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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ DỰ ÁN 

1. Tên nhiệm vụ dự án:  

• Khảo nghiệm sử dụng chất Phụ gia nhiên liệu NANO ñể tiết kiệm nhiên liệu, 

 giảm khí phát thải ñộc hại của các xe gắn ñộng cơ Diesel. 

2. Thời gian thực hiện: 08 tháng 

(Từ tháng 10/2009 ñến tháng 06/2010) 

3. Thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm  

& hiệu quả. 

4. Tổng vốn thực hiện dự án: …………….. ñồng  

            - Nguồn vốn: Từ ngân sách nhà nước 100.000.000 ñồng 

5. Chủ nhiệm dự án: 

Họ và tên: Trần Việt Hồng 

Năm sinh: 1971    Nam/Nữ: Nam 

Học vị: Kỹ sư cơ khí 

Chức vụ: Trưởng phòng Cơ ñiện 

Tên cơ quan công tác: Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai 

ðịa chỉ cơ quan: Thị trấn Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An 

6. Tổ chức chủ trì thực hiện Dự án : 

Công ty cổ phần Xi  măng  Hoàng Mai – VICEM  

Tổng công ty Công nghiệp Xi  măng Việt Nam (VICEM)                    

ðiện thoại: 038.3866170                Fax: 038.3866648 

E-mail: sales.@ximanghoangmai.com.vn 

Website: www.ximanghoangmai.com.vn 

ðịa chỉ: Thị trấn Hoàng Mai- Quỳnh Lưu - Nghệ An 

Họ và tên thủ trưởng cơ quan: Nguyễn Hữu Quang 

Số tài khoản: 51510000000011 

Ngân hàng: ðầu tư và Phát triển bắc Nghệ An 

           

           Tên cơ quan chủ quản dự án:  

Văn phòng Tiết kiệm năng lượng - Bộ Công Thương. 
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7. Tổ chức tham gia chính : 

7.1. Tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ 

Tên tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ:  

Công ty TNHH (MTV/ KHCN) Phát triển ứng dụng Kỹ nghệ mới (SAV). 

ðiện thoại: 04.38373976   Fax: 04.38361976/ 04.37535331 

E-mail: vietfong_kunming@yahoo.com 

Website: www.savpolytech.com 

ðịa chỉ: Số 279 ñường K3, Cầu Diễn, Từ Liêm - Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng cơ quan:  Trần Công Lý 

Người chịu trách nhiệm chính về công nghệ của dự án: 

 Phan Việt Trung - Kỹ sư giao thông 

7.2. Tổ chức khác 

Tên tổ chức: Phòng thí  nghiệm ðộng cơ ñốt trong  

 Viện Cơ khí  ñộng lực - ðại  học Bách  khoa Hà Nội  

ðiện thoại: 04.38683617  Fax: 04.38683619 

E-mail: ice@mail.hut.edu.vn 

ðịa chỉ: Phòng 102 - C6. ðại học Bách khoa Hà Nội - Số 1 ðại Cồ Việt,  

Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng cơ quan: Phạm Minh Tuấn - Viện trưởng. 

 

                                   

                                         II. MỤC TIÊU CỦA NHIỆM VỤ DỰ ÁN 

1. Xác ñịnh mức ñộ TKNL của các thiết bị khai thác, bốc xúc và vận tải khi  

sử dụng chất Phụ gia nhiên liệu NANO tại xưởng Mỏ - Xi măng Hoàng Mai. 

2. Thử nghiệm ảnh hưởng của việc sử dụng Phụ gia NANO ñến khí phát thải,  

gây ô nhiễm không khí của ñộng cơ: CO, HC, NOx, CO2, FSN. 
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III. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 

PHỤ GIA NHIÊN LIỆU NANO  

III.1. Các ứng dụng trên thế giới và tại Trung Quốc 

- Trong bối cảnh giá xăng dầu biến ñộng mạnh (có 

lúc lên ñến147USD/ thùng, ñược xác lập vào ngày 

11/7/2008), tài nguyên năng lượng hóa thạch ngày càng 

cạn kiệt và tình trạng ô nhiễm không khí do các phương 

tiện giao thông ngày càng trầm trọng, thì việc ứng dụng 

công nghệ NANO ñể tổng hợp các chất phụ gia cho công 

nghiệp chế biến xăng dầu ñã và ñang ñược các nước có 

nền KHKT phát triển quan tâm sâu sắc. Lý do là các loại phụ gia này mang lại hiệu quả nhiều mặt, 

rõ rệt ñối với việc tiết kiệm xăng dầu và giảm ô nhiễm môi trường. 

- Trên thị trường Việt Nam, các loại phụ gia tiết kiệm nhiên liệu ñã ñược giới thiệu như: 

XXL Fuel Booster của Malaixia (ứng dụng công nghệ Nano tinh lọc dầu cọ), MGO xuất xứ 

Malaixia, MAZ của Xingapore, ENVIROX của Anh, One-Short Wonder của Mỹ...  Tuy nhiên, một 

mặt do tỷ lệ pha trộn của các loại phụ gia này với nhiên liệu chưa ñược cao, từ  1/ 800 ÷ 1/1.000 

(Phụ gia ñược nghiên cứu ứng dụng trong dự án này, có tỷ lệ pha trộn vượt trội là1/ 8.000), mặt 

khác do tỷ lệ tiết kiệm nhiên liệu thường ñạt xấp xỉ nhau  (thông tin khảo sát tại Phòng thí nghiệm 

ðộng cơ ñốt trong- ðại học Bách khoa Hà Nội), do ñó các loại phụ gia này khi ñưa vào Việt Nam, 

thường có hiệu quả kinh tế, có thể thấp hơn so với Phụ gia ñược nghiên cứu của dự án, vì chúng có 

giá bán cao gấp 2÷3 lần phụ gia cùng loại của Trung Quốc (tính trên giá trị tăng thêm cho 01 lít 

Diesel). Hiện nay, do  một số cơ sở/ phân xưởng vẫn còn e ngại & “chưa nhận thức ñúng mức” về 

một chủ trương lớn, là triển khai ứng dụng công nghệ mới ñể tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí sản 

xuất  & vì bản thân một số loại phụ gia vẫn còn chưa ñược nghiên cứu, kiểm chứng công phu tại 

Việt Nam, nên nhìn chung, việc triển khai ứng dụng các loại phụ gia tiết kiệm nhiên liệu/ giảm khí 

phát thải ñộc hại, ñang gặp những thách thức, trở ngại nhất ñịnh! 

           - Trung Quốc là một trong số những cường quốc, ñang ưu tiên ñầu tư nghiên cứu phát triển 

và ứng dụng công nghệ cao Nano, ñể tạo ra các loại vật liệu mới, làm thay ñổi căn bản các tính 

năng lý hóa cơ… của vật liệu truyền thống, trong số ñó phải kể ñến vật liệu - Phụ gia nhiên liệu 

NANO, do Tập ñoàn Phương Chính ( PKUBOYA) - ðại học Bắc Kinh nghiên cứu phát triển, 

trên cơ sở ý tưởng khoa học “nhũ tương/ ñốt vật lý” của Mỹ. Và ý tưởng này chỉ thành hiện thực, 

ñể trở thành hàng hóa, khi công nghệ cao Nano ra ñời & cho ñến ñầu những năm 2000, mới ñược 

triển khai ứng dụng rộng rãi, trực tiếp vào các cơ sở sản xuất chế biến xăng dầu. 
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- Phụ gia nhiên liệu NANO là một “chất nhũ tương”, ñược 

ñiều chế theo công nghệ cao Nano, bằng kỹ thuật “vi” “nhũ hóa” cấp 

ñộ nanomét và pha trộn vào xăng dầu, ñể tạo ra Nhiên liệu “nano 

nhũ hóa”. Bản chất ñốt cháy của “dầu vi nhũ hóa” dựa trên 2 phương 

diện ñốt, là ñốt hóa học và ñốt vật lý. ðốt hóa học dựa trên các phản 

ứng cháy của carbon và ñốt vật lý dựa trên lý thuyết các "vụ nổ nhỏ", 

ở ñây nước (H2O) ñóng vai trò của cả 2 quá trình ñốt này. 

- Nguyên lý tác dụng: Phụ gia nhiên liệu NANO sau khi pha trộn vào nhiên liệu, nó sẽ 

nhanh chóng ñược khuếch tán thành những “giọt nước siêu nhỏ” cỡ 6A0, thông qua chuyển ñộng 

nhiệt Brown, các giọt nước siêu nhỏ này sẽ phân tán ñồng ñều trong lòng khối chất lỏng nhiên liệu. 

Với kỹ thuật cơ- ñiện tử (bộ ñôi kim phun cao áp…), nhiên liệu ñược phun vào buồng ñốt ñộng cơ, 

thành các hạt sương nhiên liệu có kích thước chỉ ñạt cỡ 60÷100µm, lúc này mỗi giọt sương nhiên 

liệu ñã chứa ở trong nó cả vạn giọt nước phụ gia NANO. Dưới tác dụng của lực nén và nhiệt ñộ 

cao trong buồng ñốt, các hạt nước NANO sẽ vượt qua nhiệt ñộ sôi, chúng sẽ bốc hơi, phát nổ, làm 

vỡ vụn các hạt sương nhiên liệu. Nhiên liệu lúc này ñược hóa sương lần 2 với kích cỡ “siêu nhỏ” 

nanomét. Thông qua việc “hóa sương lần 2” & qua“hàng triệu vụ nổ nhỏ” trong buồng ñốt... 

Công suất ñộng cơ ñược nâng cao, hệ thống buồng ñốt ñược làm sạch- chống bám dính phụ phẩm 

cháy, tỏa nhiệt tốt hơn nhiều, nhiên liệu ñược ñốt cháy triệt ñể, tiết kiệm nhiên liệu rõ rệt, giảm ô 

nhiễm, tăng tuổi thọ ñộng cơ, giảm chi phí sửa chữa thường xuyên ... 

- Phụ gia nhiên liệu NANO, ñược tích hợp những tính năng: 

• Tăng sức mạnh ñộng cơ 20 - 28%. 

• Tiết kiệm nhiên liệu bình quân 10%. 

• Giảm khí thải gây ô nhiễm 40 - 80% 

• Làm sạch muội than - nâng cao khả năng chống kích nổ. 

• Làm sạch ñường dầu - ñảm bảo dầu lưu thông tốt. 

• Cải thiện tình trạng xe… 

- Trung tâm ñánh giá phát triển kỹ thuật cao Trung Quốc, ngày 28/5/2001 kết luận: "Chất 

phụ gia nhiên liệu nhãn hiệu NANO nằm ở vị trí dẫn ñầu về mặt kỹ thuật so với các sản phẩm cùng 

loại, thuộc sản  phẩm kỹ thuật cao mới, có ý nghĩa thị phạm. ðề nghị các bên hữu quan coi trọng 

và ủng hộ ñối với việc ứng dụng và phát triển chất phụ gia nhiên liệu NANO...". (phụ lục trang 

173). 

- Phụ gia nhiên liệu  NANO ñã ñược gắn Logo công nghệ cao, ñược bình chọn là sản phẩm 

kỹ thuật bảo vệ môi trường và ñược Cơ quan Quản lý Tiêu chuẩn hóa Chính phủ - Cục giám ñịnh 

kỹ thuật Thành phố Bắc Kinh, chuẩn y làm tiêu chuẩn cho chất Phụ gia nhiên liệu vi nhũ hóa 

Q/PGBDB 004-2004, Q/PGBDB 002 - 2007... Tiêu chuẩn nêu rõ: nếu xăng dầu Diezel phù hợp với 

GB 17930. GB252. GB 445 mà ñược pha thêm chất phụ gia theo tiêu chuẩn này, thì vẫn phù 
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hợp với tiêu chuẩn GB 17930. GB252. GB 445. (Bảng thử nghiệm so sánh các chỉ tiêu của tiêu 

chuẩn nhiên liệu khi ñưa phụ gia vào dầu Diezel và khi không có NANO (phụ lục trang 161). 

- Hiện nay tại Trung Quốc, Phụ gia nhiên liệu NANO ñã ñược ñưa vào pha trộn trực tiếp tại 

các công ty sản xuất chế biến xăng dầu như: Công ty Dầu Triết Long Giang, Công ty Dầu khí Bắc 

Kinh, Công ty Dầu Phúc Châu, Trường Sa, Phương Tháp, Hồ Nam... Năm 2009 Trung Quốc tiêu 

thụ: 1.158 tấn phụ gia NANO (phụ lục trang 177 + một số văn bản xác nhận mua sử dụng chất phụ 

gia nhiên liệu NANO của các công ty dầu khí lớn của Trung Quốc). Phụ gia nhiên liệu NANO 

không biến chất trong vòng 6 tháng (180 ngày) kể từ ngày pha trộn vào nhiên liệu (phụ lục trang 

176). Thông tin chi tiết giới thiệu chất Phụ gia nhiên liệu NANO, phụ lục trang 162. 

            III.2. Các khảo nghiệm ứng dụng tại Việt Nam  

III.2. 1. Tính cấp thiết của việc khảo nghiệm ứng dụng 

● Cùng với việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước, nhu cầu nhiên liệu của 

Việt Nam ngày một gia tăng, tốc ñộ tăng trưởng GDP hàng năm ñạt 7 - 8%, trong khi ñó ñể làm ra 

1000 USD GDP, nước ta phải tốn khoảng 600 kg dầu quy ñổi, cao gấp 1,5 lần Thái Lan, gấp 2 lần 

mức bình quân của thế giới, vì thế áp lực cạnh tranh trong hội nhập WTO càng gay gắt! Mặt khác, 

ñồng hành với việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch là vấn nạn ô nhiễm môi trường, vấn ñề biến ñổi 

khí hậu và ñặc biệt nghiêm trọng hơn, khi nước ta hiện nay có ñến 80% nguồn năng lượng là sử 

dụng nhiên liệu hóa thạch. 

● Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ñã ñược 

Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh (số:79/2006/Qð-TTg, ngày14/ 4/ 2006), là nhằm giải quyết ñáng 

kể các áp lực trên. Theo ñó, mục tiêu ñến năm 2010 tiết kiệm 5% tổng mức tiêu thụ năng lượng, 

tương ứng với tiết kiệm 5 triệu tấn dầu quy ñổi và ñến năm 2015 tiết kiệm 8%, tương ứng 13,1 

triệu tấn dầu. ðể thực hiện mục tiêu này, ngoài các biện pháp: Khuyến khích, thúc ñẩy; Tuyên 

truyền cộng ñồng; Các biện pháp bắt buộc khác, có biện pháp về Khoa học Công nghệ. 

           III.2. 2. Tổng quan các khảo nghiệm ứng dụng phụ gia NANO, ñể tiết kiệm nhiên liệu 

(TKNL) tại Việt Nam, từ năm 2006 ñến khi thực hiện dự án: 

● Khảo nghiệm ứng dụng Phụ gia nhiên liệu NANO, ñể Tiết kiệm nhiên liệu và Giảm khí 

phát thải gây ô nhiễm môi trường, của các xe gắn ñộng cơ Diesel, ñược triển khai tại Việt Nam từ 

tháng 6/2006, trước hết ñược sự cho phép triển khai của Tổng Giám ñốc Tập ñoàn Công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN - TKV) & Tiếp tục ñược Tổng công ty Công nghiệp 

Xi măng Việt Nam (VICEM) cho phép thực hiện tại các công ty của mình. 

● Từ năm 2006 ñến nay/ khi thực hiện dự án, với tổng số gần 12.500 Tấn Diesel ñược pha 

phụ gia NANO ñể khảo nghiệm & sau ñó ñược sử dụng ñại trà ở các công ty khảo nghiệm có ñối 

chứng tương ñồng/ với mức TKNL rõ ràng, chính xác - ñạt trên 5%; ðược tiến hành qua 16 ñơn vị/ 

công ty, với 19 nghiên cứu khảo nghiệm & có trên 300 xe tải, máy xúc, máy ủi... tham gia; Với 
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nhiều chủng loại xe của Mỹ, Nhật, Nga, Pháp, ðức,Thụy ðiển, Hàn Quốc v.v..., trong ñó có loại 

hiện ñại & mới ñược chế tạo xuất xưởng từ năm 2008, như xe xúc Nhật KOMATSU PC750-7 (X7) 

của công ty Xi măng Bút Sơn/ Có TURBO tăng áp - sử dụng phun nhiên liệu ñiện tử- có hệ thống 

kiểm tra giám sát ñộng cơ qua màn hình & kiểm soát hoạt ñộng ñộng cơ = ECM; Như xe Mỹ 

Caterpillar(CAT) 773E sản xuất năm 2005, trọng tải 58 tấn , của công ty Than cọc 6; Xe CAT 

769D chế tạo năm 2005, trọng tải 36 tấn, của công ty Xi măng Hải Phòng; ðến những xe tải bình 

thường như Kamaz Nga, Hyundai Hàn Quốc, trọng tải 15- 20 tấn…; Thời gian sử dụng nhiên liệu 

có pha phụ gia NANO, cho xe sử dụng loại ít nhất là1 tháng và loại sử dụng NANO nhiều nhất là 

trên 2,5 năm (từ tháng 11/ 2007 ñến nay) như với các xe của công ty Xi măng Hoàng Thạch, Xi măng 

Hà Tiên 2; Tất cả các nghiên cứu khảo nghiệm ñều khẳng ñịnh, việc sử dụng NANO là tiết kiệm 

nhiên liệu, giảm khí thải ô nhiễm và không có bất cứ hỏng hóc nào của ñộng cơ, liên quan ñến việc 

sử dụng NANO, ngược lại ñộng cơ còn chạy “khỏe hơn và êm hơn” như kết luận của XM Hoàng 

Thạch; “Các xe máy thiết bị hoạt ñộng ổn ñịnh, giảm ñộ ồn ñộng cơ” kết luận của XM Hà Tiên 

2… Ngòai ra, trên cơ sở khảo sát tại phòng thí nghiệm của ðại học Bách khoa Hà Nội, XM Hoàng 

Thạch kết hợp kiểm chứng trong sản xuất thực tế "Kết luận: nếu cùng một lượng nhiên liệu tiêu thụ 

như nhau, thì công suất ñộng cơ sẽ tăng lên, ñiều này cho phép tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn ở 

Thực ðịa Mỏ !"  

        • Với các khảo nghiệm “bài bản” “công phu”,  tạo lập ñược các ñiều kiện ñối chứng ñảm 

bảo ñộ tương ñồng cao trên thực ñịa sản xuất & do ñó mức tiết kiệm nhiên liệu ñược rút ra một 

cách trực tiếp, chính xác (không phải gián tiếp qua quy ñổi tương ñồng ñể ñối chứng),  như các 

nghiên cứu khảo nghiệm của các công ty: Vật tư, vận tải & xếp dỡ- TKV, ñặc biệt các khảo nghiệm 

trong môi trường khá giống nhau & tương ñối ổn ñịnh: về xe/công việc khai thác ñá/ sản xuất xi 

măng, như: Hoàng Thạch,  Hà Tiên 2, Hải Phòng- VICEM…, tất cả ñều cho thấy mức tiết kiệm 

nhiên liệu khi sử dụng NANO xấp xỉ nhau, ñạt lần lượt là 5,5% - 5,34% - 5,57%- 5,5%  & hoàn toàn 

tương thích với kết quả ñánh giá mức tiết kiệm nhiên liệu của Phòng thí nghiệm hiện ñại nhất Việt Nam 

- Phòng thí nghiệm ðộng cơ ñốt trong – Viện Cơ khí ðộng lực- ðại học Bách khoa Hà Nội là 5,97% - 

6,44%. 

       

♦ Bảng tổng quan các khảo nghiệm tiết kiệm nhiên liệu, ngành xi măng từ năm 2007 ñến nay, của 

các công ty thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam:   

(Bảng tổng quan khảo nghiệm của các công ty Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) ñược trình bày 

chi tiết trong Thuyết minh dự án): 
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III.2. 3-Tổng quan kiểm chứng khí thải khi sử dụng Phụ gia nhiên liệu NANO, 

tại Việt Nam trước ñây: 

 

1-/ Trung tâm ðăng kiểm Phương tiện cơ giới ñường bộ- Quảng Ninh, ngày 28/12/2006 tại 

Trạm ðăng kiểm, ño kiểm khí thải theo quy trình - tiêu chuẩn khám xe ñể “dán tem kiểm ñịnh khí 

thải”, của xe tải Nga khảo nghiệm/ KAMAZ 55111,  của Công ty Vật tư vận tải & xếp dỡ - TKV, 

kết luận:“ ðộ khói (FSN) K% giảm 3,7%” khi sử dụng Phụ gia nhiên liệu NANO. 

  

2-/ Viện KH&CN Môi trường- ðại học Bách khoa Hà Nội, tháng 5-6/2007, ño kiểm- ñối 

chứng khí thải theo TCVN 6204:1996,  tại thực ñịa khai trường Mỏ Than cọc 6, của 06 xe tải Mỹ 

khảo nghiệm/ CAT 773E, của Công ty Than Cọc 6 – TKV. Trên cơ sở kết quả Mức Tiết kiệm 

nhiên liệu trung bình ñạt ñược của khảo nghiệm & kết quả Mức giảm Nồng ñộ khí phát thải ñộc 

hại của xe do sử dụng NANO, Viện KH&CN Môi trường ñã kết luận:“Mức ñộ giảm lượng khí 

thải CO khi sử dụng NANO, trung bình là 12,3% mg/m3 và Nox là 0,26% mg/m3”.  
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III.2. 4. ðánh giá các ưu ñiểm & các mặt tồn tại - hạn chế của các nghiên cứu  

khảo nghiệm tiết kiệm nhiên liệu (TKNL) từ năm 2006 ñến nay, tại các công ty Tập ñoàn 

Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) & Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM):   

 1./ Vấn ñề phương pháp so sánh trong khảo nghiệm TKNL/ Vấn ñề môi trường ñể ñối 

chứng. Do ñây là dự án/ ñề tài mới, chưa có tài liệu hướng dẫn, chưa có kinh nghiệm, nên ngay từ 

khi lập phương án cho ñến khi thực hiện khảo nghiệm trước ñây, ñể ñánh giá mức TKNL khi sử 

dụng NANO, gặp những khó khăn về khách quan- chủ quan nhất ñịnh. Có thể nói, ñộ chính xác 

của Mức Tiết kiệm nhiên liệu, gắn với phương pháp ñối chứng tương ñồng như thế nào & gắn với 

cách thức ño lường, tính toán suất tiêu hao nhiên liệu, ñể so sánh ra sao?  

