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Tóm tắt: 
 

Sử dụng hỗn hợp xăng-ethanol làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong là một hướng đang được quan 

tâm trên thế giới, vì ethanol là loại nhiên liệu có khả năng tái sinh, giảm được sự phụ thuộc hoàn 

toàn vào nhiên liệu truyền thống. Sự hiểu biết các thông số nhiệt động của chu trình công tác động 

cơ đốt trong trong quá trình tính toán thiết kế mới hay cải tạo động cơ đốt trong để sử dụng nhiên 

liệu hỗn hợp xăng-ethanol là rất quan trọng. Xác định các thông số nhiệt động của chu trình công 

tác động cơ đốt trong sử dụng hỗn hợp xăng-ethanol là một công việc phức tạp, khó khăn, đòi hỏi 

sự hỗ trợ của các chương trình tính. Bài báo sẽ trình bày phương pháp và xây dựng chương trình 

tính toán các thông số đó theo các bước cụ thể, qua đó tạo cơ sở lý thuyết giúp cho việc ứng dụng 

nhiên liệu hỗn hợp xăng-ethanol vào động cơ đốt trong được thực hiện dễ dàng. Bài báo còn đưa ra 

các giải pháp sử dụng loại hỗn hợp này trên động cơ đốt trong.  

           Từ khóa: Tính toán quá trình cháy; Động cơ sử dụng xăng-ethanol; Nhiên liệu sạch; Giảm  
ô nhiễm môi trường; Tỉ số nén động cơ.             

Abstract:     
 

The combination of gasoline and ethanol for combustion engines is being used worldwide since 

ethanol is a renewable source of fuel that completely reduces reliance on fossil fuels. It is therefore 

important to gain an understanding of thermodynamic parameters of the cycle of internal combustion 

engines in the process of computing, designing or innovating internal combustion engines. However, 

the determination of these parameters is complex and requires the assistance of calculation 

programmes. This article will present the method and develop detailed programmes of parameter 

calculation to provide a theoretical foundation and facilitate the use of gasoline-ethanol fuel blends in 

internal combustion engines. This article will also propose several options as to how to use the duel 

fuels in internal combustion engines.           
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