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Tóm tҳt - Bài báo trình bày kӃt quҧ nghiên cӭu ҧnh hѭӣng cӫa
thành phҫn nhiên liӋu, các thông sӕ kӃt cҩu, vұn hành ÿӃn quá
trình cháy và tính năng cӫa ÿӝng cѫ ÿánh lӱa cѭӥng bӭc sӱ dөng
xăng pha ethanol. Khi tăng hàm lѭӧng ethanol pha vào xăng tӯ
10% lên 20%, công chӍ thӏ chu trình cӫa ÿӝng cѫ giҧm nhҽ khoҧng
1% nӃu giӳ nguyên góc ÿánh lӱa sӟm. Khi hàm lѭӧng cӗn trong
xăng tăng thì có thӇ tăng tӹ sӕ nén ÿӝng cѫ. Vӟi ÿӝng cѫ Daewoo
sӱ dөng xăng E15, khi tăng tӍ sӕ nén tӯ 9,5 lên 10,3 thì công chӍ
thӏ chu trình tăng khoҧng 12%. Góc ÿánh lӱa sӟm tӕi ѭu cӫa ÿӝng
cѫ vӟi tӹ sӕ nén nguyên thӫy 9,5 thay ÿәi tӯ 25q ÿӃn 32q trong
phҥm vi tӕc ÿӝ ÿӝng cѫ tӯ 1500 vòng/phút ÿӃn 4000 vòng/phút.
Góc ÿánh lӱa sӟm tӕi ѭu giҧm khi tăng tӹ sӕ nén ÿӝng cѫ nhѭng
tăng nhҽ theo hàm lѭӧng cӗn trong xăng. Khi tăng hàm lѭӧng cӗn
trong xăng tӯ 10% lên 20% thì góc ÿánh lӱa sӟm tӕi ѭu tăng
khoҧng 2q-3q ӣ tӕc ÿӝ ÿӝng cѫ 1500 vòng/phút.

Abtract - The paper presents the research results of effects of fuel
components, structural and operational parameters on the combustion in
spark ignition engines using gasoline-ethanol blended fuel. The results
have shown that while increasing ethanol content in fuel mixture from 10%
to 20%, indicated engine cycle work slightly decreases about 1% if
advanced ignition is kept constant. Compression ratio of the engine can be
increased with increasing methanol component in fuel mixture. Indicated
engine cycle work of Daewoo engines using E15 gasoline-ethanol
blended fuel increases about 12% as compression ratio increases from
9.5 to 10.3. Optimal advanced ignition angle of Daewoo engines fueled
with E15 with original compression ratio of 9.5 increases from 25q to 32q
as engine speed increases from 1500rpm to 4000rpm. Optimal advanced
ignition angle decreases with increasing compression ratio but slightly
increases with ethanol content in fuel mixture. As ethanol content in fuel
mixture increases from 10% to 20%, the optimal advanced ignition angle
increases approximately 2q-3q at the engine speed of 1500rpm.

Tӯ khóa – năng lѭӧng tái tҥi; nhiên liӋu thay thӃ, bӝ hòa trӝn
xăng-ethanol; mô phӓng; Ansys Fluent.

Key words - Renewable energy; alternative fuel; gasoline-ethanol
blended fuel combustion; modeling; Ansys Fluent.

1. Giӟi thiӋu

phҫn khác nhau. KӃt quҧ cho thҩy momen lӟn nhҩt khi
ÿӝng cѫ chҥy ӣ 5000 vòng/phút ÿҥt ÿѭӧc vӟi góc ÿánh lӱa
sӟm là 30q, 35q và 40q ӭng vӟi xăng E10, E30 và E85 [4].

