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TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

1.Thông tin chung 

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng chất xúc tác Plaumai Eco để tiết kiệm nhiên liệu và 

giảm ô nhiễm môi trường cho phương tiện vận tải. 

1) Nguyễn Tuấn Kiệt    Lớp: Kỹ thuật môi trường K58    Khoa: Môi Trường và ATGT 

                                     Năm thứ: 3                            Số năm đào tạo: 4 

2) Nguyễn Văn Tú        Lớp: Kỹ thuật môi trường K58   Khoa: Môi Trường và ATGT 

                                    Năm thứ: 3                                    Số năm đào tạo: 4 

Người hướng dẫn: ThS. Ngô Quang Dự 

2. Mục tiêu của đề tài 

- Đánh giá mức độ tiết kiệm nhiên liệu khi PTVT sử dụng chất xúc tác Plaumai 

Eco.  

- Đánh giá mức độ giảm thiểu khí độc hại khi PTVT sử dụng chất xúc tác 

Plaumai Eco. 

- Bước đầu đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế - môi trường khi sử dụng thanh gốm 

Plaumai Eco. 

3. Tính mới và sáng tạo  

Đề tài đã đánh giá mức độ giảm tiêu hao nhiên liệu và giảm phát thải khí độc hại 

của PTVT khi sử dụng thanh gốm Plaumai Eco. Từ đó bước đầu đánh giá được hiệu 

quả kinh tế - môi trường khi sử dụng chất xúc tác này. 

4. Kết quả nghiên cứu 

 Đề tài đã đạt được những kết quả sau: 

- Tổng quan về chất xúc tác tiết kiệm nhiên liệu và BVMT. 

- Thí nghiệm xác định mức độ tiêu hao nhiên liệu cho PTVT khi sử dụng chất 

xúc tác thanh gốm Plaumai Eco. 

- Thí nghiệm xác định mức độ giảm thiểu khí thải độc hại từ PTVT khi sử dụng 

chất xúc tác thanh gốm Plaumai Eco. 

- Phân tích chi phí lợi ích đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế - môi trường khi sử 

dụng thanh gốm Plaumai Eco. 

5. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và 

khả năng áp dụng của đề tài 

Qua kết quả nghiên cứu của đề tài, nhóm nhận thấy các kết quả nghiên cứu có 

khả năng áp dụng vào thực tiễn khá cao bởi khả năng giảm tiêu hao nhiên liệu và giảm 
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phát thải khí độc hại vào môi trường của PTVT khi sử dụng thanh gốm Plaumai Eco. 

Đánh giá bước đầu về hiệu quả kinh tế - xã hội – môi trường khi áp dụng đại trà thanh 

gốm cũng cho thấy những lợi ích to lớn mà thanh gốm có thể mang lại. 

6. Công bố khoa học của sinh viên từ kết quả nghiên cứu của đề tài. 

Nguyễn Tuấn Kiệt và cộng sự (2020). Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu ứng 

dụng chất xúc tác Plaumai Eco để tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường 

cho phương tiện vận tải. 

Nguyễn Tuấn Kiệt và cộng sự (2019). Nghiên cứu xác định mức độ giảm tiêu hao 

nhiên liệu và khí thải khi sử dụng chất xúc tác thanh gốm Plaumai Eco trên động cơ 

chạy xăng RON 95 trong phòng thí nghiệm. Tạp chí GTVT, số tháng 9/2019. 

Nhận xét của tiến sĩ Ngô Quang Dự - người hướng dẫn về những đóng góp khoa 

học của sinh viên thực hiện đề tài này:  

Sử dụng chát xúc tác là một xu hướng đã được triển khai ở nhiều quốc gia nhằm 

sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực 

giao thông vận tải đường bộ. Nhóm sinh viên Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Văn tú đã 

thực hiện đề tài ứng dụng chất xúc tác thanh gốm Plaumai Eco để đánh giá tiết kiệm 

nhiên liệu và giảm thiểu khí thải cho PTVT, kết quả của đề tài vừa có ý nghĩa khoa 

học và ý nghĩa thực tiễn cao, hiện nay sản phẩm này đã được bộ Khoa học và Công 

nghệ chấp thuận và đang được thương mại hóa ở Việt Nam.  
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LỜI CẢM ƠN 

 

Để hoàn thiện đề tài này, nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô 

trong Khoa Môi trường và An toàn giao thông đã dạy dỗ cho chúng em nhiều kiến 

thức trong 3 năm vừa qua, đặc biệt chúng em xin trân trọng cảm ơn thầy Ngô Quang 

Dự đã tận tình hướng dẫn chúng em thực hiện đề tài này. Chúng em xin trân trọng cảm 

ơn PGS.TS Cao Trọng Hiền đã hướng dẫn chỉ bảo nhiều điều bổ ích trong quá trình 

thực hiện các thí nghiệm. Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn 

Tuấn Anh đã đọc duyệt bài báo để đăng trên tạp chí Giao thông vận tải. Chúng em xin 

cảm ơn Trung tâm Khoa học Công nghệ Môi trường giao thông và Công ty Cổ phần 

Đầu tư phát triển môi trường xanh thế giới đã cho chúng em cơ hội được tham gia đề 

tài. Do nhóm tác giả vẫn đang là sinh viên năm thứ 3, vẫn còn hạn chế về nhiều mặt. 

Trên tinh thần cầu thị, nhóm xin tiếp thu sự đóng góp ý kiến từ các thầy cô và các bạn 

sinh viên để có thể hoàn thiện nghiên cứu hơn nữa.  
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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ô nhiễm môi trường không khí đang là một thách thức lớn mà nhân loại phải đối 

diện trong thiên niên kỷ này. Ở Việt Nam tình trạng ô nhiễm môi trường không khí 

đang ở mức đáng báo động và rất thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Ô nhiễm môi 

trường không khí xuất phát từ rất nhiều nguồn khác nhau như từ hoạt động sinh hoạt 

của con người, hoạt động sản xuất công nghiệp, hoạt động giao thông vận tải,… và từ 

nhiều hoạt động khác. Trong đó, phát thải từ các phương tiện giao thông vận tải được 

nhận định là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, đặc 

biệt là tại đô thị. 

Hiện nay, trên thế giới cũng như tại Việt Nam đã có rất nhiều phương án để giảm 

thiểu phát thải từ các phương tiện giao thông vân tải như phát triển hệ thống giao 

thông công cộng, giảm thiểu các phương tiện giao thông cũ và hết niên hạn sử dụng, 

sử dụng các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường,... Và một phương án rất thiết 

thực cũng như dễ thực hiện đó là sử dụng các chất xúc tác cho phương tiện vận tải để 

giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường. Trong bối cảnh nguồn 

nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt và tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng trở 

nên trầm trọng thì việc nghiên cứu các chất xúc tác cho phương tiện vận tải giúp giảm 

tiêu hao nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường đang ngày càng cần thiết hơn. Trong 

những năm đã qua, có rất nhiều nhà khoa học, nhiều đề tài nghiên cứu,… hướng đến 

chủ đề: chất xúc tác giảm tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện vận tải, để đóng góp vào 

hướng nghiên cứu này, em chọn đề tài “Nghiên cứu ứng dụng chất xúc tác Plaumai 

Eco  để tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường cho phương tiện vận tải”. 

Thanh gốm Plaumai Eco đã được Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản số 

3220/TB-KHCN ngày 14/10/2019 về việc chấp thuận đăng ký sản phẩm mới cho phép 

nhập khẩu và lưu hành ở Việt Nam, đây là điều kiện pháp lý rất quan trọng để chúng 

em có thể thực hiện được nghiên cứu này và cũng là điều kiện để thương mại hóa sản 

phẩm này đến tay người tiêu dùng. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá mức độ tiết kiệm nhiên liệu khi PTVT sử dụng chất xúc tác Plaumai 

Eco.  
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- Đánh giá mức độ giảm thiểu khí độc hại khi PTVT sử dụng chất xúc tác 

Plaumai Eco. 

- Bước đầu đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế - môi trường khi sử dụng thanh gốm 

Plaumai Eco. 

3. Nội dung nghiên cứu  

 Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sẽ thực hiện các nội dung 

nghiên cứu sau: 

- Tổng quan về chất xúc tác tiết kiệm nhiên liệu và BVMT. 

- Thí nghiệm xác định mức độ tiêu hao nhiên liệu cho PTVT khi sử dụng chất 

xúc tác thanh gốm Plaumai Eco. 

- Thí nghiệm xác định mức độ giảm thiểu khí thải độc hại từ PTVT khi sử dụng 

chất xúc tác thanh gốm Plaumai Eco. 

- Phân tích chi phí lợi ích đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế - môi trường khi sử 

dụng thanh gốm Plaumai Eco. 

4. Phạm vi nghiên cứu  

- Trong phạm vi của đề tài, em mới chỉ lựa chọn đối tượng để nghiên cứu: Xe tải 

Thaco K165 chạy dầu diegel và động cơ trong phòng thí nghiệm chạy xăng. 

- Phạm vi tuyến đường thử nghiệm: 02 tuyến (1 cao tốc và 1 đường hỗn hợp). 

Chi tiết sẽ được trình bày trong chương 2 của báo cáo. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp kế thừa: Đây là phương pháp cơ bản trong việc thu thập các 

thông tin liên quan đối tượng nghiên cứu. Các dữ liệu được thu thập thông qua các đề 

tài nghiên cứu, các hướng dẫn thực hiện, các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được công bố và 

các sách đã xuất bản trước đó ở trong nước và nước ngoài. Trên cơ sở những tài liệu 

đã công bố này, nhóm nghiên cứu sẽ kế thừa và tổng hợp các nghiên cứu lý thuyết, các 

phương pháp dự báo và các dữ liệu liệu nghiên cứu... vào trong nghiên cứu này. 

- Phương pháp xác định mức độ tiêu hao nhiêu liệu: Đề tài áp dụng phương pháp 

thử nghiệm của Liên Xô được trích dẫn trong tài liệu “Thí nghiệm ô tô” do PGS.TS 

Cao Trọng Hiền biên soạn. Mức độ tiêu hao nhiên liệu được đo bằng thiết bị chuyên 

dụng (Piusi K200 meter của hãng Piusi, Italy) ở mỗi một vận tốc khác nhau. Trên cơ 

sở bộ số liệu có được sẽ thiết lập phương trình đường đặc tính kinh tế nhiên liệu. 
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 - Phương pháp xác định mức độ khí thải của động cơ: Khí thải của động cơ 

được đo bằng thiết bị chuyên dụng (máy E4500 của Mỹ) theo TCVN 6204:2008 -Tiêu 

chuẩn quốc gia về Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo khí thải trong 

kiểm tra và bảo dưỡng [14, 15]. 

- Phương pháp thống kê, xử lý dữ liệu: Các dữ liệu thu thập được sẽ được phân 

tích bằng các phương pháp thống kê dựa trên các thuật toán thống kê của các phần 

mềm xử lý số liệu như Excel để xác định các giá trị trung bình, sai số tuyệt đối, độ 

lệch chuẩn, đánh giá hiệu suất và kiểm định t-test. 

