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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: GẦM Ô TÔ 1 

Mã mô đun: MĐ2103614 

Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 57 giờ; Kiểm 

tra: 3 giờ) 

Đơn vị quản lý mô-đun: Khoa Công Nghệ Ô Tô 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun chuyên ngành, học kì II tính theo toàn khóa học 

- Tính chất: Mô đun bắt buộc trong chương trình. 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Kiến thức: 

+ Nhận diện và đọc được ký hiệu và đọc chính xác sơ đồ mạch điện. 

+ Nhận dạng các phần tử trong hệ thống nguồn điện.Nguyên lý hoạt động của hệ thống 

nguồn điện. 

+ Nhận dạng các phần tử trong hệ thống thông tin. Nguyên lý hoạt động của hệ thống 

thông tin. 

+ Nhận dạng các phần tử trong hệ thống chiếu sáng tín hiệu. Nguyên lý hoạt động của 

hệ thống chiếu sáng tín hiệu. 

+ Nhận dạng các phần tử trong hệ thống gạt nước và rửa kính. Nguyên lý hoạt động 

của hệ thống gạt nước và rửa kính. 

+ Nhận dạng các phần tử trong hệ thống khóa cửa và nâng hạ kính. Nguyên lý hoạt 

động của hệ thống khóa cửa và nâng hạ kính. 

+ Nhận dạng các phần tử trong hệ thống điều khiển gương chiếu hậu. Nguyên lý hoạt 

động của hệ thống điều khiển gương chiếu hậu. 

- Kỹ năng: 

 Sử dụng được các dụng cụ và thiết bị điện đúng yêu cầu kỹ thuật. 

 Bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế được các phần tử trong hệ thống nguồn điện. 

 Sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế được các phần tử trong hệ thống thông tin. 



 

   

 Sửa chữa và bảo dưỡng, thay thế được các phần tử trong hệ thống chiếu sáng tín 

hiệu. 

 Sửa chữa và bảo dưỡng, thay thế được các phần tử trong hệ thống gạt nước và rửa 

kính. 

 Sửa chữa và bảo dưỡng, thay thế được các phần tử trong hệ thống khóa cửa và nâng 

hạ kính. 

 Sửa chữa và bảo dưỡng, thay thế được các phần tử trong hệ thống điều khiển gương 

chiếu hậu. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: khả năng tự học, tìm tòi và yêu thích nghề nghiệp 

của bản thân. 
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Bài 1 : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC 

Nội dung chính: 

1. CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN 

Ô TÔ. 

a. Công dụng 

Hệ thống truyền lực trên ôtô bao gồm tập hợp các cơ cấu, các cụm nối từ động 

cơ đến bánh xe chủ động có công dụng:  

+ Truyền, biến đổi mômen quay và số vòng quay từ động cơ đến bánh xe chủ 

động đảm bảo phù hợp giữa chế độ làm việc của động cơ với mômen cản sinh ra trong 

quá trình ô tô chuyển động. 

+ Cắt đường truyền mômen trong thời gian dài khi động cơ vẫn hoạt động 

+ Đổi chiều chuyển động ô tô. 

b. Phân loại  

FF (động cơ đặt trước cầu trước chủ động) 

FR (động cơ đặt trước cầu sau chủ động) 
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Hình 1.1 
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Hình 1.2 

2. BỐ TRÍ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC: 

Đánh gía độ phức tạp của hệ thống truyền lực thường phải dựa vào công thức 

bánh xe axb. Sau đây là một vài sơ đồ bố trí. 



Bài 1 : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                          4 

 

a. Sơ đồ 4x2: ( cầu sau chủ động, động cơ đặt trước )  

Được sử dụng nhiều ở xe tải cỡ nhỏ. 

 

 

 

 

Hình 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4 

 

b. Sơ đồ 4x2 :( cầu sau chủ động, động cơ đặt sau ) 

 

 

 

 

 

Hình 1.5 

 

 

Caàu xe 

Caùc ñaêng 

Caàu tröôùc 

Ñoäng cô 

Hoäp soá Ly hôïp 

Caàu sau 

Cầu trước Cầu sau 

Hộp số 

Ly hợp 

Cầu xe 

Động cơ 
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Bố trí gọn, không dùng truyền lực cardan, toàn bộ động cơ - hộp số - cầu sau 

chủ động liên kết thành một khối. Dùng xe du lịch VW1200 của CHDC Đức  

c. Sơ đồ 4x2 :( cầu trước chủ động, động cơ đặt trước ) 

 

 

 

 

 

Hình 1.6 

Cách bố trí gọn hơn vì động cơ nằm ngang.  

 

 

 

 

 

 

Hình 1.7 

 

d. Sơ đồ 4x4  

 

 

 

 

 

 

Hình 1.8 

Caàu xe 

Cầu trước 

Hộp số 

Động cơ 

Ly hợp 

Caàu sau 

 

Hộp số phân phối 

Các đăng 

Cầu trước 

Cầu xe 

Ly hợp 

Hộp số 

Cầu sau 
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Hình 1.9 

Được dùng trên xe hai cầu chủ động như: GAZ-63, GAZ-66. Đặc điểm của sơ 

đồ này là có bộ vi sai giữa hai cầu và bộ khóa vi sai khi cần thiết. Toàn bộ cơ cấu này 

xếp gọn một góc trong hộp phân phối. 

e. Sơ đồ 6x4: 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.10 

 

Được dùng trên xe tải KAMAZ-5320 của Liên Xô, đặc điểm của sơ đồ này là 

không dùng hộp phân phối mà dùng một cơ cấu vị sai giữa 2 cầu. 