Xăng pha ethanol ÿã ÿѭӧc sӱ dөng rӝng rãi ӣ nhiӅu
nѭӟc trên thӃ giӟi vӟi tӍ lӋ pha chӃ khác nhau. Theo qui
ÿӏnh cӫa Chính phӫ ViӋt Nam, xăng pha 5% thӇ tích
ethanol (gӑi là xăng E5) ÿѭӧc sӱ dөng rӝng rãi trên toàn
quӕc tӯ ngày 1-12-2015. Ethanol là hӧp chҩt hӳu cѫ, nҵm
trong dãy ÿӗng ÿҷng cӫa cӗn etylic, có sӕ octane cao hѫn
so vӟi xăng. Do ÿó Ethanol có thӇ ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ nâng
cao trӏ sӕ octane cӫa nhiên liӋu nhҵm cҧi thiӋn hiӋu quҧ cӫa
quá trình cháy trong ÿӝng cѫ ÿӕt trong [1].
Mustafa Koc nghiên cӭu ҧnh hѭӣng cӫa xăng pha
ethanol E50 và E85 ÿӃn tính năng ÿӝng cѫ và mӭc ÿӝ phát
ô nhiӉm ӣ tӹ sӕ nén 10 và 11 và tӕc ÿӝ ÿӝng cѫ biӃn thiên
tӯ 1500 ÿӃn 5000 vòng/phút. KӃt quҧ cho thҩy khi pha
ethanol vào xăng, momen ÿӝng cѫ và tiêu hao nhiên liӋu
tăng, nhѭng mӭc ÿӝ phát thҧi ô nhiӉm giҧm [2]. Nghiên
cӭu này cǊng cho thҩy xăng pha ethanol cho phép tăng tӹ
sӕ nén ÿӝng cѫ mà không xҧy ra kích nә. Do nhiӋt ҭn hóa
hѫi cӫa ethanol và nhiӋt ÿӝ bӕc cháy cӫa ethanol cao hѫn
xăng nên thӡi gian cháy trӉ cӫa ethanol bӏ kéo dài. Vì vұy,
ÿӇ tăng hiӋu quҧ ÿӝng cѫ sӱ dөng xăng pha ethanol chúng
ta cҫn tăng góc ÿánh lӱa sӟm cӫa ÿӝng cѫ theo hàm lѭӧng
ethanol. Richie Daniel nghiên cӭu thӵc nghiӋm ҧnh hѭӣng
cӫa góc ÿánh lӱa sӟm ÿӃn tính năng ÿӝng cѫ sӱ dөng xăng
pha ethanol [3]. KӃt quҧ cho thҩy ӣ tӕc ÿӝ 1500 vòng/phút,
góc ÿánh lӱa sӟm ÿӝng cѫ sӱ dөng xăng khoҧng 7-8q, trong
khi ÿó góc ÿánh lӱa sӟm cӫa ethanol khoҧng 22q [3].
Phuangwongtrakul thӱ nghiӋm xăng pha cӗn vӟi thành

