

bằng phần mềm AVL BOOST. 

 Đối tượng nghiên cứu: Nhiên liệu diesel; Động cơ diesel 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu mô phỏng tính năng của động cơD243 

1.4. Phương pháp nghiên cứu, kết cấu của công trình nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu: Đề tài kết hợp phân tích kết quả giữa thực nghiệm và mô 

phỏng 

Kết cấu đề tài: 

Chương 1. Mở đầu 

Chương 2. Tìm hiểu các biện pháp tăng áp cho động cơ  

Chương 3. Mô phỏng động cơ D243 tăng áp và chưa tăng áp bằng phần mềm AVL BOOST. 

Chương 4. Kết quả mô phỏng và thảo luận 

1.5. Kết quả đạt được của đề tài: 

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cho thấy những lợi ích của động cơ sau khi 

được tăng áp và một số vấn đề phát sinh cần khắc phục.  

 

 

 

 

 

 



4 

 

CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU CÁC BIỆN PHÁP TĂNG ÁP CHO ĐỘNG CƠ  

2.1. Tăng áp cơ khí 

Máy nén trong thiết bị tăng áp cho động cơ thường dùng là máy nén piston, 

quạt root, quạt li tâm, hoặc là quạt hướng trục. Máy nén được dẫn động từ trục khuỷu 

ĐCĐT. Hình 1 dưới đây thể hiện sơ đồ nguyên lý tăng áp cơ khí. 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý tăng áp cơ khí 

Phương pháp dẫn động máy nén rất phong phú, trong nhiều trường hợp giữa 

máy nén và trục khuỷu của động cơ bố trí ly hợp nhằm cho phép điều chỉnh phạm vi 

hoạt động của máy nén dẫn động cơ khí cho phù hợp với các chế độ làm việc của 

động cơ đốt trong. Trong tăng áp hỗn hợp có sự kết hợp giữa dẫn động cơ khí với dẫn 

động bằng TB khí xả thì máy nén dẫn động cơ khí chỉ làm việc ở phạm vi số vòng 

quay và tải trọng nhỏ của động cơ đốt trong nhằm cải thiện đặc tính của động cơ tăng 

áp. 

Trong tăng áp dẫn động cơ khí thì công suất của động cơ được xác định theo quan hệ: 

Ne= Ni - Nm - Nk    

Công suất có ích được lấy ra từ trục khuỷu của động cơ Ne có được từ công 

suất chỉ thị Ni sau khi bị khấu trừ đi tổn thất cơ giới của bản thân động cơ Nm và công 

suất Nk để dẫn động máy nén. 

Do một phần công suất của động cơ được trích ra để dẫn động máy nén nên 

hiệu quả tăng áp của phương pháp cơ khí này kém hơn so với phương pháp tăng áp 

1. Động cơ đốt trong; 2. Bánh răng truyền động;  

3. Máy nén; 4. Đường nạp; 5. Thiết bị làm mát 
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bằng tuabin khí. Vì vậy, phạm vi sử dụng của phương pháp tăng áp này chỉ giới hạn 

cho những động cơ mà áp suất tăng áp không vượt quá 1,6 kG/cm
2
. Nếu P1 lớn hơn 

1,6 kG/cm
2
 thì NK sẽ lớn hơn 10% công suất có ích Ne. Tức là công suất tiêu thụ cho 

máy nén tăng và hiệu suất của động cơ sẽ giảm. 

Ở phương pháp tăng áp truyền động cơ khí khi số vòng quay của động cơ 

không đổi, lượng không khí nén đưa vào động cơ sẽ không thay đổi và không phụ 

thuộc vào chế độ tải của động cơ, vì vậy dẫn đến tiêu hao công suất cho động cơ để 

cung cấp lượng khí nạp không cần thiết làm giảm đáng kể hiệu suất cho động cơ khi 

giảm tải. 

2.2. Tăng áp sử dụng tuabin khí 

Tăng áp bằng tuabin khí là phương pháp dùng tuabin làm việc nhờ năng lượng 

khí xả của động cơ đốt trong để dẫn động máy nén. Khí xả của động cơ có áp suất và 

nhiệt độ rất cao nên năng lượng của nó tương đối lớn. Muốn khí thải sinh công nó 

phải được giãn nở trong một thiết bị để tạo ra công cơ học. Nếu để nó giãn nở trong 

xylanh của động cơ thì dung tích của xylanh sẽ rất lớn, làm cho kích thước của động 

cơ quá lớn. Mặc dù điểu này làm tăng hiệu suất nhiệt nhưng tính hiệu quả được đánh 

giá bằng giá trị áp suất trung bình sẽ rất nhỏ. Để tận dụng tốt năng lượng khí xả, người 

ta cho nó giãn nở và sinh công trong cánh tuabin. Thực tế đã chứng minh được rằng 

khí xả của động cơ đốt trong ở tất cả mọi chế độ sử dụng trong thực tế đảm bảo được 

các điều kiện sau: 

- Năng lượng đủ cao để có thể sử dụng một phần cho giãn nở trong tuabin và sinh 

công cơ khí. 

- Nhiệt độ không quá cao nên có thể tránh được việc hư hỏng các chi tiết của tuabin. 

- Tuabin khí có thể dẫn động máy nén ly tâm hoặc chiều trục mà không tạo ra sức cản 

quá lớn trên đường xả của động cơ đốt trong. Trong động cơ, diesel khoảng 35-40% 

năng lượng nhiệt phát ra mất do theo khí xả ra ngoài. Trong khi đó, người ta có thể tận 

dụng một phần năng lượng này vì: 

- Nếu giả thiết chu trình xảy ra trong động cơ đốt trong là chu trình cacno thì một phần 

của nguồn năng lượng khí xả (khoảng 50%) được thải ra môi trường xung quanh. Nếu 

coi năng lượng khí xả mang ra khỏi động cơ chiếm 40% tổng năng lượng do nhiêt liệu 

phát ra thì năng lượng thải ra môi trường là 20%. 
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- Khoảng 1/4 nguồn năng lượng do khí thải mang đi bị mất do ma sát, tiết lưu vì 

không thể thải khí ra ngoài với áp suất và nhiệt độ của môi trường. 

 Như vậy, còn có thể tận dụng 10% năng lượng của nhiêt liệu phát ra chứa 

trong khí xả. Người ta thấy rằng, trong tất cả các lĩnh vực sử dụng khác nhau của động 

cơ đốt trong phụ thuộc vào tỷ số tăng áp P1/P0, năng lượng khí thực tế cần thiết để nén 

môi chất nạp chỉ nằm trong khoảng 1÷3,5% số năng lượng do nhiêt liệu phát ra. Như 

vậy năng lượng khí xả sau khi trừ đi mọi tổn thất tiết lưu, ma sát... thì số còn lại vẫn 

đủ để cung cấp cho việc nén khí nạp thực hiện việc tăng áp cho động cơ. 

 Thông thường người ta sử dụng tuabin và máy nén lắp trên cùng một trục có 

số vòng quay 15000÷16000 vòng/phút nhưng trong một số trường hợp có thể đạt tới 

270000÷280000 vòng/phút (dùng cho tăng áp lắp trên xe môtô với tuabin và máy nén 

có đường kính 34mm hoặc cho động cơ diesel cỡ nhỏ lắp trên xe du lịch) hoặc cao 

hơn. Sử dụng năng lượng của khí xả để quay tuabin khí dẫn động máy nén tăng áp để 

tăng công suất cho động cơ là biện pháp tốt nhất để tăng công suất và nâng cao chỉ 

tiêu kinh tế kỹ thuật cho động cơ. 