6. Sản phầm của đề tài 

- 01 báo cáo tổng kết. 

- 01 bài báo đăng trên tạp chí Giao thông vận tải.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài 

Việc tìm kiếm và nghiên cứu các chất xúc tác giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm ô 

nhiễm môi trường từ lâu đã là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia, các hãng sản 

xuất và các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Chính vì thế  đã có rất nhiều nghiên cứu 

trong lĩnh vực này được công bố: 

Các kết quả thử nghiệm của hãng Broquest International Limitted về chất xúc tác 

nhiên liệu Broquest đã cho thấy chất xúc tác nhiên liệu đã tiết kiệm từ 6 đến 13,5% 

lượng nhiên liệu tiêu hao, đồng thời các loại khí độc hại có trong khí thải động cơ cũng 

giảm đi, đặc biệt CO giảm tới 75% trên động cơ BMW 118 [1]. 

 Sergey LoPatin cùng các cộng sự của mình thuộc viện xúc tác Boreskov – Nga 

đã nghiên cứu thiết bị xúc tác trên cơ sở chất xúc tác sợi thủy tinh (GFC) để đốt cháy 

nhiên liệu an toàn với môi trường. Các thử nghiệm với nhiên liệu LPG cho thấy hiệu 

quả nhiệt năng đạt được theo kế hoạch, thực tế không có NOx và hàm lượng CO và 

hydrocarbon là tối thiểu trong sản phẩm cháy [13]. 

Các nghiên cứu của Ahmet K. Avci sử dụng hợp chất Pt và Ni với Al2O3 để tăng 

nhiệt độ trong buồng đốt của động cơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả xúc tác 

hơn 10% hiệu quả cháy của nhiên liệu. Nghiên cứu của Joseph Jones đối với chất xúc 

tác nhiên liệu FuelStar đối với các phương tiện sử dụng diesel cho thấy khi sử dụng chất 

xúc tác này đã làm giảm 44,54% THC, 53,23% CO, 19,07% NOx và 24,08% PM từ khí 

thải của động cơ [2, 12].  

Ở Mỹ, nghiên cứu của OceanAir Environmental khi thử nghiệm các chất xúc tác 

nhiên liệu đối với động cơ diesel cũng cho thấy lượng nhiên liệu tiết kiệm được từ 13 

đến 15% và các chất độc hại trong khí thải giảm từ 15 đến 32%. Chất xúc tác này đã 

được cơ quan quản lý môi trường California đánh giá cao về hiệu quả giảm các chất 

độc hại trong khí thải phương tiện [1].     

 Bộ xúc tác nhiên liệu Fitch Fuel Catalyst (Mỹ) có khả năng giảm tiêu hao nhiên 

liệu từ 5 – 12% và cũng giảm đáng kể lượng khí CO phát thải vào môi trường. Bộ xúc 

tác nhiên liệu Fitch Fuel Catalyst này là một loại hợp kim có phản ứng với các loại 

nhiên liệu có gốc Hydrocarbon như gas, dầu diesel, dầu hoả, xăng,….  
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 Chất xúc tác MPG-CAPS được nghiên cứu bởi công ty CONSEAL 

(Mỹ) từ năm 1975 và công nghệ này đã được áp dụng với tàu vũ trụ NASA 

cho đến hiện nay. Sử dụng công nghệ Nano tiên tiến và 100% thành phần hữu cơ trong 

công thức của MPG để tăng hiệu quả của việc đốt cháy nhiên liệu. MPG – CAPS tiết 

kiệm 10-15% về tiêu thụ xăng dầu của xe hơi, xe buýt, tàu thuỷ, tàu đánh cá, xe 

máy, tên lửa, giảm hơn 75% mức độ ô nhiễm từ đốt cháy nhiên liệu trong động cơ, 

giúp tăng công suất của động cơ, dễ dàng khởi động và kéo dài tuổi thọ của động cơ. 

Chất xúc tác này có thể sử dụng với tất cả các động cơ khác có sử dụng loại nhiên liệu 

Benzine/Diesel/Gasohol/E20) và đã được kiểm nghiệm bởi nhiều viện nghiên cứu trên 

thế giới. Hiện nay, chất xúc tác này đã được sử dụng rộng khắp ở 224 quốc gia và 

vùng lãnh thổ. 

1.1.2. Nghiên cứu ở trong nước 

Các nghiên cứu về chất xúc tác nhiên liệu cho động cơ xăng và diesel tại Việt 

Nam chưa được thực hiện nhiều, phần lớn chỉ là giới thiệu sản phẩm do các đơn vị 

phân phối trong nước công bố. Trên thị trường Việt Nam hiện nay phổ biến một số sản 

phẩm phụ gia và xúc tác nhiên liệu cho động cơ của các loại phương tiện cơ giới 

đường bộ như Super Tech, BroQuest, ECOUP-α,… Tuy nhiên vẫn còn ít các công 

trình nghiên cứu khoa học công bố cụ thể về hiệu quả sử dụng của các chất này trong 

điều kiện khai thác thực tế, mà chủ yếu chỉ giới thiệu tính năng và hiệu quả theo hình 

thức quảng cáo thương mại [1]. 

Nguyễn Thế Lương và Hoàng Đình Long đã nghiên cứu sử dụng bộ xúc tác 

nhiên liệu tận dụng nhiệt khí thải tạo nhiên liệu giàu hydro để giảm thành phần độc hại 

trong khí thải động cơ xăng, tuy nhiên nghiên cứu này mới chỉ chỉ mang tính lý thuyết, 

chưa đánh giá được hiệu quả khi ứng dụng thực tế [10].   

 PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh và cộng sự thuộc trường đại học Giao thông vận tải 

đã tiến hành thực hiện đề tài cấp Bộ nghiên cứu thực nghiệm chất xúc tác ECOUP-α. 

Các kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy, so với trường hợp sử dụng xăng thông 

thường, ô tô với thiết bị xúc tác nhiên liệu ECOUP-α có khả năng giảm đáng kể lượng 

nhiên liệu tiêu hao trung bình ở các chế độ chuyển động và điều kiện khai thác khác 

nhau, hạn chế được nồng độ các chất độc hại trong khí thải và tăng khả năng tăng tốc 

của ô tô. Chỉ tính riêng cho các loại xe con động cơ xăng dưới 9 chỗ ngồi đăng ký lưu 

hành trên 20 năm, khi sử dụng thiết bị xúc tác tiết kiệm nhiên liệu ECOUP-α sẽ tiết 
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kiệm cho nền kinh tế quốc dân khoảng 160 tỷ đồng/năm (trung bình mỗi xe tiết kiệm 

khoảng 5 triệu đồng/năm) và giảm thiểu một lượng lớn các chất ô nhiễm thải vào môi 

trường [1]. 

 Qua đo đạc, phân tích, đánh giá về mức độ giảm thiểu nồng độ bồ hóng bằng  

bộ xúc tác BHKW6, thực nghiệm với thiết bị DISMOKE 4000 tại phòng thí nghiệm 

Động cơ và Ô tô của  trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Thí nghiệm được 

thực hiện theo theo quy trình gia tốc tự do được qui định của  thông  tư 10/2009/TT-

BGTVT về việ kiểm tra  khí thải động cơ cháy do nén. Trên xe THACO FD 2.300A 

(có dung tích xi lanh  2.156  cm3, động cơ N485QA, công suất 34,5  kW, tải trọng cho 

phép 990 kg, tải trọng toàn  bộ 3.045 kg), cũng như so sánh về mức tiêu hao nhiên liệu 

được thực nghiệm trên đường đô thị với tổng chiều dài 100 km, cho thấy: vị trí lắp đặt 

bộ xúc tác cách họng xả của động cơ 125mm là phù hợp nhất; đã giảm thiểu được độ 

khói là 32,89%, đảm bảo xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 2.  

1.2. Ô nhiễm không khí do các phương tiện vận tải gây ra 

1.2.1. Tổng quan về phát thải của phương tiện vận tải 

Môi trường không khí từ lâu đã bị ô nhiễm với mức độ ngày càng trầm trọng, có 

rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng này nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là từ 

giao thông vận tải, mà chủ yếu phần lớn trong đó là phát thải từ hoạt động của các 

phương tiện vận tải. Các phương tiện vận tải đường bộ (ô tô, mô tô 2 bánh), đường sắt, 

đường thủy sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng xăng dầu khi hoạt động thải vào môi 

trường các chất gây ô nhiễm không khí như khí thải, nhiên liệu bay hơi, bụi lơ lửng và 

các hợp chất hữu cơ khác [8]. 

Ở Việt Nam hiện nay, cùng với tốc độ phát triển kinh tế, số lượng PTVT ngày 

càng tăng (theo số liệu của Cục đăng kiểm Việt Nam hiện tại cả nước có khoảng 3,8 

triệu ô tô, 247.000 tàu sông, 55 triệu xe máy và nhiều loại máy bay) do vậy lượng phát 

thải các chất ô nhiễm ra môi trường là rất lớn [8].  

Sản phẩm cháy không hoàn toàn của quá trình cháy trong động cơ đốt trong sinh 

ra một số chất độc hại gây ô nhiễm môi trường không khí như monocide carbon (CO), 

hydrocarbon (HC), ocidenitơ (NOx) và các bụi hạt rắn (PM),... có ảnh hưởng lâu dài 

đến sức khỏe con người. Ngoài ra, hoạt động của các phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ còn là nguồn phát sinh ô nhiễm bụi và ô nhiễm tiếng ồn chủ yếu ở các đô thị 

và trên các tuyến đường giao thông quan trọng của đất nước.  
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Các loại động cơ đốt trong hiện nay chủ yếu sử dụng nhiên liệu xăng và diesel với 

thành phần chính là các loại hydrocarbure. Quá trình cháy lí tưởng của hỗn hợp 

hydrocarbure với không khí chỉ sinh ra CO2, H2O và N2. Tuy nhiên, do sự không đồng 

nhất của hỗn hợp một cách lí tưởng cũng như do tính chất phức tạp của các hiện tượng lí 

hóa diễn ra trong quá trình cháy nên trong khí xả động cơ đốt trong luôn có chứa một 

hàm lượng đáng kể những chất độc hại như ocide nitơ (NO, NO2, N2O, gọi chung là 

NOx), monocide carbon (CO), các hydrocarbure chưa cháy (HC) và các hạt rắn (PM), 

đặc biệt là bồ hóng [7, 8]. 