• Suất tiêu hao nhiên liệu của xe lại chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, 

bao gồm: 1. Loại xe- chất lượng xe- chế ñộ ñiều khiển xe & các yếu tố kỹ thuật xe: áp suất/ ñộ hao 

mòn lốp...,2. Trình ñộ - ý thức lái xe,3. Cung ñộ - ñộ cao nâng tải (tuyến, công việc) trong khai 

trường Mỏ, 4. ðường xá - thời tiết, 5.Hệ số chất tải- khối lượng vận tải, 6.Thời gian ñộng cơ nổ 

máy/ hoạt ñộng có tải- không tải, 7.Thời gian chờ do tổ chức sản xuất không ñồng bộ, chờ do 

tránh nhau khi lưu thông qua khu dân cư & chờ ñợi khác… 

• Trong môi trường sản xuất “thay ñổi” tại khai trường Mỏ, suất tiêu hao nhiên liệu rất khác nhau, 

với dao ñộng lên ñến trên100 Lít/ 1000TKm, do có sự chênh lệch lớn về cung ñộ/ ñộ cao nâng tải, 

xe nhiều chủng loại- nhiều chất lượng…(so sánh dựa theo ñịnh mức ở Mỏ Than). Và do ñó, trong 

môi trường khảo nghiệm ñặc biệt này, muốn rút ra ñược con số chính xác về mức tiết kiệm nhiên 

liệu, chỉ do“riêng” “yếu tố sử dụng NANO” mang lại, ñiều quan trọng nhất, là khảo nghiệm phải 

xác lập ñược các ñiều kiện tương ñồng, ñể nhằm ñối chứng/ so sánh ñược suất tiêu hao nhiên liệu, 

khi chưa NANO và cũng chính các yếu tố/ ñiều kiện/ môi trường như vậy khi có NANO. Nói cách 

khác: Giả sử khi khảo nghiệm sử dụng NANO ñể ñối chứng xác ñịnh mức TKNL, ta lại không sử 

dụng NANO nữa, mà tiếp tục chạy không có phụ gia, thì suất tiêu hao nhiên liệu của cả 02 giai 

ñoạn chạy ñể ñối chứng này, ñương nhiên phải bằng nhau. Và tất nhiên ñể ñiều ñó xảy ra, các ñiều 

kiện (các yếu tố): xe, lái xe, tuyến, công việc, khối lượng công việc, thời tiết…của cả 02 giai ñoạn 

chưa NANO & có NANO, về lý thuyết phải là một & ñó chính là ñộ tương ñồng “hoàn hảo”, tức 

khi khảo nghiệm ñối chứng, phải “cố ñịnh” các yếu tố làm thay ñổi suất tiêu hao nhiên liệu, ngoại 

trừ yếu tố NANO. Tuy nhiên, một số ñơn vị do khảo nghiệm ñối chứng khi không NANO với khi 

có NANO, chưa cùng ñộ tương ñồng ít nhất là của các yếu tố có ảnh hưởng quan trọng, từ ñó ñã 

so sánh ñưa ra con số tiết kiệm có tính "tổng hợp", làm con số báo cáo tiết kiệm chỉ “do sử dụng 

NANO”, mà với “con số” TKNL này, tất nhiên cần phải ñược tiếp tục phân tích “xử lý hoàn 

chỉnh”, ñể loại trừ tất cả/ hoặc “tối ña có thể” các yếu tố ảnh hưởng lớn, chủ yếu (có thể làm tăng 

hoặc giảm mạnh ñến suất tiêu hao nhiên liệu của xe) còn chứa ñựng trong nó, và khi ñó mới xác 

ñịnh ñược chính xác nhất con số TKNL, chỉ do sự tác ñộng của “riêng bản thân” yếu tố NANO. 
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Còn nếu  phân tích chưa thật ñầy ñủ- phiến diện, ñiều ñó sẽ dẫn ñến con số tiết kiệm "ảo" hoặc 

con số "âm" - không tiết kiệm hoặc “mức tiết kiệm chưa rõ ràng”(thể hiện có xe tiết kiệm, có xe 

không tiết kiệm)…và do ñó gây nghi ngại về tác dụng thật sự của phụ gia NANO & cũng vì vậy, 

vấn ñề cần thiết hiện nay, là cần có một vài phương án khảo nghiệm “chuẩn” ñịnh hướng, ñể có 

thể sớm triển khai ứng dụng rộng rãi một sản phẩm công nghệ cao hữu ích nhiều mặt tại Việt 

Nam!  Một số ví dụ:  

→ Viện KHCN Mỏ khi chủ trì khảo nghiệm tại Mỏ Than Cọc 6, vào tháng 11/ 2007, ñã phải dùng 

hệ số quy ñổi tương ñồng về cung ñộ/ ñộ cao nâng tải, mới có thể so sánh, rút ra ñược con số 

TKNL theo từng mức ñộ chính xác hơn, với kết quả TKNL/ so sánh cuối cùng, ñạt 6,33% (lấy 

theo kết quả có hệ số quy ñổi tương ñồng cao nhất, của ñịnh mức nhiên liệu xe CAT773E/ trang 

44/ Báo cáo kết quả khảo nghiệm/ Viện KHCN Mỏ).  

→ Công ty Than Hà Lầm tự nhận xét ñánh giá khảo nghiệm, do chính công ty thực hiện:“Xe máy 

tham gia nhiều chủng loại sản phẩm, nhiều cung ñộ khác nhau trong 1 ca sản xuất, nên ñịnh mức 

thay ñổi rất khác nhau; trong quý 3 thời tiết mưa bão nhiều, ñường trơn lầy, ñiều kiện sản xuất 

như ñộ dốc, ñiểm chất tải, dỡ tải luôn thay ñổi…ảnh hưởng lớn ñến việc sử dụng nhiên liệu..Chủ 

quan: CBCN phân xưởng chưa có nhận thức ñúng mức về một chủ trương lớn của công ty là phấn 

ñấu TKNL, giảm chi phí sản xuất qua việc sử dụng công nghệ mới…” Chính vì ñối chứng trong 

môi trường khảo nghiệm biến ñộng lớn ñó, nên khó có thể nói, khảo nghiệm ñó là ñảm bảo tương 

ñồng, do ñó khi so sánh ñã rút ra kết quả mức TKNL khó ñảm bảo tin cậy/ chính xác & kết quả tất 

yếu: có xe tiết kiệm 4,47%, có xe lại - 3,62%/ không tiết kiệm! Cho ñến nay, có thể nói rằng: việc 

sử dụng NANO chắc chắn tiết kiệm nhiên liệu, do ñó việc khảo nghiệm phụ gia NANO nào, nếu 

rút ra “con số kết quả” là xe hoặc ñơn vị không tiết kiệm, thì chắc chắn ở khảo nghiệm ñó, có thể 

có sự bất hợp lý trong so sánh/ ñối chứng hoặc do một vài nguyên nhân khách quan/ chủ quan, có 

thể ñã làm biến dạng yếu tố/ môi trường tương ñồng khi khảo nghiệm v.v, & ñể tìm ra nguyên 

nhân của sự bất hợp lý.., hơn ai hết, ñó là việc mà bản thân các ñơn vị khảo nghiệm, chắc chắn tìm 

thấy lời giải tốt nhất & qua ñó tìm ñược phương án chính xác nhất, tin cậy nhất! 

→  Một ñơn vị khác, khi lập phương án khảo nghiệm ñã thống nhất ñiều kiện về: xe- tuyến- thời 

tiết- lái xe khi khảo sát chưa có NANO & khi khảo sát sử dụng NANO ñược lựa chọn ñảm bảo 

tương ñồng cao,“có nghĩa là phải cùng là một” (trích phương án thống nhất khảo nghiệm), nhưng 

khi lập báo cáo kết quả khảo nghiệm, thì lại ñối chứng: “Xe sử dụng NANO so sánh với hạn mức 

tiêu hao nhiên liệu; Các xe sử dụng NANO so với các xe khác không sử dụng NANO trong cùng 

thời gian; Xe sử dụng NANO với xe cùng chủng loại không sử dụng NANO”. Theo báo cáo ñánh 

giá của Viện KHCN Mỏ, ñó là một sự so sánh “chưa tương ñồng giữa các chỉ  tiêu”. Chính vì 

không “cùng là một” trong ñối chứng, nên kết quả TKNL theo báo cáo là: Phân xưởng VT7 tiết 

kiệm nhiên liệu tới 18,34%, trong khi ñó PXVT1 lại không tiết kiệm (-3,33%)!,… Viện KHCN 
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Mỏ ñã có ñánh giá thêm ñể so sánh ñược chính xác hơn, tuy nhiên do nhiều yếu tố, nên việc phân 

tích xử lý tiếp này, cũng chỉ ñạt ñược ở một vài phương diện tương ñồng, nên ñộ chính xác “con 

số TKNL báo cáo” vẫn chỉ  ở mức ñộ nhất ñịnh! (Các phương pháp ñối chứng khác trước ñây, 

ñược trình bày trong bảng tổng quan của thuyết minh dự án)  

             2/. Vấn ñề ñộ tương ñồng của các yếu tố khối lượng vận tải/ hệ số ñiền ñầy chất tải - 

trọng tải thực tế  và cung ñộ/ ñộ cao nâng tải (yếu tố tuyến, công việc).  

- Một số khảo nghiệm trên thực ñịa Mỏ vừa qua, chưa chú trọng  ñến vấn ñề này trong khi lập 

phương án khảo nghiệm, cũng như khi ñánh giá phân tích so sánh ñối chứng, làm cơ sở ñể  báo 

cáo kết quả TKNL. Có thể nói, ñây là yếu tố ảnh hưởng rất lớn ñến suất tiêu hao nhiên liệu của xe. 

Chỉ cần sai lệch tỷ trọng cân ñối - tương ñồng trước và sau khi sử dụng NANO của yếu tố này, thì 

kết quả ñánh giá sẽ bị sai số rất lớn, ví dụ:  

          • Về yếu tố cung ñộ/ ñộ cao nâng tải/ tuyến, có thể thấy: khi chưa  thực hiện bất cứ biện 

pháp tiết kiệm nhiên liệu nào, nếu chỉ ñơn giản so sánh suất tiêu hao nhiên liệu khi vận chuyển ñất 

ñá ở cung ñộ 0,7km/ñộ cao nâng tải 30m, so với suất tiêu hao nhiên liệu ở  cung ñộ 0,3km/ñộ cao 

nâng tải 20m, nếu không quy ñổi về cùng 1 ñiều kiện so sánh (quy ñổi về cùng 1 cung ñộ/ ñộ cao 

nâng tải hoặc cùng 1 tỷ trọng cơ cấu tuyến), thì mức tiết kiệm nhiên liệu tính theo ñịnh mức ñược 

duyệt, sẽ là: 
301 216

301

−
x100% = 28,2%. (Theo ðM tiêu hao vật tư chủ yếu trong khai thác lộ 

thiên/ TCT/ năm 2003/ cho xe CAT 769C, trong ñó: ðM THNL ứng với 0,7km/30m = 216 

lít/1.000TKm và ứng với 0,3km/20m =301 lít/1.000TKm). Rõ ràng, ñó là một sự tiết kiệm "ảo" 

rất lớn! hoặc "Âm" - Không tiết kiệm (nếu so sánh ngược lại). ðiều ñặc biệt, yếu tố “ñộ cao 

nâng tải/ cungñộ”,  cần ñược tính ñến không chỉ  ở các tuyến/ công việc trong khai trường 

“Moong” Mỏ, mà nó còn xuất hiện cả ở “Bãi than tại cảng”/ ñiểm dỡ tải, khi than tồn ñọng ngày 

một chất cao, trong khi xe ñang chạy khảo nghiệm có NANO, như nhận xét của 1 Khảo nghiệm 

viên/ Viện KHCN Mỏ, khi khảo nghiệm ở Than Mạo Khê. Ngoài ra với dạng khảo nghiệm “ca 

ñầy ñủ- 8 giờ”, thì “cung ñộ” ngoài ảnh hưởng từ 02 ñiểm chất tải/dỡ tải,còn thêm ảnh hưởng tại 

ñiểm thứ 03, ñiểm ñi lại/ quay trở của xe, tại khu vực nhà ăn giữa ca, do ñó làm giảm thêm ñộ 

chính xác về cung ñộ…của dạng ca khảo nghiệm này. 

            • Về yếu tố khối lượng vận tải/ hệ số ñiền ñầy chất tải, tải trọng thực tế. Khảo nghiệm bổ 

sung ở Than Mạo khê, do Viện KHCN Mỏ chủ trì ñã cho thấy: khối lượng vận tải than thực hiện 

trong 1 ca xe khảo nghiệm, dao ñộng rất lớn, từ 02÷07 chuyến/ ca-xe(hoặc từ 97 TKm÷340 

TKm/ca-xe), còn tải trọng thực tế của xe biến ñộng từ 8,5÷14Tấn/ chuyến (xe có trọng tải 12 

tấn). Rõ ràng, các yếu tố ñó “chưa cùng là một”, do ñó “phần nhiên liệu bất biến”  tiêu hao cho 

xe ñi/về tiếp nhiên liệu ở ñầu ca/cuối ca & ñi/về  ăn ca v.v, sẽ không ñược “phân bổ” cho cùng 
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1 số chuyến như nhau hoặc cùng khối lượng TKm như nhau, nên lượng nhiên liệu tiêu hao của 

ca-xe khảo nghiệm lúc này,chưa thể so sánh chính xác ñược! & ðiều này ñã dẫn ñến kết quả tất 

yếu,là trong Phụ lục báo cáo khảo nghiệm bổsung của Viện:“xe 14L-7683 tiết kiệm 12,78%, còn 

xe 14M-5496 không tiết kiệm”! Rõ ràng, nếu ñể ñối chứng/ ñảm bảo tương ñồng vấn ñề quan 

trọng nêu trên, ta chỉ cần chọn lấy các số liệu, của các ca khảo nghiệm thực hiện chạy ñúng 06 

chuyến/ xe-ca ñể so sánh, thì kết quả sẽ là: tất cả các xe khảo nghiệm ñều tiết kiệm & ñều ñạt 

mức TKNL 6÷7% ( công văn ñề xuất xử lý, số:19/SAV-NANO ngày 3/4/2009 ).  

- Mặt khác cùng một xe, nhưng khi vận chuyển trọng tải khác nhau, xe sẽ tiêu thụ nhiên liệu 

khác nhau & ñể xử lý cho vấn ñề trọng tải của khảo nghiệm này, Ban KHCN & CLPT của Tập 

ñoàn TKV ñã phải áp dụng “quy chuyển”,  ñể có ñược kết quả chính xác hơn! Có thể nói, ñây là 

việc bất ñắc dĩ, vì nếu khi phải xác ñịnh “hệ số quy ñổi”, thì ñương nhiên sẽ xuất hiện một bài 

toán thực nghiệm tương ứng & tất yếu ñể giải quyết nó, sẽ phải tốn thêm thời gian & vật lực. 

Tuy nhiên, vì chỉ  cần tiết kiệm 1% , cũng ñã mang lại một lợi ích to lớn nhiều mặt, cho các 

công ty“năng lượng trọng ñiểm” nói riêng & Ngân sách/ Quốc gia nói chung, cho nên việc ñể 

xác ñịnh thật chính xác mức TKNL,  thiết nghĩ ñó là ñiều cần ñược quan tâm thực sự & cần ñược 

ñầu tư xứng ñáng! 

• Khảo nghiệm “ñại trà” theo ñề tài của Xi măng Hoàng Thạch cho hay: vấn ñề cốt lõi ñể 

khảo nghiệm có kết quả “chính xác/ rõ ràng/ tin cậy” là “tạo lập ñược các ñiều kiện tương ñồng”, 

trong ñiều kiện “ ñại trà”, ñể so sánh ñối chứng/ ñánh giá ñược một cách chính xác mức tiết 

kiệm nhiên liệu, chỉ do yếu tố sử dụng NANO mang lại.  Vì thế, công ty XM Hoàng Thạch ñã 

xây dựng 4 phương án khảo nghiệm & xác ñịnh rõ ưu ñiểm-nhược ñiểm của từng phương án, về 

cách quản lý - tổ chức thực hiện, về mức ñộ lập ñược các ñiều kiện tương ñồng về xe/ công 

việc(tuyến) vv…của từng phương án, ñể thấy ñược khả năng xác ñịnh mức ñộ TKNL chính xác 

như thế nào, khi ñối chứng sử dụng NANO, qua ñó chọn  ra phương án hiện thực nhất, thuận lợi 

nhất, dễ so sánh ñánh giá nhất & quan trọng nhất là ñảm bảo xác ñịnh ñược chính xác nhất mức 

TKNL khi sử dụng NANO. Phương án tối ưu ñược lựa chọn của công ty, là khảo nghiệm cho 02 

nhóm xe EUCLID- R32 (xe Mỹ-ñộng cơ VOLVO Thụy ñiển) ñại diện cho thiết bị mới & nhóm 

xe KOKUMS (xe Pháp) ñại diện cho thiết bị cũ; Cả 02 nhóm xe có ñiều kiện tương ñồng về thiết 

bị & công việc (tuyến/cung ñộ/ñộ cao nâng tải) cao nhất, nên rất thuận lợi trong thống kê tính 

toán & so sánh, nhằm ñảm bảo ñộ chính xác cao của suất tiêu hao nhiên liệu trung bình, cho 

mỗi thiết bị, trên công việc thực hiện”. Thực hiện ñề tài khảo nghiệm, công ty XMHT ñã phải 

cập nhật hàng ngày các số liệu thống kê vào “Nhật ký vận tải” ( ngày/ tháng/ ca/công việc/ người 

vận hành, thiết bị, giờ máy ñầu-cuối công việc, cung ñường, km ñầu-cuối công việc, số chuyến,…) 

& Tổng hợp khối lượng công việc hàng ca cho tất cả các thiết bị. Căn cứ vào Tổng hợp này ñể 



23 
Báo cáo kết quả nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, khảo nghiệm tiết 
kiệm nhiên liệu khi sử dụng Phụ gia nhiên  liệu NANO/ XMHM-VICEM-SAV. 

 

ñiều ñộ/ bố trí thiết bị làm việc, ñảm bảo tính tương ñồng cao nhất, cho hoạt ñộng của thiết bị khi 

không pha phụ gia NANO &  khi có pha phụ gia NANO”. ðối với các mỏ lớn như Mỏ Than, ñể 

thực hiện ñược “ñiều ñộ khảo nghiệm ñại trà” như thế này, sẽ phức tạp hơn rất nhiều, vì Mỏ có 

nhiều Tuyến vận tải hơn & tuyến lại có thể thay ñổi nhiều, ngay trong một ca sản xuất. 