Ưu điểm của tăng áp dùng tuabin khí so với dùng truyền động cơ khí: 

- Hiệu suất cơ giới tăng 4÷7% do không phải tiêu hao công suất của động 

cơ để dẫn động máy nén khí. 

- Áp suất tự động tăng áp thay đổi theo tải trọng của động cơ. Khi công 

suất của động cơ tăng năng lượng chứa trong khí thải càng lớn làm cho 

tubin khí dẫn động máy nén quay với số vòng quay càng lớn và do đó 

khối lượng không khí nạp vào trong xylanh càng nhiều. 

- Không làm thay đổi đáng kể kết cấu của động cơ khi cường hóa động cơ 

bằng tăng áp. 

- Mặc dù áp suất trên đường ống thải của động cơ tăng áp tuabin khí lớn 

hơn so với trường hợp tăng áp dẫn động cơ khí do đó phải tiêu hao nhiều 

công hơn cho quá trình đẩy sản vật cháy ra khỏi xylanh nhưng điều đó 

ảnh hưởng không đáng kể tới công suất Ne của động cơ. 

- Để tăng sự giãn nở trong tuabin người ta làm giảm sự giãn nở trong 

xylanh của động cơ bằng cách mở sớm xupáp thải do đó giảm hành trình 

nén của piston, giảm tỷ số nén ε làm giảm chiều cao của động cơ dẫn đến 
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làm giảm thể tích mặt khác do hành trình S của piston giảm nên làm tăng 

độ cứng vững của trục khuỷu và thanh truyền, nâng cao được áp suất cực 

đại PZmax. 

 Nhược điểm của phương pháp tăng áp tuabin khí: 

- Ở chế độ tải thấp, năng lượng của khí thải không đủ để quay tuabin máy nén để cung 

cấp lượng không khí cần thiết cho động cợ. Do đó, để khắc phục người ta làm tuabin 

máy nén lớn hơn. Nhưng ta cũng không thể đi quá xa theo hướng này bởi vì khi tăng 

kích thước của tuabin, máy nén sẽ làm quán tính của chúng tăng lên mà yêu cầu về 

thời gian đáp ứng của tuabin, máy nén phải ngắn do đó làm giảm tính năng tốc độ của 

động cơ. Hình 2 dưới đây thể hiện cấu tạo của cụm tuabin : 

 

Hình 2. Bộ tăng áp tuabin khí thải 

 Bộ tăng áp đặt ngay sát động cơ và có cấu tạo như hình trên. Nguyên lý hình 

thành tăng áp dựa trên cơ sở tận dụng động năng của dòng khí xả, khi đi ra khỏi động 

cơ, làm quay máy nén khí. Dòng khí xả đi vào bánh tuabin 1, truyền động năng làm 

quay trục 2, dẫn động bánh 3, khí nạp được tăng áp đi vào đường ống nạp động cơ. 

Áp suất khí nạp phụ thuộc vào tốc độ động cơ (tốc độ dòng khí xả hay tốc độ bánh 1). 

Với mục đích ổn định tốc độ quay của bánh 1 trong khoảng hoạt động tối ưu theo số 

vòng quay của động cơ, trên đường nạp có bố trí mạch giảm tải 9. Mạch giảm tải làm 

việc nhờ van điều tiết 6, thông qua đường khí phản hồi 7 và cụm xylanh điều khiển 8. 

Khi áp suất tăng áp tăng, van 6 mở, một phần khí xả không qua bánh tuabin 1, thực 

hiện giảm tốc độ cho bánh nén khí nạp, hạn chế sự gia tăng quá mức áp suất khí nạp. 
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2.3. Tăng áp hỗn hợp 

 Trong phương pháp tăng áp hỗn hợp máy nén dẫn động cơ khí có thể sử dụng 

là máy nén ly tâm, hướng trục ,trục vít, quạt root hoạt động hoàn toàn độc lập với máy 

nén dẫn động bằng TB khí. 

 Nhờ cách ghép nối này mà sự phân bổ phạm vi làm việc của hai hệ thống hợp 

lý hơn. Ở phạm vi tải trọng thấp của động cơ đốt trong, khi mà năng lượng khí xả còn 

thấp, chưa đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho máy nén (được dẫn động từ tuabin) 

để nén môi chất vào động cơ với áp suất và lưu lượng mong muốn thì môi chất tăng 

áp chủ yếu được cung cấp bởi máy nén dẫn động cơ khí. Khi năng lượng khí xả đã đủ 

lớn người ta cắt nguồn năng lượng cung cấp cho máy nén cơ khí và chỉ có cụm tăng 

áp tuabin máy nén hoạt động mà thôi. 

 Phương án này cho phép hai động cơ khởi động tốt, gia tốc tốt nên rất thích 

hợp cho các thiết bị vận tải và động cơ hai kỳ như máy phát điện GM2100. 

Phương  án lắp nối tiếp được sử dụng nhiều trong trường  hợp tăng áp có áp 

suất cao, đặc biệt là khi ở tải nhỏ. Loại hình ghép nối tiếp này tạo điều kiện để 

khởi động động cơ dễ dàng. 

2.4.  Tăng áp dao động và cộng hưởng 

Ở đây ta sử dụng sự dao động của dòng khí để và tính cộng hưởng  của dao 

động để tăng áp suất của môi chất trong xylanh lúc đóng xupap nạp. Quá trình 

đóng và mở của các xupap một cách có chu kì kích thích sự dao động của dòng khí. 

Sự dao động của áp suất tại mỗi vị trí trên đường  chuyển động của khí thay đổi theo 

thời gian, sự thay đổi này phụ thuộc vào pha và tần số của ĐCĐT cũng như  thời 

gian đóng mở các xupap. Do vậy, sự dao động này có thể làm tăng hoặc giảm lượng 

môi chất nạp vào xylanh theo pha và tần số của ĐCĐT. 

Theo phương pháp tăng áp này, công nạp của piston được chuyển hóa 

thành năng lượng động học của cột khí và chính năng lượng này sẽ chuyển hóa 

thành công nén làm tăng áp suất trong xylanh ở cuối quá trình nạp. 

2.5. Tăng áp dao động (tăng áp quán tính) 

Quá trình diễn biến của áp suất trên đường ống trong quá trình nạp, thải nếu 

xem xét theo ký thuyết truyền sóng thì đó là quá trình dịch chuyển của sóng nén và 



9 

 

sóng giãn nở. Tùy theo kết cấu của đầu ống là kín hay hở mà các sóng này có thể gây 

ra phản xạ tạo thành sóng phản xạ đầu kín hay sóng phản xạ đầu hở. Các sóng này có 

ảnh hưởng rất lớn đến quá trình nạp và thải của động cơ. Do có sự dao động của áp 

suất trên đường ống nạp, thải của động cơ mà ở đó xuất hiện quá trình truyền sóng 

(sóng áp suất và sóng tốc độ).  