Phương trình cháy của nhiên liệu trong động cơ: 

CxHy + không khí ( ôxi, nitơ) → CO2 + CO + NOx + SO2 + H2O + N2 (dư) + HC 

(dư)  

 

Hình 1.1: Thành phần hỗn hợp nạp và thải sau mỗi chu trình làm việc của động cơ 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí xả phụ thuộc vào loại động cơ và chế độ vận 

hành. Ở động cơ diesel, nồng độ CO rất nhỏ, chiếm tỉ lệ không đáng kể; nồng độ HC 

chỉ bằng khoảng 20% nồng độ HC của động cơ xăng còn nồng độ NOx của hai loại 

động cơ có giá trị tương đương nhau. Trái lại, bồ hóng là chất ô nhiễm quan trọng 

trong khí xả động cơ diesel, nhưng hàm lượng của nó lại không đáng kể trong khí xả 

động cơ xăng. 
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 Hình 1.2: Tỷ lệ nồng độ các thành phần khí xả của động cơ xăng và động cơ 

diesel 

1.2.2. Tác hại của các chất thải từ động cơ 

❖ Đối với sức khỏe con người 

Sức khỏe và tuổi thọ của con người phụ thuộc rất nhiều vào nồng độ trong sạch 

của môi trường không khí xung quanh. Trong tất cả các loại nhu cầu vật chất hàng 

ngày cho cuộc sống của con người thì không khí là loại nhu yếu phẩm đặc biệt quan 

trọng mà con người cần đến thường xuyên. Các thành phần độc hại trong khí thải 

phương tiện gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp có thể dẫn đến bệnh mãn 

tính, gây ung thư, thậm chí dẫn đến tử vong. 

- CO: sinh ra do sự oxi hóa không hoàn toàn cacbon trong nhiên liệu, khí này 

ngăn cản sự dịch chuyển của hồng cầu trong máu làm cho các bộ phận của cơ thể nị 

thiếu oxi, lâu dài có thể dẫn đến tử vong. 

- NOx: gồm (NO, NO2, N2O, …) các khí này có thể theo đường hô hấp đi sâu vào 

phổi gây viêm phổi và làm hủy hoại các tế bào cơ quan hô hấp. 

- HC: gây tác hại đến con người phần lớn là do hidro cacbon thơm, gây rối loạn 

hệ thần kinh, ảnh hưởng đến gan và phổi. 

- SO2: làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể và tăng cường độ gay hại của các 

chất ô nhiễm khác đối với cơ thể 

- Hơi Pb: xâm nhập vào cơ thể theo đường hô hấp, đi vào máu gấy xáo trộn sự 

trao đổi ion ở não, gây trở ngại cho sự tổng hợp enzyme. 
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❖ Ảnh hưởng đến hệ sinh thái 

Bên cạnh các ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, khí thải từ phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ còn là nguyên nhân gây ra các tác động đến môi 

trường như làm thay đổi nhiệt độ khí quyển, gia tăng lượng khí nhà kính carbonic CO2 

trong khí quyển, hình thành mưa a và ảnh hưởng đến hệ sinh thái của trái đất. 

Carbonic (CO2) là chất khí có dải hấp thụ bức xạ cực đại ứng với bước sóng 

15mm, được xem như trong suốt đối với bức xạ mặt trời nhưng là chất hấp thụ quan 

trọng đối với tia bức xạ hồng ngoại từ mặt đất. Một phần nhiệt lượng do lớp khí CO2 

trên bầu khí quyển giữ lại sẽ bức xạ ngược trở về trái đất làm nóng thêm bầu khí quyển 

theo hiệu ứng nhà kính. 

Sự gia tăng của NOx, đặc biệt là N2O có nguy cơ làm gia tăng sự hủy hoại lớp 

ozone ở thượng tầng khí quyển, lớp khí cần thiết để lọc tia cực tím phát xạ từ mặt trời. 

Tia cực tím gây ung thư da và gây đột biến sinh học, đặc biệt là đột biến sinh ra các vi 

trùng có khả năng làm lây lan các bệnh lạ dẫn tới hủy hoại sự sống của mọi sinh vật 

trên trái đất.  

Mặt khác, các chất khí có tính SO2, NO2, bị oxy hóa thành acide sulfuric, acide 

nitric hòa tan trong mưa (mưa acide), trong tuyết, trong sương mù ... làm hủy hoại 

thảm thực vật trên mặt đất và gây ăn mòn các công trình kim loại. 

với tốc độ gia tăng nồng độ khí cacbonic trong khí quyển như hiện nay thì người 

ta dự đoán vào khảng giữa thế kỉ 22 nhiệt độ khí quyển sẽ tăng lên từ 2 – 30C. 

Các tác động này mang tính toàn cầu, đã và đang gia tăng ngày một nhiều cùng 

với sự phát triển chung về kinh tế - xã hội và tác động nghiêm trọng đến sức khỏe con 

người và sự sống của Trái đất. 

1.3. Các giải pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí cho PTVT 

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí do phát thải của PTVT có thể áp 

dụng độc lập hoặc kết hợp các giải pháp kỹ thuật sau đây [1, 7, 8]: 

1.3.1. Cải thiện chất lượng quá trình cháy của động cơ 

Hiệu suất quá trình cháy đóng vai trò quyết định đến nồng độ và thành phần các 

chất độc hại trong khí thải động cơ. Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electric Fuel 

Injection) và hệ thống cung cấp nhiên liệu Common Rail trên các loại động cơ hiện đại 

ngày nay có khả năng tối ưu lượng nhiên liệu cung cấp vào các xilanh theo từng chế 
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độ làm việc của động cơ, không những cải thiện tối đa chất lượng quá trình cháy mà 

còn giảm đáng kể suất tiêu hao nhiên liệu.  

Cải thiện chất lượng quá trình cháy bằng cách thay thế và sử dụng các loại động 

cơ hiện đại là giải pháp kỹ thuật tiên tiến, có hiệu quả cao và lâu dài nhưng đòi hỏi chi 

phí ban đầu khá lớn, không phù hợp với các cá nhân và doanh nghiệp đang khai thác, 

kinh doanh vận tải hiện nay. 

1.3.2. Xử lí khí xả của động cơ trước khi thải ra môi trường  

Nồng độ các chất ô nhiễm có thể được hạn chế nhờ hệ thống tuần hoàn khí xả 

EGR (Exhaust Gas Recirculation), cho phép đưa một phần khí xả ô nhiễm quay trở lại 

nạp vào động cơ để tiếp tục tham gia quá trình cháy. Công nghệ này chỉ được áp dụng 

trên các loại động cơ đời mới có điều khiển điện tử. 

Giải pháp đơn giản hơn là sử dụng các bộ chuyển đổi xúc tác (Catalytic 

Converter) lắp trên đường ống xả của động cơ, làm nhiệm vụ ô xi hóa và khử các chất 

độc hại trong khí xả trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, các thiết bị này có thể 

làm giảm đáng kể công suất của động cơ, tăng tiêu hao nhiên liệu, giá thành tương đối 

cao và tuổi thọ thấp, phụ thuộc nhiều vào chất lượng nhiên liệu, đặc biệt là nồng độ 

lưu huỳnh có trong nhiên liệu. 

1.3.3. Thay thế nhiên liệu truyền thống  

Các giải pháp kĩ thuật cải thiện quá trình cháy và tăng cường xử lí trên đường xả 

chưa đủ để làm giảm một cách triệt để nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải động 

cơ đốt trong. Chiến lược thay thế nhiên liệu truyền thống (xăng, diesel) bằng nhiên 

liệu sạch như khí tự nhiên (CNG), khí hóa lỏng (LPG), rượu etylic, diesel sinh 

học,…đã và đang được triển khai ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Pháp, Hàn 

Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, việc thay thế sử dụng nhiên liệu sạch cho các phương tiện 

giao thông cơ giới ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác vẫn còn rất hạn 

chế do thói quen, an toàn sử dụng và nguồn cung cấp. 

1.3.4. Cải thiện chất lượng nhiên liệu tại nơi tiêu thụ  

Một trong những giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất nhằm giảm tiêu hao nhiên 

liệu và ô nhiễm môi trường không khí cho các loại phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ đang lưu hành là cải thiện chất lượng nhiên liệu trên phương tiện bằng các 

chất phụ gia nhiên liệu (Fuel Additives) hoặc thiết bị xúc tác nhiên liệu (Fuel 
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Catalysts). Giải pháp này đã và đang được ứng dụng phổ biến ở nhiều nước phát triển 

trên thế giới như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc,...  

1.3.5. Sử dụng các chất xúc tác   

Xúc tác tiết kiệm nhiên liệu là một giải pháp được ứng dụng rộng rãi trong việc 

tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm không khí của động cơ đốt trong khi sử dụng nhiên 

liệu là xăng hoặc dầu diesel trong xu hướng nhiên liệu ngày càng khan hiếm và đắt đỏ 

hiện nay.  

Khắc phục các nhược điểm của các chất phụ gia nhiên liệu trong quá trình sử 

dụng, các thiết bị xúc tác nhiên liệu với kích thước nhỏ gọn có thể nhúng trực tiếp vào 

thùng chứa nhiên liệu hoặc lắp đặt nối tiếp trên đường ống cung cấp nhiên liệu của 

phương tiện, thời hạn sử dụng xác định, thay thế đơn giản, thuận tiện và giá thành hợp 

lý. 

Các thiết bị xúc tác nhiên liệu hoạt động dựa trên tác dụng xúc tác của các hợp 

chất hữu cơ kim loại, thành phần chính là các chất xúc tác tăng cường hoạt tính và cải 

thiện quá trình cháy của nhiên liệu, cho phép nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và 

giảm thiểu các khí ô nhiễm do quá trình cháy không hoàn toàn của nhiên liệu.  
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Hình 1.3: Một số thiết bị xúc tác tiết kiệm nhiên liệu 

a) Thiết bị xúc tác lắp trên đường dẫn nhiên liệu 

b) Thiết bị xúc tác nhúng trong thùng chứa nhiên liệu 

1.4. Tổng quan về chất xúc tác thanh gốm Plaumai Eco  

Theo [3] thì chất xúc tác thanh gốm Plaumai Eco có những đặc điểm sau: 

1.4.1. Xuất sứ của sản phẩm Plaumai Eco  

- Thanh gốm Plaumai Eco do Ông Yoo Sung Hun là người phát minh ra phương 

pháp sản xuất Ion âm góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu. Chủ sở hữu đăng ký 

thương hiệu ngày 5/4/2010 được cấp ngày 8/3/2012 từ đó sản phẩm mang tên 

Plaumai Eco. 

