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HỎI - ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI - ĐÁP CÔNG NGHỆ
Giải pháp khắc phục hao phí nhiên liệu và gây ô nhiễm của động cơ đốt trong
Hỏi: Bên cạnh các phương tiện được trang bị công nghệ 
phun xăng điện tử cho lượng nhiên liệu tối ưu và cháy hết 
trong buồng đốt, các phương tiện giao thông dùng bộ chế 
hòa khí thông thường vẫn còn rất nhiều. Với bộ chế hòa 
khí thông thường, hỗn hợp cháy không hoàn toàn trong 
buồng đốt được thải ra môi trường làm hao phí nhiên liệu 
và gây ô nhiễm. Giải pháp nào để khắc phục?

Đáp: Trong cấu tạo của động cơ đốt trong thông thường, cổ 
hút và cổ xả là hai chi tiết riêng biệt, hoạt động độc lập. Cổ hút 
có một đầu lắp với bộ chế hòa khí, đầu còn lại lắp với buồng đốt 
của động cơ, có nhiệm vụ dẫn hỗn hợp nhiên liệu gồm xăng 
và không khí ở dạng sương mù từ bộ chế hòa khí vào buồng 
đốt của động cơ. Cổ xả một đầu lắp với buồng đốt động cơ, 
đầu còn lại được lắp với ống xả, có nhiệm vụ dẫn khí thải từ 
buồng đốt của động cơ qua ống xả để thải ra môi trường. 

Do cổ hút và cổ xả hoạt động độc lập, nên tồn tại các 
nhược điểm:

- Không tận dụng được nguồn nhiệt của khí thải để hóa 
hơi hỗn hợp đốt trước khi vào buồng đốt của động cơ, nên 
không phát huy được hiệu suất cháy, hỗn hợp cháy không 
hết thải ra môi trường gây ô nhiễm và hao phí nhiên liệu.

- Nguồn nhiệt của khí xả không được tận dụng để sấy hỗn 
hợp, nên nhiệt lượng khí xả cao làm nóng ống xả, có thể gây 
tai nạn “phỏng bô” đối với xe gắn máy.

- Bên cạnh đó, tỷ lệ giữa không khí và xăng qua bộ chế hòa 
khí không phải lúc nào cũng đạt tỉ lệ tối ưu (khoảng 14,7:1), 
có thể thừa hoặc thiếu xăng nên hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu 
không đạt, góp phần làm tiêu tốn thêm nhiên liệu và ô nhiễm.

Vì vậy, yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu và hạ thấp mức khí thải 
đã khiến phun xăng điện tử (FI) trở thành ưu tiên hàng đầu 
của người tiêu dùng hiện nay. Ngày càng nhiều phương 
tiện sử dụng công nghệ FI để thay thế cho bộ chế hòa khí 
truyền thống nhờ việc cấp chính xác lượng xăng cần so 
với lượng không khí, điều khiển bởi hàng loạt cảm biến 
thu thập dữ liệu về góc quay và tốc độ trục khuỷu, lưu 
lượng khí nạp, nhiệt độ khí nạp, nhiệt độ nước làm mát, 
tỷ lệ hỗn hợp, nồng độ oxy ở khí thải,...Tuy nhiên, những 
người sử dụng bộ chế hòa khí truyền thống vẫn có cơ hội 
để tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm với “Thiết bị dùng 
nhiệt khí xả để làm hóa hơi hỗn hợp đốt sử dụng cho động 
cơ đốt trong”, sáng chế của các tác giả Nguyễn Hữu Quý 
và Nguyễn Hữu Trọng, công bố ngày 27/12/2010, số bằng 
1-0008868 do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp.