Sóng áp suất và sóng tốc độ cùng xuất hiện và cùng được truyền cùng với tốc 

độ truyền sóng. Nếu tốc độ của các phần tử chuyển động cùng chiều với tốc độ truyền 

sóng và khi sóng truyền tới sẽ làm tăng áp suất thì đó là sóng nén. Nếu chiều truyền 

sóng ngược lại với chiều của các phân tử chuyển động, khi sóng truyền tới sẽ làm 

giảm áp suất, sóng đó là sóng giãn nở. 

Sự dao động của môi chất trong đường ống nạp thực tế không phải do một sóng 

đơn tạo ra mà do hai họ sóng truyền theo chiều ngược nhau, nó là kết quả của việc 

tương giao và hợp thành của sóng phát sinh ở đầu này tạo lên sóng phản xạ ở đầu kia. 

Sóng khí thể cũng vậy, luôn tồn tại tính chồng chất và tính xuyên qua khi gặp nhau. 

Khi gặp nhau, biên độ sóng bằng tổng biên độ của hai sóng, sau khi xuyên qua, tính 

chất và biên độ của sóng không thay đổi, sóng nén vẫn là sóng nén và sóng giãn nở 

vẫn là sóng giãn nở.  

Trong quá trình thay đổi môi chất của động cơ, trên đường ống thải, do kích 

thích của dòng chảy cao tốc của khí thải từ xy lanh đi ra và trong ông nạp do kích 

thích của lực hút piston mà các sóng áp suất được hình thành, các sóng này truyền qua 

lại tạo lên hiệu ứng động của dao động sóng áp suất. Có thể lợi dụng hiệu ứng kể trên 

để cải thiện chất lượng thay đổi môi chất giúp thải sạch khí sót và nạp đầy môi chất 

mới vào xy lanh. 

2.6. Tăng áp chuyển dòng 

Khi áp suất tăng cao người ta thường sử dụng tuabin đẳng áp vì nó có hiệu suất 

cao ở chế độ làm việc định mức, nhưng ở các chế độ tải trọng khác nó có nhiều nhược 

điểm, nhất là ở chế độ tải trọng nhỏ của ĐCĐT. Để khắc phục nhược điểm này người 

ta bố trí nhiều bộ tăng áp nhỏ làm việc theo chế độ lắp song song mà phạm vi hoạt 

động của chúng phụ thuộc vào chế độ tải trọng của động cơ. Tăng áp chuyển dòng có 

thể là tăng áp 1 cấp hoặc 2 cấp. Việc đóng hoặc mở tuabin phụ thuộc vào tải trọng và 

số vòng quay của động cơ và được điều khiển từ bên ngoài. Về phía đường nạp, trước 
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các máy nén có bố trí van ngược nhằm phân tách khí nạp mới và môi trường khi hệ 

thống này không hoạt động. Hệ thống tăng áp chuyển dòng có ưu điểm sau: 

- Ở chế độ khởi động và tải trọng nhỏ toàn bộ khí xả chỉ đi qua 1 tuabin 

(hoặc hệ thống tuabin ở tăng áp 2 cấp) có tiết diện nhỏ, có áp suất cao 

nên tạo được áp suất tăng áp cao hơn khi sử dụng 1 tuabin có tiết diện 

lớn. 

- Cụm tuabin có tiết diện nhỏ nên gia tốc tốt hơn. 

- Sự kết hợp giữa ĐCĐT và cụm tuabin – máy nén dễ dàng hơn và tốt hơn 

vì mỗi cấp cho một cùng tối ưu về tiêu hao nhiên liệu. 

- Ở tải trọng thấp chỉ còn một bộ tuabin – máy nén làm việc và có phạm vi 

làm việc tối ưu của nó nên được cải thiện được tiêu hao nhiên liệu ở tải 

của ĐCĐT. 

- Động cơ có đặc tính mômen tốt hơn và phạm vi làm việc rộng hơn 

- Tất nhiên nó cũng mang một số nhược điểm mà đặc biệt là kết cấu phức 

tạp và giá thành cao. 

2.7. Tăng áp nhờ sóng áp suất  

Trong nghiên cứu và thực tế về tăng áp tuabin khí cho thấy khó khăn chủ yếu 

của loại tăng áp này là đặc tính momen tồi, khả năng gia tốc của ĐCĐT và các thiết bị 

khác kém. Nhược điểm này được khắc phục rất nhiều trong hệ thống tăng áp dựa vào 

sóng áp suất . 

Trong phương án này, người ta sử dụng năng lượng động học của khí xả để nén 

khí nạp. Sự tăng hay giảm áp suất được truyền với cùng tốc độ của các xung nén hình 

thành từ phía có áp suất cao lên phía có áp suất thấp. Dòng khối lượng và xung của 

sóng áp suất tác dụng trực tiếp lên phía có áp suất thấp chuyển động với tốc độ âm 

thanh trong môi trường xem xét. Trong lúc đó dòng năng lượng lại chuyển động với 

tốc độ chậm hơn, nhờ vậy mà tránh được hiện tượng trộn lẫn khí xả và khí mới.  
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CHƯƠNG 3.  NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG KHẢ NĂNG TĂNG ÁP CHO ĐỘNG CƠ 

D243 BẰNG PHẦN MỀM AVL BOOST 

3.1. Giới thiệu Phần mềm BOOST 

3.1.1. Phương trình nhiệt động học thứ nhất 

Trong động cơ đốt trong, quá trình cháy là quá trình không thuận nghịch biến 

năng lượng hoá học thành nhiệt năng. Việc xác định trạng thái của môi chất tại từng 

thời điểm của quá trình cần phải biết cụ thể các phản ứng trung gian biến đổi từ hỗn 

hợp ban đầu thành sản phẩm cháy cuối cùng. Cho tới nay, các phản ứng đó chỉ mới 

được xác định đối với những nhiên liệu đơn giản như hydrogene và methane,… Tuy 

nhiên, trong tất cả các trường hợp, chúng ta đều có thể dùng định luật nhiệt động học 

thứ nhất để xác định mối tương quan giữa trạng thái đầu và cuối của quá trình cháy.  

Việc áp dụng định luật này không đòi hỏi phải biết diễn biến các giai đoạn 

trung gian của quá trình. Định luật nhiệt động học thứ nhất thể hiện mối quan hệ giữa 

sự biến thiên của nội năng (hay enthalpie) với sự biến thiên của nhiệt và công. Khi áp 

dụng định luật này, đối với hệ thống mà thành phần hoá học của nó thay đổi chúng ta 

cần phải xác định trạng thái chuẩn zero của nội năng hay enthanpie của tất cả các chất 

trong hệ thống.  

Trong trường hợp cụ thể thì việc tính toán quá trình cháy trong động cơ đốt trong 

được dựa trên phương trình nhiệt động học thứ nhất: 

     (3.1) 

Trong đó: 

: biến đổi nội năng bên trong xylanh. 

  :công chu trình thực hiện. 

: nhiệt lượng cấp vào. 

: tổn thất nhiệt qua vách. 

 
 d

dm
h

d

dQ

d

dQ

d

dV
p

d

umd
BB

BB

wF

c

c ..
.



 
d

umd
c
.

d

dV
p

c
.

d

dQ
F

d

dQ
w



12 

 

: tổn thất enthalpy do lọt khí. 

- mc: khối lượng môi chất bên trong xylanh. 