- Thanh gốm Plaumai Eco lưu hành trên thị trường Việt Nam có trọng lượng 160g, 

kích thước 68mm x 13mm x 9mm (hình 1.4) 

 

Hình 1.4: Thanh gốm Plaumai Eco  
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1.4.2. Thành phần hóa học, cấu tạo của thanh gốm Plaumai Eco 

Sản phẩm Plaumai Eco là một thanh gốm ion chứa 37 khoáng chất vô cơ có trong 

tự nhiên. Theo kết quả phân tích của Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 

thì thanh gốm Plaumai Eco có 28 thành phần như sau: 

Bảng 1.1: Thành phần hóa học của thanh gốm Plaumai Eco  

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

1.  TiO2 % 0,963 

2.  ZrO % 1,749 

3.  SiO2 % 70,289 

4.  Al2O3 % 14,65 

5.  Fe2O3 % 3,8412 

6.  MnO % 0,072 

7.  MgO % 0,057 

8.  BaO % 0,327 

9.  CaO % 2,317 

10.  K2O % 6,806 

11.  ThO2 % 1,312 

12.  UO3 % 0,041 

13.  Y2O3 % 0,130 

14.  SrO % 0,032 

15.  ZnO % 0,030 

16.  CuO % 0,040 

17.  NiO % 0,014 

18.  As mg/kg 0,102 

19.  Cd mg/kg 0,007 

20.  Pb mg/kg 0,013 

21.  Cr mg/kg 13,415 

22.  Co mg/kg 127 

23.  Mo mg/kg 18,201 

24.  Pt mg/kg 0,911 

25.  Rb mg/kg 1,204 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

26.  Sb mg/kg 1,852 

27.  Se mg/kg 0,554 

28.  Se mg/kg 1,248 

 

1.4.3. Nguyên lý hoạt động và cách sử dụng 

❖ Nguyên lý hoạt động 

- Nó có khả năng bức xạ sóng hồng ngoại trong xăng, dầu làm kích hoạt và 

tạo ra các Ion âm phá vỡ liên kết cụm nhiên liệu giúp cho quá trình đốt hoàn 

hảo hơn, triệt để hơn làm cho động cơ mạnh lên giảm nhiên liệu từ (10% ÷ 

15%) tùy từng loại động cơ và giảm khí thải từ động cơ. 

- Plaumai Eco là sản phẩm gốm không phải là phụ gia nhiên liệu, không tan 

chảy hay giảm trọng lượng, kích thước trong quá trình hoạt động . 

- Plaumai Eco kích hoạt nhiên liệu bằng cách giải phóng, rung động, và ma 

sát của bức xạ hồng ngoại xa xảy ra trên bề mặt gốm ion. 

- Nó phá vỡ cụm nhiên liệu thành và đẩy nhanh quá trình ion hóa hoặc tăng 

các thành phần nhiên liệu ion hóa, qua đó cải thiện hiệu quả tiết kiệm nhiên 

liệu, ngăn ngừa hiện tượng đốt cháy không hoàn toàn và giảm phát thải. 

- Plaumai Eco là một sản phẩm phóng xạ 7-14µm bước sóng hồng ngoại và 

tạo ra 6.000 ion trên mỗi anion. Plaumai Eco giúp tăng hiệu suất nhiên liệu 

bằng cách phá vỡ các cụm nhiên liệu đồng thời giúp quá trình đốt cháy trơn 

tru hơn. 

❖ Cách sử dụng và đối tượng sử dụng 

- Đối tượng sử dụng là các loại động cơ đốt trong sử dụng xăng, dầu và dầu 

dư thừa khi đốt. 

- Cách sử dụng: Cho trực tiếp vào thùng nhiên liệu. 

- Lượng sử dụng: trung bình khoảng 1 thanh trên 5 lít nhiên liệu (1/5 lít). 

- Thời gian phát huy hiệu quả là 4- 5 giờ khi ngâm trong bình. 

- Sản phẩm sử dụng bán vĩnh cửu (10-15 năm). 

1.4.4. Những kiểm chứng ghi nhận hiệu quả của Plaumai Eco tại cơ quan khoa học 

Hàn Quốc  
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- Plaumai Eco được chứng nhận đăng ký thiết kế là sản phẩm tạo ra Anion được 

đăng ký tại cơ quan sở hữu trí tuệ Hàn Quốc; 

- Plaumai Eco có giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tại hiệp hội Hồng ngoại 

Hàn quốc KIFA về khả năng bức xạ sóng hồng ngoại tạo ra Ion của vật liệu; 

- Plaumai Eco có kết quả thử nghiệm tại hiệp hội Hồng ngoại Hàn quốc KIFA về 

khả năng bức xạ sóng hồng ngoại của sản phẩm kết quả là giảm nhiên liệu và 

khí thải; 

- Plaumai Eco là sản phẩm không ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như 

đồ vật. Công ty đã bảo hiểm trách nhiệm cho người và vật. Sản phẩm có chính 

sách bảo hiểm đảm bảo rủi ro sản phẩm đối với người, đối với hàng hóa; 

- Plaumai Eco được chứng nhận bằng sáng chế là máy phát Anion tiết kiệm nhiên 

liệu, giảm khí thải cho ô tô, xe máy, máy động lực khác. 

- Ngày 16/8/2017 và ngày 17/8/2017 tại công ty TNHH Hyundai Motor phía nam 

đã thử nghiệm sản phẩm Plaumai Eco được mã hoa KD-147 (cho động cơ dầu 

DO) trước và sau khi cho thanh Plaumai Eco kèm theo là xác nhận mã số KD-

147; 

- Tháng 1/8/2018 sản phẩm Plaumai Eco đã được Viện nghiên cứu quản lý năng 

lượng Hàn Quốc cho kết quả thí nghiệm về giảm tiêu hao nhiên liệu. Sau khi 

thêm sản phẩm Plaumai Eco thì lượng nhiên liệu tiêu thụ giảm bớt: 10%-15%. 

-  Ngày 3/9/2018 sản phẩm Plaumai Eco đã được Viện nghiên cứu quản lý năng 

lượng Hàn Quốc cho kết quả nghiên cứu về giảm tiêu hao nhiên liệu. Kết quả 

lượng nhiên liệu giảm bớt từ 10%-20% (100km/8-9l trước khi sử dụng sản 

phẩm và 100km/6,3l sau khi sử dụng sản phẩm) 

1.4.5. Những kết quả phân tích tại Việt Nam 

➢ Ngày 17/10/2018 Bộ Công Thương có công văn số 6518/BCT-KHCN 

ngày15/8/2018 có nội dung thanh gốm Plaumai Eco không phải là chất phụ gia, 

nó là chất xúc tác; 

➢ Ngày 17/10/2018 sản phẩm Plaumai Eco được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn 

Đo lường chất lượng 1 thử nghiệm test trên các mẫu xăng, dầu. Kết quả được 

trình bày trong bảng sau: 
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+ Mẫu dầu DO trước và sau khi ngâm thanh gốm Plaumai Eco: 

Bảng 1.2: Kết quả phân tích mẫu dầu DO trước và sau khi ngâm Plaumai Eco  

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

Mức cho 

phép theo 

TCVN 

5689-2013 

Kết quả 

Trước khi 

ngâm 

Plaumai  

Sau khi 

ngâm 

Plaumai  

1 Hàm lượng lưu huỳnh mg/Kg <500 7,6 7,5 

2 Trị số xetan - >46 55,1 55,1 

3 Nhiệt độ cất ở 90% thể tích oC < 360 339,6 340.9 

4 Chớp cháy cốc kín oC > 55 67,0 67,0 

5 Độ nhớt ở 40oC mm2/s 2,0-4,5 2,82 2,86 

6 
Cặn cacbon của 10% cặn 

chưng cất 
%KL < 0,3 0,005 0,005 

7 Điểm đông đặc oC < +6 < - 33 <-33 

8 Hàm lượng tro %KL < 0,01 0,005 0,002 

9 Hàm lượng nước mg/Kg < 200 129,0 114,1 

10 Ăn mòn đồng ở 50oC - Loại 1 1a 1a 

11 Khối lượng riên ở 15oC Kg/m3 820-860 824,7 824,7 

12 Tạp chất dạng hạt mg/l < 10 1,2 1,4 

13 Ngoại quan - Sạch, trong 
Màu vàng, 

sạch, trong 

Màu vàng, 

sạch, trong 

Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 1, Công ty CP ĐTPT Môi trường 

xanh thế giới. 

+ Mẫu Xăng RON 95 trước và sau khi ngâm thanh gốm Plaumai Eco: 

Bảng 1.3: Kết quả phân tích mẫu xăng Ron 95 trước và sau khi ngâm Plaumai Eco  

STT Tên chỉ tiêu  Đơn vị 

TC cho 

phép 

TCVN 

8063:2009 

Kết quả 

Trước khi 

ngâm 

Plaumai  

Sau khi 

ngâm 

Plaumai  

1 Trị số Octan RON ≥95 96,3 96,3 

2 Hàm lượng chì g/l ≤0,013 0,001 0,001 

3 
Thành phần cất: 

Sôi dầu 

 

 

 

Báo cáo 

 

35,4 

 

35,4 
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STT Tên chỉ tiêu  Đơn vị 

TC cho 

phép 

TCVN 

8063:2009 

Kết quả 

Trước khi 

ngâm 

Plaumai  

Sau khi 

ngâm 

Plaumai  

10% 

50% 

90% 

Sôi cuối 

Cặn (% thể tích) 

 

℃ 

 

≤70 

≤120 

≤190 

≤215 

≤2,0 

48,9 

82,0 

156,5 

197,2 

1,2 

47,6 

79,4 

153,4 

198,0 

1,2 

4 Ăn mòn tấm đồng - Loại 1 1a 1a 

5 Hàm lượng nhựa thực tế mg/100ml ≤5 1,4 1,6 

6 Độ ổn định oxi hóa Phút ≥480 >480 >480 

7 Hàm lượng lưu huỳnh mg/kg ≤500 23 23 

8 Áp suất hơi bão hòa kPa 43-75 65 65 

9 Hàm lượng Benzen % thể tích ≤2,5 0,63 0,63 

10 Hàm lượng Oxy 
% khối 

lượng 
≤2,7 0,93 

0,86 

11 Hợp chất oxygenat: % thể tích    

 - Methanol - ≤3,0 KPH (<0,2) KPH (<0,2) 

 - Etanol - 4-5 KPH (<0,2) KPH (<0,2) 

 - Iso-propyl ancol - 10,0 KPH (<0,2) KPH (<0,2) 

 - Iso-butyl ancol - 10,0 KPH (<0,2) KPH (<0,2) 

 - Tert-butyl ancol - 7,0 KPH (<0,2) KPH (<0,2) 

 - Ete (nguyên tử C≥ 5) - 15,0 4,99 4,62 

 - Các oxygenat khác - 10,0 KPH (<0,2) KPH (<0,2) 

 - Keton (aceton) - - KPH (<0,2) KPH (<0,2) 

12 Hàm lượng HC thơm % thể tích ≤40 16,2 15,6 

13 Hàm lượn Olefin % thể tích ≤38 16,2 16,5 

14 Khối lượng riêng ở 15℃ kg/𝑚3 Báo cáo 723,5 723,9 

15 Hàm lượng kim loại (Fe, Mn) mg/l ≤5 4,94 4,23 

16 Ngoại quan - 

Trong suốt, 

không phân 

lớp, không 

có tạp chất 

lơ lửng 

Màu vàng, 

trong suốt, 

không phân 

lớp, không 

có tạp chất 

lơ lửng 

Màu vàng, 

trong suốt, 

không phân 

lớp, không 

có tạp chất 

lơ lửng 

Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 1, Công ty CP ĐTPT Môi trường 

xanh thế giới. 
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Ghi chú: KHP - Không phát hiện 

