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Tóm tắt: 

Bài báo này trình bày kết quả thực nghiệm về tính kinh tế - kỹ thuật và ô nhiễm động cơ đánh lửa 
cưỡng bức sử dụng nhiên liệu pha xăng ethanol ở các tỷ lệ 0, 10, 15, 20 và 25% thể tích. Thực 
nghiệm được tiến hành trên động cơ thí nghiệm Daewoo A16DMS tại phòng thí nghiệm động cơ 
đốt trong của trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Điều kiện thực nghiệm được xác lập 
để xây dựng đặc tính tốc độ của động cơ ở vị trí bướm ga 50% cho dải tốc đọ từ 1250 đến 4500 
vòng/phút. Kết quả cho thấy có sự cải thiện về mô men, công suất, tiêu hao nhiên liệu và lượng 
phát thải của động cơ khi sử dụng E10, E15, so với xăng (E0) ở chế độ tải 50% vị trí bướm ga ở 
vùng tốc độ từ 2000 đến 4500 vòng/phút; Còn E20 và E25 tỏ ra bất lợi về công suất, mô men và 
suất tiêu hao nhiên liệu ở mội tốc độ. Sự có mặt của nhân tố oxy trong ethanol là lý do làm tăng 
hệ số dư lượng không khí của hỗn hợp, giảm khả năng bay hơi của nhiên liệu, giảm nhiệt trị của 
nhiên liệu và đây chính là nguyên nhân của các thay đổi trên. 
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Abstrac: 

This paper presents experimental results of the performance and exhaust pollution of spark 
ignition engines using gasoline-ethanol blended fuels at the rates of ethanol 0, 10, 15, 20 and 
25% by volume. The experiment was conducted on the  Daewoo A16DMS experimental engine 
at the internal combustion engine laboratory of the Danang University of Science and 
Technology. Experimental conditions were established to characterize the engine speed at the 
throttle position of 50% for the speed range from 1250 to 4500 rpm. Results show an 
improvement in torque, power, fuel consumption and engine emissions when using E10, E15, 
compared to gasoline (E0) at 50% throttle valve opening at speed range from 2000 to 4500 rpm; 
The E20 and E25 are at a disadvantage at all speeds. The presence of the oxygen factor in 
ethanol is the reason for increasing the air-fuel equivalence ratio, reducing the evaporation of the 
fuel, reducing the heating value of the blended fuel, and this is the cause of the above changes.  
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