 

 
Caùc ñaêng 

Caàu tröôùc 

Ñoäng cô 

Ly hôïp 

Hoäp soá 

Caàu xe 

Caàu giöõa Caàu sau 
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f. Sơ đồ 6x6: 

 

  

 

 

 

Hình 1.11 

Dùng trên xe tải URAL-375, ở sơ đồ này trong hộp phân phối có cơ cấu kiểu hệ 

bánh răng trụ nhằm chia công suất ra cầu trước, cầu giữa, cầu sau. Giữa cầu sau và cầu 

giữa lại sử dụng vi sai kiểu bánh răng nón. 

 

Ly hợ p 

Hộ p số  phân phô 
 

Cầ u trướ c Caàu giöõa Caàu sau 

Độ ng cơ  
Hộ p số  
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Bài 2 : BỘ LY HỢP ÔTÔ 

Nội dung chính: 

Ly hợp được đặt giữa động cơ và hộp số. Có nhiệm vụ nối và ngắt công suất 

động cơ thông qua bàn đạp ly hợp làm cho bánh xe chủ động quay (nối) hoặc động cơ 

quay tự do không truyền công suất đến bánh xe (ngắt). Mặc dù có nhiều kiểu ly hợp 

nhưng tất cả đều làm việc trên nguyên tắc giống nhau. Phần này chủ yếu giới thiệu về 

ly hợp ma sát loại một đĩa còn ly hợp thủy lực (biến mô thủy lực) sẽ được đề cập trong 

chương hộp số tự động. 

 

Hình 2.1 

1. CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI, YÊU CẦU : 

1.1 Công dụng : 

Nối động cơ với hệ thống truyền lực một cach em dịu va ngắt truyền động đến 

hộp số một cach nhanh chong, dứt khoat trong những trường hợp cần thiết (khi chuyển 

số, khi phanh). 

Khi chịu tải qua lớn ly hợp đong vai tro như một cơ cấu an toan nhằm tranh qua 

tải cho hệ thống truyền lực va động cơ. 

1.2 Phân loại : 
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* Phân loại ly hợp dựa theo cách truyền mômen từ trục động cơ đến trục sơ cấp 

hộp số, được chia thành các loại : 

 Ly hợp ma sát : momen truyền nhờ các bề mặt ma sát. 

 Ly hợp thủy lực : momen truyền nhờ chất lỏng. 

 Ly hợp điện từ : momen truyền nhờ tác dụng từ trường nam châm điện  

 Ly hợp liên hợp : momen truyền nhờ  các loại liên kết trên. 

* Tùy theo hình dạng và số lượng của đĩa ma sát mà chia ra các loại: 

 Ly hợp loại đĩa bao gồm một đĩa hay nhiều đĩa ma sát. 

 Ly hợp hình nón. 

 Ly hợp hình trống. 

 Ly hợp hình côn. 

* Theo phương pháp phát sinh lực ép trên đĩa mà chia ra: 

 Ly hợp lò xo gồm các lò xo trụ đặt xung quanh, đặt ở trung tâm, lò xo đĩa. 

 Ly hợp ly tâm: lực ép sinh ra do lực ly tâm của khối trọng phụ ép vào. 

 Ly hợp nữa ly tâm: lực ép do lò xo cộng với lực ly tâm của khối trọng quay.  

 Theo kết cấu cần ly hợp chia ra ly hợp thường đóng và ly hợp thường mở. 

Hiện nay các loại ly hợp ma sát một đĩa, hai đĩa kiểu lò xo, và loại bán ly tâm 

được sử dụng nhiều nhất và thông dụng nhất.  

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2 

 

Hoäp soá 

Truïc laùp 

Ly hôïp 

Baùnh ñaø 

Ñoäng cô 



Bài 2 : BỘ LY HỢP ÔTÔ 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                          10 

 

  

 

 

 

 

 

Hình 2.3: Phần trước bánh xe 

1.3 Yêu cầu : 

Truyền được hết momen quay lớn nhất của động cơ trong mọi điều kiện 

Đóng ly hợp êm dịu, momen quán tính phần bị động phải nhỏ để giảm tải trọng 

va đập lên các bánh răng. 

Mở ly hợp dứt khoát và nhanh để việc gài số êm dịu. 

Đảm bảo cho hệ thống truyền lực khi bị quá tải. 

Điều khiển dễ dàng, lực tác dụng lên pedal ly hợp phải nhỏ. 

Các bề mặt ma sát thoát nhiệt tốt đảm bảo sự làm việc bình thường. 

Kết cấu đơn giản, dễ điều chỉnh, bảo dưỡng dễ dàng. 

Kết cấu đơn giản, dễ điều chỉnh, bảo dưỡng dễ dàng. 

  2. KẾT CẤU VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG : 

2.1 Cấu tạo chung của bộ ly hợp 

Ôtô trang bị hộp số thường dùng loại ly hợp ma sát. Kích thước của bộ ly hợp 

được xác định bởi đường kính ngoài của đĩa ly hợp và căn cứ theo yêu cầu truyền mô 

men xoắn lớn nhất của động cơ. 

Bộ ly hợp ma sát gồm có 3 phần: 

Phần chủ động: Gồm bánh đà lắp cố định trên trục khuỷu, nắp ly hợp bắt chặt 

với bánh đà bằng các bu lông, mâm ép lắp qua cần đẩy và giá đỡ trên nắp ly hợp. Mâm 

ép cùng quay với nắp ly hợp và bánh đà. 

Ly hôïp 

Truïc laùp 

Ñoäng cô 

Baùnh ñaø 

Truyền động vi sai 

 

Hoäp soá 
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Phần bị động: Gồm đĩa ly hợp (đĩa ma sát) và trục bị động (trục sơ cấp của hộp 

số). Đĩa ly hợp có moay ơ được lắp then hoa trên trục bị động để truyền mô men cho 

trục bị động và có thể trượt dọc trên trục bị động trong quá trình ngắt và nối ly hợp. 