+ Mẫu Xăng E5 RON 92 trước và sau khi ngâm thanh gốm Plaumai Eco: 

Bảng 1.4: Kết quả phân tích mẫu xăng E5 RON 92 trước và sau khi ngâm Plaumai 

Eco  

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

TC cho 

phép 

TCVN 

8063:2009  

Kết quả 

Trước khi 

ngâm 

Plaumai  

Sau khi 

ngâm 

Plaumai  

1 Trị số Octan RON ≥92 94,0 94.0 

2 Hàm lượng chì g/l ≤0,013 0,002 0,002 

3 

Thành phần cất: 

Sôi dầu 

10% 

50% 

90% 

Sôi cuối 

Cặn (% thể tích) 

 

 

 

℃ 

 

Báo cáo 

≤70 

≤120 

≤190 

≤215 

≤2,0 

 

35,7 

45,7 

70,7 

146,2 

187,0 

1,0 

37,3 

45,0 

69,9 

146,3 

184,5 

1,0 

4 Ăn mòn tấm đồng - Loại 1 1a 1a 

5 Hàm lượng nhựa thực tế mg/100ml ≤5 1,8 1,8 

6 Độ ổn định oxi hóa Phút ≥480 >480 > 480 

7 Hàm lượng lưu huỳnh mg/kg ≤500 32 31 

8 Áp suất hơi bão hòa kPa 43-75 73 73 

9 Hàm lượng Benzen % thể tích ≤2,5 0,76 0,76 

10 Hàm lượng Oxy % KL ≤2,7 2,09 2,06 

11 Hợp chất oxygenat: % thể tích    

 - Methanol - ≤ 3,0 
KPH 

(<0,2) 

KPH 

(<0,2) 

 - Etanol - 4-5 4,05 4,09 

 - Iso-propyl ancol - 10.0 
KPH 

(<0,2) 

KPH 

(<0,2) 

 -I so-butyl ancol - 10.0 
KPH 

(<0,2) 

KPH 

(<0,2) 

 - Tert-butyl ancol - 7.0 
KPH 

(<0,2) 

KPH 

(<0,2) 

 - Ete (nguyên tử C≥ 5) - 15.0 2,90 2,64 

 - Các oxygenat khác - 10.0 
KPH 

(<0,2) 

KPH 

(<0,2) 

 - Keton (aceton) - - KPH KPH 
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TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

TC cho 

phép 

TCVN 

8063:2009  

Kết quả 

Trước khi 

ngâm 

Plaumai  

Sau khi 

ngâm 

Plaumai  

(<0,2) (<0,2) 

12 Hàm lượng HC thơm % thể tích ≤40 14,2 14,4 

13 Hàm lượn Olefin % thể tích ≤38 24,5 24,0 

14 Khối lượng riêng ở 15℃ kg/𝑚3 Báo cáo 719,5 719,6 

15 Hàm lượng kim loại (Fe, Mn) mg/l ≤5 3,36 2,5 

16 Ngoại quan - 

Trong suốt, 

không 

phân lớp, 

không có 

tạp chất lơ 

lửng 

Màu xanh, 

trong suốt, 

không 

phân lớp, 

không có 

tạp chất lơ 

lửng 

Màu xanh, 

trong suốt, 

không 

phân lớp, 

không có 

tạp chất lơ 

lửng 

Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 1, Công ty CP ĐTPT Môi trường 

xanh thế giới. 

Nhận xét: Từ kết quả bảng 1.2, bảng 1.3 và bảng 1.4 nhận thấy các chỉ tiêu về 

chất lượng nhiên liệu xăng, dầu đều nằm trong ngưỡng tiêu chuẩn cho phép trước và 

sau khi ngâm thanh gốm Plaumai Eco. Điều này chứng tỏ, thanh gốm Plaumai Eco 

không làm thay đổi tính chất của nhiên liệu, nó chỉ là chất xúc tác. 

➢ Ngày 26/12/2018 Cục an toàn Bức xạ Hạt nhân – Bộ  Khoa học và Công nghệ 

đã xác nhận thanh gốm Plaumai Eco an toàn về bức xạ và đủ điều kiện được 

miễm trừ khai báo cấp giấy phép theo quy định. 

Tiểu kết chương 1: 

Chương 1 đã trình bày tổng quan về ô nhiễm không khí do PTVT gây ra, kết quả 

cho thấy PTVT là nguồn gây ô nhiễm không khí lớn, đặc biệt là tại các đô thị. Các giải 

pháp quản lý và kỹ thuật về giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu và khí thải đã được trình 

bày, qua đó cho thấy hướng nghiên cứu sử dụng chất xúc tác cho PTVT để tiết kiệm 

tiêu hao nhiên liệu và giảm thiểu khí thải là hướng tiếp cận đang được triển khai ở 

nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thanh gốm Plaumai Eco là chất xúc tác được 

nhóm nghiên cứu lựa chọn nhằm đánh giá mức độ tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu và 

giảm thiểu khí thải.  
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CHƯƠNG 2. THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM NHIÊN 

LIỆU VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHI SỬ DỤNG CHẤT XÚC TÁC 

PLAUMAI ECO  

 

2.1. Nội dung, đối tượng và phạm vi thí nghiệm 

2.1.1. Thí nghiệm khi khai thác thực tế 

❖ Nội dung: thí nghiệm xác định mức độ tiêu hao nhiên liệu, đo và kiểm tra khí 

thải của xe ô tô chạy dầu cho sản phầm chất xúc tác thanh gốm Plaumai Eco  

❖ Đối tượng thí nghiệm: 

- Sử dụng 01 Xe tải 2,4 tấn - Thaco K165, biển số 29C 813.95, năm sản xuất 

2016 để loại trừ sai số về chất lượng kỹ thuật các xe khác nhau. 

 - Sử dụng 01 lái xe để loại trừ sự ảnh hưởng của trình độ lái xe đến mức độ tiêu 

hao nhiên liệu. 

Một số thông số kỹ thuật của phương tiện thử nghiệm (xe ôtô Xe tải 2,4 tấn - 

Thaco K165) như sau: 

* Thông số cơ bản:  

2760





1470

2
1
0
0

1215





A

1530

5489

3
8
0

 

Hình 2.1: Xe tải 2,4 tấn - Thaco K165 

* Động cơ: 

+ Loại động cơ: Động cơ Diesel, kiểu KIA JT, loại 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, 

làm mát bằng nước. 

+ Dung tích xylanh (cc): 2.957cm3. 

+ Đường kính hành trình piston (mm): 98 x 98. 
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+ Công suất lớn nhất (ps/vòng phút): 67,5 kW/4000. 

+ Mômen xoắn lớn nhất (kgm/vòng phút): 195 N. M/2.200. 

+ Dung tích thùng nhiên liệu (lít): 60. 

+ Chiều dài cơ sở: 2.760 mm. 

* Truyền động: 

+ Ly hợp: Đĩa đơn khô, lò so màng, dẫn động thủy lực. 

+ Hộp số: Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi. 

+ Tỷ số truyền hộp số chính ih1 = 5,192; Ih2 = 2,621; Ih3 = 1,536; Ih4 = 1; 

Ih5 = 0,865; IhR = 4,432. 

* Hệ thống lái: Trục vít ê cu bi. 

* Hệ thống phanh: 

+ Phanh thủy lực, Trợ lực chân không. 

+ Cơ cấu phanh: Trước đĩa, Sau tang trống. 

* Hệ thống treo: Trước/sau: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. 

* Lốp xe: trước/sau: 6,50-16/Daul5,50-13 

* Đặc tính của xe: 

+ Khả năng leo dốc (%): 36,2. 

+ Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m): 5,5. 

+ Tốc độ tối đa (km/h): 104. 

+ Dung tích thùng nhiên liệu 60 lít. 

* Kích thước bao ngoài xe & kích thước lọt lòng thùng xe (mm): 

+ Kích thước bao ngoài xe thùng mui bạt bửng: 5.500 x 1.800 x 2.555 (Dài x 

Rộng x Cao). 

+ Kích thước lọt lòng thùng mui bạt bửng: 3.500 x 1.670 x 1.700 (Dài x Rộng x 

Cao). 

* Trọng lượng: 

+ Khối lượng bản thân: 2205 kg. 

+ Khối lượng hàng chuyên chở : 2400 kg. 

+ Khối lượng toàn bộ: 4800 kg. 

* Một số thông số khác:  

- Số chỗ ngồi: 3 người (kể cả người lái). 

- Số cửa: 02 
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Hình 2.2: Đăng ký và đăng kiểm xe thí nghiệm 29C 813.95 

 

Hình 2.3: Hoạt động thử nghiệm trên đường trong điều kiện khai thác thực tế của 

Trung tâm KHCN Môi trường GT và Công ty CP ĐTPT Môi trường xanh thế giới 

 

❖ Phạm vi thí nghiệm 

Tuyến đường thực nghiệm được tiến hành khi chưa có và có chất xúc tác 

Plaumai Eco  gồm 2 tuyến chính:  

(i) Tuyến 1: Cây xăng Ngọc Hồi (Hà Nội) – cao tốc Hà Nội đi Hải Phòng: 
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+ Đầu tuyến: Cây xăng Ngọc Hồi (Hà Nội) có tọa độ (20o55’84.6’’N; 

105o50’88.8’’E). 

+ Điểm cuối: Nhà hàng sông He (đường tỉnh 353 Hải Phòng) có tọa độ 

(20°46'51.26"N; 106°43'30.62"E). 

+ Lộ trình: Cây xăng Ngọc Hồi (Hà Nội) – Vành đai III – Cầu Thanh Trì – Cao 

tốc Hà Nội đi Hải Phòng – Km95 cao tốc Hà Nội Hải Phòng – Nhà hàng sông He 

(đường tỉnh 353 Hải Phòng) - Km95 cao tốc Hà Nội Hải Phòng - Cầu Thanh Trì - 

Vành đai III - Cây xăng Ngọc Hồi (Hà Nội). 

+ Tổng chiều dài đi và về: 217,2 km. 

 

Hình 2.4: Sơ đồ tuyến 1 thực hiện thí nghiệm 

ii) Tuyến 2: Cây xăng Ngọc Hồi (Hà Nội) – QL6 Hòa Bình: 

+ Đầu tuyến: Cây xăng Ngọc Hồi (Hà Nội) có tọa độ (20o55’84.6’’N; 

105o50’88.8’’E ). 

+ Điểm cuối: Trạm kiểm lâm Cao Phong QL6 có tạo độ (20°43'26.24"N; 

105°19'23.61"E ). 

+ Lộ trình: Cây xăng Ngọc Hồi (Hà Nội) – QL6 – Xuân Mai – QL6 Thành phố 

Hòa Bình – Trạm kiểm lâm Cao Phong (Hòa Bình) - QL6 Thành phố Hòa Bình – cao 

tốc Hòa Bình Hòa Lạc – Hòa Lạc – Đại lộ Thăng Long - Cây xăng Ngọc Hồi. 