- u: nội năng. 

- pc  : áp suất bên trong xylanh. 

- V: thể tích xylanh; 

- QF : nhiệt lượng của nhiên liệu cung cấp. 

- Qw: nhiệt lượng tổn thất cho thành. 

- : góc quay trục khuỷu. 

- hBB: trị số enthalpy. 

- : biến thiên khối lượng dòng chảy. 

     Phương trình 3.1 được áp dụng cho cả động cơ hình thành hỗn hợp bên trong và 

hỗn hợp bên ngoài. Tuy nhiên, sự thay đổi thành phần hỗn hợp của hai trường hợp 

trên là khác nhau. Đối với trường hợp quá trình hình thành hỗn hợp bên trong xylanh 

thì có giả thiết: 

Nhiên liệu cấp vào trong xylanh được đốt cháy tức thì. 

Hỗn hợp cháy được hoà trộn tức thì với lượng khí sót trong xylanh. 

Tỷ lệ A/F giảm liên tục từ giá trị cao ở điểm bắt đầu tới giá trị thấp ở điểm kết thúc 

quá trình cháy. 

Như vậy phương trình 3-1 sau khi biến đổi sẽ trở thành:  
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     (3.2)  

Trong đó: 

Tc: nhiệt độ xylanh; 

mc: khối lượng môi chất trong xylanh; 

pc : áp suất trong xylanh; 

uc : nội năng riêng của khối lượng môi chất bên trong xylanh; 

Hc : nhiệt trị thấp; 
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 : hệ số dư lượng không khí (1/). 

 : tỷ lệ tương đương. 

Vc : thể tích xylanh. 

Việc giải phương trình trên phụ thuộc vào mô hình quá trình cháy, quy luật toả 

nhiệt và quá trình truyền nhiệt qua thành xylanh, cũng như áp suất, nhiệt độ và thành 

phần hỗn hợp khí. Cùng với phương trình trạng thái. 

                                (3.3) 

Thiết lập quan hệ giữa áp suất, nhiệt độ và tỷ trọng, từ phương trình 3.3 ta sử dụng 

phương pháp Runge-kutta giải để xác định nhiệt độ trong xylanh. Từ đó sẽ xác định 

được áp suất thông qua phương trình trạng thái. 

3.1.2. Mô hình truyền nhiệt 

Quá trình truyền nhiệt từ trong buồng cháy qua thành xylanh và ra ngoài được tính 

toán dựa vào phương trình truyền nhiệt sau:  

 𝑄𝑤𝑖 = 𝐴𝑖 ∙ 𝛼𝑖 ∙ (𝑇𝑐 − 𝑇𝑤𝑖)           (3.4) 

Trong đó: 

- Qwi : nhiệt lượng truyền cho thành xylanh, piston, nắp máy. 

- Ai : diện tích truyền nhiệt piston, xylanh, nắp máy. 

- αi : hệ số truyền nhiệt. 

- Tc : nhiệt độ môi chất trong xylanh. 

- Twi : nhiệt độ thành.  

Trong trường hợp nhiệt độ của thành xylanh ở đoạn giữa ĐCT và ĐCD thì được tính 

theo biểu thức sau: 

𝑇𝐿 = 𝑇𝐿∙Đ𝐶𝑇 ∙
1 − 𝑒−𝑐∙𝑥

𝑐 ∙ 𝑥
 

𝒸 = 𝑙𝑛
𝑇𝐿∙Đ𝐶𝑇

𝑇𝐿∙Đ𝐶𝐷
 

 Trong đó: 

- TL : nhiệt độ thành xylanh. 

- TL∙ĐCT : nhiệt độ thành xylanh tại vị trí ĐCT. 

- TL∙ĐCD : nhiệt độ thành xylanh tại vị trí ĐCD. 

- 𝓍 : hệ số tương quan. 
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Đối với hệ truyền nhiệt thì phần mềm BOOST cho phép lựa chọn một trong 4 mô 

hình sau: 

- WOSCHNI 1978. 

- WOSCHNI 1990. 

- HOHENBERG. 

- LORENZ (đối với động cơ có buồng cháy ngăn cách). 

Hệ số truyền nhiệt thường được tính theo mô hình Woschni 1978: 

𝛼𝑤 = 130 ∙ 𝐷−0,2 ∙ 𝑝𝑐
0,8 ∙ 𝑇𝑐

−0,53 ∙ [𝐶1 ∙ 𝑐𝑚 + 𝐶2 ∙
𝑉𝐷∙𝑇𝑐1

𝑝𝑐,1∙𝑉𝑐,1
∙ (𝑝𝑐 − 𝑝𝑐,0)]0,8                             (3.5) 

Trong đó: 

- 𝐶1 = 2,28 + 0,308.cu /cm. 

- C2 = 0,00324 đối với động cơ phun trực tiếp và = 0,00622 đối với động cơ phun 

gián tiếp. 

- D : đường kính xylanh. 

- cm : tốc độ trung bình của piston. 

- cu : tốc độ quay. 

- cu= π.D.nd / 60 : trong đó nd là tốc độ xoáy của môi chất. 

- nd = 8,5.n. 

- VD : thể tích công tác. 

- pc : áp suất môi chất. 

- pc,o : áp suất khí trời. 

- Tc,1: nhiệt độ cuối quá trình nạp. 

- pc,1: áp suất cuối quá trình nạp. 

3.1.3. Mô hình cháy 

3.1.3.1. Mô hình cháy AVL MCC 

 Mô hình AVL MCC cho việc dự đoán các chỉ tiêu của quá trình cháy trong 

những động cơ cháy do nén phun nhiên liệu trực tiếp. 

 Mô hình quá trình cháy có điều khiển hỗn hợp (MCC) cần đầu vào ít hơn so 

với mô hình Haroyasu. Sự rút ngắn quá trình cháy trễ đang được phát triển trong 

những năm gần đây, mối liên kết giữa việc phun nhiên liệu và quá trình cháy trở nên 

rất khăng khít. Vì thế quá trình giải phóng nhiệt được xác định bởi có thể điều chỉnh 
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được chất lượng nhiên liệu và mật độ chuyển động rối. 

𝑑𝑄

𝑑𝜑
= 𝐶𝑀0𝑑 ∙ 𝑓1(𝑀𝐹, 𝑄) ∙ 𝑓2(𝑘, 𝑉)        

 (3.6) 

Với : 

- f1 (MF,Q) = 𝑀𝐹 −
𝑄

𝐿𝑉𝐶
 

- f2 (k,V) = exp (𝐶𝑅𝑎𝑡𝑒 ∙
√𝑘

√𝑉
3  ) 

- CMod : mô hình không đổi [kJ/kg/deg CrA]. 

- CRate : hằng số tốc độ hòa trộn [s]. 

- k: mật độ của động năng chuyển động cục bộ [m2/s2]. 

- MF: khối lượng nhiên liệu phun [kg]. 

- LCV: nhiệt trị thấp [kJ/kg]. 

- Q: sự tỏa nhiệt tích lũy [kJ]. 

- V: thể tích xylanh tức thời [m3]. 

- φ: góc quay trục khuỷu [độ CrA]. 