Cơ cấu điều khiển ngắt ly hợp gồm có 2 loại: 

+ Loại cơ khí gồm có: bàn đạp, thanh kéo, càng cắt, vòng bi cắt ly hợp. 

+ Loại thủy lực gồm có: bàn đạp, xy lanh chính, xy lanh con, càng cắt, vòng bi cắt ly 

hợp. 

 

 Hình 2.4: Ly hợp điều khiển bằng thuỷ lực  

a. Bánh đà 

Bánh đà được thêm vào nhằm tạo ra mô men 

quán tính khối lượng giúp động cơ hoạt động, trên bánh 

đà có vòng răng khởi động để khởi động động cơ. Trên 

bánh đà động cơ có cáclỗ khoan xiên nhằm mục đích 

lưu thông không khí mang theo nhiệt độ, bụi, dầu mỡ 

(nếu có) ra ngoài. 

                                                                                        Hình 2.5 
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Hình 2.6 :Bánh đà khối lượng kép 

Trong trường hợp bị tắc khả năng tản nhiệt sẽ kém đi chút ít. Ngoài ra, bánh đà 

được làm dày để hấp thụ nhiệt lượng lớn tỏa ra từ hoạt động của ly hợp. 

 Có bề mặt được gia công nhẵn để tạo ra bề mặt ma sát. Trên bề mặt bánh đà 

được khoan các lỗ để gắn các bộ phận ly hợp. Một lỗ được khoan vào giữa bánh đà để 

lắp bạc đạn đỡ trục sơ cấp của hộp số. 

Bạc đạn ở tâm của bánh đà đóng vai trò giữ cho đầu ngoài cùng của trục sơ cấp 

hộp số. Nó giống như một ổ lót dẫn hướng, ổ lót dẫn hướng có thể là bạc đạn bi hay 

ống lót đồng. Cả hai phải được bôi 

trơn. 

 Bánh đà khối lượng kép 

Thường được sử dụng trong động 

cơ Diesel, nó hấp thu các rung động 

của động cơ. Lò xo gắn bên trong bánh 

đà hoạt động như một bộ phận giảm 

chấn khi ép một phần của bánh đà, làm 

êm dịu dòng công suất truyền ra. Bánh 

đà cũng giúp làm giảm mỏi trên các phần của ly hợp và hộp số. 

 Nắp ly hợp 

Chức năng chính của nắp ly hợp là nối và cắt công suất động cơ chính xác, kịp 

thời. 

Nắp ly hợp được lắp ghép với bánh đà của động cơ bằng các bu lông. Tốc độ 

quay của nắp ly hợp bằng với tốc độ của trục khuỷu động cơ. Do vậy nắp ly hợp phải 

được cân bằng thật tốt và tỏa nhiệt thật tốt tại thời điểm ăn khớp ly hợp. 

Nắp ly hợp có các lò xo để ép đĩa ép ly hợp vào đĩa ly hợp. Các lò xo này có thể 

là lò xo trụ hoặc là lò xo đĩa. 
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Hình 2.7a: Ly hợp lò xo đĩa                                                                  Hình 2.7b: Ly hợp                   

.                                                                                                                        lò xo trụ 
 

 

 Lò xo trụ: 

Lò xo trụ được sử dụng để cung cấp áp lực tác dụng lên đĩa ép. Số lượng lò xo 

trụ sử dụng thay đổi tùy thuộc vào nhiệm vụ của đĩa được thiết kế. Các lò xo trụ tác 

dụng lên nắp ly hợp và đĩa ép. 

Cần ép ly hợp được thiết kế để kéo đĩa ép ra khỏi đĩa ly hợp. Một đầu của cần 

ép ly hợp dính vào đĩa ép, đầu còn lại tự do và được thiết kế để ép vào trong.  

Lò xo trụ thường được sử dụng ở xe thương mại hạng nặng. 

 Lò xo đĩa: 

Lò xo đĩa tròn và mỏng, được chế tạo từ thép lò xo. Nó được tán bằng đinh tán 

hoặc bắt chặt bằng bu lông vào nắp ly hợp. Có vòng trụ xoay ở mỗi phía của lò xo đĩa 

làm việc như một trụ xoay trong khi lò xo đĩa đang quay. 

Hầu hết bánh đà và đĩa ép có dấu cân bằng động. Sau khi cân bằng động, chúng 

được làm dấu để khi bảo dưỡng hộp số hay ly hợp, lắp lại đúng vị trí đã cân bằng. 

Lò xo đĩa được sử dụng rất phổ biến ở các xe du lịch, xe tải nhỏ và các xe hiện 

nay nhờ các ưu điểm so với lò xo trụ: 

+ Lực bàn đạp ly hợp được giữ ở mức thấp nhất. 

+ Lực tác dụng của nó lên mâm ép đều hơn lò xo trụ. 

+ Đĩa ly hợp có thể mòn rộng hơn mà không làm giảm áp lực vào đĩa ép. 

+ Lực lò xo không giảm ở tốc độ cao. 
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Hình 2.8 : Mâm ép 

+ Các lá tản nhiệt có thể được lắp trên đĩa ép. 

+ Vì các chi tiết có dạng tròn nên cân bằng tốt hơn. 

+ Có cấu trúc đơn giản hơn lò xo trụ 

b. Mâm ép 

Mâm ép ly hợp được làm bằng vật liệu chịu 

tải, đảm bảo độ phẳng cao, được điều khiển để đóng 

hoặc mở ly hợp. 

Mâm ép, với một hoặc nhiều lò xo gắn với 

khung ly hợp. Khung ly hợp được gắn với bánh đà 

bằng các bulông và cùng quay với nó. Khi ly hợp 

ăn khớp, lực ép, lò xo giữ cho đĩa ma sát tỳ vào 

bánh đà. 

Trục vào của hộp số đồng tâm với trục khuỷu. 