+ Tổng chiều dài đi và về: 176,2 km. 
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Hình 2.5: Sơ đồ tuyến 2 thực hiện thí nghiệm 

2.1.2 Thí nghiệm trong phòng thí nghiệm 

❖ Nội dung: Đo tiêu hao nhiên liệu và đo khí thải trên động cơ chạy xăng RON 

A95 trong phòng thí nghiệm được thực hiện gồm các nội dung theo tiêu chuẩn 

châu Âu EEC. 

❖ Đối tượng: Sử dụng hệ thiết bị nghiên cứu động cơ mã hiệu TPM3001 của 

phòng thí nghiệm Môi trường giao thông (Vilas 127), Trung tâm KHCN Môi 

trường giao thông. Hệ thiết bị trên gồm 01 động cơ đốt trong 4 xi lanh, 4 kỳ 

chạy xăng lắp trên xe Toyota Corolla 1.8 CVT theo hệ nghiên cứu trên và các 

các thiết bị khác như: đồng hồ đo áp suất nhiên liệu; vận tốc; số vòng quay; 

đồng hồ đo báo nhiệt độ nước,… 

➢ Một số thông số kỹ thuật của động cơ thí nghiệm như sau: 

- Loại động cơ: 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, VVT-i kép ACIS 

- Phun xăng điện tử EFI, động cơ nhật 1.8 - 2.0L.  

- Dung tích công tác (cc): 1798 

- Công suất cực đại (Ps): 103(138)/6400 

- Momen xoắn cực đại (Kgm): 173/4000 

- Hệ thống truyền động: Cầu trước 

- Hộp số: Hộp số tự động 4 cấp 

- Dung tích bình chứa nhiên liệu: 10 lít. 
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Hình 2.6: Hệ thiết bị nghiên cứu động cơ trong phòng thí nghiệm 

❖ Quy trình thử nghiệm 

Đo tiêu hao nhiên liệu và đo khí thải trên động cơ chạy xăng RON 95 trong 

phòng thí nghiệm được thực hiện gồm các nội dung theo tiêu chuẩn châu Âu EEC. 

- Phương pháp đo: Thể tích. 

- Thời gian đo: Đồng hồ điện tử độ chính xác cao. 

- Chu trình đo: Theo tiêu chuẩn châu Âu EEC. 

 

Hình 2.7: Chu trình thí nghiệm theo tiêu chuẩn châu Âu EEC 

Giai đoạn I: Mô phỏng chu trình chạy trong thành phố: 

- Chạy theo 6 chu trình, mỗi chu trình 10 chế độ (hình 2.7), mỗi chu trình giai 

đoạn I hết 820 s ≈ 13,7 phút, 6 chu trình sẽ là 13,7 phút x 6 = 82 phút ≈ 1,37 

giờ. 

- Tốc độ trung bình 19 km/h. 

- Tốc độ cực đại 50 km/h. 
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Giai đoạn II: Mô phỏng chu trình chạy trên đường trường: 

- Chạy trong thời gian 400 s ≈ 6,7 phút 

- Tốc độ trung bình 32,5 km/h. 

- Tốc độ cực đại 120 km/h. 

Tổng thời gian thực hiện 1 phép thử theo chu trình EEC cho giai đoạn I và II là 

1,47 giờ. Các thí nghiệm được lặp lại nhiều lần để đảm bảo đủ số lượng cho việc sử lý 

số liệu bằng lý thuyết xác suất thống kê. 

2.2. Thiết bị thử nghiệm 

2.2.1.Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu 

Thực nghiệm sử dụng thiết bị Piusi K200 meter của hãng Piusi, Italy. Một số tính năng 

kỹ thuật cơ bản của thiết bị như sau: 

 - Kích thước: 130 x 65 x 108 mm 

 - Trọng lượng: 0,6 kg 

 - Lớp bảo vệ: IP54 

 - Nhiệt độ làm việc: từ -200C ÷ 700C 

 - Độ ẩm tương đối: 80% 

 - Khoảng đo: 0,1 đến 2,5 lit/phút 

 - Độ chính xác: ± 0,5% 

 - Áp suất làm việc tối đa: 500 bar or 7200 PSI 

 - Độ sụt áp suất: 0 ÷ 0,5 bar 

 - Pin: AAA 2 x 1,5V DC 

 - Nhiên liệu đo: Xăng, diezel, bio diezel, alcohol 
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Hình 2.8: Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu Piusi K200 meter của hãng Piusi, Italy 

2.2.2. Thiết bị đo khí thải động cơ ôtô 

Thực nghiệm sử dụng thiết bị IMR 2800P (Mỹ) và thiết bị E4500 (Mỹ) 

a. Một số tính năng kỹ thuật cơ bản của thiết bị IMR 2800P như sau: 

- Dải đo các chất khí: 

+ O2: 0-25% 

+ CO2: 0-25% 

+ CO: 0-2,000 ppm 

+ NOx: 0-1,000 ppm 

+ SO2: 0-4,000 ppm 

+ H2S: 0-500 ppm 

+ CxHy; 0-100 % LEL 

- Nhiệt độ: 

+ Khí thải : -20 đến 1200oC 

+ Không khí: -20 đến 120oC 

- Máy được tích hợp nhiều chức năng khác như: Chức năng đo vận tốc dòng khí, 

áp suất. 

- Máy in tích hợp nhỏ gọn ngay cạnh bàn phím của máy. Sử dụng máy in để in 

kết quả trực tiếp ngay lúc đo hoặc in các kết quả lưu trong bộ nhớ thiết bị sau  

khi đo. 

Phần mềm quản lý dữ liệu theo thời gian thực: Phần mềm cho phép lưu dữ liệu 

và hiển thị biểu đồ theo thời gian thực ngay tại hiện trường. Với một laptop ta có thể 

kết nối với thiết bị đo qua truyền thông wireless hoặc cáp nối USB. 

- Lựa chọn đơn vị đo: ppm-mg-(ref O2) 

- Hiển thị số trên màn hình LCD 

- Kích thước & Trọng lượng: 315x185x380 mm, 7,8kg 

* Cung cấp trọn bộ:  

- Máy chính 

- Đầu đo khí dài 250mm, cáp nối dài 2,5m 

- Pin sạc phù hợp nguồn điện 115/230V, 50-60Hz 

- 1 bơm khí tích hợp, bẫy khí và màng lọc 

- 1 máy in nhiệt tích hợp 
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- Hướng dẫn sử dụng 

- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

- Vali đựng máy 

- Phần mềm kết nối máy tính IMR DATA, cáp kết nối V24 RS232.Phục vụ cho 

công tác thu nhận, lưu trữ dữ liệu. 

b. Một số tính năng kỹ thuật cơ bản của thiết bị E4500 như sau: 

E4500 là thiết bị cầm tay, sử dụng trong nghiên cứu về nhiên liệu và khí thải với 

các chức năng nghiên cứu bao gồm: 

 

Hình 2.9: Một số tính năng của thiết bị E4500 
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Thiết bị IMR 

 

Thiết bị E4500 

Hình 2.9: Thiết bị đo khí thải động cơ IMR và E4500  

2.3. Kết quả thử nghiệm 

2.3.1. Kết quả thí nghiệm trong khai thác thực tế 

2.3.1.1. Đo tiêu hao nhiên liệu của ô tô ở chế độ chuyển động ổn định trên đường và 

xây dựng đường đặc tính kinh tế nhiên liệu 

a. Thí nghiệm về tiêu hao nhiên liệu kiểm tra của ô tô ở chế độ chuyển động ổn 

định (tại các vận tốc không đổi) 

- Lựa chọn 04 đoạn đường bất kỳ, an toàn trên tuyến Hà Nội – Hòa Bình và Hà 

Nội – Hải Phòng, mỗi đoạn đường thực hiện thử nghiệm dài trung bình từ 3 ÷ 5 km. 

Tiến hành chạy tại các vận tốc ổn định ở đoạn đường thử nghiệm và đo mức tiêu hao 

nhiên liệu đối với từng phép thử. 

 - Thí nghiệm tiến hành tại 6 mức vận tốc ổn định (bao gồm cả chiều đi và chiều 

về) là 20 km/h, 30 km/h, 40 km/h, 50km/h, 60 km/h và 70 km/h. Mỗi phép thử được 

thực hiện 04 lần cho mỗi chiều trên cả 2 đoạn đường thử nghiệm. Tay số thử nghiệm 

thống nhất tại số 3 và số 4. 

 - Các thử nghiệm được thực hiện bao gồm hai nội dung là thử nghiệm đối với 

việc sử dụng nhiên liệu thông thường và thử nghiệm đối với việc sử dụng nhiên liệu có 

chất xúc tác thanh gốm Plaumai Eco . 

 - Các điều kiện môi trường trong 2 nội dung thử nghiệm được lựa chọn tương 

đối giống nhau (trời không mưa, thời tiết đẹp, nhiệt độ ngoài trời trung bình từ 270C ÷ 

310C, độ ẩm từ 68% ÷ 85%, tốc độ gió trung bình 2,6 m/s,...). Đồng nhất vị trí thử 

nghiệm, số lượng phép thử và điều kiện lái xe ở cả hai nội dung thử nghiệm. 
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 - Các kết quả thu được được xử lý bằng thống kê toán học, giá trị tại mỗi lần 

thử nghiệm là giá trị trung bình của các phép thử tại các đoạn đường thí nghiệm bao 

gồm cả chiều đi và chiều về. Giá trị so sánh giữa hai nội dung thí nghiệm là giá trị 

trung bình tại các lần thử. 

 - Kết quả thử nghiệm và so sánh kết quả giữa hai nội dung được trình bày ở 2 

bảng dưới đây: 

Bảng 2.1: Kết quả đo tiêu hao nhiên liệu của ô tô ở chế độ chuyển động ổn định trên 

đường tuyến Hà Nội – Hải Phòng 

STT 
Vận tốc 

(km/h) 

Kết quả thử nghiệm (lít/100 km) (*)  

Không sử dụng xúc tác 
Có xúc tác thanh gốm 

Plaumai Eco  

1 20 17,62 14,31 

2 30 12,28 10,22 

3 40 9,85 8,65 

4 50 9,35 8,46 

5 60 9,14 8,15 

6 70 9,53 8,45 

Ghi chú: (*) – Giá trị trung bình của các lần đo đạc. 

Bảng 2.2: Kết quả đo tiêu hao nhiên liệu của ô tô ở chế độ chuyển động ổn định trên 

đường tuyến Hà Nội – Hòa Bình 

STT 
Vận tốc 

(km/h) 

Kết quả thử nghiệm (lít/100 km) (*) 

Không sử dụng xúc tác 
Có xúc tác thanh gốm 

Plaumai Eco  

1 20 17,75 14,28 

2 30 12,36 10,35 

3 40 9,92 8,71 

4 50 9,23 8,21 

5 60 9,12 8,15 

6 70 9,64 8,51 

Ghi chú: (*) – Giá trị trung bình của các lần đo đạc. 

b. Xây dựng đường đặc tính kinh tế nhiên liệu (Qs) 
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 - Dựa trên kết quả đo tiêu hao nhiên liệu kiểm tra của ô tô ở chế độ chuyển 

động ổn định tại các vận tốc không đổi và xác định được hệ số cản của đường. Tiến 

hành xây dựng đường đặc tính kinh tế nhiên liệu Qs = f(X,Ψ). 