Hình 1. Chia l˱ͣi xi lanh và bu͛ng cháy ÿ͡ng c˯ Daewoo

Trong nghiên cӭu này chúng tôi khҧo sát quá trình cháy
và tính năng ÿӝng cѫ khi sӱ dөng xăng pha ethanol vӟi hàm
lѭӧng khác nhau. Ҧnh hѭӟng cӫa góc ÿánh lӱa sӟm và tӹ
sӕ nén ÿӝng cѫ cǊng ÿѭӧc khҧo sát, ÿánh giá.
Thí nghiӋm ÿѭӧc tiӃn hành tҥi Trung tâm thí nghiӋm
ÿӝng cѫ-ô tô, Trѭӡng Ĉҥi hӑc Bách khoa, Ĉҥi hӑc Ĉà
Nҹng. HӋ thӕng thí nghiӋm ÿѭӧc trang bӏ ÿӗng bӝ cӫa hãng
AVL. Mô tҧ chi tiӃt hӋ thӕng thí nghiӋm ÿӝng cѫ ÿѭӧc trình
bày trong [5]. Ĉӝng cѫ Daewoo A16DMS ÿѭӧc cҧi tҥo ÿӇ
thí nghiӋm sӱ dөng hӛn hӧp xăng pha ethanol. Ĉó là ÿӝng
cѫ 4 kǤ, 4 xi lanh, ÿѭӡng kính xi lanh 79mm, hành trình
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piston 81,5mm, thӇ tích tәng cӝng xi lanh 1598cm , tӍ sӕ
nén ÿӝng cѫ 9,5. Công suҩt cӵc ÿҥi cӫa ÿӝng cѫ khi sӱ dөng
xăng là 78kW ӣ 5800 vòng/phút.
Hӛn hӧp nhiên liӋu thí nghiӋm chính là E15 ÿѭӧc pha trӝn
15% thӇ tích ethanol và 85% thӇ tích xăng thѭѫng mҥi RON92.
2. Tính toán mô phӓng quá trình cháy
Hình 1 giӟi thiӋu xi lanh và buӗng cháy ÿӝng cѫ Daewoo
và chia lѭӟi ÿӇ tính toán mô phӓng bҵng phҫn mӅm ANSYS

346q

340q

FLUENT. Trong tính toán chúng tôi sӱ dөng mô hình chҧy
rӕi k-H, mô hình cháy hòa trӝn trѭӟc cөc bӝ. Qui trình xây
dӵng mô hình tính toán và thiӃt lұp lѭӟi ÿӝng khi piston dӏch
chuyӇn trong xi lanh ÿӝng cѫ ÿѭӧc trình bày trong [6].
Thành phҫn nhiên liӋu ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh và các ÿһc trѭng
nhiӋt ÿӝng hóa hӑc cӫa hӛn hӧp cháy ÿѭӧc thiӃt lұp trong
bҧng pdf ÿӇ truy suҩt nhanh chóng trong quá trình giҧi hӋ
phѭѫng trình mô tҧ diӉn biӃn lѭu cháy trong xi lanh.
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Hình 2. Di͍n bi͇n quá trình cháy trong bu͛ng cháy ÿ͡ng c˯ Daewoo t̩i m̿t c̷t ngang bu͛ng cháy cách ÿ͑nh 8mm
(xăng E15, t͑ s͙ nén H=9,5, t͙c ÿ͡ ÿ͡ng c˯ 2000 vòng/phút, ÿánh l͵a t̩iM=335q)
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Hình 3. Bi͇n thiên áp sṷt và nhi͏t ÿ͡; (a) bi͇n thiên áp sṷt, n͛ng ÿ͡ oxy và nhiên li͏u;
(b) trong bu͛ng cháy ÿ͡ng c˯ Daewoo s͵ dͭng xăng E15, t͑ s͙ nén H=9,5, t͙c ÿ͡ ÿ͡ng c˯ 2000 vòng/phút, góc ÿánh l͵a sͣm 25q
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E15
E20

bҳt ÿҫu cháy, nӗng ÿӝ các chҩt giҧm dҫn, ÿӗng thӡi nhiӋt ÿӝ
và áp suҩt trong xi lanh tăng nhanh. ĈiӇm cӵc ÿҥi cӫa nhiӋt ÿӝ
trӉ hѫn ÿiӇm cӵc ÿҥi cӫa áp suҩt khoҧng 20q.
3. KӃt quҧ và bình luұn
3.1. ̪nh h˱ͧng cͯa hàm l˱ͫng c͛n trong xăng
Wi(J)

p(bar)

Hình 2 biӇu diӉn phát triӇn khu vӵc cháy cӫa ÿӝng cѫ trên
mһt cҳt ngang buӗng cháy cách ÿӍnh 8mm. Trên mһt cҳt ngang
này ta thҩy màng lӱa hình tròn vӟi bán kính tăng dҫn theo góc
quay trөc khuӹu. Hình 3a biӇu diӉn biӃn thiên áp suҩt và nhiӋt
ÿӝ trong xi lanh ÿӝng cѫ; Hình 3b biӇu diӉn biӃn thiên áp suҩt
và nӗng ÿӝ O2, xăng và ethanol theo góc quay trөc khuӹu. Khi
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E20