• Rút kinh nghiệm khảo nghiệm ở các công ty Than- Khoáng sản/ TKV & Xi măng/ 

VICEM trước ñây, vào cuối năm 2009, Công ty Xi măng Hải Phòng/ Xưởng Mỏ, trước khi cho xe 

chạy khảo nghiệm, ñã tạo ra 1 bãi ñá bốc xúc phụ / ñiểm chất tải mới, nhằm cố ñịnh ñiểm chất tải, 

còn ñiểm dỡ tải là Miệng Trạm ñập ñá vôi cố ñịnh, nên cung ñộ ổn ñịnh/ chính xác; Ngoài ra còn 

nhằm ñể tạo ra “bãi ñá chuẩn”/ ñồng ñều về cỡ hạt/ cùng modul ⇒ xúc gàu ñược ñồng ñều, do ñó 

tạo tương ñồng- ñồng ñều về trọng tải/ khối lượng vận tải, trong ñiều kiện không có cân ñịnh 

lượng. Cũng chính vì công tác chuẩn bị “công phu” như vậy, nên việc ñiều hành khảo nghiệm & 

ñánh giá mức TKNL khi sử dụng Phụ gia nhiên liêu NANO, ñược tiến hành khá dễ dàng/ thuận 

lợi & ñiều quan trọng nhất là ñạt ñược ñộ tin cậy-chính xác cao nhất! (ñược khẳng ñịnh rõ thêm, 

bằng “ñịnh lượng” ở phần kiểm ñịnh toán học tham số thống kê, của các mẫu ñiều tra khảo 

nghiệm)  

3/. Vấn ñề phương pháp ño lường trọng tải, khối lượng vận tải & ñơn vị tính của suất 

tiêu hao nhiên liệu: Có ñơn vị sử dụng cân bàn ñiện tử (XM Hoàng Thạch) ñể ñịnh lượng tải 

trọng của xe chở ñá vôi, có ñơn vị thực hiện bằng cảm quan, theo sơ ñồ hình học chất tải của xe 

(chở ñất ñá trong các Công ty Than) hoặc bằng phễu trong sàng tuyển than... ðo lường khối lượng 

vận tải dùng: giờ máy, chuyến, công việc, chuyếnxkm, tấn, tấnxkm… Mục ñích, là thông qua lựa 

chọn các ñơn vị ño lường này, ñể xác ñịnh Suất tiêu hao nhiên liệu (nhiên liệu tiêu hao tính trên 1 

ñơn vị khối lượng vận tải), & trước hết là nhằm ñể ñịnh mức nhiên liệu, quản lý cấp phát nhiên 

liệu ñược chính xác nhất & dễ tính  toán với ñặc thù từng loại công việc (tuyến). Trong khảo 

nghiệm xác ñịnh mức TKNL, thông qua so sánh ñối chứng suất tiêu hao nhiên liệu, rõ ràng nếu tất 

cả các yếu tố ảnh hưởng ñến suất tiêu hao nhiên liệu, ñược“cố ñịnh là một” (tương ñồng hoàn 

toàn), nhằm ñể loại trừ ảnh hưởng của các yếu tố ñó, thì hiển nhiên lúc này, ñơn vị ñể tính khối 

lượng vận tải sẽ không còn là vấn ñề cần phải xử lý & ñiều cần phải kiểm soát chặt chẽ trong 

khảo nghiệm, chỉ  là vấn ñề ño lường trọng tải, ñể ñảm bảo tương ñồng chất tải/ khối lượng thực 

hiện. Thực tế cho thấy, khi khảo nghiệm ở Mỏ than Cọc 6, do Viện KHCN Mỏ chủ trì, ñã phải 

thống nhất ñề nghị bộ phận máy xúc/ ñể chất tải, bốc xúc ñất ñá lên các xe tải ñược ñồng ñều / 

tương ñồng. (Xem thêm ở phần luận giải tính toán Mức TKNL) 

         4/. Vấn ñề Lái xe/ Xe khảo nghiệm khi chưa NANO & có NANO: Phải cùng là một & cần 

ñược tuyển chọn với tầm quan trọng như khi làm ñịnh mức lao ñộng, ñể ñảm bảo so sánh ñược 

tương ñồng, ñặc biệt ñể khảo nghiệm ñược khách quan, ổn ñịnh & tin cậy.  Tuy nhiên có  ñơn vị 

khảo nghiệm chưa thống nhất, nên ñã bố trí người lái chạy chưa  NANO, lại không bố trí chạy xe 
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khi có NANO! Còn XM Hoàng Thạch cho rằng: Việc khảo nghiệm cần ñược yêu cầu như là một 

công tác quan trọng, trước hết là ñể rà soát lại “ñịnh mức tiêu hao nhiên liệu”, tìm ra giải pháp tiết 

kiệm & ñồng thời thực hiện nhiệm vụ khảo nghiệm/ kiểm chứng TKNL, ứng dụng Phụ gia nhiên 

liệu NANO. Rõ ràng, khi mà chi phí nhiên liệu, ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành, như 

của các công ty Than- Khoáng sản lộ thiên (chiếm tỷ trọng rất lớn:13-17% giá thành), Xi măng, 

ðường sắt, ðánh bắt cá xa bờ, Vận tải thủy bộ, Xe buýt ñô thị, Xây dựng hạ tầng..vv, thì việc 

khảo nghiệm TKNL/ giảm khí phát thải ñộc hại ra môi trường, ñược ñặt ra ở tầm mức nhiệm vụ & 

trách nhiệm trên, càng có ý nghĩa hiện thực hóa chiến lược giảm chi phí, nâng cao tính cạnh tranh 

của hàng hóa Việt Nam & cải thiện môi trường ñô thị, môi trường sống !  

            5/. Vấn ñề Thời tiết: Rõ ràng ñối chứng phải cùng thời tiết, vì chất lượng ñường sá ở khai 

trường Mỏ là ñường cấp phối/ ñường tạm, phụ thuộc rất lớn vào thời tiết mưa/ nắng - nhiệt ñộ, do ñó tiêu 

hao nhiên liệu rất khác nhau , ñiều này khác biệt với khảo nghiệm trên các loại ñường bê tông chất lượng 

tốt. Tuy nhiên một số khảo nghiệm trong ñối chứng lại cũng bỏ qua phân tích yếu tố này và thậm chí 

ngay cả ở khảo nghiệm "ðại diện" trước ñây!  

6/. Về thời gian ca khảo nghiệm/ thời gian nổ máy của xe trong ca: Thời gian chờ ñợi 

khi xe nhận tải, dỡ tải, tránh nhau (thuộc yếu tố tổ chức sản xuất ñồng bộ), chờ ñợi do tuyến vận 

tải tránh nhau với giao thông khu dân cư (như khảo nghiệm vận chuyển Than  Mạo khê ra cảng 

Bến Cân) hoặc chờ  ñợi khác/ kể cả cho nhu cầu cá nhân v.v. Một số khảo nghiệm "ðại trà" trước 

ñây, chưa quan tâm ñể hạn chế tối ña hoặc loại bỏ trong khảo nghiệm ñối chứng. Trong báo cáo 

khảo nghiệm theo “chuyên ñề” (năm2007) ở dạng “ñại trà”của XM Hoàng Thạch cho biết, do 

chưa ñể ý nhằm loại trừ yếu tố “chờ” này, nên trong nội bộ công ty ñã “không thể thống nhất 

ñược con số TKNL”. Khảo nghiệm sau ñó (năm 2008) theo “ñề tài” Xi măng Hoàng Thạch, ñã 

loại trừ bằng cách quy ñịnh: nếu xét thấy xe phải chờ, thì lái xe phải tắt máy hoặc kiểm tra chéo 

bằng cách xác ñịnh tốc ñộ xe ñể tham khảo chấn chỉnh... Trong khảo nghiệm “ñại diện tiêu biểu”, 

ñể loại trừ yếu tố ñó, một số công ty cho dán “nhãn ưu tiên” lên xe khảo nghiệm, ñể xe khảo 

nghiệm không phải chờ ở các ñiểm chất & dỡ tải, như Than Hà Tu,  Vật tư vận tải xếp dỡ - TKV . 

Thời gian ca khảo nghiệm, với dạng khảo nghiệm cho xe chạy “ca ñầy ñủ- 8 giờ”, do xe phải ñi 

lại-nghỉ ăn  giữa ca v.v với“lượng thời gian chờ không ñược quy ñịnh & khó kiểm soát”, nên 

ngoài ảnh hưởng ñến ñộ chính xác về cung ñộ, còn khó ñảm bảo tương ñồng về thời gian ñộng cơ 

nổ máy có tải/ không tải, trong suốt 08 giờ của ca sản xuất khảo nghiệm, chưa kể sau khi ăn có 

thể xe phải tăng/ giảm tốc ñộ, nhằm chạy ñủ số chuyến ấn ñịnh, như vậy khả năng tương ñồng về 

tốc ñộ xe, cũng không chắc chắn ñược ñảm bảo…Còn Công ty XM Hà Tiên 2, rút kinh nghiệm, 

chỉ  khảo nghiệm “bán ca” từ  6 giờ ÷ 11 giờ/ ñể kết thúc trước khi nghỉ ăn trưa. Mặt khác, với “ca 

ñủ- 8 giờ” xe chạy khảo nghiệm thời gian dài, nên dễ  xảy ra sự cố kỹ thuật của xe vv..& sức khỏe 
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lái xe cũng khó duy trì tốt trong suốt “ca-8 giờ”này…  do ñó khảo nghiệm dạng “ca ñầy ñủ- 8h” 

khó ổn ñịnh tốt xe/lái xe.  Trong dạng khảo nghiệm cho xe chạy “ca rút gọn” “chuẩn – mẫu”: “3 

chuyến - 1giờ/ 2 xe” của XM Hoàng Thạch, việc cho xe nổ máy ñúng 1 giờ khi khảo nghiệm 

không NANO và cũng nổ máy làm việc ñúng 1 giờ khi khảo nghiệm có NANO, là nhằm tạo sự 

tương ñồng về thời gian“chờ các loại”& thời gian hoạt ñộng của ñộng cơ.   Xi măng Hải Phòng 

thì bố trí riêng 1 xe xúc ở bãi xúc phụ, chỉ ñể phục vụ cho xe khảo nghiệm, nên xe không phải chờ 

ở ñiểm nhận tải & ñược “dán nhãn ưu tiên” nên xe khảo nghiệm cũng không phải chờ ñợi ở trạm 

ñập/ dỡ tải. Có thể nói, dạng khảo nghiệm “ca rút gọn” ñảm bảo việc khảo nghiệm ổn ñịnh/ tin 

cậy trên rất nhiều phương diện: xe-lái xe-tuyến-thời gian- thời tiết…& nó chỉ phức tạp hơn dạng 

ca khảo nghiệm “ñầy ñủ-8h” ở chỗ: thêm biểu mẫu thống kê chỉ ñể khảo sát “ca rút gọn”.             

          7/. ðánh giá các dạng khảo nghiệm: Có 03 dạng khảo nghiệm ñã ñược thực hiện: “Tĩnh 

tại”→ “Mẫu”(ñại diện tiêu biểu)→ “ðại trà”(tổng thể): i/ Khảo nghiệm dạng “tĩnh tại”, tương tự 

như thực hiện trong phòng thí nghiệm- nhằm kiểm chứng tính Tiết kiệm nhiên liệu, của chính xe 

thực hiện nhiệm vụ sản xuất, khi sử dụng NANO; ii/ Khảo nghiệm dạng chạy “mẫu” tại thực ñịa 

sản xuất, nhằm xác ñịnh mức Tiết kiệm nhiên liệu, của tuyến vận chuyển “ñại diện tiêu biểu” 

trong thực tế sản xuất; iii/ Dạng khảo nghiệm “ñại trà tổng thể” xe/ lái xe/ tuyến/ công việc/ thời 

tiết.., nhằm xác ñịnh mức Tiết kiệm nhiên liệu của một ñơn vị, trong 1 thời gian nhất ñịnh, chỉ 

“riêng” do sử dụng NANO mang lại, trong thực tế sản xuất. Tuy nhiên tại khai trường Mỏ, với 

dạng khảo nghiệm “ñại trà tổng thể” như thế, sẽ rất phức tạp trong so sánh ñối chứng. Vì khi 

chạy ñối chứng có NANO, ñể xác lập lại các yếu tố, các ñiều kiện tương ñồng/ phải cùng là một, 

với quy mô rộng lớn & thời gian dài, như khi thời gian chạy khảo nghiệm không có NANO, là 

ñiều hết sức phức tạp trong ñiều ñộ sản xuất ở Mỏ & do ñó việc xác ñịnh Mức TKNL chính xác 

cũng rất khó! (như ñã trình bày qua các mục trên). Với dạng khảo nghiệm “chuẩn” – “mẫu”: chỉ 

chạy “mẫu” ñối chứng trên thực ñịa sản xuất, trong phạm vi “3 chuyến - 1 giờ nổ máy”/ trên 2 xe 

Mỹ EUCLID R-32 khi chưa NANO & cũng thực hiện “ñúng như vậy” khi có NANO, của Công ty 

Xi măng Hoàng Thạch – VICEM (năm 2007), mặc dù thống kê khảo nghiệm ở dạng này của 

XMHT lúc ñó còn ít, nhưng chúng tôi ñồng ý với XM Hoàng Thạch rằng: ñây chính là phương án 

khảo nghiệm “chuẩn” của công việc/ tuyến“ñại diện tiêu biểu” trong thực tế sản xuất của Mỏ. Vì 

ñược khảo nghiệm trên cơ sở các tương ñồng cao nhất & có ñộ ổn ñịnh cao ñể ñối chứng so sánh, 

do ñó ñánh giá ñược một cách dễ dàng, trực tiếp & chính xác nhất mức tiết kiệm nhiên liệu trong 

sản xuất, trên thực ñịa Mỏ, chỉ do“riêng”yếu tố NANO mang lại. Rõ ràng, do nó có các ñặc tính 

“chuẩn” “chính xác” “ổn ñịnh/ tin cậy” & “dễ ñánh giá so sánh”, hoàn toàn ñáp ứng triệt ñể các 

nguyên tắc của khảo nghiệm là khoa học/chính xác/khách quan, nên nó cần ñược phát triển nhân 

rộng, nhằm biến khảo nghiệm “chuẩn” “mẫu” thành khảo nghiệm “chuẩn” “ñại trà” của dự án. 

Lẽ tất nhiên, về nguyên tắc khoa học, mọi khảo nghiệm kể cả khảo nghiệm “chuẩn”, do qua số 
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liệu thống kê ñể xác ñịnh mức TKNL, nên phải thông qua ước lượng/ kiểm ñịnh tham số ñặc trưng 

của ñại lượng ngẫu nhiên/ nhiên liệu tiêu hao, thì mới chắc chắn khẳng ñịnh ñược việc sử dụng 

NANO với mức TKNL ñược xác ñịnh ñó, là tiết kiệm nhiên liệu thực sự hay không! (xem phần 

kiểm chứng tham số…) 

          8/. Vấn ñề kiểm chứng giảm khí phát thải ñộc hại: ðã có kết luận về mức ñộ giảm lượng 

khí thải CO và ñộ khói K% của 02 kiểm chứng trước ñây, dự án cần khảo sát thêm lượng khí phát 

thải HC, NOx, CO2, FSN (ñộ khói K%). Riêng về khí CO ñã khảo nghiệm tại thực ñịa mỏ Than cọc 6, 

có thể khảo nghiệm kiểm chứng lại ở trong phòng thí nghiệm. 

         

       III.2. 5. Lựa chọn phương pháp- cách tiếp cận ñể ñạt ñược mục tiêu ñề ra: 

1/→Các yêu cầu chung khi lập phương án khảo nghiệm tại thực ñịa KHAI TRường Mỏ ( Tổng 

hợp các kinh nghiệm khảo nghiệm “BàI BảN CÔNG PHU” của các công ty thuộcTKV&VICEM, 

Khảo nghiệm:“ñại trà”“ ca ñầy ñủ- 08 giờ”(A chuyến- 08 giờ ).   

 ðể ñạt ñược mục tiêu của dự án, sử dụng phương pháp khảo nghiệm so sánh ñối chứng & tuân 

thủ nguyên tắc: khách quan, khoa học & chính xác.  Rõ ràng, ñể xác ñịnh ñược mức tiết kiệm 

nhiên liệu trên “thực ñịa sản xuất” một cách “chính xác nhất”,  thông qua so sánh suất tiêu hao 

nhiên liệu của xe, yêu cầu: xe, tuyến, thời tiết, lái xe… khi khảo sát không NANO & khi khảo sát 

có NANO, phải có ñộ tương ñồng cao, nhằm rút ra mức TKNL một cách “trực tiếp” (không phải 

gián tiếp tính toán qua hệ số quy ñổi tương ñồng), có nghĩa là, khảo nghiệm phải ñạt ñược các yêu 

cầu tương ñồng sau: 

1.1. Các lái xe khảo nghiệm có sức khỏe & có trách nhiệm. Bố trí ổn ñịnh, lái 

ñúng xe ñó khi chưa NANO & khi có NANO cùng một lái xe. 

1.2. Chỉ lấy số liệu thống kê thời tiết/ ñường xá khô ráo cho cả quá trình khảo 

nghiệm chưa NANO & có NANO, tức tương ñồng thời tiết. 

1.3. Các xe khảo nghiệm trước khi NANO cũng là các xe sử dụng NANO & 

phải có cùng số ca (ca1,2,3) tương ñương khi có NANO & khi không 

NANO ñể ñưa vào số liệu tổng hợp so sánh. 

1.4. Tuyến khảo nghiệm chưa có NANO cũng là tuyến khảo nghiệm có 

NANO, nếu khác tuyến phải loại bỏ trong số liệu tổng hợp. Có thể khảo 

nghiệm 2,3 tuyến ñặc trưng cho ñiều kiện của Mỏ về ñộ dốc, ñộ bằng 

phẳng, ñộ xuống dốc, ñộ gấp khúc & cung ñộ có tính chất ñiển hình của 

Mỏ. Khi ñánh giá mức ñộ TKNL tách riêng cho từng tuyến, trên cơ sơ 

ước lượng tỷ lệ sản lượng từng tuyến, ước xác ñịnh mức TKNL tổng hợp 

cho công ty. 
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1.5. Quy ñịnh thống nhất mỗi xe chạy ñúng- ñủ số chuyến trong 1 ca khi sử 

dụng & chưa sử dụng NANO, nếu xe nào chạy ít hơn hoặc nhỏ hơn mức 

quy ñịnh, thì số liệu thống kê ñều không ñược tính ( tức là ñảm bảo cùng 

một phân bổ nhiên liệu ñi & về kho cấp dầu & ăn ca).Trường hợp trong 

xe có sự cố phải chạy khác tuyến (do phải sửa chữa…) thì số liệu thống 

kê cho xe này không ñược tính. 

1.6. Các xe khi vào lấy dầu phải thực hiện theo ñúng quy ñịnh khi chờ ñợi lấy 

dầu, phải tắt máy nếu xe phải chờ, nếu phát hiện xe chờ ñợi không tắt 

máy thì số liệu xe ñó không ñược tính. Các xe khi vào lấy dầu phải theo 

ñúng hướng ñi quy ñịnh, ñể tránh quay trở nhiều lần. Số lần tắt/nổ máy 

ñược kiểm soát ñể ñảm bảo ñối chứng như nhau. 

1.7. Các xe khi vào nhận tải, nếu phải chờ ñợi thì phải tắt máy &Số giờ nổ 

máy của xe phải ñảm bảo tương ñồng(khi có tải & khi không tải) 

1.8. Khi chất tải phải ñúng sơ ñồ chất tải, ñảm bảo ñồng ñều tải trọng. 

 Trên cơ sở các tương ñồng ñó, sẽ có ñược khối lượng vận chuyển TKm trước khi sử dụng NANO 

& sau khi sử dụng NANO ñạt ñược xấp xỉ nhau v.v, do ñó xác ñịnh ñược trực tiếp, chính xác nhất 

mức ñộ Tiết kiệm nhiên liệu, khi sử dụng Phụ gia nhiên liệu NANO. 

2/→→→→ Lựa chọn cách tiếp cận cụ thể ñể thực hiện dự  án. 

- Trên cơ sở khắc phục các ñiểm tồn tại- hạn chế, chọn lọc ưu ñiểm của các khảo nghiệm 

của các công ty TKV & VICEM, & trên cơ sở các yêu cầu, phương pháp chung, áp dụng 

vào ñiều kiện thực tế  của XM Hoàng Mai, Rút ra cách tiếp cận cụ thể ñể thực hiện mục 

tiêu của dự án. ðó là Phát triển mở rộng theo hướng Khảo nghiệm có  tính chất  “ñại trà”  

“CA RúT GọN”  

( A chuyến-B giờ), nhằm tích hợp ñược tính ổn ñịnh- tin cậy, tính chính xác- khách quan & 

tính thuận lợi-hài hòa với sản xuất , khi không NANO & khi có NANO, của 03 dòng thiết 

bị sản xuất chủ yếu: khai thác→ bốc xúc→ vận tải, ñồng thời sử dụng công cụ thống kê 

toán học ñể kiểm ñịnh ñộ chính xác, tin cậy của các mẫu ñiều tra khảo nghiệm, cụ thể là:  

     

1/.  Phương pháp khảo nghiệm ñánh giá mức tiết kiệm nhiên liệu (TKNL): 

          + ðối chứng suất/ tiêu hao nhiên liệu trong cùng một thiết bị khi không NANO & khi có 

NANO, trong cả 02 trường hợp: Không tải, ñể khẳng ñịnh tính chất tiết kiệm nhiên liệu của phụ 

gia NANO và Có tải ñể ñịnh lượng mức tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng NANO. ðồng thời sử 

dụng công cụ Thống kê toán học, ñể kiểm ñịnh các tham số của ðại lượng ngẫu nhiên/ Nhiên liệu 

tiêu hao của xe, trên cơ sở ñó, nhận ñịnh ñộ tin cậy- chính xác của khảo nghiệm & khẳng ñịnh sử 
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dụng Phụ gia nhiên liệu NANO với mức TKNL như vậy, là thực sự làm giảm mức tiêu hao nhiên 

liệu của xe hay không? 

        + Kiểm chứng tiêu hao nhiên liệu trong cùng một chủng loại-ở các thiết bị tương ñối ñồng 

ñều nhau về nhiều mặt, xem xét mức ñộ tương thích của mức tiêu hao nhiên liệu của các xe khi 

cùng khảo nghiệm không NANO hoặc khi cùng có NANO, từ ñó rút ra nhận ñịnh về mức ñộ tin cậy 

của khảo nghiệm khi không NANO & khảo nghiệm khi có NANO. Lập biểu ñồ tiêu hao nhiên 

liệu của tất cả các xe khảo nghiệm khi không NANO & khi có NANO, ñể nhìn nhận trên góc ñộ 

tổng thể. 

             

             2/.Phương án khảo nghiệm ñối với dòng xe tải. 