Từ sự phân bố của cam và sự xoáy tới động năng là tương đối nhỏ, chỉ có động năng 

đầu vào từ tia phun nhiên liệu là được đưa vào tính toán. Lượng động năng đã truyền 

đến toàn bộ xylanh được tính toán nhờ tốc độ phun nhiên liệu. 

𝑑𝐸𝑘𝑖𝑛,𝐹

𝑑𝜑
= 18𝜌𝐹 ∙ (

𝑛

𝜇∙𝐴
)2 ∙ 𝑉𝐹

3      (3.7) 

Trong đó: 

- μA : diện tích miệng lỗ có ích [m
2
]. 

- ρF : mật độ nhiêt liệu [kg/m
3
]. 

- VF : tốc độ phun [m
3
/s]. 

- n : tốc độ động cơ [rpm]. 

Để tính toán mức độ tức thời của động năng hao mòn ta cũng nên đưa về công thức 

tính toán. Độ hao mòn được xem như là tỷ lệ với lượng động năng mang đi: 

𝑑𝐸𝑘𝑖𝑛,𝐹

𝑑𝜑
=

𝑑𝐸𝑘𝑖𝑛,𝐹

𝑑𝜑
−

𝐶𝐷𝑖𝑠𝑠

𝑑𝜑
𝐸𝑘𝑖𝑛,𝐹,𝑑𝑖𝑠𝑠     (3.8) 

Với sự oxi hóa động năng của tia phun chuyển vào khí cháy. Như quá trình chuẩn bị 

hỗn hợp, chỉ có động năng của nhiên liệu chưa cháy mới có thể dùng cho quá trình 

chuẩn bị hỗn hợp. Mật độ động năng chuyển động rối cục bộ k là: 
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𝑘 = 𝐶𝑇𝑢𝑟𝑏𝑜 ∙
𝐸𝑘𝑖𝑛,𝐹,𝑑𝑖𝑠𝑠

𝑀𝐹(1 + 𝜆𝐷𝑖𝑓𝑓 ∙ 𝑚𝑠𝑡𝑜𝑖𝑐ℎ)
 

Hằng số CTurbo xác định hiệu suất của quá trình biển đổi từ động năng sang năng 

lượng chảy rối. 

- CTurbo : hệ số phụ thuộc sự tạo thành chuyển động rối. 

- Ekin, F : năng lượng phun động. 

- Ekin, F, diss : năng lượng dòng phun động vô ích. 

- Mstoich : khối lượng lý tưởng của không khí sạch. 

- λDiff : tỷ số giới hạn cho sự cháy khuếch tán. 

3.1.3.2. Mô hình cháy Vibe 

 Quy luật cháy Vibe được xác định thông qua các tham số như: điểm bắt đầu 

cháy, thời gian cháy, tham số đặc trưng cháy “m”. Các thông số trên có thể là không 

đổi hoặc thay đổi phụ thuộc vào từng chế độ làm việc của động cơ thông qua phương 

trình sau: 

𝑑𝑥

𝑑∝
=

6.908

∆𝛼𝑐
∙ (𝑚 + 1) ∙ 𝑦𝑚 ∙ 𝑒−6.908∙𝑦(𝑚−1)

       (3.9) 

Trong đó:  

- 𝑑𝑥 =
𝑑𝑄

𝑄
 

 

Trong đó: 

- Q : nhiệt lượng do nhiên liệu sinh ra. 

- α: góc quay trục khuỷu. 

- α0 : điểm bắt đầu cháy. 

- ∆αc : khoảng thời gian cháy. 

- m : tham số đặc trưng cháy. 

3.1.4. Hình thành phát thải độc hại của động cơ đốt trong 

a) CO 

 Phương trình phản ứng cháy tạo ra CO là: 

                            2C +O2 = 2CO       (3.10) 

 Động cơ diesel là loại động cơ hình thành hỗn hợp cháy bên trong và hoạt 

c

oy
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động cháy xảy ra do bị nén. Tuy hệ số dư lượng không khí λ >1, tức là thừa O2 nhưng 

vẫn có CO trong thành phần khí thải ra vì hỗn hợp hình thành trong buồng đốt trong 

thời gian ngắn, độ đồng đều không cao nên vẫn có những vùng cục bộ thiếu O2. Tại 

đó, lượng O2 không đủ để chuyển hóa CO thành CO2: 

                                2CO + O2 = 2CO2             (3.11) 

 Lượng CO có trong khí thải của động cơ diesel thường ít hơn rất nhiều so với 

động cơ xăng. 

b) HC. 

 Do nguyên lý làm việc của động cơ diesel, thời gian lưu lại của nhiên liệu 

trong buồng cháy ngắn hơn động cơ đánh lửa cưỡng bức nên thời gian dành cho việc 

hình thành sản phẩm cháy không hoàn toàn cũng rút ngắn làm giảm thành phần 

hydrocarbure cháy không hoàn toàn trong khí xả. 

 Do nhiên liệu diesel chứa hydrocarbure có điểm sôi cao, nghĩa là khối lượng 

phân tử cao, sự phân hủy nhiệt diễn biến ra ngay từ lúc phun nhiên liệu. Điều này là 

tăng tính phức tạp của thành phần hydrocarbure cháy không hoàn toàn trong khí xả. 

 Mức độ phát sinh HC trong động cơ diesel phụ thuộc nhiều vào điều kiện vận 

hành, ở chế độ không tải hay tải thấp, nồng độ HC cao hơn ở chế độ đầy tải. Thêm 

vào đó, khi thay đổi tải đột ngột có thể gây ra sự thay đổi mạnh các điều kiện cháy 

dẫn đến sự gia tăng HC do những chu trình bỏ lửa. 

c) NOx 

- Cơ chế hình thành monoxyde nitơ:  

 Trong họ NOx thì NO chiếm tỷ lệ lớn nhất. NOx chủ yếu do N2 trong không 

khí nạp vào động cơ phản ứng với oxi tạo ra. Nhiên liệu xăng hay diesel chứa ít nitơ 

nên ảnh hưởng của chúng đến nồng độ NOx không đáng kể. trong điều kiện hệ số dư 

lượng không khí xấp xỉ 1, những phản ứng chính tạo thành và phân hủy NO là : 

              O + N2  ⇄ NO + N                                                 

N + O2 ⇄ NO + O       

           N + OH ⇄ NO + H         

 Sự hình thành NO phụ thuộc rất mạnh vào nhiệt độ. Hình cho thấy mức độ 

tiến triển của phản ứng : 

                                      N2 + O2 ⇄ 2NO                   
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 Phản ứng tạo NO  có tốc độ thấp hơn nhiều so với phản ứng cháy. Nồng độ 

NO cũng phụ thuộc mạnh vào nồng độ O2. Vì vậy trong điều kiện nhiệt độ cao và 

nồng độ O2 lớn thì nồng độ NO trong sản phẩm cháy cũng lớn. 