Ms(q)
V(lít)
a.
b.
Hình 4. So sánh ÿ͛ th͓ công (a) và bi͇n thiên công ch͑ th͓ chu trình theo góc ÿánh l͵a sͣm (b) khi ÿ͡ng c˯ Daewoo s͵ dͭng xăng
pha ethanol vͣi hàm l˱ͫng khác nhau, t͑ s͙ nén H=9,5, t͙c ÿ͡ ÿ͡ng c˯ 1500 vòng/phút, h͏ s͙ t˱˯ng ÿ˱˯ng I=1,1
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Hình 4a biӇu diӉn ÿӗ thӏ công cӫa ÿӝng cѫ Daewoo giӳ
nguyên tӹ sӕ nén nguyên thӫy, góc ÿánh lӱa sӟm 20q sӱ
dөng nhiên liӋu E10, E15 và E20. Công chӍ thӏ tѭѫng ӭng
là 522J, 520J và 517J. ĈiӅu này cho thҩy khi tăng hàm
lѭӧng cӗn trong xăng nӃu giӳ nguyên góc ÿánh lӱa sӟm thì
công chӍ thӏ cӫa ÿӝng cѫ có giҧm nhѭng rҩt nhҽ. Khi tăng
thӇ tích cӗn pha vào xăng tӯ 10% thӇ tích lên 20% thӇ tích
thì công chӍ thӏ ÿӝng cѫ giҧm chѭa ÿӃn 1%.
Hình 4b biӇu diӉn biӃn thiên cӫa Wi theo góc ÿánh lӱa
sӟm khi ÿӝng cѫ sӱ dөng nhiên liӋu E10 và E20 ӣ tӕc ÿӝ
1500 vòng/phút. Ta thҩy, khi góc ÿánh lӱa sӟm tăng thì
ÿӍnh ÿѭӡng cong áp suҩt dӏch chuyӇn vӅ gҫn ĈCT và áp
suҩt cӵc ÿҥi tăng. Tuy nhiên phân tích ÿӗ thӏ công cho thҩy,
công chӍ thӏ cӫa ÿӝng cѫ không tăng theo áp suҩt cӵc ÿҥi
mà tăng theo diӋn tích ÿӗ thӏ công. BiӃn thiên công chӍ thӏ

theo góc ÿánh lӱa sӟm ÿѭӧc trình bày trên Hình 4b. KӃt
quҧ cho thҩy trong trѭӡng hӧp này góc ÿánh lӱa sӟm tӕi ѭu
nҵm trong khoҧng tӯ 25-27q.
3.2. ̪nh h˱ͧng cͯa tͽ s͙ nén ÿ͡ng c˯
Do xăng E15 có chӍ sӕ octan cao hѫn xăng A92 nên nӃu
ÿӝng cѫ ÿѭӧc cҧi tҥo ÿӇ sӱ dөng nhiên liӋu này thì ta có thӇ
tăng tӍ sӕ nén ÿӇ tăng hiӋu quҧ công tác cӫa ÿӝng cѫ. Hình
5a và Hình 5b so sánh ÿӗ thӏ công chӍ thӏ cӫa ÿӝng cѫ khi
sӱ dөng xăng E15, khi giӳ nguyên tӍ sӕ nén ban ÿҫu 9,5 và
khi tăng tӍ sӕ nén ÿӝng cѫ lên 10,3 ӣ tӕc ÿӝ 3000 vòng/phút
và 4000 vòng/phút. Tính toán công chӍ thӏ cho thҩy ӣ tӕc
ÿӝ 4000 vòng/phút, công chӍ thӏ cӫa ÿӝng cѫ có tӍ sӕ nén
10,3 là 504J, tăng so vӟi ÿӝng cѫ có tӍ sӕ nén 9,5 (463J). Ӣ
tӕc ÿӝ 3000 vòng/phút, giá trӏ công chӍ thӏ là 458J và 421J
tѭѫng ӭng vӟi tӍ sӕ nén ÿӝng cѫ là 9,5 và 10,3.
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Hình 5. ̪nh h˱ͧng cͯa t͑ s͙ nén ÿ͡ng c˯ ÿ͇n ÿ͛ th͓ công ch͑ th͓ khi ÿ͡ng c˯ Daewoo s͵ dͭng xăng E15,
góc ÿánh l͵a sͣm 25q ͧ t͙c ÿ͡ 3000 vòng/phút (a) và 4000 vòng/phút (b), h͏ s͙ t˱˯ng ÿ˱˯ng I=1,1