 •2.1. Khảo nghiệm thực tế tại thực ñịa sản xuất: 

 Nâng số lượng khảo nghiệm ñối chứng“ñại diện”"chuẩn”–“mẫu" (3 chuyến - 1 giờ/ 2 xe tải 

EURCLID-R32, theo kinh nghiệm của XM Hoàng Thạch), & nâng cả số chuyến - số giờ “chạy 

mẫu”, nhằm nâng số lượng số liệu thống kê khảo nghiệm, cũng như nâng lượng nhiên liệu tiêu 

hao khảo nghiệm trong ca, ñể tăng ñộ chính xác của 01 lần ño lường bơm cấp nhiên liệu & cũng 

dễ nhận thấy sự khác biệt..., tức biến khảo nghiệm “ñại diện” có tính ổn ñịnh & tính chính xác cao, 

nhưng trước ñây thực hiện số lượng còn ít/ ñơn lẻ, thành khảo nghiệm “ñại trà”mang tính khảo 

nghiệm quy mô lớn. ðồng thời duy trì cân ñối thời tiết - theo giờ, ñể ñảm bảo tương ñồng thời tiết, 

nhiệt ñộ, ñường sá.  Vì khảo nghiệm “ñại trà” này mang tính chất của khảo nghiệm “mẫu” “ñại 

diện”( ca rút gọn) “A chuyến- B giờ”, nên lái xe/ thiết bị sẽ hoạt ñộng ổn ñịnh hơn trong suốt thời 

gian quy ñịnh hạn chế của ca- xe khảo nghiệm, cung ñộ dễ xác ñịnh chính xác và ñược “ñiều ñộ” 

khảo nghiệm cho khi không NANO và khi có NANO, tạo ñộ tương ñồng về cung ñộ/ ñộ cao nâng 

tải... Tuy nhiên, do Dự án/ XM Hoàng Mai không có cân bàn ñiện tử, cân ñá như của XM Hoàng 

Thạch, nên phương án bị hạn chế ở ñộ tương ñồng về hệ số chất tải/ tải trọng xe (mặc dù ñã chọn 

ñiểm bốc xúc có cỡ ñá khá ñồng ñều). ðể khắc phục, nhằm tạo ñiều kiện so sánh tương ñồng nhất, 

chính xác nhất, cần thiết áp dụng bổ sung kinh nghiệm khảo nghiệm mới ñây nhất (cuối năm 2009)  

của Xi măng Hải Phòng vào dự án, ñó là tạo ra Bãi xúc phụ/ có cùng“modul”- “cỡ ñá” ñồng ñều, 

ñồng thời tạo ra ñiểm chất tải ổn ñịnh ñể phục vụ khảo nghiệm; Xe ñược dán “nhãn ưu tiên” ñể dỡ 

tải ở Trạm ñập ñá không phải chờ, như ñã ñánh giá ưu ñiểm “bãi xúc phụ” ở phần trên. Với cách 

tiếp cận như vậy, khảo nghiệm sẽ có nhiều số liệu thống kê ñể so sánh ñối chứng & loại trừ ñược 

hầu hết các yếu tố không tương ñồng/ bằng cách cố ñịnh chúng là một, do ñó ñánh giá ñược chính 

xác nhất mức TKNL “chỉ do yếu tố NANO mang lại” & có thể nói rằng ñây là phương án tối ưu, 

rất phù hợp với khảo nghiệm trong hoàn cảnh sản xuất thay ñổi liên tục, tại thực ñịa khai trường 

Mỏ!   

          • 2.2. Khảo nghiệm tham chiếu/ “tĩnh tại”: 

 Ngoài phương án khảo nghiệm thực tế/ thực ñịa về TKNL, ñể tạo ra 1 cơ sở tham chiếu cho ñúng 
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thiết bị khảo nghiệm chạy thực tế sản xuất tại thực ñịa Mỏ, nhằm khẳng ñịnh về tính TKNL khi sử 

dụng NANO của chính thiết bị sản xuất tương ứng. Thực hiện khảo sát thêm phương án: ðối 

chứng không NANO & có NANO, khi cho thiết bị nổ máy “tĩnh tại”, với “mức ga mang tải” “B 

giờ”, ñúng bằng thời gian xe chạy “B giờ”, như ở khảo nghiệm chính trong sản xuất, tại thực ñịa 

khai trường Mỏ. Do ñó kết quả xác ñịnh mức TKNL ở phương án này, sẽ nằm trong khoảng tương 

thích với kết quả của phương án khảo nghiệm chính thức. Vì vậy, nó  có giá trị ñể tham chiếu/ 

tham khảo tốt, nhằm khẳng ñịnh thêm tính “chính xác” của con số TKNL chính thức, ñã ñược rút 

ra từ khảo nghiệm trong sản xuất thực tế. Còn nếu có sự khác biệt lớn, thì cần phải tiến hành phân 

tích xem xét toàn diện, tỷ mỷ quy trình thực hiện thực tế của cả 2 phương án, ñể tìm ra nguyên 

nhân khác biệt, trên cơ sở ñó ñề ra các biện pháp giải quyết tiếp theo, nhằm rút ra ñược con số tiết 

kiệm nhiên liệu (TKNL) chính xác nhất, tin cậy nhất! Vì vậy nếu mỗi test khảo nghiệm trong hiện 

trường sản xuất không tiết kiệm nhiên liệu thì cần phải xem xét kỹ nguyên nhân ñể bổ sung vào 

phương án khảo nghiệm, nhằm xác ñịnh mức TKNL ñảm bảo ñộ chính xác cao và tin cậy, tất 

nhiên số liệu không TKNL cần ñược loại bỏ trong ñánh giá kết quả TKNL.           
            

        3/. Phương án khảo nghiệm ñối với dòng xe xúc: 

 Cách khảo nghiệm cũng giống như 02 phương án khảo nghiệm của dòng xe tải ( thực ñịa + tham 

chiếu “tĩnh tại”).  
            

          4/. Phương án khảo nghiệm ñối với dòng xe ủi: 

 Do ñiều kiện sản xuất- thiết bị của công ty & do khối lượng công việc sản xuất của dòng xe ủi 

khó xác ñịnh ñược chính xác trong thực tế sản xuất,  nên phương án khảo nghiệm chính, tương tự 

như ñối với dòng xe tải khó thực hiện ñược. Vì vậy, trong dự án này, lấy khảo nghiệm ñối chứng 

không NANO & có NANO, khi cho thiết bị nổ máy “tĩnh tại”, với “mức ga mang tải” “B giờ”, với 

số lượng TEST lớn, làm khảo nghiệm chính thức, ñể lấy kết quả TKNL cho dòng xe này khi sử 

dụng phụ gia nhiên liệu NANO. 
           

         5/. Lựa chọn ñơn vị khảo nghiệm ñối chứng khí phát thải. Hợp ñồng thuê khoán chuyên môn 

với Phòng thí nghiệm ðộng cơ ñốt trong -  ðại học Bách khoa Hà Nội thực hiện, bởi ñây là phòng 

thí nghiệm ñược trang bị ñồng bộ và hiện ñại nhất Việt Nam từ trước cho ñến nay. 
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IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN DỰ ÁN KHẢO NGHIỆM 

TẠI XI MĂNG HOÀNG MAI - VICEM. 

     IV.1. Khảo nghiệm xác ñịnh Mức Tiết kiệm nhiên liệu, khi sử dụng phụ gia NANO: 

a. Nhận xét chung về tình hình thiết bị ñộng lực của XM Hoàng Mai: 

 ða số các thiết bị ñộng lực, xe máy ñang hoạt ñộng tại Xưởng Mỏ và Xưởng XDDV chủ yếu sử 

dụng nhiên liệu Diesel, tổng cộng là 42 thiết bị. Bao gồm: Xe vận tải (14 chiếc), máy xúc (05 

chiếc), máy khoan (04 chiếc), máy ủi (04 chiếc), máy nén khí di ñộng (02 chiếc) và một số thiết bị 

khác như: Cần cẩu, xe nước, cứu hoả, xe bán tải …Phần lớn các thiết bị ñã hoạt ñộng gần 10 năm, 

tiêu hao nhiên liệu khá lớn, phát sinh nhiều khói bụi ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên cho ñến nay, 

các thiết bị này vẫn giữ ñược các tính năng hiện ñại như các thiết bị mới nhập, ñó là có ñầy ñủ các 

bộ phận hiện ñại: i/ TURBO Tăng áp; ii/ Vòi phun nhiên liệu ñiện tử- thủy lực; iii/ ðiều khiển 

ECM (Electric Control Modul) 

        b. Tình hình sử dụng, cấp phát nhiên liệu của XM Hoàng Mai: 

  Theo số liệu thống kê:  

- Năm 2008: Lượng Diesel tiêu thụ toàn Công ty là : 1.124.687 lít. 

- Năm 2009: Lượng Diesel tiêu thụ toàn Công ty là : 1.110.489 lít. 

ðịnh mức tiêu hao nhiên liệu hiện nay ñược tính tuỳ thuộc vào từng chủng loại thiết bị, hầu hết 

các thiết bị khai thác ñều ñược áp dụng căn cứ theo giờ hoạt ñộng. Cấp phát nhiên liệu qua bơm 

dầu của xe dầu stec. 

       c. Trên cơ sở phương pháp lựa chọn cách tiếp cận ñể thực hiện mục tiêu dự  án, Trong ñiều 

kiện sản xuất cụ thể của XM Hoàng Mai, Khảo nghiệm ñược thực hiện thông qua các lựa chọn 

sau:             

            1. Tổ chức của khảo nghiệm: 

 Theo quyết ñịnh của Giám ñốc công ty, thành phần ban tổ chức chỉ ñạo khảo nghiệm chất phụ gia 

nhiên liệu NANO, nhằm tiết kiệm nhiên liệu, gồm : 

1- Công ty CP Xi măng Hoàng Mai - Chủ trì,   

- Thành lập 02 tổ chuyên trách: Tổ khảo nghiệm & Tổ giúp việc khảo nghiệm. 

2- Công ty TNHH Phát triển ứng dụng Kỹ nghệ mới (SAV). 

3- Ban chỉ  ñạo có thể mời các chuyên gia cùng  tham gia ñánh giá kết quả.  

  

         2. Lựa chọn tuyến và ñịa ñiểm khảo nghiệm. 

          2.1- Chọn tuyến vận chuyển: Chọn tuyến ñặc trưng- tiêu biểu cho vận tải tại khai trường Mỏ, 

ñồng thời là tuyến lái xe khảo nghiệm ñã quen hiện trường, tạo ñiều kiện cho lái xe vận hành ñiều 
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khiển xe tối ưu và ổn ñịnh. Chọn tuyến từ Bãi xúc code 45 ⇒Trạm ñập ñá vôi ( code 31):: cung 

ñộ ≈ 900m ÷1000m, là cung ñộ  không quá ngắn, nên việc quay trở ñầu xe không quá nhiều lần 

trong 1 ca,  gây ảnh hưởng ñến ñộ chính xác của cung ñộ ( khác với ñiểm chất tải tại Bãi xúc code 

35, cung ñộ quá ngắn ∠ 500m); Là tuyến tích hợp nhiều loại ñường: Bê tông, cấp phối Mỏ, xuống 

dốc/ lên dốc, ñộ cua, ñộ quay trở ñầu…( xem Bình ñồ tuyến khảo nghiệm, phụ lục số: trang 86). 

2.a- Chọn ñịa ñiểm bốc xúc: Chọn Bãi xúc code 45, ñất ñá ñã ñược nổ mìn, có tính chất 

khá ñồng nhất, nên thuận lợi cho việc bốc xúc khá ñồng ñều, giảm khả năng thay ñổi tải trọng  

trong quá trình khảo nghiệm; Cung ñộ: từ Bãi xúc code 45 ⇒Trạm ñập ñá vôi  = 1000m (Bãi xúc 

code 35, quy mô nhỏ/ cung ñộ quá ngắn, không ñảm bảo cho khảo nghiệm ổn ñịnh, chính xác + ñá 

xấu không ñồng ñều về cỡ hạt, khó tương ñồng chất tải, nên không ñược chọn). 

2.b- ðịa ñiểm bốc xúc phụ/ bổ sung: Trong quá trình thực hiện dự án, XM Hoàng Mai ñã 

cho áp dụng bổ sung kinh nghiệm vừa mới ñược thực hiện cuối năm 2009, của XM Hải Phòng 

vào dự án, là tạo“Lập bãi xúc phụ” & cùng với việc dán “Nhãn ưu tiên” lên xe khảo nghiệm, ñể 

khảo nghiệm ñược chính xác nhất, do tạo lập ñược sự ñồng nhất về cung ñộ, về tải trọng/ chất tải 

khi chạy không NANO, cũng như khi chạy có NANO, như  ñã trình bày các ưu ñiểm của Bãi xúc 

phụ ở phần trên. Mặt khác, do Bãi xúc phụ ñược tạo lập ngay trong Bãi xúc code 45, vị trí ở phía 

ngoài, có cung ñộ = 900m, nên có thể nói, kết quả khảo nghiệm ở Bãi xúc phụ tại code 45, cũng là 

kết quả khảo nghiệm chính thức của dự án, nhưng tất yếu tính chính xác sẽ khác nhau. ðiều này 

ñược ñánh giá, phân tích rõ bằng “ñịnh lượng” ở phần Kiểm ñịnh tham số... Thống kê toán học. 

2.3. ðịa ñiểm dỡ tải: Là miệng Trạm ñập ñá vôi, nên hiển nhiên mặc ñịnh tính "cố ñịnh", 

do ñó cung ñộ khảo nghiệm ñược ñảm bảo chính xác, và tất nhiên nó ñảm bảo tính "quen thuộc"  

ñịa hình ñịa ñiểm dỡ tải nên tạo ñiều kiện cho lái xe vận hành thiết bị tối ưu, ổn ñịnh. 

      3.Lựa chọn thiết bị khảo nghiệm: 

3.1- Thiết bị ñưa vào khảo nghiệm ñược chọn là chủng loại/ loại xe tương ñối phổ biến của 

Công ty, ưu tiên chọn thiết bị có mức tải trọng lớn, mức tiêu hao nhiên liệu ñạt mức trung bình 

của mỏ. Chọn 03 dòng xe: tải, xúc, ủi ñể khảo nghiệm, ñó là các thiết bị khai thác chính, chủ yếu 

& có lượng nhiên liệu sử dụng chiếm  80÷85 % lượng nhiên liệu tiêu thụ của công ty hàng năm. 

3.2- Mỗi dòng xe khảo nghiệm( gồm 03 dòng: ủi/ xúc/ tải), chọn 02 xe cùng loại “hiện 

ñại”, trong cặp xe có các thông số tương tự nhau về:  Hãng sản xuất; Năm sản xuất/ năm ñưa vào 

hoạt ñộng; Tổng số giờ hoạt ñộng; Sửa chữa lớn tương ñương nhau; Tiêu hao nhiên liệu xấp xỉ 

nhau… 

3.3- Chọn “Xe loại hiện ñại” là xe có ñầy ñủ các tính năng hiện ñại cho ñến thời ñiểm khảo 

nghiệm này, gồm có các bộ phận: Turbo tăng áp, Phun nhiên liệu ñiện tử, ðiều khiển ECM. Khảo 

nghiệm cho loại xe hiện ñại & nếu sử dụng NANO tiết kiệm nhiên liệu, thì với loại xe không hiện 
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ñại, chắc chắn chúng  sẽ tiết kiệm nhiều hơn! 

            • Xe ñược chọn khảo nghiệm bao gồm các cặp thiết bị sau:  

→ 02 Máy ủi Caterpillar(CAT) D9R (Mỹ), có ký hiệu U3 & U4. Là xe hiện ñại: Có Turbo tăng áp; 

Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp (Bơm cao áp - vòi phun ñiện tử -thuỷ lực); ðiều khiển phun 

nhiên liệu tự ñộng bằng hệ thống ECM (Electric Control Modul) có thể sử dụng phần mềm ñể 

chẩn ñoán sự cố và cập nhật các thông tin kỹ thuật. Tuy nhiên trong quá trình khảo nghiệm, xe U4 

bị hỏng, nên không khảo nghiệm ñược cho xe này.(xem lý lịch xe,  phụ lục trang 82). 

→ 02 Máy xúc Liebherr R974 (Pháp-ðức), Ký hiệu : X3 & X4. Có Turbo tăng áp ; Hệ thống 

phun nhiên liệu trực tiếp (bơm cao áp- vòi phun).( xem lý lịch xe,  phụ lục trang 84). 

→ 02 Xe tải Caterpillar(CAT)769 D (Mỹ), Ký hiệu: C14 & C16, trọng tải 36 Tấn. Là loại xe hiện 

ñại: có Turbo tăng áp; Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp (Bơm cao áp - vòi phun ñiện tử - thuỷ 

lực); ðiều khiển phun nhiên liệu tự ñộng bằng hệ thống ECM (Electric Control Modul), có thể sử 

dụng phần mềm ñể chẩn ñoán sự cố và cập nhật các thông tin kỹ thuật. ( xem lý lịch xe,  phụ lục 

trang 83). 

           4.Lựa chọn thợ vận hành khảo nghiệm: 

          4.1- Thợ vận hành là nhân tố ñặc biệt quan trọng có thể làm mức tiêu hao nhiên liệu thay 

ñổi rất lớn. Vì vậy phải tạo ñộ ổn ñịnh cho vận hành ñiều khiển của lái xe, bằng cách chọn tuyến 

mà người lái xe ñó ñã quen thuộc. Ngoài ra khảo nghiệm ñược thực hiện nhiều lần ñể lấy mức tiêu 

hao nhiên liệu trung bình làm cơ sở so sánh, ñảm bảo ñánh giá chính xác kết quả mức tiết kiệm 

nhiên liệu. Mặt khác thông qua kiểm ñịnh thống kê toán học, ñể xác ñịnh xem xét ñộ tin cậy của 

các khảo nghiệm. 

4.2. Thợ vận hành khảo nghiệm phải là người trung thực, có ý thức làm việc tốt, có tay nghề 

thành thạo & có bậc thợ trung bình hoặc bậc thợ trung bình tiên tiến của công ty. Mỗi lái xe  ñược 

bố trí chỉ chạy trên 1 xe, ổn ñịnh trong suốt thời gian khảo nghiệm chưa NANO & có NANO (nếu 

cần phải thay ñổi phải ñược thống nhất chung với các bên có liên quan). 

          4.3- Thợ vận hành ñược nghe phổ biến và quán triệt mục ñích, ý nghĩa quan trọng cũng như 

yêu cầu, kế hoạch của ñợt khảo nghiệm, ñể có sự phối hợp tốt trong quá trình khảo nghiệm & ñể 

ñảm bảo phản ánh chính xác, khách quan kết quả của ñợt khảo nghiệm. 

• Sau khi xem xét, các công nhân vận hành có tay nghề và tinh thần làm việc có trách nhiệm cao, 

ñã ñược Giám ñốc công ty ñồng ý chọn vào “Tổ giúp việc khảo nghiệm”: 

1)Nguyễn Văn Thao: Tổ trưởng tổ ủi. Vận hành máy ủi U3. 

 - Tuổi : 50     ; Tuổi nghề: 29. 

 - Bậc: 6/7, thời gian giữ bậc 17 năm. 
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      2) Tăng Ngọc Quang: Tổ trưởng tổ xúc. Vận hành máy xúc R974: X3 & X4. 

-  Tuổi :  43     , tuổi nghề: 15. 

-  Bậc: 4/7, Thời gian giữ bậc: 5 năm. 

      3) Ngô Văn Hiền: Tổ trưởng tổ xe CAT. Vận hành xe tải 769D – C14. 

-  Tuổi :  43    , tuổi nghề: 18. 

 -  Bậc: 2/4, , thời gian giữ bậc 3 năm. 

      4) Hoàng Việt Dũng: Tổ phó tổ xe CAT. Vận hành xe tải 769D – C16. 

-  Tuổi :  44     , tuổi nghề: 20. 

-  Bậc: 2/4, thời gian giữ bậc 3 năm. 

        5. Phương pháp ño lường, xác ñịnh lượng nhiên liệu tiêu hao của xe khảo nghiệm: 

         5.1- Phương pháp xác ñịnh lượng nhiên liệu tiêu hao: ðầu ca & Cuối ca của 02 giờ khảo 

nghiệm, xe ñi nhận nhiên liệu vào theo ñúng cung ñường, ñến ñỗ tại vị trí bằng phẳng tại “ô vạch” 

ở nơi quy ñịnh, tắt máy 5 phút ñể dầu lắng xuống hết & ổn ñịnh, xe stec bơm cấp dầu vào ñầy 

thùng nhiên liệu của xe (khi lượng nhiên liệu ngang bằng với “vạch dấu”, ñược ñánh dấu trên cổ 

miệng thùng dầu ). Lượng dầu bổ sung ở cuối ca khảo nghiệm, chính là lượng nhiên liệu tiêu hao 

của xe trong ca/ 02 giờ (h) khảo nghiệm. 

* Ngoài ra rút kinh nghiệm khảo nghiệm ở xi măng Hải Phòng, trong quá trình khảo nghiệm 

thực hiện thêm phương pháp xác ñịnh nhiên liệu tiêu hao trực tiếp, thông qua ECM của xe CAT 

769D - C16 khi có tải, tại ñịa ñiểm bốc xúc là bãi xúc phụ, ñể tham khảo ñánh giá. 