Đầu nhỏ của trục vào hộp số được đỡ trên bạc định hướng ở cuối trục khuỷu. 

c. Đĩa ly hợp 

 Đĩa ly hợp dung để truyền chuyển động từ banh đa động cơ đến trục sơ cấp hộp 

số Đĩa ly hợp tròn va mỏng được lam chủ yếu từ thép. 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.9 : Đĩa ly hợp 

Cấu trúc của đĩa ly hợp gồm: 

Mặt ma sát: Thường được làm từ amian hay những vật liệu chịu nhiệt độ cao 

khác và dây đồng đan lại hay đúc lại với nhau. Tiếp xúc một cách đồng đều với bề mặt 

ma sát của đĩa ép ly hợp và bánh đà để truyền công suất được êm và không bị trượt. 
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Moayơ đĩa ly hợp:được lắp xen vào giữa các tấm và nó được thiết kế để có thể 

chuyển động một chút theo chiều quay của lò xo giảm chấn (lò xo trụ hay cao su 

xoắn). Thiết kế như vậy để giảm va đập khi áp lực bị ngắt. Ăn khớp bằng then hoa vào 

trục sơ cấp của hộp số, giúp đĩa ly hợp di chuyển dọc trục trong quá trình ly hợp hoạt 

động. 

Cao su chịu xoắn: được đưa vào moay ơ ly hợp để làm dịu va đập quay khi vào 

ly hợp bằng cách dịch chuyển một chút theo vòng tròn. Một số loại đĩa dùng lò xo 

giảm chấn chức năng cũng giống như cao su chịu xoắn. 

Tấm đệm: được tán đinh tán kẹp giữa các mặt ma sát của đĩa ly hợp. Khi ăn 

khớp ly hợp đột ngột, phần 

cong này khử va đập và 

làm dịu việc chuyển số 

và truyền công suất. 

 

 

Hình 2.10: Hình cắt đĩa ly hợp 

Lưu ý: Nếu cao su chịu xoắn bị mòn và tấm đệm bị vỡ sẽ gây ra va đập và tiếng 

ồn lớn khi vào ly hợp. 

d. Vòng bi cắt ly hợp 

 Là một bộ phận quan trọng của ly hợp dùng để đóng ngắt ly hợp, được gắn trên 

ống trượt và có thể trượt dọc trục. Vòng bi cắt ly hợp cần được bôi mỡ đầy đủ. 

Chức năng: Hấp thụ sự chênh lệch tốc độ quay giữa càng cắt ly hợp (không 

quay) và lò xo đĩa quay (quay) để truyền chuyển động của càng cắt vào lò xo đĩa. 

Bởi vậy vòng bi phải có cấu tạo đặc biệt, làm bằng vật liệu bền và có tính chịu mòn 

cao. 

Vòng bi cắt ly hợp tự định tâm: Trong các ly hợp của xe FF, trục khuỷu và trục 

sơ cấp thường dịch chuyển với nhau một chút, nghĩa là đường tâm của lò xo đĩa và 

đường tâm của vòng bi cắt ly hợp dịch chuyển với nhau một chút nên gây ra tiếng ồn 

do ma sát giữa vòng bi cắt ly hợp và lò xo đĩa. Để giảm tiếng ồn này, vòng bi này 
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thường được chế tạo đặc biệt tự động điều chỉnh để đường tâm của lò xo đĩa và vòng 

bi cắt ly hợp trùng nhau. 

 

Hình 2.11: Vòng bi cắt ly hợp tự định tâm 

 

Vỏ bảo vệ ly hợp được bắt chặt ở phía sau động cơ 

gồm một bộ ly hợp, vỏ hộp có thể làm bằng nhôm, Magie 

hay gang. Ở phía sau vỏ được bắt chặt với hộp số tay 

bằng các bulong.  

Cạnh bên của vỏ hộp có một cái lỗ để lắp cần ly hợp, càng mở được gắn xuyên 

qua ly hợp. Một vòng chặt hoặc ống để giữ cánh tay đòn. Ở phía mặt trước ly hợp 

thường có một cái nắp bằng kim loại mỏng, nó có thể được kéo ra dễ dàng để kiểm tra 

các răng bánh đà và kiểm tra khi ly hợp tách ra. 

2.2  Ly hợp ma sát một đĩa loại lò xo trụ 

Ly hợp loại này có từ ba đến chín lò xo xoắn. Công dụng của các lò xo là ấn đĩa 

ép, đè đĩa ly hợp bám vào mặt bánh đà. Kết cấu chung gồm có: vỏ có các khoang chứa 

lò xo ép và được gắn chặt vào bánh đà. Khi buông bàn đạp ly hợp, các lò xo ép  ấn đĩa 

ép và đĩa ly hợp áp dính vào mặt bánh đà. Trục sơ cấp của hộp số gối đầu và quay trơn 

trong đuôi trục khuỷu có rãnh then hoa liên kết với lỗ then hoa của đĩa ma sát. Trên vỏ 

bộ ly hợp có treo ba đòn mở ly hợp điều khiển đĩa ép. Các đòn mở ly hợp được ấn vào 

do tác động của chân đạp ly hợp, qua đó tác động lên bạc đạn chà. 

Hình 2.12: Vỏ bộ ly hợp 
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Hình 2.13: Hoạt động của ly hợp lò xo trụ 

Khi bánh đà đang quay, ta ấn bàn đạp ly hợp, thông qua cơ cấu điều khiển sẽ ấn 

ba đòn mở ly hợp xuống, các đầu kia của đòn mở sẽ nâng mâm ép lên. Lúc này đĩa ma 

sát không bị ép vào mặt bánh đà nên tự do và đứng yên cùng với trục sơ cấp của hộp 

số,  trong lúc đó bánh đà vẫn quay, nhờ vậy liên hệ giữa động cơ và hộp số tạm gián 

đoạn. 