3.3. ̪nh h˱ͧng cͯa góc ÿánh l͵a sͣm

Wi(J)
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Hình 7a giӟi thiӋu ÿӗ thӏ áp suҩt trong xi lanh ÿӝng cѫ
và Hình 7b giӟi thiӋu ÿӗ thӏ công cӫa ÿӝng cѫ khi sӱ dөng
xăng E15 vӟi góc ÿánh lӱa sӟm 20q, 23q, 25q, 27q và 30q
ӣ 1500 vòng/phút. Chúng ta thҩy khi góc ÿánh lӱa sӟm tăng
thì ÿӍnh ÿӗ thӏ áp suҩt cǊng tăng và dӏch vӅ phía ĈCT. Tuy
nhiên, khi tăng góc ÿánh lӱa sӟm thì phҫn công âm trѭӟc
khi piston ÿӃn ĈCT cǊng tăng làm giҧm công chung cӫa
chu trình. Khi giҧm góc ÿánh lӱa sӟm, áp suҩt cӵc ÿҥi giҧm
dүn ÿӃn giҧm công chӍ thӏ cӫa ÿӝng cѫ.
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Hình 6. ̪nh h˱ͧng cͯa t͑ s͙ nén ÿ͡ng c˯ ÿ͇n công ch͑ th͓ khi
ÿ͡ng c˯ Daewoo s͵ dͭng xăng E15, góc ÿánh l͵a sͣm 25q

Hình 6 so sánh biӃn thiên công chӍ thӏ chu trình theo tӕc
ÿӝ ÿӝng cѫ sӱ dөng xăng E15 vӟi tӍ sӕ nén 9,5 và 10,3 và
góc ÿánh lӱa sӟm ÿѭӧc giӳ cӕ ÿӏnh 25q trѭӟc ĈCT. Chúng
ta thҩy khi tӕc ÿӝ ÿӝng cѫ tăng, mà không thay ÿәi góc
ÿánh lӱa sӟm thì công chu trình giҧm. Chênh lӋch công chӍ
thӏ chu trình khi ÿӝng cѫ có tӍ sӕ nén 9,5 và 10,3 hҫu nhѭ
ít thay ÿәi theo tӕc ÿӝ ÿӝng cѫ. Ӣ tӕc ÿӝ 1500 vòng/phút,
mӭc chênh lӋch này là 30J/chu trình và ӣ tӕc ÿӝ 4000
vòng/phút, mӭc chênh lӋch này là 32J/chu trình.