 - Đường đặc tính kinh tế nhiên liệu được mô tả bằng 2 đồ thị dưới đây:  

Hình 2.11: Đường đặc tính kinh tế nhiên liệu trên tuyến Hà Nội – Hòa Bình 

 

 
Hình 2.12: Đường đặc tính kinh tế nhiên liệu trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng 

2.3.1.2.  Đo tiêu hao nhiên liệu trong khai thác thực tế 

 - Tiến hành thí nghiệm đo tiêu hao nhiên liệu trong khai thác thực tế với ôtô chở 

đủ tải cho cả hai nội dung thí nghiệm sử dụng nhiên liệu thông thường và nhiên liệu có 

sử dụng chất xúc tác thanh gốm Plaumai Eco. 
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 - Công tác chuẩn bị và các yêu cầu thực hiện thí nghiệm được thực hiện theo đề 

cương đã được thông qua bởi đơn vị yêu cầu thử nghiệm.  

 - Các điều kiện môi trường trong 2 nội dung thử nghiệm được lựa chọn tương 

đối giống nhau (trời không mưa, thời tiết đẹp, nhiệt độ ngoài trời trung bình từ 270C ÷ 

310C, độ ẩm từ 68% ÷ 85%, tốc độ gió trung bình 2,6 m/s,...). Đồng nhất vị trí thử 

nghiệm, số lượng phép thử và điều kiện lái xe ở cả hai nội dung thử nghiệm. 

 - Thí nghiệm được tiến hành trên 02 tuyến đường là Hà Nội - Hoà Bình, Hà Nội 

- Hải Phòng. Tổng quãng đường thực hiện trong cả 2 thí nghiệm là 788,2 km. 

 - Trong quá trình thử nghiệm, phương tiện đã đi qua các đoạn tuyến khu vực 

với các đặc điểm đa dạng về địa hình và điều kiện chuyển động bao gồm: đường trong 

khu vực đô thị, đường ngoài đô thị, đường cao tốc, đường đồng bằng và đường trong 

khu vực đồi núi. Kết quả thí nghiệm là giá trị tiêu hao nhiên liệu trung bình (lít/100 

km) của các tuyến đường thí nghiệm. 

  

Hình 2.13: Thực hiện đo đạc trên tuyến thực nghiệm 

 - Các kết quả thí nghiệm trên các tuyến đường khác nhau cho thấy cho thấy 

mức giảm thấp nhất đạt được là 13,6%, mức giảm lớn nhất đạt được là 14,3%. Tổng 

hợp các kết quả thí nghiệm được trình bày ở bảng 2.3 dưới đây: 

Bảng 2.3: Kết quả đo tiêu hao nhiên liệu trung bình trong khai thác thực tế 

 

Tuyến đường 

Kết quả thử nghiệm (lít/100 km) (*) Tiết kiệm 

nhiên liệu 

(%) 

Không sử dụng xúc 

tác 

Sử dụng xúc tác thanh 

gốm Plaumai Eco  

Hà Nội – Hải Phòng 10,78 9,24 14,3 

Hà Nội – Hòa Bình 10,98 9,48 13,6 

Trung bình   13,95 ≈ 14% 

Ghi chú: (*) – Giá trị trung bình của các lần đo đạc. 
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2.3.1.3. Đo khí thải của ô tô 

 - Tiến hành đo tiêu hao nhiên liệu ở chế độ hoạt động không tải đối với hai nội 

dung: sử dụng nhiên liệu thông thường và nhiên liệu có chất xúc tác thanh gốm 

Plaumai Eco . Số vòng quay của động cơ tại chế độ hoạt động không tải ne = 1.200 

vòng/phút. 

 

Hình 2.14: Đo kiểm khí thải ô tô  

 - Giá trị so sánh giữa hai nội dung thử nghiệm được xác định là giá trị trung 

bình chung của tất cả các giá trị đo kiểm. Kết quả đo kiểm khí thải của ô tô trong hai 

nội dung thử nghiệm được trình bày ở bảng 2.4 dưới đây: 

Bảng 2.4: Kết quả đo kiểm khí thải ô tô 

TT Tên thử nghiệm 

Thành phần khí thải(*) 

O2  

(%Vol) 

CO  

(ppm) 

Eff. tot 

(%) 

Loss tot 

(%) 

NOx 

(ppm) 

1 Không sử dụng xúc tác 17,6 60,8 80,5 19,5 608,7 

2 
Sử dụng xúc tác thanh 

gốm Plaumai Eco  
16,5 34,2 87,2 12,8 453,0 

3 
So sánh  

(tăng +, giảm -) 
-6,0% -43,75% +8,22% -34,27% -25,58% 

Ghi chú: (*) – Giá trị trung bình của các lần đo đạc. 

  



34 

 

2.3.2. Kết quả trong phòng thí nghiệm 

2.3.2.1. Kết quả đo tiêu hao nhiên liệu của động cơ trong phòng thí nghiệm  

- Các thử nghiệm được thực hiện bao gồm hai nội dung là thử nghiệm đối với 

việc sử dụng nhiên liệu thông thường và thử nghiệm đối với việc sử dụng nhiên liệu có 

chất xúc tác thanh gốm Plaumai Eco. 

 - Các điều kiện môi trường trong 2 nội dung thử nghiệm được lựa chọn tương 

đối giống nhau (nhiệt độ ngoài trời trung bình từ 320C ÷ 390C, nhiệt độ trong phòng thí 

nghiệm trung bình từ 270C ÷ 320C độ ẩm từ 68% ÷ 85%). Đồng nhất các thử nghiệm, 

số lượng phép thử và điều kiện vận hành động cơ ở cả hai nội dung thử nghiệm có sử 

dụng và không sử dụng chất xúc tác thanh gốm Plaumai Eco . 

- Tính kinh tế nhiên liệu của động cơ thử nghiệm được đánh giá thông qua 2 chỉ 

tiêu: 

+ Suất tiêu hao nhiên liệu: eg  (g/kW.h).  

+ Lượng tiêu hao nhiên liệu cho 100km quãng đường chạy sQ  (lít/100km)   

- Lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ trong một giờ được thu nhận thông qua 

thí nghiệm, thông số này được sử dụng để tính toán suất tiêu hao nhiên liệu eg . Mối 

quan hệ giữa suất tiêu hao nhiên liệu-78 và lượng tiêu hao nhiên liệu trong một giờ 

được xác định theo công thức: [6, 7] 

1000. T
e

e

Q
g

N
=  

Trong đó: TQ  – Lượng nhiên liệu trong một giờ (kg/h) 

       eN  – Công suất động cơ (kW) 

Qua đó, lượng tiêu hao nhiên liệu đánh giá theo chỉ tiêu 100 km quãng đường 

chạy sQ  được xác định bằng công thức: 

.

36. .

e e
s

N g
Q

v
=  

Trong đó:  eg – suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ (g/kW.h); 

        v - vận tốc chuyển động của ô tô (km/h); 

         – tỷ trọng của nhiên liệu (kg/lit) (với xăng ρ = 0,75 kg/lít); 

      eN  – công suất động cơ (kW). 
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 - Dựa trên kết quả đo tiêu hao nhiên liệu của động cơ theo tiêu chuẩn châu Âu 

EEC trong phòng thí nghiệm. Các kết quả thí nghiệm được xử lý bằng xác suất thống 

kê toán học, kết quả sau xử lý được trình bày trong các bảng sau:  

Bảng 2.5: Kết quả đo suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ  

Suất tiêu hao nhiên liệu ge (g/Kw.h)  
Tiết kiệm nhiên 

liệu (%) Không sử dụng xúc tác 
Có xúc tác thanh gốm 

Plaumai Eco  

36,43 32,48 ≈10,85 

  

Lượng tiêu hao nhiên liệu đánh giá theo chỉ tiêu 100 km quãng đường chạy Qs 

được trình bày tại bảng sau. 

Bảng 2.6:  Tính chuyển đổi kết quả đo tiêu hao nhiên liệu của động cơ 

Tiêu hao nhiên liệu chuyển đổi Qs (lít/100km)  
Tiết kiệm nhiên 

liệu (%) Không sử dụng xúc tác 
Có xúc tác thanh gốm 

Plaumai Eco  

6,51 5,80 ≈10,85 

 

- Từ bảng 2.5 và bảng 2.6 cho thấy, các kết quả thí nghiệm trên trên động cơ 

trong phòng thí nghiệm theo chu trình châu Âu EEC thì mức nhiên liệu giảm được 

trung bình đạt được là 10,85%. 

2.3.2.2. Đo khí thải của động cơ 

 - Tiến hành đo khí thải của động cơ chạy nhiên liệu xăng RON A95 trong 

phòng thí nghiệm đối với hai nội dung: sử dụng nhiên liệu xăng RON A95 thông 

thường và nhiên liệu có sử dụng thêm chất xúc tác thanh gốm Plaumai Eco .  

 - Kết quả đo kiểm khí thải của động cơ trong hai nội dung thử nghiệm được 

trình bày ở bảng dưới đây: 

Bảng 2.7: Kết quả đo kiểm khí thải động cơ 

TT Tên thử nghiệm 

Thành phần khí thải(*) 

CO  

(%Vol) 

HC 

(ppm) 

NOx  

(ppm) 

1 Không sử dụng xúc tác 87,6 1,68 567 

2 
Có sử dụng xúc tác Thanh 

gốm Plaumai Eco  
52,1 1,00 432 

3 
So sánh  

(tăng +, giảm -) 
-40,5% -40,48% -23,8% 

Ghi chú: (*) – Giá trị trung bình của các lần đo đạc. 
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Tiểu kết chương 2: 

Chương 2 đã trình bày quá trình và kết quả thử nghiệm để đánh giá hiệu quả tiết 

kiệm tiêu hao nhiên liệu và giảm thiểu khí thải cho PTVT. Thí nghiệm trên xe tải 

Thaco K165 được thực hiện theo phương pháp của Nga trong điều kiện khai thác thực 

tế với 2 tuyến đường được lựa chọn (tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và tuyến 

đường hỗn hợp Hà Nội – QL6 – Hòa Bình. Thí nghiệm trên động cơ chạy xăng RON95 

trong phòng thí nghiệm được thực hiện theo chu trình EEC. Khí thải của động cơ được 

thực hiện theo TCVN 6204:2008. Kết quả cả hai thí nghiệm đều cho thấy thanh gốm 

Plaumai Eco làm tiết kiệm tiêu hao nhiêu liệu và giảm thiểu khí thải động cơ.  
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG KHI SỬ 

DỤNG CHẤT XÚC TÁC THANH GỐM PALUMAI ECO 

 

3.1. Tổng quan về nhu cầu sử dụng nhiên liệu hiện nay ở Việt Nam 

Theo số liệu Globalpetrolprices tháng 8/2016 cho biết mức tiêu thụ xăng dầu trên 

đầu người tại Việt Nam là 0,21 lít/người/ngày tương đương với 76,65l lít/người/năm, 

chỉ bằng 67% mức tiêu thụ của các nước láng giềng như Thái Lan và Indonesia, và 

chưa đến 20% mức tiêu thụ của Malaysia 

Những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế hàng năm của nước ta ở mức cao 

(từ 6,5 – 6,8 %). Kéo theo đó là sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở 

hạ tầng giao thông, dẫn đến việc mức tiêu thụ nhiên liệu của nước ta cũng đang có 

mức tăng trưởng rất cao.(theo hãng Wood Mackenzie chuyên về phân tích năng lượng 

dự báo: mức tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu hàng năm tại Việt Nam giai đoạn 2015 – 

2025 là 4,9% ). Cùng với tốc độ phát triển kinh tế, số lượng PTVT ngày càng tăng 

(theo số liệu của Cục đăng kiểm Việt Nam hiện tại cả nước có khoảng 3,8 triệu ô tô, 

55 triệu xe máy [4]. 