- Cơ chế hình thành NO2: 

 Nồng độ NO2 có thể bỏ qua so với NO nếu tính toán theo nhiệt độ nhiệt động 

học cân bằng trong điều kiện nhiệt độ bình thường của ngọn lửa. Kết quả này có thể 

áp dụng gần đúng trong trường hợp động cơ đánh lửa cưỡng bức. Đối với động cơ 

diesel, người ta thấy có đến 30% NOx dưới dạng NO2. Dioxyde nitơ NO2 được hình 

thành từ monoxide nitơ NO và các chất trung gian của sản vật cháy theo phản ứng 

sau: 

                                   NO + HO2 ⇄ NO2 + OH                    (3.16) 

Trong điều kiện nhiệt độ cao, NO2 tạo thành có thể phân giải theo phản ứng:                                                           

NO2 + O ⇄ NO + O2                      (3.17) 

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

có nhiệt độ thấp thì phản ứng (1.8) bị khống chế, nghĩa là NO2 tiếp tục tồn tại trong 

sản vật cháy. Khi động cơ diesel làm việc ở chế độ tải thấp thì phản ứng ngược biến 

đổi NO2 thành NO cũng bị khống chế bởi các vùng không khí có nhiệt độ thấp. 

Dioxyde nitơ cũng hình thành trên đường xả khí tốc độ thải thấp và có sự hiện diện 

của oxy. 

- Cơ chế hình thành Protoxyde nitơ: 

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

khi chúng tác dụng với NO: 

                                NH + NO ⇄ N2O + H              (3.19) 

                              NCO + NO ⇄ N2O + CO                                          (3.20) 

 N2O chủ yếu được hình thành ở vùng oxy hóa có nồng độ nguyên tử H cao, 

mà hydrogene là chất tạo ra sự phân hủy mạnh protoxyde nitơ theo phản ứng : 

                                 NO2 + H ⇄ NH + NO                                            (3.21) 

                               N2O + H ⇄ N2 + OH                                               (3.22) 

Chính vì vậy N2O chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp trong khí xả của động cơ đốt trong (khoảng 

3÷8 ppm). 

- Cơ chế hình thành PM (chất thải dạng hạt-bồ hóng). 
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Ngày nay, người ta đã biết rõ bồ hóng bao gồm các thành phần chính sau đây:  

-  Carbon: Thành phần này ít nhiều phụ thuộc vào nhiệt độ cháy và hệ số dư lượng 

không khí trung bình, đặc biệt là khi động cơ hoạt động ở chế độ đầy tải hoặc quá tải. 

-  Dầu bôi trơn không cháy: Đối với động cơ cũ thành phần này chiếm tỷ lệ lớn. 

Lượng dầu bôi trơn bị tiêu hao và lượng hạt bồ hóng có quan hệ với nhau. 

-  Nhiên liệu chưa cháy hoặc cháy không hoàn toàn: thành phần này phụ thuộc vào 

nhiệt độ và hệ số dư lượng không khí. 

-  Sunphat: do lưu huỳnh trong nhiên liệu bị oxy hóa và tạo thành SO2 hoặc gốc 

SO4
2-

. 

-  Các chất khác: lưu huỳnh, calci, sắt, silicon, chromium, phosphor, các hợp chất 

calci từ dầu bôi trơn. Thành phần hạt bồ hóng còn phụ thuộc vào tính chất nhiên liệu, 

đặc điểm của quá trình cháy, dạng động cơ cũng như thời hạn cử dụng của động cơ 

(cũ hay mới). Thành phần bồ hóng trong sản phẩm cháy của nhiên liệu có thành phàn 

lưu huỳnh cao khác với thành phần bồ hóng trong sản phẩm cháy của nhiên liệu có 

hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

Các nghiên cứu cơ bản về quá trình hình thành bồ hóng trong các ngọn lửa và trong 

buồng cháy động cơ diesel đã được đề cập nhiều trong các tài liệu gần đây với 5 cơ 

chế hình thành hạt bồ hóng điển hình: 

- Polyme hóa qua acetylene và polyacetylene. 

- Khởi tạo các hydrocarbure thơm đa nhân (HAP). 

- Ngưng tụ và graphit hóa các cấu trúc HAP. 

- Tạo hạt qua các tác nhân ion hóa và hợp thành các phần tử nặng. 

- Tạo hạt qua các tác nhân trung tính và phát triển bề mặt hợp thành các thành phần 

nặng. 

Sự hình thành bồ hóng qua 4 giai đoạn được tóm tắt trên hình: 
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Hình 3. Các giai đoạn hình thành PM 

 Cơ chế tổng quát về sự tạo thành hạt nhân bồ hóng ở nhiệt độ thấp và trung 

bình được trình bày trên hình 3. Ở nhiệt độ thấp (<1700K), hydrocarbure thơm có thể 

sinh ra bồ hóng một cách trực tiếp và nhanh chóng biến thành cấu trúc gần graphite. 

Khi nhiệt độ cao hơn 1800K, một cơ chế hình thành bồ hóng khác diễn ra chậm hơn 

và ít trực tiếp hơn, trước hết qua trung gian những thành phần HC có khối lượng phân 

tử nhỏ và sau đó bị polymer hóa thành những phần tử kém bão hòa có khối lượng 

phân tử lớn hơn. Đây là các mầm cơ bản để hình thành các hạt nhân bồ hóng. 

 
         Cấu trúc chuỗi bồ hóng                          Dạng những hạt sơ cấp 

Hình 4. Các cấu trúc hạt PM 

e) Hợp chất chứa Lưu huỳnh. 

 Trong nhiên liệu diesel có chứa lưu huỳnh là tạp chất còn sót lại trong quá 
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trình chưng cất dầu mỏ lưu huỳnh cháy: 

                                      S + O2 → SO2                     (3.23) 

Khí SO2 được thải ra ngoài môi trường sẽ kết hợp với hơi nước tạo thành axit gây ăn 

mòn kim loại hoặc ngưng tụ thành mây gây ra mưa axit. Ngoài ra, SO2 cũng góp phần 

tạo ra PM là muối gốc axit. 

3.2. Mô phỏng động cơ D243 bằng phần mềm AVL_BOOST 

3.2.1. Xây dựng động cơ D243 không tăng áp 

Mô hình động cơ được xây dựng trên cơ sở động cơ thực tế và các tài liệu liên quan. 

Bảng 3.1 thể hiện các phần tử trong mô hình AVL_BOOST: 

Bảng 3.1. Phần tử lựa chọn cho mô hình động cơ D243 trước tăng áp 

STT Phần tử Số 

lượng 1 PIPE 26 

2 SYSTEMBOUNDARY 2 

3 PLENUM 3 

4 CYLINDER 4 

5 RESTRICTION 10 

6 MEASURINGPOINT 13 

7 AIRCLEANER 1 

8 JUNCTION 4 

9 PIPE_END 54 

19 ALL_PIPES 1 

11 ALL_PLENUMS 27 

12 ALL_BOUNDARIES 5 

13 ALL_BOUNDARIES 2 

14 RESTRICTIONS 10 

 Sau khi lựa chọn xong các phần tử cho mô hình, tiến hành kết nối các phần tử 

bằng phần tử đường ống (Pipe). Tất cả các điểm có thể nối ống ở trên phần tử được 

thể hiện bằng các điểm màu đen. Thực hiện kết nối giữa các phần tử bằng việc sử 

dụng chuột trái. Chiều của phần tử đường ống được quy ước theo chiều dòng chảy bên 

trong ống (hiện thị bằng mũi tên trên phần tử ống). Hình dạng của phần tử ống có thể 

thay đổi bằng cách chọn phần tử ống và sau đó nhấn vào biểu tượng Change. Tất cả 

các điểm nối trên phần tử ống sẽ xuất hiện và có thể thay đổi trực tiếp. Ngoài ra có thể 

tăng hoặc giảm bớt các điểm nối trên phần tử ống sao cho các phần tử ống hợp lý với 
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mô hình xây dựng. Các điểm nối trên các phần tử khác có thể thay đổi tùy theo mục đích 

và có thể hình dạng của các phần tử. 

