
Đổ Xăng Thế Nào Cho Hợp Lý 
 
Nhiều người đi xe không biết nên đổ xăng nào là hợp lý. Nên làm 
như sau:  

1. cây xăng nào gần nhà, tiện đường thì đổ. 
2. cây xăng nào rẻ thì đổ cây xăng đó. 
3. xăng 91 mắc hơn xăng 87 nhưng tốt cho xe hơn. 

  
Khái niệm “xăng xịn, xăng dỏm” tức là xăng 87, 89, 91.  
 

Rất nhiều người lầm tưởng rằng những con số này nói lên “độ tốt” của xăng. 
“Premium” thì phải tốt hơn “regular” rồi! Họ nghĩ là chỉ số càng cao, xăng càng tạo 
nhiều năng lượng hơn, xe chạy sẽ “ngon” hơn và tiết kiệm xăng.  
  
Có nhiều người nghĩ thường đổ xăng 89 vì thương xe, hết tiền thì đổ xăng 87, và thỉnh 
thoảng ráng đổ xăng 91, để máy xe có dịp được “đã” tựa như lâu lâu phải đi ăn phở 
thay cho cơm vậy! Thực ra, đây là một sai lầm, vì thiếu hiểu biết. 87, 89, 91 là những 
chỉ số octane của xăng những chỉ số này nói lên tính chống kích nổ của xăng. Xăng có 
độ octane cao thì khả năng tự bốc cháy do bị nén trong buồng nổ, chỉ số càng thấp, 
càng khó tự kích nổ khi bugi đánh lửa. Mhư vẫy octane cao thì xăng có hiệu suất 
cao. Đáng lưu ý là hầu hết các loại xe bình thường được thiết kế để sử dụng xăng 87.  
 

Tỉ số nén của động cơ. 
  
Một số xe cao cấp như Mercedes, BMW, Lexus, Acura... được thiết kế có tỉ số nén của động cơ cao, cho nên 
yêu cầu sử dụng xăng có độ octane cao. Điều này có ghi rõ trong sổ tay vận hành của xe.  
  
Những trường hợp khác, việc sử dụng xăng octane cao không có lợi ích gì cho xe tức là mình trả tiền nhiều 
hơn mà không lợi ích gì. Giới chuyên môn khuyên không nên đổ xăng octane cao khi không cần thiết 
 
Thương hiệu xăng.  
 

Có phải xăng Shell, Exxon Mobil tốt hơn nên giá mắc hơn xăng Arco? 
Câu trả lời là quả xăng có khác nhau về phẩm chất. Xăng tốt thì sẽ đốt 
cháy hoàn toàn, không tạo cặn bám lại trong máy xe. Do đó số miles 
per gallon cao hơn, máy bền hơn, bộ lọc khí thải dùng được lâu hơn, ít 
ô nhiễm môi trường hơn... 
  
Một số các nhà chế tạo xe hơi hàng đầu là BMW, Mercedes Benz, 
Honda, Toyota, General Motors, Volkswagen dùng một tiêu chuẩn gọi 
là “Top Tier Detergent Gasoline” tức là xăng có chất làm sạch cặn bã 
cao. Những loại xăng chứa một lượng các chất phụ trợ làm sạch trong 

xăng cao hơn tiêu chuẩn EPA đưa ra, loại xăng này giúp động cơ sạch, vận hành tốt hơn... Các loại xăng này 
không có chứa các chất phụ trợ có nguồn gốc kim loại, có thể làm hại đến bộ phận lọc khói của xe, và tạo ô 
nhiễm môi trường.  
 
Trong danh sách 2015 của Top Tier Detergent Gasoline (http://www.toptiergas.com/retailers/), có 30 nhà bán 
lẻ xăng dầu đạt tiêu chuẩn, bao gồm: 76, Aloha Petroleum, ARCO, Beacon, BP, Chevron, Conoco, Costco 
Wholesale, CountryMark, Diamond Shamrock, Entec Stations, Express Convenience 
Centers, Exxon, Hawaii Fueling Network (HFN), Holiday Stationstores, Kwik Trip / Kwik 
Star, MFA Oil Co., Mobil, Ohana Fuels, Phillips 66, Shell, Valero... Nhìn vào danh sách này, 
giới lái xe thở phào nhẹ nhõm vì không phải chỉ những cây xăng giá cao mới đạt tiêu chuẩn 
này. Thí dụ như ở miền Nam Cali, Arco là một cây xăng thuộc loại rẻ, nhưng vẫn có trong 
danh sách. Cả Costco Wholesale nữa.  
 
Nhiều khi người lái xe còn dùng thêm nhiều thứ khác để bảo vệ động cơ xe mình. Họ mua 
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thêm những bình chất phụ làm sạch động cơ (fuel additive & cleaner), giá chỉ có vài đồng, bán khắp các cửa 
hàng auto service.  Mỗi lần thay nhớt xe thì đổ chung với một bình xăng đầy. Không bao nhiêu tiền nhưng làm 
người lái xe yên tâm hơn. 
 
Kết Luận: 
Nói tóm lại, không nhất thiết là “tiền nào, xăng đó.” Không đổ xăng 91 khi không cần thiết và cũng không nhất 
thiết phải chọn cây xăng mắc tiền để đổ xăng. Hãy để dành tiền và thời gian để chăm sóc xe bằng những cách 
khác hợp lý hơn. 