Viện dầu khí Việt Nam nhận định [9], tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam ước đạt 

19,3 triệu tấn trong năm 2017, tăng lên là 20,24 triệu tấn vào năm 2018 và dự báo nhu 

cầu xăng dầu năm 2020 tại Việt Nam sẽ đạt 22,4 triệu tấn và năm 2025 sẽ đạt 29,9 

triệu tấn. 

Số liệu thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, năm 2018, xăng E5 tiêu thụ hơn 

3,1 triệu tấn, tương đương 42% tổng lượng xăng bán trên thị trường là 7,38 triệu tấn. 

Theo Bộ Công Thương: quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn 

2006-2015 định hướng đến năm 2025, trong cơ cấu tiêu thụ xăng dầu của quốc gia thì 

GTVT chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 55% tổng lượng xăng dầu tiêu thụ. 
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Hình 3.1: Cơ cấu xăng dầu theo các ngành ở Việt Nam 

3.2. Hiệu quả về kinh tế 

Nếu lấy lượng tiêu thụ nhiên liệu của Việt Nam năm 2018 là 20,24 triệu tấn 

(theo dự báo của viện dầu khí Việt Nam) thì giao thông vận tải chiếm 55% tương ứng 

là 11,132 triệu tấn. 

Lấy lượng giảm tiêu hao nhiên liệu trung bình là 14%  

Lượng nhiên liệu tiết kiệm được là 11,132 x 14% = 1,558 (triệu tấn) 

   = 1,95 (triệu m3) (lấy khối lượng riêng trung bình của nhiên liệu là 0,8 kg/lít) 

 Vậy hàng năm, chỉ tính riêng trong lĩnh vực giao thông vận tải với thanh gốm 

Plaumai Eco có thể tiết kiệm tới gần 2 triệu m3 nhiên liệu. 

Theo thông tin của nhà phân phối độc quyền thanh gốm Plaumai Eco tại Việt 

Nam là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển môi trường xanh thế giới đối với xe ô tô thì 

sau 4 tháng người sử dụng đã có thể cân bằng số tiền bỏ ra cho việc mua thanh gốm. 

Mà thời hạn sử dụng của thanh gốm Plaumai Eco là 10-20 năm nên xét trên khía cạnh 

kinh tế thì đây là một sản phẩm đáng để sử dụng. 

 Ngoài ra, giảm tiêu hao nhiên liệu sẽ kéo theo đó là giảm khai thác nguồn tài 

nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt, giữ vững an ninh năng lượng. Không chỉ vậy, 

giảm tiêu hao nhiên liệu cũng đồng nghĩa với giảm lượng khí thải phát sinh và từ đó 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giảm tác động của các vấn đề môi trường toàn cầu 

mà nguyên nhân chủ yếu là từ phát thải của PTVT.  

 

55%

19%

12%

14%

GTVT Công nghiệp Điện lực Ngành khác
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3.3. Hiệu quả về môi trường 

Theo kết quả nghiên cứu của Viện quy hoạch đô thị và nông thôn - Bộ xây dựng, 

tỷ lệ thành phần các chất độc hại phát sinh do hoạt động của các phương tiện giao 

thông theo loại nhiên liệu sử dụng được cho trong dưới đây.  

Bảng 3.1: Tỷ lệ thành phần các chất độc thải ra khi sử dụng nhiên liệu ở các phương 

tiện giao thông (g/kg nhiên liệu) 

TT Thành phần khí thải Nhiên liệu xăng Nhiên liệu diezel 

1 CO 20,810 1,146 

2 CO2 172,830 175,640 

3 CmHn 29,100 5,740 

4 SOx 2,325 3,800 

5 NOx 19,787 24,581 

6 R – COOH 1,432 1,327 

7 R – CHO 1,125 0,944 

8 Muội (C) 1,250 6,250 

9 Chì (Pb) 0,625 0,000 

10 Bụi 3,902 117,060 

 Nguồn: Viện quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng, 2009. 

 Lấy lượng xăng tiêu thụ tại Việt Nam năm 2018 là 7,38 triệu tấn, trong đó lấy 

tỷ trọng tung bình của GTVT chiếm 55% và lấy lượng giảm tiêu hao nhiên liệu là 14% 

thì ta có tương ứng với đó lượng giảm tiêu hao nhiên liệu là 0,5683 triệu tấn xăng. Ta 

có thể tính được lượng giảm phát thải các chất độc hại theo bảng dưới đây: 

Bảng 3.2: Lượng giảm phát thải các chất độc hại tính cho xăng 

TT 
Thành phần khí 

thải 

Tỷ lệ phát thải 

(g/kg nhiên liệu) 

Lượng giảm phát thải 

(103 tấn) 

1 CO 20,810 11,826 

2 CO2 172,830 92,219 

3 CmHn 29,100 16,537 

4 SOx 2,325 1,321 

5 NOx 19,787 11,245 

6 R – COOH 1,432 0,814 
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TT 
Thành phần khí 

thải 

Tỷ lệ phát thải 

(g/kg nhiên liệu) 

Lượng giảm phát thải 

(103 tấn) 

7 R – CHO 1,125 0,639 

8 Muội (C) 1,250 0,710 

9 Chì (Pb) 0,625 0,355 

10 Bụi 3,902 2,217 

 

Giảm tiêu thụ nhiên liệu đồng nghĩa với giảm phát thải ra ngoài môi trường. 

Theo bảng 3.2 ta thấy chỉ tính riêng cho nhiên liệu xăng 1 năm đã giảm phát thải ra 

ngoài môi trường hơn 11 tấn CO, 92 tấn CO2, 16 tấn hydrocacbon, 11 tấn NOx và 

nhiều tấn các khí độc hại khác.  

Tiểu kết chương 3: 

Đề tài bước đầu đã tính toán hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu và hiệu quả giảm 

thiểu khí thải cho PTVT khi sử dụng đại trà thanh gốm này, từ đó tính toán được bài 

toán chi phí lợi tích kinh tế - môi trường. Tuy nhiên đây mới chỉ là những kết quả hết 

sức tổng quan, cần có những phân tích, đánh giá cụ thể. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

- Về thanh gốm Plaumai Eco: GTVT là lĩnh vực sử dụng nhiên liệu lớn và thải ra 

ngoài nhiều chất độc hại gây ô nhiễm không khí. Do đó, việc áp dụng các giải pháp để 

tiết kiệm nhiên liệu và BVMT là xu hướng tất yếu. Thanh gốm này Plaumai Eco là 

chất xúc tác, khi cho thanh gốm vào bình nhiên liệu, nó làm tăng khả năng bốc 

hơi của nhiên liệu và làm cho khả năng hòa trộn của nhiên liệu với không khí tốt 

hơn, do vậy sẽ cháy tốt hơn.  

- Về tiêu hao nhiên liệu:  

+ Đối với xe tải Thaco K165: Chất xúc tác thanh gốm Plaumai Eco làm tiết kiệm 

nhiên liệu dầu DO tiêu hao khi ô tô chạy trên một số tuyến đường thử nghiệm ở Việt 

Nam trung bình khoảng 13,95%. 

+ Đối với động cơ trong phòng thí nghiệm: Chất xúc tác thanh gốm Plaumai Eco 

làm tiết kiệm nhiên liệu xăng A95 trung bình khoảng 10,85%.  

- Về giảm thiểu khí thải động cơ:  

+ Đối với xe tải Thaco K165: Chất xúc tác làm giảm lượng khí thải độc hại do 

đốt cháy nhiên liệu trong động cơ ôtô, cụ thể: CO giảm 43,75%; NOx giảm 25,58%. 

+ Đối với động cơ trong phòng thí nghiệm: Chất xúc tác làm giảm lượng khí thải 

độc hại do đốt cháy nhiên liệu trong động cơ hoạt động ở phòng thí nghiệm, cụ thể: 

CO giảm 40,5%; HC giảm 40,48% và NOx giảm 23,8%. 

- Về hiệu quả kinh tế - môi trường: Bước đầu phân tích đánh giá cho thấy lợi ích 

to lớn khi sử dụng thanh gốm Plaumai Eco cho thấy nó có thể mang lại nhiều lợi tích 

cho nền kinh tế - xã hội – môi trường nước nhà.  

2. Kiến nghị 

- Thử nghiệm đánh giá khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải cho 

các loại PTVT khác (xe con, xe tải, xe máy,…) chạy nhiên liệu khác nhau. 

- Đánh giá cụ thể hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội - môi trường khi triển khai đại 

trà chất xúc tác này vào thực tế. 
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PHỤ LỤC 

 

1. Chương trình hợp tác giảm thiểu khí thải độc hại của động cơ, phương tiện sử 

dụng xăng, dầu giữa Trung tâm KHCN Môi trường Giao thông (UTC) và Công 

ty CP ĐTPT Môi trường xanh quốc tế và Công ty TNHH Plaumai Eco (Hàn 

Quốc). 

2. Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chấp thuận sản phẩm thanh 

gốm Plaumai Eco được phép nhập khẩu và thương mại ở Việt Nam. 

3. Kết quả phân tích thành phần hóa học của thanh gốm Plaumai Eco. 

4. Kết quả chỉ tiêu chất lượng nhiên liệu dầu DO trước và sau khi ngâm thanh 

gốm Palumai Eco. 

5. Kết quả chỉ tiêu chất lượng nhiên liệu xăng E5 RON 92 trước và sau khi ngâm 

thanh gốm Plaumai Eco. 

6. Kết quả chỉ tiêu chất lượng nhiên liệu xăng RON 95 trước và sau khi ngâm 

thanh gốm Plaumai Eco. 

7. Bài báo có nội dung liên quan đến đề tài được đăng trên tạp chí GTVT. 

 

 

 

 