Trên thӵc tӃ, trong các ÿiӅu kiӋn nhѭ nhau thì khi tӕc ÿӝ
ÿӝng cѫ tăng, thӡi gian dành cho quá trình cháy giҧm. ĈӇ cho
ÿӍnh ÿѭӡng cong áp suҩt nҵm ӣ vӏ trí tӕi ѭu (thѭӡng khoҧng
16q sau ĈCT), ta phҧi tăng góc ÿánh lӱa sӟm. Mһt khác do
khi tăng tӕc ÿӝ ÿӝng cѫ cѭӡng ÿӝ cháy rӕi do ÿó góc ÿánh lӱa
sӟm tӕi ѭu không tăng tuyӃn tính theo tӕc ÿӝ ÿӝng cѫ.
Hình 8a giӟi thiӋu biӃn thiên công chӍ thӏ chu trình theo
góc ÿánh lӱa sӟm khi ÿӝng cѫ giӳ nguyên tӹ sӕ nén 9,5 ban
ÿҫu và sӱ dөng xăng E15 ӣ tӕc ÿӝ 1500 vòng/phút và 3000
vòng/phút. Chúng ta thҩy góc ÿánh lӱa tӕi ѭu ӭng vӟi hai
chӃ ÿӝ tӕc ÿӝ này theo thӭ tӵ là 26q và 32q. Tѭѫng tӵ nhѭ
vұy, Hình 8b giӟi thiӋu biӃn thiên công chӍ thӏ chu trình
theo góc ÿánh lӱa sӟm khi ÿӝng cѫ ÿѭӧc nâng tӹ sӕ nén lên
10,3 sӱ dөng xăng E15 ӣ 2 chӃ ÿӝ tӕc ÿӝ nhѭ trѭӡng hӧp
ÿҫu. Chúng ta thҩy góc ÿánh lӱa tӕi ѭu ӭng vӟi hai chӃ ÿӝ
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vӟi trѭӡng hӧp tӹ sӕ nén ÿӝng cѫ 9,5.
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Hình 7. ̪nh h˱ͧng cͯa góc ÿánh l͵a sͣm ÿ͇n ÿ͛ th͓ áp sṷt (a) và ÿ͛ th͓ công ch͑ th͓
(b) khi ÿ͡ng c˯ Daewoo s͵ dͭng xăng E15, ͧ t͙c ÿ͡ 1500 vòng/phút
n=1500(vòng/phút)

610

520

n=1500(vòng/phút)

500

570

n=3000(vòng/phút)

480
530

460
440

n=3000(vòng/phút)

490

420
400

a.

20

22

24

26

28

30

32

Ms(q)
34

450

36

b.

20

22

24

26

28

30

32

Ms(q)
34

Hình 8. ̪nh h˱ͧng cͯa t͙c ÿ͡ ÿ͡ng c˯ ÿ͇n bi͇n thiên công ch͑ th͓ chu trình theo góc ÿánh l͵a sͣm
khi ÿ͡ng c˯ Daewoo s͵ dͭng xăng E15, vͣi t͑ s͙ nén 9,5 (a) và 10,3 (b)

Thӵc nghiӋm ÿѭӧc tiӃn hành ÿҫu tiên ÿӇ so sánh ÿѭӡng
ÿһc tính cөc bӝ cӫa ÿӝng cѫ khi sӱ dөng xăng và sӱ dөng
xăng pha ethanol. Hình 9 so sánh biӃn thiên công suҩt cӫa
ÿӝng cѫ ӣ ÿӝ mӣ bѭӟm ga 30% khi sӱ dөng xăng RON92
và bҵng xăng E15 vӟi góc ÿánh lӱa sӟm giӳ cӕ ÿӏnh ӣ 25q.
KӃt quҧ thӵc nghiӋm cho thҩy, nӃu giӳ nguyên góc ÿánh
lӱa sӟm nhѭ ÿӝng cѫ xăng thì công suҩt cӫa ÿӝng cѫ khi
sӱ dөng E15 thҩp hѫn công suҩt khi sӱ dөng xăng. Tӕc ÿӝ
càng cao thì khoҧng chênh lӋch càng lӟn. Nhѭ ÿã trình bày
ӣ các phҫn trên, ÿӇ nâng cao tính năng công tác cӫa ÿӝng
cѫ, khi chuyӇn sang sӱ dөng xăng pha ethanol chúng ta cҫn
ÿiӅu chӍnh tăng góc ÿánh lӱa sӟm.
Hình 10 so sánh kӃt quҧ cho bӣi mô phӓng và thӵc
nghiӋm ÿѭӡng ÿһc tính ngoài cӫa ÿӝng cѫ Daewoo khi sӱ
dөng xăng E15 vӟi góc ÿánh lӱa sӟm 20q và 25q. Công suҩt
có ích cӫa ÿӝng cѫ ÿѭӧc tính toán dӵa trên công chӍ thӏ chu
trình và hiӋu suҩt cѫ giӟi. Ӣ ÿây hiӋu suҩt cѫ giӟi ÿѭӧc
chӑn K m=0,8. KӃt quҧ cho thҩy ÿѭӡng ÿһc tính ngoài cho
bӣi mô phӓng phù hӧp vӟi ÿѭӡng ÿһc tính ngoài thӵc