Mô hình của động cơ D243 đầy đủ được thể hiện trong hình 5 

 

Hình 5. Mô hình động cơ D243 

Bảng các dữ liệu chung của mô hình và cho các phần tử: 

Bảng 3.2. Dữ liệu điều kiện chung mô hình động cơ D243 không tăng áp 

Thông số Dữ liệu nhập 

Áp suất môi trường p (bar) 1 

Nhiệt độ môi trường t (℃) 25 

Chu kỳ tính 50 

Lượng nhiên liệu chu trình 

(g/cycle) 

Nhập theo bảng 

Bước xuất kết quả 1 

Nhiệt trị thấp Q (kJ/kg) 42800 

Tỷ lệ A/F 14,7 

Mô hình tính AVL MCC 

Loại động cơ 4 kỳ 

Thứ tự nổ 1-3-4-2 

Số lượng lỗ phun 4 

Đường kính lỗ phun 0,3 (mm) 

Áp suất phun 220 (bar) 
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3.2.2.  Xây dựng mô hình động cơ D243 sau tăng áp 

Các phần tử và các thông số nhập cho mô hình được thể hiện trong các Bảng 3.3, 3.4  

Bảng 3.3. Phần tử lựa chọn cho mô hình tăng áp 

STT Phần tử Số lượng 

1 PIPE 29 

2 SYSTEMBOUNDARY 3 

3 PLENUM 2 

4 CYLINDER 4 

5 RESTRICTION 8 

6 MEASURINGPOINT 9 

7 AIRCOOLER 1 

8 AIRCLEANER 1 

9 TURBOCHARGER 1 

10 JUNCTION 3 

11 WASTEGATE 1 

 

Mô hình hoàn chỉnh động cơ D243 thể hiện trong hình 6: 

 

Hình 6. Mô hình động cơ D243 sau khi tăng áp 

- Dữ liệu điều khiển chung 
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Bảng 3.4. Dữ liệu điều kiện chung 

Thông số Dữ liệu nhập 

Áp suất môi trường p (bar) 1 

Nhiệt độ môi trường t (℃) 25 

Chu kỳ tính 50 

Lượng nhiên liệu chu trình (g/cycle) Fuel(table) 

Bước suất kết quả 1 

Nhiệt trị thấp Q(kJ/kg) 42800 

Tỷ lệ A/F 14,7 

Mô hình tính AVL MCC 

Loại động cơ 4 kỳ 

Thứ tự nổ 1-3-4-2 

Số lượng lỗ phun 4 

Đường kính lỗ phun 0,3 (mm) 

Áp suất phun 220 (bar)           

 

3.3. Đánh giá kết quả mô phỏng 

Sau khi nhập các dữ liệu điều khiển chung và cho các phần tử của mô hình ta tiến 

hành chạy mô hình. Thời gian hoàn thành mô hình phụ thuộc vào số phần tử có trong 

mô hình và số chu kỳ ta chọn trong thông số điều khiển chung.Sau khi hoàn thành, 

phần kết quả tính ta có thể đưa ra dưới dạng bảng và dạng đồ thị. 

3.3.1. Đánh giá độ tin cậy của mô hình 

Sau khi chạy mô hình động cơ, kết quả được so sánh với  thực nghiệm để đánh 

giá tính tin cậy của mô hình. Kế quả so sánh được thể hiện trong bảng 3.5 và Hình 7. 
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Bảng 3.5. So sánh kết quả chạy mô phỏng động cơ D243 trước tăng áp và kết quả 

thực nghiệm dang bảng 

n (v/ph) 
Ne (kW) 

% 
ge (g/kW.h) 

% 
Me (N.m) 

% 
TN MP TN MP TN MP 

1000 31.38 33.14 5.6 251.9 236 -6.3 299.8 316.6 5.6 

1400 45.87 46.81 2.0 243.2 231.5 -7.1 313.0 319.4 2.0 

1600 51.89 52.17 0.53 252.8 235.6 -6.8 309.8 311.5 0.53 

1800 57.03 58.42 2.4 256.3 239.6 -6.5 302.7 310.1 2.43 

2000 57.18 59.11 3.4 257.2 246.2 -4.2 273.2 282.3 3.37 

2200 56.09 58.28 3.9 269.5 253.1 -6.0 243.6 253.1 3.9 

Trong đó:  

- TN : Kết quả chạy thực nghiệm. 

- MP : Kết quả chạy mô phỏng. 

- %: Tỷ lệ phần trăm thay đổi. 

 

Hình 7. Đặc tính công suất và tiêu hao nhiên liệu của 

thực nghiệm và mô phỏng 

- Bảng 3.5 và Hình 7 cho thấy thể hiện kết quả mô phỏng và thực nghiệm của 

động cơ D243 không tăng áp. Kết quả cho thấy đường đặc tính công suất và tiêu 

hao nhiên liệu giữa mô phỏng và thực nghiệm là khá tương đồng. Sai lệch lớn nhất 

về công suất là 5,2% tại 1000v/ph, tiêu hao nhiên liệu là 7,1% tại 1400v/ph. Sự sai 

lệch này có thể do các nguyên nhân, như sai số phép đo trong thực nghiệm hay một 
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số giả thiết mô phỏng trong mô hình chưa phù hợp với thực nghiệm. Tuy nhiên, với 

các kết quả này đã thể hiện tính tin cậy của mô hình. Do vậy, mô hình có thể phát 

triển thành mô hình động cơ D243 tăng áp để phục vụ cho các bước nghiên cứu tiếp 

theo. 

3.3.2. So sánh đặc tính động cơ D243 trước và sau tăng áp 

     3.3.2.1. Đánh giá hiệu quả động cơ sau tăng áp 

- Đặc tính công suất và tiêu hao nhiên liệu của đông cơ D243 không tăng áp và 

có tăng áp được thể hiện trong Hình 8 và Bảng 3.6 

Bảng 3.6. So sánh đặc tính động cơ D243 trước và sau tăng áp 

n 

(v/ph) 

Ne (kW) 
% 

ge (g/kW.h) 
% 

Me (N.m) 
% 

KTA TA KTA TA KTA TA 

1000 33.14 55.06 66.1 236 216 -8.4 316.6 526 66.1 

1400 46.81 77.09 64.6 231.5 213 -7.9 319.4 526 64.6 

1600 52.17 85.33 63.5 235.6 216 -8.3 311.5 509 63.5 

1800 58.42 92.13 57.7 239.6 221 -7.7 310.1 489 57.7 

2000 59.11 92.04 55.7 246.2 230 -6.5 282.3 439 55.7 

2200 58.28 91.78 57.5 253.1 241 -4.8 253.1 398 57.5 

 

- Đồ thị so sánh đặc tính công suất và tiêu hao nhiên liệu: 

 

Hình 8. Đặc tính công suất và tiêu hao nhiên liệu của động cơ 
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Kết quả mô phỏng cho thấy sau khi tăng áp công suất của động cơ tăng đồng 

thời suất suất tiêu hao nhiên liệu cũng giảm. Cụ thể tại chế độ nđc = 1000v/ph công 

suất tăng lên 66,1%, suất tiêu hao nhiên liệu giảm 8,4%, còn tại nđc = 1600v/ph công 

suất tăng lên 63,5% và suất tiêu hao nhiên liệu giảm 8,3%, trong khi tại chế độ tốc độ 

định mức nđc = 2200v/ph công suất tăng 57,5% và tiêu hao nhiên liệu chỉ giảm 4,8%. 