Thiết bị này được lắp vào động cơ đốt trong để chuyển 
đổi trạng thái của nhiên liệu trước khi vào buồng đốt của 
động cơ, từ dạng sương mù sang dạng hơi được sấy nóng 
để tăng hiệu suất cháy cho nhiên liệu, tiết kiệm nhiên liệu 
và giảm ô nhiễm môi trường. Hơn thế, do trao đổi nhiệt với 
dòng khí nạp, ống xả phương tiện cũng giảm được nhiệt 
độ, giúp tránh bị phỏng nếu tiếp xúc (trường hợp lắp đặt 
cho xe gắn máy). 

Kết cấu:

Thiết bị dùng thay thế cho cổ hút và cổ xả của động cơ đốt 
trong, có cấu tạo bao gồm một hộp làm bằng kim loại (B) có 
ba khoang cách biệt bằng các vách, gồm khoang dẫn vào 
(B1), khoang dẫn ra (B2) và khoang trao đổi nhiệt (B3) bố 
trí ở giữa. Khoang trao đổi nhiệt (B3) có một cửa dẫn vào 
(1) và một cửa dẫn ra (2) có các mặt bích để lắp ráp tương 
ứng với cửa ra của bộ chế hòa khí và họng hút của buồng 
đốt động cơ. Khoang dẫn vào (B1) được nối với ống dẫn vào 
(3), khoang dẫn ra (B2) được nối với ống dẫn ra (4). Trong 
khoang trao đổi nhiệt (B3) có lắp một bộ trao đổi nhiệt có 
dạng một hệ thống các ống dẫn (5) bố trí cách biệt nhau 
bằng các khe hở (6). Một đầu của các ống dẫn (5) được gắn 
với vách ngăn (7) thông với khoang dẫn vào (B1), còn đầu 
kia của các ống dẫn (5) được gắn vào vách ngăn (8) thông 
vào khoang dẫn ra (B2). Các ống dẫn (5) của bộ trao đổi 
nhiệt có thể là các ống thẳng, ống xoắn hoặc ống có hình 
dạng bất kỳ. Các ống dẫn này có thể là ống dẹt, ống tròn 
hoặc các ống có hình dạng mặt cắt ngang bất kỳ. Các ống 
dẫn (5) này có thể được lắp thêm các cánh tản nhiệt để nâng 
cao hiệu suất trao đổi nhiệt. Tổng tiết diện của các ống dẫn 
(5) ít nhất phải bằng tiết diện cổ hút của động cơ.
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Nguyên lý hoạt động:

Khi thiết bị được lắp vào động cơ, cửa dẫn vào (1) được 
nối với cửa ra của bộ chế hòa khí, cửa dẫn ra (2) được nối 
với họng hút của buồng đốt, ống dẫn vào (3) được nối với 
họng xả của buồng đốt, còn ống dẫn ra (4) được nối với cổ 
ống xả động cơ. Khi động cơ hoạt động, khí thải từ buồng 
đốt của động cơ (C) được dẫn vào khoang dẫn vào (B1) qua 
ống dẫn vào (3) và tiếp tục được đưa vào các ống dẫn (5) 
của bộ trao đổi nhiệt trong khoang trao đổi nhiệt (B3). Hỗn 
hợp nhiên liệu từ bộ chế hòa khí (A) cũng được dẫn vào 
khoang trao đổi nhiệt (B3) qua cửa dẫn vào (1) của thiết bị 
(B). Tại khoang trao đổi nhiệt (B3), hỗn hợp nhiên liệu được 
hóa hơi và sấy nóng nhờ nhiệt của khí thải được truyền qua 
thành các ống dẫn (5) vào không gian trong khoang trao 
đổi nhiệt. Sau đó, khí thải được dẫn tới khoang dẫn ra (B2), 
qua ống dẫn ra (4) tới ống xả (D) để thoát ra môi trường, 
còn hỗn hợp nhiên liệu đã được hóa hơi và sấy nóng được 
dẫn qua cửa dẫn ra (2) tới buồng đốt của động cơ (C) để 
thực hiện quá trình sinh công.