nghiӋm. Khi ÿánh lӱa muӝn (20q), công suҩt ngoài cӫa
ÿӝng cѫ hѫi thҩp hѫn công suҩt khi ÿánh lӱa sӟm (25q).
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3.4. So sánh k͇t qu̫ cho bͧi mô ph͗ng và thc nghi͏m
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Hình 9. So sánh ÿ˱ͫc ÿ̿c tính cͭc b͡ cͯa ÿ͡ng c˯ Daewoo khi
s͵ dͭng xăng RON92 và xăng E15 (30% t̫i, vͣi t͑ s͙ nén 9,5)

Bùi Văn Ga, Bùi Văn Tҩn, NguyӉn Văn Ĉông
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Ms=25q
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4000 vòng/phút. Khi nâng tӍ sӕ nén lên 10,3, góc ÿánh lӱa
sӟm tӕi ѭu thay ÿәi tӯ 23q ÿӃn 30q trong cùng khoҧng thay
ÿәi tӕc ÿӝ ÿӝng cѫ.
- Góc ÿánh lӱa sӟm tӕi ѭu tăng nhҽ theo hàm lѭӧng cӗn
trong xăng. Khi tăng hàm lѭӧng ethanol trong xăng tӯ 10%
lên 20% thì góc ÿánh lӱa sӟm tӕi ѭu tăng khoҧng 2q ӣ tӕc
ÿӝ ÿӝng cѫ 1500 vòng/phút.
TÀI LIӊU THAM KHҦO

n(vòng/phút)

Hình 10. So sánh ÿ˱ͥng ÿ̿c tính ngoài cͯa ÿ͡ng c˯ Daewoo
khi s͵ dͭng xăng E15 cho bͧi mô ph͗ng
và thc nghi͏m ͱng vͣi góc ÿánh l͵a sͣm 20q và 25q

4. KӃt luұn
- Cùng mӝt chӃ ÿӝ vұn hành cӫa ÿӝng cѫ, khi thay ÿәi
hàm lѭӧng ethanol trong xăng, công suҩt ÿӝng cѫ thay ÿәi
rҩt nhҽ. Khi tăng hàm lѭӧng ethanol pha vào xăng tӯ 10%
lên 20%, công suҩt ÿӝng cѫ giҧm khoҧng 1% nӃu không
ÿiӅu chӍnh góc ÿánh lӱa sӟm.
- Khi tăng tӍ sӕ nén ÿӝng cѫ tӯ 9,5 lên 10,3, công chӍ
thӏ chu trình cӫa ÿӝng cѫ tăng khoҧng 12%. Mӭc tăng này
không thay ÿәi nhiӅu khi thay ÿәi tӕc ÿӝ ÿӝng cѫ.
- Góc ÿánh lӱa sӟm tӕi ѭu cӫa ÿӝng cѫ vӟi tӹ sӕ nén
nguyên thӫy 9,5 sӱ dөng xăng pha cӗn thay ÿәi tӯ 26q ÿӃn
32q khi tӕc ÿӝ ÿӝng cѫ biӃn thiên tӯ 1500 vòng/phút lên
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