Sau khi ta cài số, buông chân ly hợp, bạc đạn chà trở về vị trí cũ, không còn ép 

lên ba đòn mở nữa, các lò xo ép lại ấn mâm ép đè đĩa ma sát bám vào bánh đà, liên kết 

giữa động cơ và hộp số được nối trở lại. 

Ưu nhược điểm của ma sát loại một đĩa:  

           * Ưu điểm:  

Kết cấu đơn giản, rẻ tiền. 

Thoát nhiệt tốt. 

Đóng mở dứt khoát. 

* Nhược điểm: 

Đóng không êm dịu. 
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Nếu truyền moment lớn (lớn hơn 70 80 Kgm) thì đường kính của đĩa ma sát 

phải lớn hoặc phải dùng nhiều đĩa. 

 

Hình 2.14: Hoạt động của ly hợp lò xo trụ 

2.3  Ly hợp ma sát một đĩa loại lò xo đĩa. 

 

Hình 2.15: Hoạt động của ly hợp lò xo đĩa 
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Hoạt động: 

Khi đạp bàn đạp ly hợp, lực từ bàn đạp sẽ được truyền đến càng cắt ly hợp làm 

cho vòng bi cắt ly hợp bị dịch chuyển sang trái và ép mạnh vào lò xo đĩa làm cho đĩa 

ép chuyển động sang phải (hình vẽ). Sự chuyển động của đĩa ép làm cho đĩa ly hợp 

tách khỏi bánh đà và quay tự do. Do đĩa ly hợp được kết nối với trục sơ cấp của hộp số 

bằng then hoa, vì vậy khi đĩa ép được tách ra thì chuyển động từ bánh đà không được 

truyền đến hộp số. 

Khi nhả ly hợp, lực đàn hồi của lò xo đĩa sẽ đẩy vòng bi chuyển động ngược lại 

và đĩa ép sẽ ép chặt đĩa ly hợp vào bánh đà. Do vậy, khi bánh đà quay thì mô men từ 

bánh đà sẽ truyền qua đĩa ly hợp làm trục sơ cấp quay cùng với động cơ. 

 So sánh giữa lò xo xoắn và lò xo hình đĩa : 

Đối với loại lò xo xoắn hình trụ, khi ta biến đổi sức ép lên nó thì sức ép luôn  

luôn tăng tỉ lệ thuận với lực đàn hồi của lò xo. Trường hợp các chi tiết ma sát như đĩa 

ma sát, mâm ép bị mòn thì sức ép của loại lò xo xoắn hình trụ giảm, đĩa ma sát bắt đầu 

quay trượt. 

Với loại lò xo hình đĩa, khi biến đổi sức ép lên nó, lúc đầu lực tăng lên cho đến 

một trị số xác định thì lực bắt đầu giảm. Độ mòn của các tấm ma sát không ảnh hưởng 

đến sức ép do lò xo màng tạo nên, do đó tránh được tình trạng bộ ly hợp quay trượt. 

Việc áp dụng lò xo hình đĩa còn đạt thêm được một số ưu điểm sau: 

+ Giảm được kích thước, khối lượng và đơn giản hóa rất nhiều trong kết cấu 

của bộ ly hợp 

+ Do không có các chi tiết lắp ở vòng ngoài bộ ly hợp nên việc cân bằng tương 

đối dễ hơn. 

+ Loại trừ được các lực ly tâm làm giảm sức ép đĩa ma sát ở vận tốc cao (vì 

không có các chi tiết vòng ngoài). 

+ Lực tác động lên đĩa ma sát thường xuyên đều đặn ở mọi chế độ làm việc. 

2.4 Ly hợp ma sát nhiều đĩa loại lò xo trụ 

Khi cần truyền moment xoắn với một lực lớn mà đòi hỏi kích thước bố trí nhỏ 

gọn người ta thường dùng ly hợp nhiều đĩa ma sát, ở trên ôtô tải thường gặp ly hợp hai 
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hay nhiều đĩa ma sát. ly hợp dùng hai đĩa ma sát, loại này có lực giữ rất lớn. Dùng đĩa 

ma sát thứ hai nhằm tăng diện tích ma sát tiếp xúc vì vậy khả năng tải moment lớn 

hơn. Khi ly hợp ăn khớp, mỗi đĩa ma sát nhuyển một nửa moment từ bánh đà đến trục 

vào của ly hợp. 

Hình 2.16: Hoạt động ly hợp hai đĩa ma sát. 

Hoạt động của ly hợp hai đĩa giống như hoạt động của ly hợp một đĩa. 

Kết cấu của ly hợp hai đĩa về cơ bản cũng giống như loại một đĩa nhưng có 

những điểm khác biệt. Hai đĩa bị động hoàn toàn giống nhau có thể lắp lẫn cho nhau. 

Khi ly hợp đóng các lò xo ép chặt các đĩa ép và đĩa bị động vào bánh đà. Lúc 

này lò xo bị ép lại, giữa đầu các đòn mở với vòng bi trên khớp ngắt đều có khe hở để 

đảm bảo ly hợp được đóng hoàn toàn. 

Khi mở ly hợp, người tài xế đạp vào pedal, qua các bộ phận dẫn động sẽ làm 

đĩa ép dịch chuyển về bên trái. Khi đó các lò xo sẽ giản ra, đẩy đĩa ép trung gian về 

bên trái để giải phóng đĩa bị động thứ nhất. Khi đĩa bắt đầu tựa vào các bulông thì đĩa 

bị động thứ nhất được tách ra hoàn toàn. Đĩa ép tiếp tục dịch chuyển về bên trái để giải 

phóng đĩa bị động thứ hai, chỉ khi cả hai đĩa bị động cùng được giải phóng thì ly hợp 

mới được mở hoàn toàn. 