        5.2- Tính toán sai số max của phương pháp xác ñịnh lượng nhiên liệu tiêu hao của xe: Là Sai 

số của Bơm dầu của xe stec dầu = 0,05 %(1000 lít sai số 5 lít) + 2× Sai số lượng nhiên liệu dao 

ñộng(max) ở vị trí trên hoặc dưới 01 mm của “vạch dấu”(giả thiết ñộ phân giải của mắt quan sát 

khảo nghiệm =01mm), ở cổ miệng thùng dầu, ñường kính  Φ =100 mm; Mức ñộ dao ñộng Hmax 

≈ 01 mm → Lượng nhiên liệu dao ñộng/ sai số max =0,00785Lít (L)→Sai số nhiên liệu qua“vạch 

dấu” ðầu ca & Cuối ca=0,00785 lít×2=0,0157 L; Lượng nhiên liệu tiêu hao trong  02h chạy/ nổ 

máy của xe ủi (không tải) ≈ 33 L/ 2h; xe xúc (có tải)≈ 148 L/ 2h & xe tải (có tải) ≈ 40 L/ 2h; Sai 

số của bơm dầu của xe stec dầu= 0,05%: → với xe ủi( không tải) dao ñộng ≈ 33 L×0,005= 0,165 

L; xe xúc(có tải) ≈ 148L×0,005= 0,74 L; xe tải(có tải) ≈ 40L×0,005= 0,20 L . Tổng hợp lại: Xe ủi 

(không tải) ≈ 33L/ 2h⇒ Sai số max 0,165 +0,0157= 0,1807 L/ ∑ 33L= 0,55%; Xe xúc(có tải) ≈ 

148L/ 2h⇒ Sai số max 0,74 +0,0157= 0,7557 L/ ∑ 148L= 0,51%; Xe tải(có tải) ≈ 40L/ 2h⇒ Sai 

số max 0,20 +0,0157= 0,2157 L/ 40L= 0,54%. Như vậy, ñó là những sai số nhỏ, do ñó phương 

pháp xác ñịnh lượng nhiên liệu tiêu hao này, ñảm bảo ñộ tin cậy của dự án khảo nghiệm! 

         6. Lựa chọn ñơn vị tính của suất tiêu hao nhiên liệu & Phương pháp tính toán ñánh giá 

mức ñộ Tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng NANO: 
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* Tỷ lệ tiết kiệm nhiên liệu % (1): 

   (Qo – Qn) 
M%   =                           x 100 
       Qo 

  

Trong ñó:  M% : Tỷ lệ tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng NANO 

      Qo : Suất tiêu hao nhiên liệu trung bình khi không NANO. 

      Qn : Suất tiêu hao nhiên liệu trung bình khi có NANO.   

        

           + ðối với máy xúc và máy ủi tính bằng (2): Lít/giờ( hoặc Lít/ Tấn.giờ) 

 

   No/n                  No/n 
Qo/n=            Lít/giờ      ( hoặc =              Lít/Tấn.giờ)        
    H                  T.H 

 

+ ðối với xe tải tính bằng (3): Lít/ chuyến.Km (hoặc Lít/Tấn.Km) 

    No/n                 No/n 

Qo/n=              Lít/ chuyến.Km          ( hoặc =            Lít/ Tấn.Km )        

 C.K                T.K 

 

- No/n : Lượng nhiên liệu ñã tiêu hao (Lít) 

trong ca khảo nghiệm 02h, Khi không NANO→ N= No (Lít) & khi có NANO→ N= Nn (Lít). 

- To/n : Tổng khối  lượng bốc xúc hoặc vận 

chuyển ñược (Tấn) khi không/có NANO. Với phương pháp lựa chọn các ñiều kiện ñể thực hiện 

dự án, ta có: To=Tn=T 

- Co/n : Tổng số chuyến thực hiện ñược 

(chuyến) khi không/ có NANO. Với phương pháp lựa chọn các ñiều kiện ñể thực hiện dự án, ta có: 

Co=Cn=C 

- Ko/n : Tổng quãng ñường vận chuyển (Km) 

khi không/ có NANO. Với phương pháp lựa chọn các ñiều kiện ñể thực hiện dự án, ta có: 

Ko=Kn=K 

            - Ho/n: Thời gian thực hiện (giờ) khi không/ có NANO. Với phương pháp lựa chọn các 

ñiều kiện ñể thực hiện dự án, ta có: Ho=Hn=H= 2 giờ. 
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•Thay biểu thức (2) hoặc (3) vào (1), & do: Ho=Hn=H=2h; To=Tn=T; Co=Cn=C; Ko=Kn=K, nên 

có thể giản ước, ta ñược (4): 

   (No – Nn) 
M%   =                           x 100 
       No 

 

Nhận xét: Với biểu thức (4) (xác ñịnh M%), do việc lựa chọn các ñiều kiện so sánh ñối 

chứng của dự án như trên, nên M% không chứa các ñại lượng: H;T.H; C.K; T.K,.. do ñó M% 

không phụ thuộc vào các ñơn vị là giờ(H), tấn×giờ(T.H), chuyến×km(C.K), hay tấn×km(T.K)... 

ðiều ñó có nghĩa là, trong dự án khảo nghiệm có ñộ tương ñồng rất cao giữa khi không & có 

NANO, các ñơn vị tính của suất tiêu hao nhiên liệu, không làm thay ñổi kết quả xác ñịnh mức Tiết 

kiệm nhiên liệu (M%). Vì vậy, ñể thực hiện dự án, ta lấy ñơn vị tính ñơn giản nhất là Lít/ giờ 

( L/h), ñể ño lường suất tiêu hao nhiên liệu & ñể so sánh xác ñịnh mức Tiết kiệm nhiên liệu khi sử 

dụng phụ gia nhiên liệu NANO. 

          7.Trình tự và nội dung các bước thực hiện dự án khảo nghiệm: 

ðể giảm thiểu các yếu tố ảnh hưởng ñến ñộ sai lệch, quá trình khảo nghiệm  ñược thực 

hiện theo quy trình sau: 

- Bước 1: Nhận nhiên liệu: Thiết bị khảo nghiệm ñến nhận nhiên liệu tại nơi bằng phẳng 

quy ñịnh, cùng với thủ kho và cán bộ khảo nghiệm xác ñịnh mức nhiên liệu bằng phương pháp ño 

nhiên liệu. 

+ ðối với xe vận tải: Các xe khảo nghiệm nhận nhiên liệu tại sân trạm ñập, ñúng một vị trí 

ñã ñược ñánh dấu. 

+ ðối với máy xúc và máy ủi: Nhận nhiên liệu tại nơi gần chỗ làm việc & ñược ñánh dấu 

tại  ñiểm cụ thể. 

- Bước 2: Tiến hành: Nổ máy, ghi chép số giờ máy (số giờ ñầu ca) & bắt ñầu tính thời gian. 

Di chuyển thiết bị từ nơi cấp nhiên liệu ñến ñịa ñiểm làm việc.  

ðể tăng ñộ tin cậy, chính xác trong quá trình khảo nghiệm, có thể lựa chọn nhiều phương 

án ñể kết hợp so sánh tham chiếu. Cụ thể như sau: 

          + ðối với xe tải: 

           • Phương án 1:  

            1.1/ Chất tải tại Bãi xúc code 45: Khảo nghiệm với cặp xe tải CAT769D- C14 & C16, Thợ 

vận hành ñược lựa chọn, lái xe ra ñịa ñiểm nhận hàng (ñá vôi), vận chuyển, ñổ tải vào trạm ñập và 

quay trở lại ñịa ñiểm nhận hàng ban ñầu và tiếp tục làm việc với khối lượng quy ñịnh: 09 chuyến, 

trên tuyến cố ñịnh 01 Km ñã chọn: Bãi xúc code 45 ⇔ Trạm ñập, trong thời gian ñúng 02 giờ thì 

dừng máy, nhận và ño số nhiên liệu ñã sử dụng, khi khảo nghiệm không NANO, & cũng thực hiện 
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ñúng như vậy khi khảo nghiệm có NANO.   

            1.2/ Chất tải tại Bãi xúc phụ code 45, khảo nghiệm với xe tải CAT 769D- C16 (phương án 

bổ sung thực hiện dự án, sau khi xem xét thêm kinh nghiệm khảo nghiệm từ XM Hải 

Phòng) :Bằng cách tạo bãi xúc phụ, nhằm tạo ñộ chính xác nhất về cung ñộ khảo nghiệm và tạo ra 

ñộ ñồng nhất “ñộ hạt” khi xúc tải, ñảm bảo tương ñồng về tải trọng xe, trong ñiều kiện không có 

cân ñiện tử, ñồng thời thực nghiệm thêm cách ño nhiên liệu trực tiếp qua ECM của xe, trên cung 

ñường dài 0,9 Km, từ Trạm ñập ñá vôi ⇔ Bãi xúc phụ Code 45, trong thời gian 02 giờ, vận 

chuyển 10 chuyến ñá vôi, cho khi khảo nghiệm không NANO, & cũng thực hiện ñúng như vậy 

khi khảo nghiệm có NANO. Xe thực hiện mang biển ưu tiên nên không có thời gian chờ tại bãi 

xúc và nơi ñổ tải ở trạm ñập, do ñó tạo ñộ tương ñồng cao về mặt thời gian khảo nghiệm. 

    • Phương án 2: Thử “tĩnh tại”, cho xe nổ máy ở chế ñộ không tải trung bình: Chỉ số tốc 

ñộ vòng quay hiển thị trên bảng hiện thị ca bin, khoảng 1500 vòng/phút ñến 1600 vòng/phút trong 

khoảng thời gian ñúng 02 giờ. Cố ñịnh mức ga bằng cách dùng dây cố ñịnh vị trí chân ga, theo dõi 

giám sát tốc ñộ này trong suốt ca khảo nghiệm  02 giờ. 

            

          + ðối với máy xúc:  

• Phương án 1: Bốc xúc ñá vôi lên xe, tại bãi xúc cố ñịnh ñược chọn, với khối lượng xúc 

ñá vôi cho 22  xe tải, trong khoảng thời gian ñúng 02 giờ, khi khảo nghiệm không NANO, & cũng 

thực hiện ñúng như vậy khi khảo nghiệm có NANO. Tuy nhiên, do thiết bị vừa tham gia khảo 

nghiệm vừa phục vụ sản xuất, nên có một số trường hợp sự phối hợp giữa máy xúc, xe tải không 

ñồng bộ, nên số lượng chuyến xe/ ca xe khảo nghiệm có thay ñổi chút ít.     

• Phương án 2: Khảo nghiệm ‘‘tĩnh’’ tương tự như phương án 2 của xe tải, nhưng do việc 

khảo nghiệm này tương tự với khảo nghiệm của XM Bút Sơn cùng thời ñiểm & do tình hình sản 

xuất của công ty, nên phương án 2 tham chiếu theo kết quả của XMBS .  

     

+ ðối với máy ủi:  

 • Do ñặc thù công việc, tải trọng của máy ủi khó xác ñịnh trên thực ñịa sản xuất, nên chỉ thực 

hiện ñược khảo nghiệm như phương án 2 của xe tải/ khảo nghiệm ‘‘tĩnh tại’’ : cho nổ máy ở chế 

ñộ không tải trung bình: Chỉ số tốc ñộ vòng quay hiển thị trên bảng hiện thị ca bin, khoảng 1500 

vòng/phút ñến 1600 vòng/phút, trong khoảng thời gian ñúng 02 giờ. Cố ñịnh mức ga bằng cách 

dùng dây cố ñịnh vị trí chân ga, theo dõi giám sát tốc ñộ này trong suốt ca khảo nghiệm 02 giờ.  
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- Bước 3:  Hết ca khảo nghiệm ñúng 02giờ, sau khi ñổ tải lần cuối 

cùng, thợ vận hành ñánh xe về vị trí cấp nhiên liệu ban ñầu, tắt máy 

khoảng 5 phút ñể dầu hồi về & ổn ñịnh. Thủ kho và Khảo nghiệm viên 

xác ñịnh mức nhiên liệu ñã tiêu hao trong ca khảo nghiệm, căn cứ trên 

‘‘vạch’’ ño dầu và số dầu bổ sung ñến vạch dấu ban ñầu. Vì miệng 

thùng nhiên liệu nhỏ  (ñường kính Φ 80÷ 100 mm) nên sự sai lệch là 

không ñáng kể. 

Trường hợp nếu thiết bị ñã ñủ khối lượng quy ñịnh mà chưa hết 

ñúng 02 giờ, thợ vận hành vẫn ñưa thiết bị về vị trí cấp nhiên liệu ban ñầu và tiếp tục nổ máy 

không tải ñến hết thời gian quy ñịnh, ñể ñảm bảo tương ñồng về yếu tố thời gian. 

- Bước 4: Lập biên bản nhật trình, xác nhận tổng khối lượng, tổng quãng ñường vận chuyển 

và số nhiên liệu ñã tiêu hao trong ca khảo nghiệm.  

 - Bước 5: Tổng hợp kết quả khảo nghiệm: Trên cơ sở kết quả khảo sát ở từng thiết bị tham 

gia khảo nghiệm, rút ra mức tiết kiệm nhiên liệu. 

         8. Lựa chọn thời gian – ca khảo nghiệm:  

→ Chọn mỗi ngày (nắng, ñường sá khô ráo)1 ca, mỗi ca chạy khảo nghiệm ñúng 02 giờ & bắt ñầu 

từ 7/8 giờ ÷ kết thúc 9/10 giờ hàng ngày, nhằm ñảm bảo tương ñồng thời tiết/ nhiệt ñộ hoặc nếu 

do sản xuất phải bố trí giờ khác, thì ‘‘ñiều ñộ khảo nghiệm’’ ñể ñảm bảo cân ñối/ tương ñồng khi 

không NANO & khi có NANO (thời gian tính theo ñồng hồ máy- trên ca bin, kết hợp xem ñồng 

hồ bấm giờ, ñể ñảm bảo xác ñịnh thời gian chính xác): Cho xe nổ máy làm việc, cho ñến khi tắt 

máy tiếp nhiên liệu, ñúng 02 giờ, với ñúng khối lượng quy ñịnh. 

8.1. Khảo nghiệm chưa NANO: 03 tuần. 

8.2. Chạy rô ña có NANO: 01 tuần – Thay lọc nhiên liệu, không ghi số liệu. 

8.3. Khảo nghiệm có NANO: 03 tuần.  

            9. Chất phụ gia khảo nghiệm 

* Tên sản phẩm: Phụ gia nhiên liệu NANO ( Nano Fuel Additive for Diesel Fuel ) 

- ðược ñóng vào bình nhựa màu ñỏ loại 01 kg NANO, với nhãn mác ghi rõ: 

1. Tiêu chuẩn thi hành: Q/ PGBDB 004-2004 

2. Chứng nhận hợp cách, mã số tiêu chuẩn hàng hóa: 070408 

3. Mã vạch: 6900522210069  

4. Nhà sản xuất:Tập ñoàn Phương Chính, ðại học Bắc Kinh,Trung Quốc (PKUBOYA) 

5. Tỷ lệ pha trộn: Phụ gia NANO/ Diesel= 1/ 8.000 (theo trọng lượng)... 

* Cách thức pha trộn phụ gia với dầu Diesel khi khảo nghiệm: Pha phụ gia NANO trực tiếp vào xe 

stec dầu tại cây xăng dầu, lượng phụ gia cho pha trộn tương ứng với lượng dầu DO ñược ñược 
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bơm vào xe dầu. Xe dầu stec chạy ñến hiện trường cung cấp cho các xe khảo nghiệm sau tối thiểu 

từ 4 giờ ñến 48 giờ. Quá trình bơm dầu vào xe stec, quá trình xe stec chạy trên ñường và quá trình 

xe stec bơm dầu vào thùng nhiên liệu của xe khảo nghiệm ñược xem là quá trình pha trộn phụ gia 

NANO với dầu Diesel thực hiện theo dự án này. 

            10.Kết quả tổng hợp khảo nghiệm Tiết kiệm nhiên liệu  

(Phụ lục thống kê nhật trình KN từ trang 87 ñến trang 152) 

            

        

10.1- Dòng xe ủi: 

Xe ủi D9R-U3 Không pha NANO 

Suất tiêu hao nhiên liệu 

Ngày tháng 

Nhiên 
liệu 
tiêu 
hao 
(lít) 

Thời 
gian 
(h) 

Khối 
lượng 
(Tấn) Lít/h 

Lít/ch
××××km 

Lít/t 
××××km 

Ghi chú 

4/9/2009 33 2   16.5     1556-1583 vg/ph 

9/9/2009 34.5 2   17.25     1556-1582 vg/ph 

10/9/2009 34.4 2   17.2     1555-1581 vg/ph 

15/9/2009 34.6 2   17.3     1555-1582 vg/ph 

16/9/2009 34 2   17     1555-1580 vg/ph 

23/9/2009 33.4 2   16.7     1554-1574 vg/ph 

C2-23/9/2009 33.4 2   16.7     1554-1574 vg/ph 

29/9/2009 32.8 2   16.4     1553-1568 vg/ph 

2/10/2009 32 2   16     1546-1558 vg/ph 

6/10/2009 31 2   15.5     1538-1558 vg/ph 

7/10/2009 31 2   15.5     1537-1557 vg/ph 

13/10/2009 33 2   16.5     1556-1589 vg/ph 

14/10/2009 31.2 2   15.6     1540-1558 vg/ph 

Giá trị TB 428.3 26   16.473               •••• 1561,46 vg/ph  
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Xe ủi D9R-U3 Pha NANO 
Suất tiêu hao nhiên 

liệu 
Ngày tháng 

Nhiên 
liệu tiêu 
hao (lít) 

Thời 
gian 
(h) 

Khối 
lượng 
(Tấn) Lít/h 

Lít/ch 
××××km 

Lít/t 
××××km 

Ghi chú 

19/10/2009 31 2   15.5     1556-1583 vg/ph 

20/10/2009 32 2   16     1556-1582 vg/ph 

21/10/2009 32.4 2   16.2     1555-1581 vg/ph 

27/10/2009 32.4 2   16.2     1555-1582 vg/ph 

28/10/2009 32 2   16     1555-1580 vg/ph 

29/10/2009 31.2 2   15.6     1554-1576 vg/ph 

4/11/2009 30.8 2   15.4     1552-1569 vg/ph 

511/2009 30 2   15     1545-1558 vg/ph 

C2-11/11/2009 28.2 2   14.1     1537-1557 vg/ph 

C2-12/11/2009 29.5 2   14.75      1536-1557vg/ph 

C2-18/11/2009 29.2 2   14.6     1539-1558 vg/ph 

25/11/2009 33.8 2   16.9     1556-1590 vg/ph 

Giá trị TB 372.5 24   15.521     •••• 1561,21vg/ph  

⇒⇒⇒⇒ Tỷ lệ Tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng NANO, của dòng xe ủi, M% = 5,781% 

          10.2- Dòng xe xúc/ Khi có tải: 

Xe xúc 
R974-X3 Không pha NANO 

Năng suất  Suất tiêu hao nhiên liệu 
Ngày tháng 

Nhiên liệu 
tiêu hao 
(lít) 

Thời 
gian (h) 

Chuyến Tấn Lít/giờ Lít/ch Lít/t 

Ghi 
chú 

4/9/2009 152 2 22   76.00      

8/9/2009 148 2 23   74.00      

10/9/2009 154.6 2 23   77.30      

22/9/2009 148 2 23   74.00      

23/9/2009 158 2 22   79.00      

29/9/2009 144 2 21   72.00      

6/10/2009 146 2 23   73.00      

7/10/2009 148 2 22   74.00      

14/10/2009 146 2 21   73.00      

Tổng  1344.6 18 200          

Giá trị TB      22,22   74.70      
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Xe xúc 
R974-X3 Pha N ANO 

Năng suất  Suất tiêu hao nhiên liệu 
Ngày tháng 

Nhiên 
liệu tiêu 
hao (lít) 

Thời 
gian 
(h) Chuyến Tấn Lít/giờ Lít/ch Lít/tấn 

Ghi chú 

22/10/2009 140 2 22   70.00      

26/10/2009 139 2 21   69.50      

27/10/2009 142 2 23   71.00      

30/10/2009 142 2 23   71.00      

10/11/2009 143 2 22   71.50      

11/11/2009 140 2 22   70.00      

12/11/2009 146 2 22   73.00      

19/11/2009 141 2 23   70.50      

24/11/2009 140.6 2 22   70.30      

25/11/2009 142.8 2 23   71.40      

26/11/2009 140.4 2 23   70.20      

31/11/2009 140.8 2 23   70.40      

Tổng  1697.6 24 269          

Giá trị TB     22,41    70.73      

 
 

Xe xúc 
R974-X4 

Không phụ gia NANO 

Năng suất Suất tiêu hao nhiên liệu 

Ngày tháng 

Nhiên 
liệu 
tiêu 
hao 
(lít) 

Thời 
gian 
(h) Chuyến Tấn Lít/giờ Lít/ch Lít/ch.giờ 

Ghi 
chú 

3/9/2009 150 2 24   75      

9/9/2009 150 2 24   75      

14/9/2009 146 2 24   73      

15/9/2009 148 2 24   74      

16/9/2009 149 2 20   74.5      

17/9/2009 146 2 22   73      

24/9/2009 146 2 23   73      

30/9/2009 146 2 23   73      
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1/10/2009 150 2 24   75      

8/10/2009 150 2 20   75      

13/10/2009 148 2 19   74      

15/10/2009 154 2 20   77      

Tổng  1783 24 267          

Giá trị TB     22,25    74.29      

 
Xe xúc 
R974-X4 

Có phụ gia NANO 

Năng suất Suất tiêu hao nhiên liệu 

Ngày tháng 

Nhiên 
liệu 
tiêu 
hao 
(lít) 

Thời 
gian (h) 

Chuyến Tấn Lít/giờ Lít/ch Lít/tấn 

Ghi 
chú 

19/10/2009 141 2 24   70.5      

20/10/2009 143 2 24   71.5      

21/10/2009 138 2 23   69      

28/10/2009 140 2 24   70      

29/10/2009 138 2 22   69      

2/11/2009 140 2 22   70      

4/11/2009 144 2 24   72      

17/11/2009 140 2 24   70      

18/11/2009 137 2 20   68.5      

Tổng  1261 18 207          

Giá trị TB      23   70.06      

⇒ Tỷ lệ Tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng NANO, của xe xúc X3/ Có tải, M%= 5,31% 

⇒ Tỷ lệ Tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng NANO, của xe xúc X4/ Có tải, M%= 5,70%. 

