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Tóm tắt: 
 

Trong những năm gần đây, con người đã phải đối mặt với ô nhiễm từ lượng khí thải động cơ đốt 

trong và đã trở thành một vấn đề môi trường nghiêm trọng trên thế  giới. Xăng sinh học là một 

trong những nhiên liệu sinh học được tái tạo, thay thế và thân thiện với môi trường đầy hứa hẹn có 

thể được sử dụng trong động cơ đốt trong với rất ít hoặc không có thay đổi trong động cơ. Bài báo 

này, trình bày nghiên cứu thực nghiệm quá trình cháy đã được thực hiện trên động cơ Daewoo 

A16DMS chạy xăng sinh học với điều kiện trạng thái hoạt động ổn định. Trong nghiên cứu này, 

công suất động cơ và mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể được đo lường. Động cơ sử dụng xăng sinh 

học E15 với góc đánh lửa tối ưu 4,20 ÷ 4,60 công suất động cơ tăng 4,53% đến 7,50% ở tốc độ 

trung bình 2500 vòng/phút ứng với mức tải là 50% và 90%. Công suất động cơ khi sử dụng xăng 

sinh học E15 vẫn thấp hơn so với động cơ nguyên thủy theo thiết kế.  
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Abstract: 
 

In  recent years, humans have faced pollutant emissions from general vehicle engines which 

become a serious environmental problem in the world. Bio-fuel is one of the promising renewable, 

alternative and environmentally friendly biofuels that can be used in diesel engines with little or no 

modification in the engine. In the present study, an experimental investigation has been carried out 

into the combustion and performance characteristics of a Daewoo A16DMS engine running with 

bio-fuel under steady operation conditions. In this study, engine power and specific fuel 

consumption are measured. The E15 petrol engine with an optimum ignition angle of 4,20 ÷ 4,60 

ncreases the engine power by 4,53% to 7,50% at an average speed of 2500 rpm for 50% and 90% 

loads. The engine power of using bio-fule E15 is still lower than that of the original engine 

designed.  
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