Do hỗn hợp nhiên liệu được hóa hơi và sấy nóng trước khi 
được dẫn vào buồng đốt nên nhiên liệu được đốt cháy 
một cách triệt để, với hiệu suất sinh công cao và không 
còn nhiên liệu chưa cháy hết, nên giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường do các oxit nitơ và cacbon trong khí thải. Hơn nữa, 
do nhiệt khí thải đã được thu hồi qua bộ trao đổi nhiệt để 
làm hóa hơi và sấy nóng hỗn hợp nhiên liệu nên nhiệt độ 
khí thải khi được xả ra qua ống xả đã giảm đi rất nhiều, nhờ 
đó ống xả không bị nóng khi động cơ hoạt động.

Thiết bị cũng có thể được lắp vào động cơ theo cách ngược 
lại: ống dẫn vào (3) được nối với cửa ra của bộ chế hòa khí 
(A), ống dẫn ra (4) được nối với họng hút của buồng đốt, cửa 
dẫn vào (1) được nối với họng xả của buồng đốt, cửa dẫn 
ra (2) được nối với cổ ống xả của động cơ (C). Khi động cơ 
hoạt động, khí thải được dẫn vào khoang trao đổi nhiệt (B3) 
qua cửa dẫn vào (1) để làm nóng không gian trong khoang 
và các ống dẫn (5) của bộ trao đổi nhiệt. Hỗn hợp nhiên 
liệu được dẫn từ bộ chế hòa khí (A) qua ống dẫn vào (3) tới 
khoang dẫn vào (B1) và đi vào các ống dẫn (5) của bộ trao 
đổi nhiệt trong khoang trao đổi nhiệt. Quá trình trao đổi 
nhiệt diễn ra tương tự như ở phương án thứ nhất. Tiếp đó 
hỗn hợp nhiên liệu đã được làm hóa hơi và sấy nóng được 
dẫn vào buồng đốt qua ống dẫn ra (4), còn khí thải được 
dẫn qua cửa ra (2) tới ống xả (D) để thoát ra môi trường.

Tùy thuộc công suất của động cơ và không gian của từng 
loại xe mà bố trí kích thước của hộp cũng như số lượng 
ống dẫn, kích thước khe hở giữa các ống dẫn và cách sắp 
xếp các ống dẫn này để tận dụng tối đa nguồn nhiệt khí xả, 
song phải bảo đảm nguyên tắc:

- Nếu lắp thiết bị vào động cơ theo phương án thứ nhất 
thì tổng tiết diện các ống dẫn (5) tối thiểu phải bằng tiết 
diện của cổ xả, còn tổng tiết diện các khe hở (6) tối thiểu 
phải bằng tiết diện cổ hút;

- Nếu lắp thiết bị vào động cơ theo phương án thứ hai thì 
tổng tiết diện các ống dẫn (5) tối thiểu phải bằng tiết diện 
của cổ hút, còn tổng tiết diện các khe hở (6) tối thiểu phải 
bằng tiết diện cổ xả.

Vì hỗn hợp nhiên liệu được hóa hơi và sấy nóng trong 
khoang trao đổi nhiệt trước khi được đưa vào buồng đốt 
nên động cơ lắp thiết bị này có thể sử dụng cả dầu diesel 
làm nhiên liệu thay vì sử dụng xăng để tiết kiệm chi phí, 
tăng hiệu quả kinh tế. Do là thiết bị độc lập với các bộ phận 
khác của xe nên có thể lắp một cách linh hoạt vào bộ chế 
hòa khí, đầu xi-lanh của động cơ và ống xả. 
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Heo được xem là ký chủ tự 
nhiên của liên cầu khuẩn 

Streptococcus suis (S. suis) và là 
nguồn lây nhiễm chính cho những 
người có công việc liên quan đến 
heo. Phương pháp sàng lọc huyết 
thanh sẽ giúp hiểu rõ hơn về tỷ lệ 
nhiễm trong nhóm có nguy cơ cao, 
nhiễm bệnh không triệu chứng và 
đáp ứng miễn dịch với S. suis. 
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