 So sánh ưu-khuyết điểm của ly hợp một đĩa và ly hợp nhiều đĩa:  
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 Ly hợp nhiều đĩa có cấu tạo phức tạp hơn ly hợp một đĩa, khi mở không dứt 

khoát bằng ly hợp một đĩa, nhưng khi đóng thì êm hơn loại một đĩa. Ly hợp 

nhiều đĩa truyền được mô men lớn hơn ly hợp một đĩa vì mặt ma sát lớn.  

Nếu cùng truyền một trị số mô men quay của động cơ như nhau thì ly hợp nhiều 

đĩa có đường kính ngoài của đĩa ma sát nhỏ hơn ly hợp một đĩa, do đó kích thước của 

vỏ ly hợp cũng nhỏ gọn hơn.  

Nhưng hiện nay người ta có xu hướng dùng loại ly hợp một đĩa ma sát nhiều 

hơn vì kết cấu của loại này đơn giản hơn.  

3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN : 

Bộ ly hợp các loại trên ôtô được điều khiển ngắt truyền động giữa động cơ và 

hộp số nhờ vào bộ cơ cấu dẫn động ngắt ly hợp. Có năm loại cơ cấu dẫn động cho 

công tác ngắt ly hợp. 

+ Cơ cấu dẫn động cơ khí. 

+ Cơ cấu dẫn động cơ khí trợ lực khí nén. 

+ Cơ cấu dẫn động thủy lực. 

+ Cơ cấu dẫn động thủy lực có trợ lực áp thấp. 

+ Cơ cấu dẫn động thủy lực có trợ lực khí nén. 

3.1  Cơ cấu dẫn động cơ khí sử dụng thanh và cần :  

Thường sử dụng trên những ôtô du lịch và xe có công suất thấp. Không tiện lợi 

cho những ôtô tải nặng nhất là các trường hợp được bố trí xa người lái. 
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Truïc baøn ñaïp 

OÁng ñôõ Baïc ñaïn 

Loø xo hoaøn 

löïc 

Baøn ñaïp 

Truïc ñaåy ly hôïp 

Ñeá canh 

vuoâng goùc 

Truïc roãng 

Phe  

Boä phaän ñieàu 

chænh 

Loø xo hoaøn 

löïc 

Caøng nhaû 

Hoäp chaän 

   Hình 2.17: Các bộ phận của cơ cấu dẫn động thanh và  cần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi đạp pedal thì cần đẩy tác dụng lên ống dẫn hướng, ống dẫn hướng sẽ đi 

ngược lại so với chuyển động của pedal. Dầu của ống chuyển hướng sẽ nối với các cần 

nhả ly hợp, cần nhả ly hợp này sẽ tác dụng và tỳ lên bạc đạn chà kéo mâm ép ra xa làm 

cho đĩa ly hợp tách khỏi bề mặt bánh đà. Khi nhấc chân lên khỏi pedal. Lò xo hoàn lực 

sẽ kéo pedal trở về vị trí ban đầu làm cho các bộ phận sau đó trở về vị trí cũ và mâm 

ép sẽ ép đĩa ly hợp trở lại bánh đà. Ly hợp được kết nối lại. 

3.2 Cơ cấu dẫn động cơ khí sử dụng cáp: 

Cơ cấu điều khiển ly hợp bằng cáp cấu tạo gồm một sợi cáp dây bằng thép và 

bên ngoài được bọc bởi một vỏ bao dùng để truyền chuyển động của pedal đến càng 

tách ly hợp. 

Khi người tài xế đạp lên pedal, ly hợp nhả ra, tách rời đĩa ma sát với bánh đà. 

Khi pedal được buông ra thì lò xo hoàn lực được gắn ở pedal trở về vị trí ban dầu và 

sợi cáp cũng bị kéo trở lại, lúc này càng ly hợp sẽ nhả ra dẫn đến ly hợp đóng lại. 
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Boä ñieàu chænh 

quaït raêng töï ñoäng 

Boä ñieàu chænh con coùc 

Loø xo keùo 

quaït raêng 

Baøn ñaïp 

Voû daây caùp 

Daây caùp 

Caøng nhaû Maâm eùp 

Ñóa ma saùt 

Caøng ñaåy 

Baïc 

ñaïn chaø Voû caùp 

Hình 2.18: Các bộ phận của cơ cấu dẫn động sử dụng cáp. 
 

 

 
Loø xo quaït raêng 

Daây keùo 

Con coùc 

Quaït raêng 

Hình 2.19: Thiết bị điều chỉnh cáp tự động. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bộ điều chỉnh cáp tự động trên bàn đạp: 

Loại cơ cấu điều khiển bằng cáp thiết kế có thể tự động điều chỉnh lực căng sợi 

cáp. Trên pedal có một bánh cóc hình quạt răng và một con cóc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một lò xo được gắn bên trong 

quạt răng và con cóc. Khi tác dụng 

lực lên pedal làm căng cáp và tách ly 

hợp. Lúc này bánh cóc ăn khớp với 

quạt răng. Khi buông pedal ly hợp 

đóng. Lò xo kéo căng sợi cáp và 

được ăn khớp. Nếu cáp còn trùng thì 

cóc sẽ dịch chuyển về hướng kéo của 

lò xo, cóc sẽ dịch chuyển sang bánh 

răng khác. 
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OÁng naép ñaäy 

Voû chöùa daàu 

Loø xo ñaåy 

Cuppen chính Piston chính 

Khoen chaën 

Cuppen phuï 

Naép ñaäy bình chöùa 

3.3 Cơ cấu điều khiển dẫn động bằng thủy lực:  

Cấu tạo bao gồm ba bộ phận cơ bản:  Một xylanh làm việc như bơm tạo áp suất 

(xylanh chính), một xylanh tạo lực đẩy cho đòn mở (xylanh phụ) và đường ống dẫn 

dầu chịu áp suất ( ~ 100KG/cm2) 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.20: Xylanh chính ly hợp 

Xilanh chính cung cấp áp suất thủy lực cho hệ thống. Gồm một piston gắn vào 

xilanh chính, piston có cuppen bằng cao su ở hai đầu. Cuppen làm kín giữa piston và 

thành xilanh. Một bình chứa dầu được gắn ở bên trên xilanh chính dùng để chứa dầu 

thắng. Đường ống cấu tạo bằng kim loại bên ngoài bọc cao su. Xilanh phụ gồm một bộ 

piston bên trong xilanh và một đòn nối với càng ly hợp.  