⇒ Các kết quả này tương thích với kết quả khảo nghiệm “tĩnh tại” xe xúc Ximăng Bút Sơn. 

          10.3- Dòng xe tải/ Khi không tải &có tải 

 

Xe tải 
CAT 769D-C14 

Không pha NANO 

Năng suất 
Suất tiêu hao nhiên 

liệu Ngày tháng 
Nhiên 
liệu tiêu 
hao (lít) 

h 
Km Chuyến Lít/h Lít/ch.km 

Ghi chú 

19/8/2009 29.2 2     14.6   1581vg/ph 

20/8/2009 30.5 2     15.25   1570vg/ph 

25/8/2009 32 2     16   1565vg/ph 
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26/8/2009 30.2 2     15.1   1575vg/ph 

27/8/2009 30 2     15   1550vg/ph 

Tổng 151.9 10           

Giá trị TB         15.19     

15/9/2009 38.5 2 1 9 19.25   có tải 

16/9/2009 39 2 1 9 19.5   có tải 

22/9/2009 40 2 1 9 20   có tải 

24/9/2009 41 2 1 9 20.5   có tải 

30/9/2009 40 2 1 9 20   có tải 

Tổng 198.5 10 5 45       

Giá trị TB         19.85     
 

Xe tải 
CAT769D-C14 

Có pha NANO 

Năng suất 
Suất tiêu hao nhiên 

liệu Ngày tháng 
Nhiên 
liệu tiêu 
hao (lít) 

h 
Km Chuyến Lít/h Lít/ch.km 

Ghi chú 

26/10/2009 28.7 2     14.35   1500vg/ph 

27/10/2009 28.4 2     14.2   1540vg/ph 

28/10/2009 28.6 2     14.3   1530vg/ph 

29/10/2009 29 2     14.5   1550vg/ph 

30/10/2009 29.5 2     14.75   1510vg/ph 

Tổng 144.2 10           

Giá trị TB         14.42     

4/11/2009 37 2 1 9 18.5   có tải 

5/11/2009 38 2 1 9 19   có tải 

10/11/2009 37 2 1 9 18.5   có tải 

11/11/2009 38.4 2 1 9 19.2   có tải 

12/11/2009 37.6 2 1 9 18.8   có tải 

17/11/2009 38.6 2 1 9 19.3   có tải 

18/11/2009 36 2 1 9 18   có tải 

19/11/2009 37.6 2 1 9 18.8   có tải 

24/11/2009 37.6 2 1 9 18.8   có tải 

25/11/2009 38.2 2 1 9 19.1   có tải 
Tổng 376 20 10 90       

Giá trị TB         18.80     
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⇒Tỷ lệTiết kiệm nhiên liệukhi sử dụng NANO, của xe tải C14/ không tải, M%=5,07% 

⇒ Tỷ lệ Tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng NANO, của xe tải C14/ có tải,  M% = 5,29% 

Xe tải 
CAT 769D-C16 

Không pha NANO 

Năng suất 
Suất tiêu hao nhiên 

liệu Ngày tháng 
Nhiên 
liệu tiêu 
hao (lít) h Km Chuyến Lít/h Lít/ch.km 

Ghi chú 

3/9/2009 32 2     16   1520vg/ph 

4/9/2009 31.4 2     15.7   1560vg/ph 

8/9/2009 29.6 2     14.8   1565vg/ph 

9/9/2009 30.8 2     15.4   1545vg/ph 

10/9/2009 30 2     15   1550vg/ph 

Giá trị TB 153.8 10     15.38     

1/10/2009 44 2 1 9 22  có tải 

6/10/2009 42 2 1 9 21  có tải 

7/10/2009 40 2 1 9 20  có tải 

13/10/2009 40 2 1 9 20  có tải 

14/10/2009 42 2 1 9 21  có tải 

Tổng 208 10 5 45      

Giá trị TB         20.8    

24/12/2009 36.6 2 0,9 10 18.3  Bãi phụ 

25/12/2009 36.8 2 0,9 10 18.4  Bãi phụ 

Tổng 73.4 4 1,8 20      

Giá trị TB         18.35   Bãi phụ 
 

Xe tải 
CAT 769DC16 

Có pha NANO 

Năng suất 
Suất tiêu hao nhiên 

liệu Ngày tháng 
Nhiên 
liệu tiêu 
hao (lít) h Km Chuyến Lít/h Lít/ch.km 

Ghi chú 

26/10/2009 30 2     15   1540vg/ph 

27/10/2009 30.2 2     15.1   1520vg/ph 

28/10/2009 29 2     14.5   1535vg/ph 

29/10/2009 28.2 2     14.1   1550vg/ph 
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30/10/2009 28.3 2     14.15   1525vg/ph 

Giá trị TB 145.7 10     14.57     

4/11/2009 40 2 1 9 20  có tải 

5/11/2009 40 2 1 9 20  có tải 

10/11/2009 39 2 1 9 19.5  có tải 

11/11/2009 38 2 1 9 19  có tải 

12/11/2009 40 2 1 9 20  có tải 

17/11/2009 39 2 1 9 19.5  có tải 

18/11/2009 39 2 1 9 19.5  có tải 

19/11/2009 40 2 1 9 20  có tải 

24/11/2009 38 2 1 9 19  có tải 

25/11/2009 39 2 1 9 19.5  có tải 

Tổng 392 20 10 90      

Giá trị TB         19.6    

28/12/2009 34.6 2 0,9 10 17.300  Bãi phụ 
29/12/2009 34.4 2 0,9 10 17.200  Bãi phụ 

Tổng 69 4 1,8 20      

Giá trị TB         17.250  Bãi phụ  

 

⇒Tỷ lệTiết kiệm nhiênliệu khi sử dụng NANO, của xe tải C16/ không tải,M%= 5,27% 

⇒Tỷ lệ Tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng NANO, của xe tải C16/ có tải, M%= 5,77% 

⇒Tỷ lệ Tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng NANO,của xe tải C16 /có tải/ Bãi phụ,M%= 5,99% 
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   ♣ BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TKNL CỦA DỰ ÁN KHẢO NGHIỆM 

CHO 03 DÒNG XE: ỦI/ XÚC/ TẢI, KHI SỬ DỤNG NANO 

 

TT Thiết bị  

Suất tiêu hao  

nhiên liệu  

Chưa NANO 

Suất tiêu hao  

nhiên liệu 

 Có NANO 

ðơn vị 

tính 

% Tiết 

kiệm 
Ghi chú 

1 Xe ủi D9R-U3 16.473 15.521 Lít/ h 5.781 Không tải 

2 Xe xúc R974-X3 74.700 70.733 Lít/ h 5.310 Có tải 

3 Xe xúc R974-X4 74.292 70.056 Lít/ h 5.702 Có tải 

4 
Xe tải  

CAT 769D - C14 
15.190 14.420 Lít/ h 5.069 Không tải 

5 
Xe tải 

CAT 769D - C14 
19.850 18.800 Lít/ h 5.290 Có tải 

6 
Xe tải  

CAT 769D - C16 
15.380 14.570 Lít/ h 5.267 Không tải 

7 
Xe tải  

CAT 769D - C16 
20.800 19.600 Lít/ h 5.769 Có tải 

8 
Xe tải  

CAT 769D - C16 
18.350 17.250 Lít/ h 5.995 

Có tải 

Bãi phụ 

  Giá trị TB       5.523   
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  11. Kiểm chứng ñộ tin cậy kết quả khảo nghiệm Tiết kiệm nhiên liệu. 

11.1/ ðánh giá qua biểu ñồ tổng thể của nhiêu liệu tiêu hao trung bình của từng xe & của toàn bộ 

xe  khảo nghiệm khi cùng chưa sử dụng NANO và khi cùng sử dụng NANO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•••• Nhận xét: Biểu ñồ cho thấy các khảo nghiệm ñáng tin cậy: Khi sử dụng phụ gia nhiên liệu 

NANO, mức tiêu hao nhiên liệu của tất cả các xe khảo nghiệm khi cùng chưa NANO hoặc khi 

cùng có NANO, ñều có mức tiêu hao xấp xỉ nhau & tất cả các xe ñều cùng giảm > 5% lượng 

nhiên liệu tiêu hao khi ñối chứng sử dụng NANO. ðó cũng chính là 02 ñiểm khác biệt quan trọng 

so với một số khảo nghiệm trước ñây, khi so sánh ñối chứng trong ñiều kiện ít tương ñồng & do 

ñó rất khó ñể rút ra ñược con số TKNL trực tiếp, rõ ràng & chính xác khi sử dụng NANO (ñược 

biểu hiện ở kết quả khảo nghiệm: có xe tiết kiệm, có xe lại không tiết kiệm & các mức tiêu hao 

nhiên liệu khác xa nhau, khi cùng không NANO hoặc khi cùng có NANO của các xe tương ñồng 

cao), & tất yếu trong trường hợp như vậy, muốn so sánh ñúng, chính xác hơn, phải áp dụng hệ số 

quy chuyển tương ñồng ñể ñối chứng so sánh, rút ra mức tiết kiệm nhiên liệu!  

Xe xúc-
X3/Có Tải 

Xe xúc-
X4/Có Tải 

Xe tải-
C14/Có Tải 

Xe tải- 
C16/Có Tải 

Xe ủi 
U3/Ko Tải 

Xe tải-
C16/Có Tải 
Bãi xúc phụ 
 

Xe tải-
C14/Ko 
 Tải 

Xe tải-
C16/Ko 
Tải 

 

Lít/h 
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Báo cáo kết quả nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, khảo nghiệm tiết 
kiệm nhiên liệu khi sử dụng Phụ gia nhiên  liệu NANO/ XMHM-VICEM-SAV. 

 

     11.2/ Kiểm ñịnh tham số ñặc trưng của ñại lượng ngẫu nhiên tiêu hao nhiên liệu: 

   

• Rõ ràng, từ từng mẫu khảo nghiệm khảo sát khi sử dụng Phụ gia nhiên liệu NANO và khi chưa 

sử dụng NANO, ta rút ra ñược Mức nhiên liệu tiêu hao (NLTH) trung bình của xe, cũng như ñộ 

Phân tán của NLTH so với NLTH trung bình, tương ứng với từng khảo nghiệm (ñó là ước lượng 

các tham số ñặc trưng của ñại lượng ngẫu nhiên), qua ñó nhận ñịnh mức ñộ tin cậy & ñộ chính xác 

của từng mẫu khảo nghiệm. Mặt khác, ñể khẳng ñịnh chắc chắn việc sử dụng phụ gia NANO với 

mức Tiết kiệm nhiên liệu trung bình như vậy, có thật sự làm giảm NLTH so với khi chưa sử dụng 

NANO hay không? Chúng ta phải tiến hành kiểm ñịnh tham số  của ñại lượng tiêu hao nhiên liệu 

của xe, thông qua các mẫu khảo nghiệm so sánh ñối chứng tương ứng. ðó chính là kiểm ñịnh giả 

thiết về sự bằng nhau của hai kỳ vọng toán, của 2 ñại lượng ngẫu nhiên phân phối chuẩn- ñối 

chứng (NLTH của xe khi không có NANO và NLTH của xe khi có NANO). Trên cơ sở toàn bộ 

các số liệu thống kê của các mẫu khảo nghiệm, ta có các ước lượng & kiểm ñịnh: 

1. Với xe ủi D9R - U3:  Lập bảng thống kê tính toán của 2 mẫu khảo nghiệm ñối 

chứng như  sau (  NLTH   Xi chi tiết, xem phụ lục  ñiều tra thống kê số:…..): 

D9R - U3 Không NANO/không tải (X2) D9R - U3 Có NANO/không tải (X1) 

TT Xi niXi niX
2
i
 TT Xi niXi niX

2
i
 

1 16,5 16,5 272,25 1 15,5 15,5 240,25 

2 17,25 17,25 297,56 2 16 16 256 

3 17,2 17,2 295,84 3 16,2 16,2 262,44 

4 17,3 17,3 299,29 4 16,2 16,2 262,44 

5 17 17 289 5 16 16 256 

6 16,7 16,7 278,89 6 15,6 15,6 243,36 

7 16,7 16,7 278,89 7 15,4 15,4 237,16 

8 16,4 16,4 268,96 8 15 15 225 

9 16 16 256 9 14,1 14,1 198,81 

10 15,5 15,5 240,25 10 14,75 14,75 217,56 

11 15,5 15,5 240,25 11 14,6 14,6 213,16 

12 16,5 16,5 272,25 12 16,9 16,9 285,61 

13 15,6 15,6 243,36 TB, ΣΣΣΣ TB=15,52 ΣΣΣΣ=186,25 ΣΣΣΣ=2.897,79 

TB, ΣΣΣΣ TB=16,473 ΣΣΣΣ=214,15 ΣΣΣΣ=3.532,79     

 

Gọi 1X  và 2X  là  Nhiên liệu tiêu hao trung bình của xe khi có NANO và khi chưa có 

NANO. 
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S2
1 (S'

2
1) và S

2
2 (S'

2
2) là phương sai (phương sai ñiều chỉnh), tương ứng với các mẫu khảo 

nghiệm ñiều tra khi có NANO và khi chưa có NANO, ta có: 

X = 
n

Xn ii∑
  

S2 = ∑ 2
iiXn

n

1
- 2X  

S'2 = 2S
1n

n

−
 

Thay các số liệu ở trong bảng thống kê vào các công thức trên, ta tính ñược:   1X = 15,521; 

2
1S = 0,581059; 2

1'S  = 0,63388. 

2X = 16,473; 2
2S  = 0,39337; 2'

2S   = 0,42615. 

Do ñó, có thể ñặt bài toán như sau: 

- Khi sử dụng NANO, khảo nghiệm ñiều tra ngẫu nhiên n = 12 mức NLTH của xe ủi 

(D9R-U3) khi nổ máy không tải, với tốc ñộ vòng tua trung bình của ñộng cơ, của cả 12 test khảo 

nghiệm Ntb = 1561,21 v/ ph, rút ra ñược NLTH trung bình của xe là:  

1X = 15,521 lít/h và Phương sai ñiều chỉnh 2
1'S  = 0,63388. 

-  Khi chưa sử dụng NANO, khảo nghiệm ñiều tra ngẫu nhiên n = 13 mức NLTH của xe ủi 

(D9R-U3) khi nổ máy không tải, với tốc ñộ vòng tua trung bình của ñộng cơ, của cả 13 test khảo 

nghiệm Ntb = 1561,46 v/ ph, rút ra ñược NLTH trung bình của xe là:  

2X = 16,473 lít/h và Phương sai ñiều chỉnh 2'
2S    = 0,42615. 

         - Cần kết luận: Với mức ý nghĩa α = 0,05 nếu sử dụng phụ gia nhiên liệu NANO, thì mức 

NLTH của xe có giảm thực sự, rõ ràng so với kết quả khi chưa sử dụng NANO không? Giả thiết 

mức NLTH của xe theo quy luật chuẩn. 

Giải: 

- Gọi Nhiên liệu tiêu hao (NLTH) của xe khi sử dụng NANO và khi chưa sử dụng NANO 

tương ứng là X1 và X2. Theo giả thiết X1 và X2 là phân phối chuẩn. 

- Vậy NLTH trung bình của xe chính là µ1; µ2. ðây là bài toán kiểm ñịnh cặp giả thiết H: 

µ1 = µ2, H : µ1 < µ2 khi chưa biết các phương sai 
2
2

2
1  & σσ . 

- Tiêu chuẩn kiểm ñịnh có dạng, theo công thức (9.13): 

(Trang 246 - Sách Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán - NXB KHKT, Hà nội 1996). 

 U = 

2

2'
2

1

2'
1

21

n

S

n

S

XX

+

−
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Báo cáo kết quả nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, khảo nghiệm tiết 
kiệm nhiên liệu khi sử dụng Phụ gia nhiên  liệu NANO/ XMHM-VICEM-SAV. 

 

Vì n < 30,  Nên áp dụng phân vị Student (thay U = T). 

Do α = 0,05 → 1 - α = 0,95 

11
95,0

1n
1 tt =−

α−  = 1,796 

(Tra bảng phụ lục 5, Trang 310 - Sách Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán - NXB KHKT,  

Hà nội 1996). 

Miền bác bỏ: Wα = (-∝, -1,796). Tính toán ñiểm quan sát, thay số liệu vào công thức 9.13,  

ta ñược: 

tqs = 

13

42615,0

12

63388,0

473,16521,15

+

−
 = - 3,254 

- Như vậy  tqs ∈ Wα , có nghĩa là bác bỏ giả thiết H và thừa nhận H , tức là mức THNL 

trung bình của xe ủi, khi sử dụng phụ gia nhiên liệu NANO ñã rõ ràng  thực sự giảm xuống so với 

khi chưa sử dụng NANO & mức tiết kiệm nhiên liệu (TKNL) = 5,78 %. Thông qua ước lượng 

phương sai, ta thấy mẫu khảo nghiệm ñiều tra ñạt ñộ tin cậy & chính xác. 
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Báo cáo kết quả nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, khảo nghiệm tiết 
kiệm nhiên liệu khi sử dụng Phụ gia nhiên  liệu NANO/ XMHM-VICEM-SAV. 

 

             2. Kiểm ñịnh tham số THNL xe xúc R974-X3. 

R974-X3 Không NANO/có tải (X2) R974-X3 Có NANO/có tải (X1) 

TT Xi niXi niX
2
i
 TT Xi niXi niX

2
i
 

1 76 76 5.776 1 70 70 4.900 

2 74 74 5.476 2 69,5 69,5 4.830,25 

3 77,3 77,3 5.975,29 3 71 71 5.041 

4 74 74 5.476 4 71 71 5.041 

5 79 79 6.241 5 71,5 71,5 5.112,25 

6 72 72 5.184 6 70 70 4.900 

7 73 73 5.329 7 73 73 5.329 

8 74 74 5.476 8 70,5 70,5 4.970,25 

9 73 73 5.329 9 70,3 70,3 4.942,09 

TB, ΣΣΣΣ TB=74,70 ΣΣΣΣ=672,3 ΣΣΣΣ=50.262,29 10 71,4 71,4 5.097,96 

    11 70,2 70,2 4.928,04 

    12 70,4 70,4 4956,16 

    TB, ΣΣΣΣ TB=70,73 ΣΣΣΣ=848,8 ΣΣΣΣ=60.048 

 

2X = 74,70 

2
2S  = 4,608 

 
2'
2S  

= 5,184 

1X = 70,73 

            2
1S  = 1,267 

            2'
1S  = 1,382 

 

11
95,0t  = 1,796 , miền bác bỏ Wα = (-∝, -1,796)   

tqs = -4,775 

 -Như vậy tqs ∈ Wα , Khẳng ñịnh sử dụng phụ gia NANO làm giảm THNL của xe xúc thực sự & 

mức TKNL = 5,31 %. 
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          3. Kiểm ñịnh tham số THNL của xe xúc R974-X4. 

R974-X4 Không NANO/có tải (X2) R974-X4 Có NANO/có tải (X1) 

TT Xi niXi niX
2
i
 TT Xi niXi niX

2
i
 

1 75 75 5.625 1 70,5 70,5 4.970,25 

2 75 75 5.625 2 71,5 71,5 5.112,25 

3 73 73 5.329 3 69 69 4.761 

4 74 74 5.476 4 70 70 4.900 

5 74,5 74,5 5.550,25 5 69 69 4.761 

6 73 73 5.329 6 70 70 4.900 

7 73 73 5.329 7 72 72 5.184 

8 73 73 5.329 8 70 70 4.900 

9 75 75 5.625 9 68,5 68,5 4.692,25 

10 75 75 5.625 TB, ΣΣΣΣ TB=70,06 ΣΣΣΣ=630,5 ΣΣΣΣ=44.180,75 

11 74 74 5.476     

12 77 77 5.929     

TB, ΣΣΣΣ TB=74,29 ΣΣΣΣ=891,5 ΣΣΣΣ=66.247,25     

 

2X = 74,29 

           2
2S  = 1,5999 

2'
2S  = 1,745 

1X = 70,06 

            2
1S  = 0,5686 

            2'
1S  = 0,63967 

8
95,0t  = 1,86 , miền bác bỏ Wα = (-∝, -1,86) 

tqs = -9,091 

-Như vậy  tqs ∈ Wα , Chứng tỏ khi sử dụng phụ gia NANO chắc chắn ñã làm giảm  THNL 

của xe xúc & mức TKNL = 5,70 %. 
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4. Kiểm ñịnh tham số THNL của xe tải 769D-C14 

769D-C14 Không NANO/không tải (X2) 769D-C14 Có NANO/không tải (X1) 

TT Xi niXi niX
2
i
 TT Xi niXi niX

2
i
 

1 14,6 14,6 213,16 1 14,35 14,35 205,92 

2 15,25 15,25 232,56 2 14,2 14,2 201,64 

3 16 16 256 3 14,3 14,3 204,49 

4 15,1 15,1 228,01 4 14,5 14,5 210,25 

5 15 15 225 5 14,75 14,75 217,56 

 TB, ΣΣΣΣ TB=15,19 ΣΣΣΣ=75,95 ΣΣΣΣ=1.154,73 TB, ΣΣΣΣ TB=14,42 ΣΣΣΣ=72,1 ΣΣΣΣ=1.039,86 

 

2X = 15,19 

2
2S  = 0,2099 

2'
2S  = 0,262375 

1X = 14,42 

            2
1S  = 0,0356 

            
2'
1S  = 0,0445 

4
95,0t  = 2,132 , miền bác bỏ Wα = (-∝, -2,132) 

tqs = -3,108 

-Như vậy  tqs ∈ Wα , Khẳng ñịnh sử dụng phụ gia NANO của xe tải  là có hiệu quả thực sự 

& mức TKNL = 5,07 %. 