Kết quả trên cho thấy tính kinh tế đạt được và tính hiệu quả đạt được ở các chế độ tốc 

làm việc của động cơ.  

3.3.2.2. So sánh thay đổi áp suất và nhiệt độ quá trình cháy  

Khi tăng áp suất nạp làm tăng áp suất cuối quá trình nén dẫn đến tăng áp suất và nhiệt 

độ của cà chu trình công tác. Hình 9 và 10 dưới đây thể hện sự so sánh biến thiên 

nhiệt độ và áp suất tại n = 1400 (v/ph), n = 1600 (v/ph). 

 

Hình 9. So sánh biến thiên nhiệt độ và áp suất tại n = 1400 (v/ph) 

 

Hình 10. So sánh biến thiên nhiệt độ và áp suất tại n = 1600 (v/ph) 
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Hình 9 và 10 chỉ ra rằng nhiệt độ và áp suất của động cơ sau khi tăng áp tăng 

lên rõ rệt. Đây là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến đặc tính công suất, tiêu hao nhiên 

liệu cũng như phát thải của động cơ sau khi tăng áp. 

3.3.2.3. So sánh thành phần khí xả của động cơ 

Như phân tích ở trên sau khi tăng áp dẫn đến áp suất, nhiệt độ cũng như tỷ lệ 

không khí nhiên liệu thay đổi đáng kể do vậy các thành phần phát thải cũng thay đổi 

đáng kể. Bảng 3.7 dưới đây đưa ra so sánh nồng độ phát thải các chất độc hại của 

động cơ trước và sau tăng áp 

Bảng 3.7. So sánh thành phần phát thải của động cơ D243 trước và sau tăng áp 

n 

(v/ph) 

NOx (ppm) 
% 

CO (ppm) 
% 

Soot (g/kW.h) 
% 

KTA TA KTA TA KTA TA 

1000 3362 3766 12 80 58 -27.5 2.72 0.93 -65.8 

1400 3491 3531 1.2 105 60 -42.9 2.82 0.472 -83.3 

1600 3469 3490 0.6 113 64 -43.4 2.53 0.471 -81.4 

1800 3359 3387 0.8 117 69 -41.1 2.23 0.493 -77.9 

2000 2896 3136 8.3 115 71 -38.3 1.89 0.527 -72.1 

2200 2323 2939 26.5 114 77 -32.5 1.84 0.583 -68.3 

 

- So sánh dạng đồ thị 

         

              Hình 11. Phát thải NOx trước và sau khi tăng áp 
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Hình 12. Phát thải CO trước và sau khi tăng áp 

 

            Hình 13. Phát thải Soot trước và sau khi tăng áp 

- Kết quả sau khi tăng áp cho thấy thành phần Soot giảm rõ rệt ở tất cả dải tốc độ mô 

phỏng của động cơ. Cụ thể ví dụ ở tốc độ 2200(v/p) lượng Soot giảm 68,3%; tại tốc 

độ 1000 (v/p) lượng Soot giảm 65,8%. Lượng Soot giảm do khi ta tăng áp thì áp suất 

và nhiệt độ cuả quá trính cháy tốt hơn giúp phân hủy hết các muội than, và trong quá 

trình tăng áp làm cho dòng khí nạp chuyển động với xoáy lốc cao nên nó quét sạch 

buồng cháy. 

- Lượng CO phát thải ở động cơ D243 tăng áp thấp hơn nhiều so với động cơ D243 

không tăng áp. Tại tốc độ 2200(v/p) thì lượng CO giảm 32,5%; n = 1000(v/p) thì 

lượng CO giảm 27.5%. Lượng CO giảm là do động cơ được tăng áp thì quá trình 

cháy có nhiệt độ và áp suất cao hơn so với động cơ không tăng áp và do sử dụng cụm 

TB tăng áp nên lượng không khí váo xylanh nhiều hơn đồng nghĩa với lượng O2 sẽ 

nhiều nên làm giảm hình thành CO. 

- Động cơ D243 tăng áp có lượng NOx lớn hơn động cơ D243 ko tăng áp nên đây là 
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một nhược điểm khá lớn của động cơ Diesel sau khi tăng áp. Lượng NOx tăng lên 

cũng được giải thích là do động cơ tăng áp có nhiệt độ cháy cao hơn và lượng O2, N2 

cao hơn động cơ không tăng áp nên quá trình tạo thành NOx sẽ dễ dàng hơn. Do đó 

lượng NOx sinh ra nhiều hơn, để khắc phục được nhược điểm này có thể sử dụng 

thêm các biện pháp kỹ thuật giảm phát thải NOx. 
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CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN 

  

Qua quá trình mô phỏng động cơ D243 ta có thể nhận thấy một số ưu điểm khá 

rõ ràng của động cơ sau khi có lắp thêm bộ tăng áp về mặt tính năng kỹ thuật cuả 

động cơ: 

- Công suất của động cơ tăng lên rõ rệt so với khi động cơ D243 cũ, điều này rất 

có ích trong việc giải quyết bài toán sử dụng tiếp mô hình động cơ đã được sử dụng 

hiện tại. Ngoài ra, cho phép phạm vi sử dụng của động cơ được mở rộng hơn. 

- Áp suất có ích và áp suất chỉ thị trung bình của động cơ cũng tăng lên đáng kể 

do cải thiện được quá trình cháy làm tăng tính hiệu quả của động cơ. 

Về mặt tính năng kinh tế của động cơ thì so với động cơ chưa tăng áp ngoài việc 

tăng được công suất đã là một kết quả đáng lưu ý rồi, động cơ có lắp bộ tăng áp còn 

cho suất tiêu hao nhiên liệu giảm đi. Như vậy tính kinh tế của động cơ có tăng áp tốt 

hơn rất nhiều, thể hiện ưu điểm vượt trội so với động cơ chưa có tăng áp. 

Về thành phần khí thải động cơ, động cơ sau tăng áp đã cải thiện được rất tốt 

thành phần bồ hóng (Soot) và CO có trong khí thải động cơ, góp phần làm cho không 

khí bớt ô nhiểm vì khói do động cơ diesel thải ra, mà trước đây là nhược điểm vốn có 

của động cơ diesel. 

Ngoài những ưu điểm nổi bật ta đã thu được thì động cơ sau khi được tăng áp 

cũng làm nảy sinh một số nhược điểm sau: 

- Thành phần khí xả của động cơ có hàm lượng NOx nhiều hơn so với động cơ 

bình thường. Mà đây là hợp chất không có lợi cho sức khỏe con người và cho môi 

trường. NOx gây ra viêm, hủy hoại các tế bào của cơ quan hô hấp và gây ra những 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của con người. Do đó trên động cơ cần 

có các bộ phận phụ xử lý các thành phần này trước khi thải ra môi trường sống. 
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