 Nguyên lý hoạt động:  

Khi ấn pedal xuống, hệ thống sẽ đẩy piston trong xilanh chính, dòng dầu chảy 

vào đường ống và đến xilanh phụ, áp lực hình thành trong  xilanh phụ để đẩy piston và 

đòn nối tác động lên càng mở ly hợp làm tách ly hợp.  

Khi pedal được buông một lò xo trên pedal kéo pedal trở về vị trí đầu, các lò xo 

khác ở bên trong hai xilanh sẽ đẩy piston về vị trí ban đầu, dầu chạy ngược về bình. 
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Hình 2.21: Ly hợp ma sát điều khiển bằng thủy lực 

3.4  Các dạng hư hỏng thường gặp của bộ ly hợp 

   Hư hỏng Nguyên nhân   Biện pháp sửa chữa 

 

 

1. Bị trượt 

trong lúc nối 

khớp ly hợp. 

Điều chỉnh sai chiều dài cây đẩy 

gắp vòng bi buýt tê. 

Lò xo mâm ép bị gãy. 

Đĩa ly hợp bị mòn ma sát. 

Ba cần bẩy bị cong. 

Đĩa ly hợp bị dính dầu mỡ. 

Chỉnh sai 3 cần bẩy. 

Chỉnh lại. 

 

Thay mới. 

Tán bố lại, thay đĩa mới. 

Chữa lại, không được kẹt. 

Rửa sạch hay thay mới. 

Chỉnh lại. 

 

2. Bị rung, 

không êm 

khi nối khớp 

ly hợp.  

Mặt bố đĩa ly hợp bị dính dầu mỡ 

hoặc long đinh tán. 

Chiều cao 3 cần bẩy không thống 

nhất. 

Đĩa ly hợp bị kẹt trên trục sơ cấp 

hộp số. 

Mặt bố đĩa ly hợp, các lò xo mâm 

ép bị vỡ. 

Thay mới đĩa ly hợp. 

 

Chỉnh lại. 

Bôi trơn, sửa chữa. 

Thay mới các chi tiết hỏng. 
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3. Ly hợp 

không cắt 

hoàn toàn 

được. 

Khoảng hành trình tự do của bàn 

đạp ly hợp không đúng. 

Đĩa ly hợp hoặc mâm ép bị cong, 

vênh. 

Các mặt bố ma sát ly hợp bị long 

đinh tán. 

Chiều cao 3 cần bẩy không thống 

nhất. 

Moayơ ly hợp kẹt trên trục sơ cấp 

hộp số. 

Chỉnh lại. 

 

Thay mới các chi tiết hỏng. 

Tán đinh lại. 

Chỉnh lại. 

Sửa chữa, bôi trơn. 

4. Bộ ly hợp 

bị khua ở vị 

trí nối khớp. 

Moayơ then hoa quá mòn lỏng trên 

trục sơ cấp hộp số. 

Các lò xo giảm dao động xoắn của 

đĩa ly hợp bị yếu hoặc gãy. 

Động cơ và hộp số không ngay 

tâm. 

Thay chi tiết mới đã mòn khuyết. 

Thay mới đĩa ly hợp. 

Định tâm và chỉnh lại. 

 

 

 

 

 

 

5. Bộ ly hợp 

bị khua ở vị 

trí cắt khớp. 

Vòng bi buýt tê bị mòn, hỏng, thiếu 

dầu bôi trơn. 

Cần bẩy bị chỉnh sai . 

Vòng bi gối đầu trục sơ cấp trong 

tâm bánh đà bị mòn hỏng hoặc khô 

dầu bôi trơn. 

 

Tổ chức bôi trơn hoặc thay mới. 

Chỉnh lại. 

Bôi trơn hoặc thay mới. 

 

6. Chấn 

rung bàn 

đạp ly hợp. 

Động cơ hộp số không thẳng hàng . 

Mâm ép bị vênh, nứt . 

Chỉnh sai 3 cần bẩy.  

Vỏ bộ ly hợp bị lệch tâm với bánh 

đà. 

Catte bộ ly hợp bị lệch. 

Bánh đà không được ráp đúng chốt 

Chỉnh lại. 

Chỉnh lại. 

Chỉnh lại. 

Chỉnh lại. 

Chỉnh lại, hoặc thay mới. 

Sửa chữa lại. 
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định vị. 

 

 

7. Đĩa ly 

hợp chóng 

mòn. 

Hành trình tự do của bàn đạp ly 

hợp không đúng. 

Ba cần bẩy bị cong, kẹt. 

Mâm ép hoặc đĩa ly hợp bị vênh. 

Sử dụng liên tục bộ ly hợp. 

Người điều khiển xe ấn mãi lên bàn 

đạp ly hợp. 

Chỉnh lại. 

 

Chỉnh lại, hoặc thay mới. 

Thay mới bộ phận hỏng. 

Hạn chế việc sử dụng. 

Không gác chân lên bàn đạp ly 

hợp khi ôtô chạy. 

8. Bàn đạp 

ly hợp nặng. 

Bàn đạp bị cong hoặc kẹt. 

Các cần đẩy cơ khí không ngay 

nhau. 

UUốốnn  tthhẳẳnngg,,  bbôôii  ttrrơơnn. 

Chỉnh lại. 