5. Kiểm ñịnh tham số THNL của xe tải 769D-C14 

769D-C14 Không NANO/có tải (X2) 769D-C14 Có NANO/có tải (X1) 

TT Xi niXi niX
2
i
 TT Xi niXi niX

2
i
 

1 19,25 19,25 370,56 1 18,5 18,5 342,25 

2 19,5 19,5 380,25 2 19 19 361 

3 20 20 400 3 18,5 18,5 342,25 

4 20,5 20,5 420,25 4 19,2 19,2 368,64 

5 20 20 400 5 18,8 18,8 353,44 

TB, ΣΣΣΣ TB=19,85 ΣΣΣΣ=99,25 ΣΣΣΣ=1.971,06 6 19,3 19,3 372,49 

    7 18 18 324 

    8 18,8 18,8 353,44 

    9 18,8 18,8 353,44 

    10 19,1 19,1 364,81 

    TB, ΣΣΣΣ TB=18,8 ΣΣΣΣ=188 ΣΣΣΣ=3.535,76 
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2X = 19,85 
2
2S  = 0,1895 
2'
2S  = 0,236875 

1X = 18,8 

           2
1S  = 0,136 

           
2'
1S  = 0,15111 

9
95,0t  = 1,833, miền bác bỏ Wα = (-∝, -1,833) 

tqs = -4,200 

- Như vậy  tqs ∈ Wα , chứng tỏ sử dụng phụ gia NANO làm giảm THNL thực sự so với khi 

không sử dụng NANO & mức TKNL = 5,29 %. 

 

6. Kiểm ñịnh tham số THNL của xe tải 769D-C16 

769D-C16 Không NANO/không tải (X2) 769D-C16 Có NANO/không tải (X1) 

TT Xi niXi niX
2
i
 TT Xi niXi niX

2
i
 

1 16 16 256 1 15 15 225 

2 15,7 15,7 246,49 2 15,1 15,1 228,01 

3 14,8 14,8 219,04 3 14,5 14,5 210,25 

4 15,4 15,4 237,16 4 14,1 14,1 198,81 

5 15 15 225 5 14,15 14,15 200,22 

TB, ΣΣΣΣ TB=15,38 ΣΣΣΣ=76,9 ΣΣΣΣ=1.183,69 TB, ΣΣΣΣ TB=14,57 ΣΣΣΣ=72,85 ΣΣΣΣ=1.062,29 

        

 

2X = 15,38 

2
2S  = 0,1936 

2'
2S  = 0,242 

1X = 14,57 

           2
1S  = 0,1731 

2'
1S  = 0,2164 

4
95,0t  = 2,132 , miền bác bỏ Wα = (-∝, -2,132) 

tqs = -2,675 

-Như vậy  tqs ∈ Wα  , Khẳng ñịnh việc sử dụng Phụ gia nhiên liệu NANO là tiết kiệm nhiên 

liệu rõ ràng! & mức TKNL = 5,27 %. 
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         7. Kiểm ñịnh tham số THNL của xe tải 769D-C16 

 

769D-C16 Không NANO/có tải (X2) 769D-C16 Có NANO/có tải (X1) 

TT Xi niXi niX
2
i
 TT Xi niXi niX

2
i
 

1 22 22 484 1 20 20 400 

2 21 21 441 2 20 20 400 

3 20 20 400 3 19,5 19,5 380,25 

4 20 20 400 4 19 19 361 

5 21 21 441 5 20 20 400 

TB, ΣΣΣΣ TB=20,8 ΣΣΣΣ=104 ΣΣΣΣ=2.166 6 19,5 19,5 380,25 

    7 19,5 19,5 380,25 

    8 20 20 400 

    9 19 19 361 

    10 19,5 19,5 380.25 

    TB, ΣΣΣΣ TB=19,6 ΣΣΣΣ=196 ΣΣΣΣ=3.843 

 

2X = 20,8 

2
2S  = 0,56 

2'
2S  = 0,7 

1X = 19,6 

            2
1S  = 0,14 

            
2'
1S  = 0,155 

9
95,0t  = 1,833, miền bác bỏ Wα = (-∝, -1,833) 

tqs = -3,043 

-Như vậy  tqs ∈ Wα , Có nghĩa là  THNL trung bình khi sử dụng NANO của xe ñã giảm 

thực sự & mức TKNL = 5,77 %. 
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♣8. Kiểm ñịnh tham số THNL của xe tải 769D-C16 (có tải/ Bãi xúc phụ) 

769D-C16 Không NANO/cótải/bãixúcphụ(X2)                               769D-C16 Có NANO/có tải/bãi xúc phụ (X1) 

TT Xi niXi niX
2
i
 TT Xi niXi niX

2
i
 

1 18,3 18,3 334,89 1 17,3 17,3 299,29 

2 18,4 18,4 338,56 2 17,2 17,2 295,84 

TB, ΣΣΣΣ TB=18,35 ΣΣΣΣ=36,7 ΣΣΣΣ=673,45 TB, ΣΣΣΣ TB=17,25 ΣΣΣΣ=34,5 ΣΣΣΣ=595,13 

 

2X = 18,35 

2
2S  = 0,0025 

2'
2S  = 0,005 

1X = 17,25 

 2
1S  = 0,0025 

            2'
1S  = 0,005 

1
95,0t  = 6,314, miền bác bỏ Wα = (-∝, -6,314) 

tqs = -15,56 

-Như vậy  tqs ∈ Wα , Khẳng ñịnh tiêu hao nhiên liệu trung bình  của xe, khi sử dụng Phụ gia nhiên 

liệu  NANO rõ ràng ñã giảm thực sự, với mức TKNL = 5,99 %. Mặt khác ở ñây ta thấy, ñộ phân 

tán của ñại lượng NLTH rất nhỏ so với NLTH trung bình của cả 2 mẫu ñối chứng không NANO & 

có NANO: 2'
1S =

2'
2S   = 0,005,  do ñó ñây là phương án khảo nghiệm ñiều tra ñối chứng  ñáng tin 

cậy nhất, chính xác nhất & ñặc biệt dễ so sánh ñối chứng. Kết quả “ñịnh lượng” này, cùng với 

các luận giải “ñịnh tính” “tương ñồng cao nhất” ở trên, ñã tiếp tục khẳng ñịnh phương án khảo 

nghiệm công phu/ tạo Bãi xúc phụ, trong ñiều kiện tại khai trường Mỏ ở ñây, là một Phương án 

khảo nghiệm “chuẩn”, vì nó có ñộ chính xác cao nhất trong tất cả các mẫu khảo nghiệm của dự 

án  & với mức tiết kiệm nhiên liệu M% = 5,99%, nên cũng có thể coi ñây là Mức TKNL “chuẩn”, 

khi sử dụngNANO!  
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                ♦♦♦♦Bảng tổng hợp ước lượng & Kiểm ñịnh tham số ñặc trưng của ñại lượng 

ngẫu nhiên tiêu hao nhiên liệu, khi khảo nghiệm ñối chứng 

sử dụng phụ gia nhiên liệu NANO 

Khảo nghiệm Không NANO Có NANO 

Dòng xe, xe X   S'2 X   S'2 

Tỉ lệ tiết kiệm 

NL (%) 

1/ xe ủi  CAT/ D9R- U3 

          ( Không tải) 

     16,473 0,426 15,521 0,633 5,781 

2/ xe xúc R974- X3/cótải 74,70 5,18 70,73 1,382 5,310 

3/ xe xúc R974- X4/có tải 74,29 1,745 70,06 0,639 5,702 

4/ xe tải  CAT/ 769D- C14 

        ( Không tải) 

15,19 0,262 14,42 0,044 5,069 

5/ xe tải  CAT/ 769D- C14 

            (Có tải) 

19,85 0,236 18,80 0,151 5,290 

6/ xe tải  CAT/ 769D- C16 

            ( Không tải) 

15,38 0,242 14,57 0,216 5,267 

7/ xe tải  CAT/ 769D- C16 

            ( Có tải) 

20,80 0,700 19,60 0,155 5,769 

8/ xe tải  CAT/ 769D- C16 

   (• Có tải/• Bãi xúc phụ) 

18,35 0,005 

(min) 

17,25 0,005 

(min) 

5,995 

 

•••• Nhận xét thực hiện dự án khảo nghiệm: Thông qua ước lượng các tham số ñặc trưng & qua  

kiểm ñịnh giả thiết thống kê của tất cả các mẫu khảo nghiệm ñiều tra của dự án ở trên,  ta có nhận 

xét như sau: 

1/- Phương sai của các mẫu ñiều tra nhỏ, chứng tỏ các mẫu khảo nghiệm ñiều tra ñạt ñộ 

chính xác và ñộ tin cậy . ðạt ñược ñiều này là do các  khảo nghiệm  ñảm bảo thực hiện khách 

quan / chính xác & ñồng thời  ñạt ñược ñộ tương ñồng khá cao  khi khảo nghiệm chưa sử dụng 

NANO và khi khảo nghiệm sử dụng NANO… 

           2/- ðộ phân tán S nhỏ nhất (min), của toàn bộ các mẫu khảo nghiệm/ dự án (của ñại lượng 

nhiên liệu tiêu hao so với NLTH trung bình) Smin=0,005 &  ñạt ñược ñồng thời ở  cả 2 mẫu khảo 

nghiệm ñiều tra ñối chứng không NANO & có NANO, của khảo nghiệm ñối với Xe Tải  

CATERPILLAR  769D-C16 / có tải / tạo lập bãi xúc phụ, là một con số rất nhỏ.  Có ñược ñiều ñó 

là do phương án khảo nghiệm này có ñộ tương ñồng rất cao  về cung ñộ, về trọng tải , về thời gian 

chờ ñợi… và do ñó mức ñộ Tiết kiệm nhiên liệu ở ñây ñạt ñộ chính xác cao nhất, tin cậy nhất & 
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ñạt  5,99% khi sử dụng Phụ gia nhiên liệu NANO. Tương thích với mức ñộ tiết kiệm nhiên liệu = 

5,97%-6,44%, khi khảo nghiệm trong Phòng Thí nghiệm ðộng cơ ñốt trong- ðHBK Hà Nội. 

 • Có thể nói rằng, với 16 phương án khảo nghiệm của các Công ty Tập ñoàn Công nghiệp 

Than-Khoáng sản Việt Nam- TKV & của các Công ty Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt 

Nam- VICEM từ năm 2006 ñến nay, thì phương án khảo nghiệm tạo lập bãi xúc phụ … là  

phương án khảo nghiệm chuẩn, tối ưu, vừa ñảm bảo sản xuất ít bị ảnh hưởng nhất, vừa ñồng thời 

rất dễ so sánh ñối chứng, do ñảm bảo ñộ tương ñồng rất cao , khi khảo nghiệm chưa sử dụng 

NANO & khi khảo nghiệm có NANO, và do ñó mới có thể rút ra ñược con số trực tiếp & rõ ràng 

(không phải quy ñổi tương ñồng ñể so sánh ñối chứng)  về MứcTiết Kiệm Nhiên Liệu,  khi khảo 

nghiệm ñối chứng trên thực ñịa, ñặc biệt trong sản xuất biến ñộng liên tục về ñiểm bốc xúc, ñiểm 

dỡ tải, tải trọng, thời gian chờ… ở khai trường Mỏ! 

3/- Qua khảo nghiệm & kiểm ñịnh thống kê, khẳng ñịnh việc sử dụng Phụ gia nhiên liệu 

NANO chắc chắn làm giảm  tiêu hao nhiên liệu của tất cả các xe, và mức tiết kiệm nhiên liệu ñạt 

trên 5% cho tất cả các dòng xe gắn ñộng cơ Diesel, ñược ñối chứng với loại xe hiện ñại, như các 

xe khảo nghiệm của Xi măng Hoàng Mai, Xi măng Hải Phòng, Xi măng Bút Sơn… (có TURBO 

tăng áp+Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp 〈bơm cao áp – vòi phun ñiện tử- thủy lực〉+ ðiều khiển 

phun nhiên liệu tự ñộng bằng hệ thống ECM (Electric Control Modul) & có thể sử dụng phần 

mềm ñể chẩn ñoán sự cố, cập nhật các thông tin kỹ thuật ). 

• Theo cơ cấu các dòng xe khảo nghiệm, ta thấy Công ty Xi măng Hoàng Mai & Công ty Xi măng 

Hà Tiên 2 ñều thực hiện khảo nghiệm cho cả 3 dòng xe Uỉ +Xúc+Tải & ñây là 03 dòng xe chủ 

yếu trong sản xuất- khai thác Mỏ, mức ñộ tiết kiệm nhiên liệu bình quân ñạt tương ứng là: 5,52 % 

& 5,57%. ðiều này cho biết mức TKNL của các Công ty khai  khoáng- xây dựng giao thông,vv… 

vì có cơ cấu dòng xe chủ yếu tương tự , sẽ ñạt mức tiết kiệm  5,5% nhiên liệu, khi sử dụng Phụ gia 

nhiên liệu NANO.  
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11.3. kiÓm chøng møc ®é tiÕt kiÖm nhiªn liÖu, øng víi 

c¸c cÊp ®é t−¬ng ®ång kh¸c nhau, khi kh¶o nghiÖm 

ch−a nano vµ ®èi chøng khi kh¶o nghiÖm cã nano 

 

Theo c¸c sè liÖu ®−îc tæng hîp trong phÇn VI, Phô lôc (tõ trang 87 - 152). Ta lËp ®−îc 

b¶ng so s¸nh sau: 

   

TT Dßng xe 
 Tiªu hao nhiªn 
liÖu ch−a NANO 

Tiªu hao nhiªn liÖu  
cã NANO 

% TKNL theo ®¬n 
vÞ tÝnh 

  lÝt/h 
lÝt/chuyÕn 
& x Km 

lÝt/h 
lÝt/chuyÕn 
& x Km 

lÝt/h 
lÝt/chuyÕn 
& x Km 

Møc ®é 
t−¬ng ®ång 

§é chÝnh 
x¸c (®Þnh 
l−îng theo 
®é ph©n t¸n 

S) 

Ghi chó 

1 Xóc X3 74,700 6,73 70,733 6,32 5,31 6,09  Cã t¶i 

   (22,22 ch)  (22,41 ch)   

Kh¸ cao 

(XÐt theo 

BQ chuyÕn) 

  

2 Xóc X4 74,292 6,73 70,056 6,11 5,702 9,21  Cã t¶i 

   (22,25 ch)  (23,0 ch)   

ThÊp 

(XÐt theo 

BQ chuyÕn) 

  

3 T¶i C16 20,800 0,513 19,6 0,484 5,769 5,65  Cã t¶i 

   (9 ch)  (9 ch)   

Cao 
(XÐt theo 
chuyÕn, 

cung ®é, t¶i 
träng) 

  

4 T¶i C16 18,35 0,4077 17,25 0,383 5,99 5,98 S’21 = S’
2
2 = 

0,005 (MIN) 

Cã t¶i 

BYi phô 

 

   (10 ch&)  (10 ch&)    

Cao nhÊt 

(XÐt theo 

chuyÕn, 

cung ®é, t¶i 

träng) 

  

5 ñi U3 16,473  15,521  5,781 ←   Kh«ng t¶i 

6 T¶i C14 15,19  14,420  5,069 ←   Kh«ng t¶i 

7 T¶i C14 19,85  18,800  5,29 ←   Cã t¶i 

8 T¶i C16 15,38  14,57  5,267 ←   Kh«ng t¶i 

TB      5,523 6,041    

Qua b¶ng tæng hîp trªn ta thÊy: 

1. §óng nh− ph©n tÝch trong môc IV.1.6 ë trªn vÒ lùa chän ®¬n vÞ tÝnh cña suÊt tiªu hao 

nhiªn liÖu, nÕu nh− kh¶o nghiÖm ch−a NANO vµ kh¶o nghiÖm cã NANO ®−îc quy ®Þnh “cïng lµ 

mét” th× møc tiÕt kiÖm nhiªn liÖu sÏ kh«ng phô thuéc vµo ®¬n vÞ tÝnh cña suÊt tiªu hao nhiªn liÖu, 

ë ®©y lµ lÝt/h hoÆc lÝt/chuyÕn hoÆc lÝt/chuyÕn x Km… Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy hoµn toµn ®óng: 
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ë tr−êng hîp cã ®é t−¬ng ®ång cao nhÊt lµ kh¶o nghiÖm xe t¶i C16 – bYi phô, kÕt qu¶ TKNL theo 

lÝt/h b»ng møc kÕt qu¶ TKNL theo lÝt/chuyÕn vµ = 5,9%.  

2. §é t−¬ng ®ång thÊp nhÊt (theo b×nh qu©n sè chuyÕn) lµ ë kh¶o nghiÖm xe xóc X4, 

kh«ng t−¬ng ®ång víi sè chuyÕn xóc (b×nh qu©n 22,25 chuyÕn/2h cho kh¶o nghiÖm ch−a NANO 

vµ b×nh qu©n 23,0 chuyÕn/2h cho kh¶o nghiÖm cã NANO) nªn møc TKNL tÝnh theo lÝt/h vµ 

lÝt/chuyÕn kh¸c xa nhau, t−¬ng øng = 5,702% vµ 9,21%. Râ rµng c¸c møc TKNL theo ®¬n vÞ tÝnh 

kh¸c nhau, do ®é t−¬ng ®ång thÊp nªn ®Y chªnh lÖch nhau rÊt lín, do ®ã nÕu kh¶o nghiÖm kh«ng 

®¹t ®−îc ®é t−¬ng ®ång cao, th× sÏ ®¸nh gi¸ sai lÖch lín møc TKNL. 

3. Qua 2 so s¸nh c¬ b¶n ®ã, chóng ta cã thÓ kÕt luËn møc TKNL khi sö dông NANO kÕt 

qu¶ tin cËy nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt lµ con sè = 5,9%. Cßn nÕu lÊy theo møc TKNL trung b×nh tiªn 

tiÕn, theo kiÓu ®Þnh møc lao ®éng, th× con sè tiÕt kiÖm sÏ lµ:  (5,5% + 5,9%)/2 = 5,7%. 

 
 

       IV.2 Khảo nghiệm ñối chứng khí phát thải thực hiện dự án, khi sử dụng NANO: 

 

• Thử nghiệm ñối chứng khí thải khi sử dụng phụ gia NANO trong dự án này, nhằm bổ sung & 

làm rõ thêm mức ñộ giảm lượng khí phát thải của ñộng cơ khi sử dụng NANO, của 02 thử nghiệm 

trước ñây, do Trung tâm ðăng kiểm PTCGðB Quảng Ninh & Viện KH&CN Môi trường thực 

hiện vào các năm 2006/2007, với kết quả khả quan: Lượng khói giảm 3,7%, mức giảm lượng khí 

thải CO trung bình là 12,3% mg/m3 và Nox là 0,26% mg/m3. 

♣ Trên cơ sở mục tiêu thử nghiệm khí thải của Dự án, Phòng thí nghiệm ðộng cơ ñốt trong- Viện 

Cơ khí ðộng lực- ðại học Bách khoa Hà Nội, với Băng thử ñồng bộ & hiện ñại (Cộng hòa Aáo), 

ñã thực hiện khảo nghiệm ñối chứng khí thải, cụ thể tóm lược như sau: 

1/. Hệ thống thiết bị ño khí phát thải, gồm: 

→ Thiết bị phân tích khí thải:CEBII 

     (Phân tích khí CO, CO2, NO,NOx, HC) 

→ Thiết bị ño ñộ khói (FSN): SMOKE METER AVL415 

2/. ðộng cơ thử nghiệm: ðộng cơ diesel thí nghiệm, loại 1 xilanh AVL 5402 và là loại 

ñộng cơ tiêu chuẩn nên nó ñại diện cho ñược hầu hết các loại ñộng cơ Diesel hiện hành, nên ñược 

chọn ñể làm thực nghiệm ñối chứng khí thải. 

3/. Qua thực  nghiệm này ta thấy công suất xe ñược nâng lên, lấy bình quân của 5 ñiểm test  

tăng 1,45%. ðây là ñiều ñặc biệt quan trọng, nó sẽ cho phép tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn trong 

sản xuất tại khai trường mỏ vì xe cần có công suất lớn ñể vượt qua ñược các lực cản lớn trong 

ñiều kiện ñường tạm/ cấp phối tại khai trường mỏ. Thử nghiệm bổ sung,  với ñộng cơ thí nghiệm 

một xi lanh, cũng cho thấy với mức bình quân của 5 ñiểm test, giảm tiêu hao nhiên liệu 1,42%,  
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như vậy khẳng ñịnh chắc chắn sử dụng phụ gia NANO là tiết kiệm nhiên liệu. Ở ñây cần chú ý, 

mức giảm suất tiêu hao nhiên liệu trong phòng thí nghiệm chỉ của bình quân 5 ñiểm test là 1,45% 

chưa thể trùng khớp với mức tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng NANO trong thực tế sản xuất. ðể có 

ñược sự ñồng nhất giữa kết quả trong phòng thí nghiệm với kết quả thực hiện trong sản xuất, thử 

nghiệm trong phòng thí nghiệm phải xây dựng ñược quy trình vận hành ñộng cơ, theo ñúng như 

quy trình vận hành của xe chạy trong thực tế sản xuất, ñể thử nghiệm. Tương tự như quy trình xác 

ñịnh mức giảm khí thải ñộc hại của ñộng cơ tại các Trạm ñăng kiểm theo tiêu chuẩn EURO 2-3 tại 

các nước phát triển ñang thực hiện như hiện nay. 

 “Kết luận chung: Khi sử dụng nhiên liệu diesel pha phụ gia NANO, hầu hết các chỉ tiêu về 

công suất, suất tiêu hao nhiên liệu và phát thải ñược cải thiện, mức ñộ cải thiện thể hiện rõ nhất ở 

các chế ñộ tốc ñộ 1400 vòng/phút và 1600 vòng /phút. ở các tốc ñộ này công suất của ñộng cơ 

tăng tương ứng 2,29% và 3,27%, suất tiêu hao nhiên liệu giảm 2,24% và 3,17%. Hàm lượng CO 

giảm 7,49% và 12,23%, ñộ khói của khí xả giảm 6,5% và 2,14%.Tuy nhiên cũng có sự tăng hàm 

lượng HC và hàm lượng CO ở tốc ñộ 1000 vòng/ phút và 1200 vòng/ phút.”.  

→ Chi tiết cụ thể ñược trình bày trong bản báo cáo của Phòng thí nghiệm ðộng cơ ñốt 

trong- Viện Cơ khí ðộng lực- ðại học Bách khoa Hà Nội sau ñây: 
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                  V. ðỀ XUẤT ỨNG DỤNG/ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI 

(Tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng, giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản 

phẩm hàng hóa, giảm nhập khẩu, bảo vệ môi trường...) 

        

V.1. ðối với Công ty Xi măng Hoàng Mai 

a. ðánh giá hiệu quả kinh tế: 

Năm 2008: Lượng Diesel tiêu thụ toàn Công ty là : 1.124.687 lít  

Năm 2009: Lượng Diesel tiêu thụ toàn Công ty là : 1.110.489 lít 

Với sản lượng năm 2010 là:1,340,000  tấn Clinke   

Dự kiến năm 2010 lượng diesel tiêu thụ  là: 981.958,00 lít. 

- Giá diesel khi lập báo cáo dự án là: 13.355 ñ/lit. 

- Lượng diesel tiết kiệm ñược sau khi pha phụ gia Nano là 5,523 % tương ñương :  

   5,523 % x  981.958,00 lít    = 54.233,5 lít. 

- Số lượng phụ gia sử dụng là:   981.958,00 lít / 8000 = 123 lít. 

- ðơn giá phụ gia là: 1.575.000 ñ/kg = 1.445.000 ñ/lít ( bao gồm cả phí vận chuyển). 

�Chi phí phụ gia là:   123 lít x 1.445.000 ñ/lít = 177.366.000 ñ 

� Hiệu quả ước tính, khi áp dụng trên tất cả các thiết bị cơ giới sử dụng nhiên liệu của toàn Công 

ty là: (54.233,5 lít x 13.355 ñ/lít) – ( 123 lít x 1.445.000 ñ/lít) = 546. 553. 393 ñ.  

b. ðánh giá sơ bộ mức ñộ giảm thiểu khí thải và khói bụi ảnh hưởng ñến môi trường và tuổi 

thọ ñộng cơ: Do thời gian khảo nghiệm còn ít ( so với tuổi thọ ñộng cơ), chỉ thử nghiệm trong thời 

gian 3 tháng, nên việc ñánh giá tác ñộng của phụ gia nhiên liệu Nano ñến tuổi thọ ñộng cơ còn 

thiếu cơ sở dữ liệu ñể kết luận.Tuy nhiên, theo quan sát tại hiện trường trong quá trình khảo 

nghiệm, nhóm thực hiện dự án nhận thấy lượng khói thải ra môi trường của các thiết bị giảm ñi 

ñáng kể. ðộng cơ diesel hoạt ñộng ổn ñịnh, ñộ ồn giảm và chưa gặp sự cố nào từ khi pha phụ gia 

ñến nay.Theo khuyến cáo ban ñầu của nhà cung cấp thì khoảng 1 tuần ñầu tiên từ khi bắt ñầu pha 

phụ gia Nano, do tác dụng làm sạch hệ thống nhiên liệu nên có thể gây nên sự cố tắc lọc. Nhưng 

vì nhiên liệu và các hệ thống nhiên liệu trên các thiết bị cơ giới tương ñối sạch nên sự cố này chỉ 

xảy ra một số ít không ảnh hưởng gì ñến quá trình khảo nghiệm. 

c. ðánh giá tác ñộng ảnh hưởng ñến công tác tổ chức và triển khai sản xuất khi pha phụ gia 

vào nhiên liệu: Việc pha phụ gia vào nhiên liệu tương ñối ñơn giản, không ảnh hưởng gì ñến công 

tác tổ chức sản xuất của các ñơn vị: chỉ việc ñổ phụ gia NANO vào thùng dầu trên xe tẹc với tỷ lệ 

1kg Phụ gia pha với 8000 kg nhiên liệu Diesel. Công ñoạn này cần giám sát tương ñối kỹ, ñể ñảm 

bảo ñược tỷ lệ yêu cầu do lượng nhiên liệu thay ñổi theo số lượng nhập hàng ngày. Khi cấp nhiên 

liệu: Các ñơn vị căn cứ vào dự kiến ñể viết phiếu ứng ñầu tháng, ñến cuối tháng sẽ trả phiếu theo 
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số lượng nhiên liệu tiêu thụ thực tế và lượng phụ gia tương ứng theo tỷ lệ. Do khối lượng phụ gia 

sử dụng trong năm không nhiều, nhà cung cấp có thể giao hàng tận Công ty rất thuận lợi. 

     • Triển khai ứng dụng ñại trà ñối với công ty XMHM:  Theo kết quả của “ñề án khảo nghiệm” 

của nội bộ công ty trước ñây & tiếp tục ñược bổ sung hoàn chỉnh, ñể thực hiện lồng ghép thống 

nhất thành “dự án khảo nghiệm theo chương trình mục tiêu quốc gia” này, như ñã cho thấy: Việc 

sử dụng Phụ gia nhiên liệu NANO ñã tiết kiệm ñược một phần  nhiên liệu tiêu hao, giảm giá thành 

sản xuất; Giảm lượng khói, khí thải ñộc hại ra môi trường, do quá trình cháy triệt ñể nhiên liệu; 

Giảm tiếng ồn và tăng tuổi thọ ñộng cơ, do giảm sự bám dính muội than trong buồng ñốt. Và với 

những hiệu quả thiết thực mà chất phụ gia nhiên liệu NANO mang lại như ñã nêu trong báo cáo, 

Giám ñốc Công ty XMHM ñã cho phép triển khai thực hiện pha phụ gia NANO vào nhiên liệu 

Diesel, ñể áp dụng rộng rãi trên tất cả các thiết bị cơ giới trong toàn công ty. 

      • Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) ñã có văn bản số:1474/ XMVN-KT.., 

Quyết ñịnh ứng dụng Phụ gia nhiên liệu NANO trong toàn Tổng công ty. 

 

V.2. ðối với Việt Nam 

     1.Tiết kiệm chi phí hàng năm:  

→ ðiểm hòa vốn: Dự kiến mức tiết kiệm nhiên liệu bình quân khi sử dụng phụ gia NANO là 5,5 

% (theo kết quả dự án), ñiểm hòa vốn =1,35% (ứng với giá dầu Diesel tại thời ñiểm lập báo cáo 

kết quả dự án = 13.355ñ/ lít) ⇒ lấy tròn = 2 % (ứng với giá dầu Diesel 0,05%S = 9.000ñồng/ lít 

và giá Phụ gia hiện tại =1.575.000ñ/kg ≈ 1.445.000ñồng/lít), ⇒ thì Mức Tiết kiệm chi phí ít nhất 

(min) = 3,5 %. 

→  Tính toán cho 01 lít : Cứ 01 Lít Diesel, mua phụ gia NANO,  thêm: 180,625 ñồng;  

Khi sử dụng Phụ gia nhiên liệu NANO, sẽ Tiết kiệm chi phí ít nhất/ min (ñã trừ tiền mua Phụ gia 

NANO) = 467,425 ñồng/ lít Diesel sử dụng. 

         • Năm 2008/ 2009 Việt Nam sử dụng khoảng 8 triệu tấn Diesel, lấy mức tiết kiệm chi phí ít nhất 

(min) = 3,5 %  ⇒ khi sử dụng Phụ gia nhiên liệu NANO, sẽ tiết kiệm cho nền kinh tế quốc dân khoảng 

3.700 tỷ ñồng mỗi năm. 

2. Tỷ lệ tiết kiệm nhiên liệu 5,5%, cũng ñồng nghĩa với việc giảm 5,5% (≈ 440.000 tấn 

Diesel) lượng nhập khẩu xăng dầu, tiết kiệm ngoại tệ nhập khẩu, kho tàng, bảo quản cho ñất nước 

(≈ 691.000 USD/ năm). Cũng ñồng nghĩa với việc giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh cho 

sản phẩm hàng hóa Việt Nam.  

3.Thử nghiệm ñối chứng khí thải của 03 cơ quan: Trung tâm ðăng kiểm Phương tiện cơ giới 

ñường bộ Quảng Ninh (xe Nga KAMAZ), Viện KH&CN Môi trường (xe Mỹ CAT773E), Viện Cơ khí 
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ðộng lực- ðại học Bách khoa Hà Nội (ñộng cơ 1 xilanh/p.TN), tất cả ñều khẳng ñịnh khi sử dụng Phụ 

gia NANO, nồng ñộ khí thải ñộc hại ñã ñược cải thiện ñáng kể. Mặt khác theo công thức tính toán lượng 

giảm phát thải của Viện KH&CN Môi trường, thì với việc giảm lượng tiêu hao nhiên liệu hóa thạch, 

cộng với khả năng giảm nồng ñộ khí thải ñộc hại, nên việc sử dụng NANO sẽ giảm thiểu ñược 2 lần, 

lượng lớn khí phát thải gây ô nhiễm môi trường. 

4. Về ñộ bền ñộng cơ: Với thời gian kiểm chứng dài từ năm 2006 ñến nay, tại 17 ñơn vị/ 

công ty, có trên 300 xe gắn ñộng cơ Diesel của nhiều hãng/ chủng loại, từ loại bình thường ñến 

loại hiện ñại tham gia, với gần 12.500 Tấn Diesel ñược pha trộn phụ gia NANO ñể khảo nghiệm 

& sử dụng ñại trà, xe sử dụng NANO loại ít nhất là 01 tháng, & có hàng loạt xe sử dụng NANO 

ñến nay ñã trên 2,5 năm, như các xe của các Công ty XM Hoàng Thạch, XM Hà Tiên 2, ñồng thời 

“Khi tiến hành bảo dưỡng (sau khi ñã sử dụng NANO) ñã kiểm tra ñộng cơ, tất cả ñều không thấy 

các hiện tượng khác thường nào xảy ra”. Ngược lại ñộng cơ còn chạy “Khỏe hơn & êm hơn”; 

“Thiết bị hoạt ñộng ổn ñịnh, giảm ñộ ồn ñộng cơ”; “ðộng cơ Diesel hoạt ñộng ổn ñịnh, ñộ ồn 

giảm”; “Dựa trên các tài liệu tham khảo và qua ñánh giá thực tế của các công nhân lái xe tại hiện 

trường lâu năm, chúng tôi có thể khẳng ñịnh: Nhiên liệu có pha phụ gia NANO không làm ảnh 

hưởng ñến tuổi thọ ñộng cơ, ñồng thời còn giảm thiểu ñược khí xả gây tác hại ñến môi trường và 

sức khoẻ con người”, ñó là các ñánh giá kết quả khảo nghiệm, của các công ty Xi măng:Hoàng 

Thạch, Hà Tiên 2, Hoàng Mai/ Dự án chương trình mục tiêu quốc gia. 

5. Về khả năng ảnh hưởng ñến công tác tổ chức, quản lý và triển khai sản xuất thường 

ngày của công ty: Các công ty sử dụng ñại trà NANO ñã có báo cáo ñánh giá: 

•“Việc pha chế ñơn giản dễ dàng, các ñơn vị kho tàng, phân xưởng có thể tự tổ chức thực hiện 

ñược theo tài liệu hướng dẫn của nhà cung cấp. 

• Phụ gia nhiên liệu NANO không thuộc diện hoá chất ñộc hại, nguy hiểm, ñược ñóng gói bằng 

những can nhỏ, nên dễ dàng vận chuyển, bảo quản, lưu trữ trong kho mà không gây nguy hiểm 

cho con người và môi trường”. 

♦♦♦♦V.3. Kết luận &  Kiến nghị: 
 

 Như báo cáo ñã trình bày, dự án theo chương trình mục tiêu quốc gia, ñã thực hiện ñược toàn bộ 

các mục tiêu ñề ra, theo ñúng nguyên tắc: khoa học-chính xác & khách quan, do ñó ñề nghị Bộ 

cho nghiệm thu chính thức dự án. ðặc biệt, như phần hiệu quả kinh tế- xã hội ñược trình bày ở 

trên, ñã cho thấy lợi ích của chất Phụ gia NANO là rõ ràng, ñáng kể! Do ñó chúng tôi kiến nghị: 

ðưa ứng dụng trên diện rộng chất Phụ gia NANO tại Việt Nam, ñặc biệt trước hết ñối với các ñơn 

vị “Năng lượng trọng ñiểm”, ñồng thời cho xúc tiến phối hợp xây dựng “quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia” về Phụ gia nhiên liệu NANO, ñể có thể pha trộn trực tiếp phụ gia trong các cơ sở chế biến 
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xăng dầu, nhằm góp một phần nhỏ thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả”. Mặt khác, ñáp ứng "Chiến lược sản xuất sạch hơn" trong công 

nghiệp ñến năm 2020, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhiên liệu,... giảm 

thiểu phát thải và hạn chế gia tăng ô nhiễm, ñảm bảo phát triển bền vững mà Thủ tướng Chính 

phủ ñã quyết ñịnh.,. 

 

Ngày      tháng 05 năm 2010  Ngày      tháng 05 năm 2010 

Chủ nhiệm ñề tài/ dự án  Cơ quan chủ trì ñề tài/ dự án 

(Họ tên, chữ ký) 
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VI. Phô lôc: C¸c quyÕt ®Þnh, c¸c sè liÖu thèng kª kh¶o s¸t 
 kh¶o nghiÖm/ phiÕu, b¶ng, biÓu thùc hiÖn dù ¸n 
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VII. DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU KHẢO NGHIỆM 

 

1. Bộ tài liệu kỹ thuật về Phụ gia nhiên liệu NANO- tiếng Trung (8 tập) 

2. Explan NANO (Công ty KH&TM PKUBOYA - ðại học Bắc Kinh). 

3. The Merck Index. 

4. Technical Features and Performances of NANO Fuel Additive. 

5. Giới thiệu tóm tắt Phụ gia nhiên liệu NANO (tiếng Trung). 

6. Tiêu chuẩn chất tiết kiệm dầu công nghệ NANO: Q/PGBDB 002-2004; Q/PGBDB 004 

- 2004; Q/PGBDB 002-2007. 

7. Thông báo kết quả phân tích, phân hoại hàng hóa, số 764/PTPLMB-NV ngày 12/5/2008 

của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Miền Bắc - TCHQ về chất Phụ 

gia nhiên liệu NANO. 

8. Báo cáo tóm lược quá trình nghiên cứu khảo nghiệm - kiểm chứng của Công ty SAV / tháng 12 

năm 2006, tại hội thảo ngày 29/03/2007 Thành phố Hạ Long.  

9. Tạp chí Thông tin KHCN Mỏ số 3/2007 (Viện KHCN Mỏ). Bài viết về chất Phụ gia 

nhiên liệu NANO và Các kết quả khảo nghiệm tại Công ty Than Hà Tu và Công ty Vật tư vận tải 

xếp dỡ - TKV. 

10. Tạp chí Thế giới mới số 563. 

11. Tạp chí Thông tin KHKT, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, số 4-2008. 

Bài viết về Công nghệ NANO và Phụ gia nhiên liệu NANO/ Các kết quả khảo nghiệm tại Việt 

Nam. 

12. Kết luận của Phó Tổng Giám ñốc Tập ñoàn TKV tại Hội thảo về Phụ gia nhiên liệu 

NANO và Báo cáo kết quả khảo nghiệm ñạt ñược tại 02 công ty của Tập ñoàn, tháng 3/2007 

Thành phố Hạ Long. 

13. Báo cáo kết quả khảo nghiệm sử dụng... tại Công ty Than Cọc 6 của Viện KHCN Mỏ, 

Hà Nội 9/2007. 

14. Biên bản họp Hội ñồng khoa học- Viện KHCN Mỏ, thông qua báo cáo tổng kết khảo 

nghiệm, số 28/BB-HðKH, 24/9/2007. 

          15. Phiếu xác nhận thử nghiệm giảm thiểu khí thải... của Trung tâm ðăng kiểm Phương tiện 

Cơ giới ñường bộ- Quảng Ninh ngày 28/12/2006.  

            16. Báo cáo kết quả ño khí thải khi ñối chứng sử dụng Phụ gia NANO của Viện KH&CN 

Môi trường, ðại học Bách khoa Hà Nội, tháng 6/2007. 

           17. Phụ lục báo cáo khảo nghiệm tại Công ty Than Mạo Khê của Viện KHCN Mỏ, Hà Nội 

2009. 

18. Công văn tháng 2/2009 của Công ty Than Cọc 6 "v/v: Kết quả thử nghiệm phụ gia 
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nhiên liệu NANO" 

19. Công văn số 02513/BC-Cð ngày 16/12/2008 của Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc 

"v/v: Báo cáo sử dụng công nghệ NANO trong công tác tiết kiệm nhiên liệu". 

20. Công văn số 00520/CV-VT ngày 21/1/2009 ñánh giá kết quả thực hiện, "v/v: Sử dụng 

nhiên liệu có pha phụ gia NANO" của Công ty Than Hà Lầm 

21. Báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu... về sử dụng năng lượng... ngày 20/4/2009 

của Ban KHCN&CLPT - TKV. 

22. Báo cáo chuyên ñề khảo nghiệm chất Phụ gia nhiên liệu NANO...  của Công ty Xi 

măng Hoàng Thạch, tháng 1/2008. 

23. Báo cáo kết quả ñề tài khảo nghiệm chất Phụ gia nhiên liệu NANO... của Công ty Xi 

măng Hoàng Thạch, tháng 12/2008. 

24. Biên bản họp Hội ñồng KHKT của Công ty Xi măng Hoàng Thạch, ñánh giá và xét 

duyệt ñề tài khảo nghiệm chất Phụ gia nhiên liệu NANO, ngày 18/12/2008. 

25. Báo cáo kết quả thử nghiệm chất Phụ gia... của Công ty Xi măng Hà Tiên 2, tháng 

6/2009. 

26. Biên bản ñánh giá kết quả thử nghiệm phụ gia NANO, ngày 07/01/2010 của công ty Xi 

măng Bút Sơn. 

27. Thông báo kết quả khảo nghiệm của Phân xưởng Mỏ- Công ty Xi măng Hải Phòng, 

ngày 24/11/2009. 

28. Báo cáo kết quả thử nghiệm TKNL Phụ gia nhiên liệu NANO của Phòng thí nghiệm 

ðộng cơ ñốt trong - ðại học Bách khoa Hà Nội, tháng 7/2008. 

29. Quyết ñịnh về các giải pháp chủ yếu chỉ ñạo, ñiều hành... của Tổng Giám ñốc Tập 

ñoàn các công ty TKV năm 2009, số 3068/Qð-KH ngày 18/12/2008, trong ñó có giải pháp về sử 

dụng chất Phụ gia nhiên liệu NANO ñể tiết kiệm chi phí. 

30. Công văn số 1554/XMVN - KT ngày 08/12/2008 của Tổng Công ty Công nghiệp Xi 

măng Việt Nam "v/v: ứng dụng Phụ gia NANO ñể tiết kiệm nhiên liệu" & Công văn số 

1474/XMVN - KT ngày 24/9/2009 của Tổng Giám ñốc TCT CN XM VN "Về việc ứng dụng Phụ 

gia NANO ñể tiết kiệm nhiên liệu trong toàn bộ các ñơn vị thành viên của Tổng công ty Xi măng 

Việt Nam, bắt ñầu từ năm 2010 theo hướng giảm tối thiểu 3% so với ðM cũ). 

31. Công văn số: 2306/VDKVN - KHQLKH ngày 01/12/2008 V/v: Sử dụng phụ gia nhiên 

liệu NANO, của Viện Dầu khí Việt Nam gửi Tập ñoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. 

32. Báo Công nghiệp Việt Nam, số 14 ngày 4-10/4/2007, Bài: "Có thể tiết kiệm hàng tỷ 

ñồng mỗi năm nếu sử dụng Phụ gia nhiên liệu NANO".Tác giả: PV. Hải Ngọc. 

33. Báo Khoa học và Phát triển, số 14 ngày 5-11/4/2007 Bài: "Có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ 

ñồng khi sử dụng Phụ gia ứng dụng công nghệ NANO". Tác giả: PV. Tuấn Long. 

           34. Báo Nhân Dân, số 19258 ngày 12/5/2008, Bài: "Giải pháp hàng ñầu là tiết kiệm chi phí"... 

"Sử dụng Phụ gia NANO trong Diesel ñể tiết kiệm nhiên liệu". Tác giả: ðoàn Văn Kiển - Chủ tịch 

TKV. 
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VIII. MỘT SỐ THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHẤT PHỤ GIA NHIÊN LIỆU NANO 
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IX. QUYẾT ðỊNH SỬ DỤNG PHỤ GIA NHIÊN LIỆU NANO CỦA TỔNG CÔNG TY 

CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM (VICEM) VÀ MỘT SỐ HỢP ðỒNG CUNG ỨNG 

SỬ DỤNG PHỤ GIA NANO. 

 
 

 
 

 

 
 
 