 

9. Ly hợp bị 

rơ. 

Đĩa ma sát bị cong. 

Do dầu mỡ dính vào đĩa ma sát. 

Các răng then hoa trên trục vào hộp 

số bị sét hoặc bị hư. 

NNắắnn  hhooặặcc  tthhaayy  mmớớii..  

Rửa hoặc thay mới. 

Tổ chức bôi trơn, thay mới. 

10.Tiếng 

kêu không 

bình thường. 

Các bộ phận ly hợp bị mòn , có độ 

rơ. 

Các bộ phận không được bôi trơn. 

Vòng bi bạc đạn chà bị hỏng hoặc 

khô mỡ. 

Bạc đạn dẫn hướng trên trục khuỷu 

bị mòn. 

Các lò xo trên đĩa ép bị yếu hoặc 

hư hỏng. 

Thay mới . 

Tổ chức bôi trơn. 

Tổ chức bôi trơn, thay mới. 

Thay mới. 

TThhaayy  mmớớii  đđĩĩaa  llyy  hhợợpp  

4. CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂN TRA LY HỢP TRÊN XE  

4.1 Trục trặc khi cắt ly hợp: 

Ly hợp không thể cắt, chuyển số chậm hoặc có tiếng va bánh răng. 
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Chèn các khối chặn vào dưới các bánh xe. Kéo hết phanh tay . 

Đạp ly hợp và khởi động động cơ. 

Thả bàn đạp ly hợp khi cần gạt số ở vị trí trung gian. 

Chuyển cần số chậm và thật nhẹ nhàng đến vị trí lùi mà không đạp lên ly hợp 

và đợi đến lúc phát ra tiếng va bánh răng . 

Khi có tiếng va bánh răng thì đạp ly hợp chầm chậm. Nếu tiếng va không còn 

khi đạp thêm ly hợp và chuyển số êm thì không có trục trặc về cắt ly hợp. 

4.2 Sự trượt ly hợp: 

Khi bị trượt thường tốc độ xe không tăng cùng với tốc độ dộng cơ khi tăng đột 

ngột, giảm công suất khi có mùi cháy khét từ ly hợp . 

Chèn các khối chặn vào dưới các bánh xe. Kéo hết phanh tay. 

Đạp ly hợp và khởi động động cơ. 

Cần số ở vị trí cao nhất. Tăng đều tốc độ động cơ và thả chậm ly hợp. 

Nếu máy bị chết thì ly hợp không trượt. 

4.3 Ly hợp rung: 

Tháo khối chặn dưới các bánh xe và chuyển cần gạt số tới số thấp. 

Ăn khớp ly hợp và cho xe khởi hành chậm. Nếu chuyển động mà không bị rung 

động, thì không có trục trặc khi ăn khớp. 

4.4 Ly hợp có tiếng kêu không bình thường: 

Chèn các khối chặn vào dưới các bánh xe. Đạp ly hợp và khởi động động cơ. 

Thả bàn đạp ly hợp trong khi để cần số ở vị trí trung gian. 

Đạp và nhả nhiều lần để xác định tiếng kêu không bình thường. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 

THÁO LẮP, KIỂM TRA, ĐIỀU CHỈNH, BẢO DƯỠNG 

VÀ SỬA CHỮA BỘ LY HỢP MA SÁT 

* Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

+ Thực hiện được các bảo dưỡng ly hợp trên xe 

+ Thực hiện hiệu chỉnh bàn đạp ly hợp. 

+ Xác định tên gọi các chi tiết và nguyên lý hoạt động của bộ ly hợp. 

+ Thực hiện tháo lắp bộ ly hợp đúng qui trình 

+ Kiểm tra được hư hỏng và có biện pháp sửa chữa, hiệu chỉnh thích hợp đối 

với ly hợp bất kỳ. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Mô hình hoạt động của ly hợp ma sát lò xo trụ  

2 Mô hình hoạt động của ly hợp ma sát lò xo màng.  

3 Các dụng cụ kiểm tra: thước kẹp, thước đo độ phẳng, so kế, 

khối V 50, trục định tâm… 

 

4 Dụng cụ tháo lắp: 1 bộ khóa vòng miệng từ 8-32, 1 bộ tupe 

từ 8-32, 1 búa sắt, 1 búa nhựa, 1T8, 1T9, 1T10, 1T12, 1 bộ 

vít dẹp-bake, 1 kiềm mỡ phe mũi thẳng, 1 kiềm mỡ phe 

mũi cong, cảo bạc đạn, 1kiềm mỏ nhọn,các dụng cụ khác... 

 

Vật tư 

1 Giẻ lau  

2 Xà bông  

3 Giấy nhám P180  
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4 Dầu DOT 3  

* Yêu cầu công việc 

Thực hiện bảo dưỡng bộ ly hợp 

Thực hiện điều chỉnh bộ ly hợp 

Xác định tên gọi các chi tiết và hoạt động của bộ ly hợp 

Tháo, lắp, kiểm tra sửa chữa bộ ly hợp theo đúng qui trình 

*  Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt ( nếu có) 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. CÁC BƯỚC BẢO DƯỠNG LY HỢP  

1.1 Kiểm tra mức dầu, rò rỉ dầu của ly hợp 

 

Hình 2.22 

Kiểm tra rằng mức dầu trong bình chứa của xylanh chính nằm giữa vạch MAX 

và MIN. 

 Kiểm tra từng chi tiết của ly hợp xem có rò rỉ dầu không 

1.2 Đạp bàn đạp: Kiểm tra rằng không có những vấn đề sau khi đạp bàn đạp ly 

hợp: 

• Bàn đạp bị hẫng 

• Tiếng kêu không bình thường 

• Quá lỏng 

• Cảm giác nặng 

 

Hình 2.23 
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1.3 Độ bao bàn đạp 

Hãy dùng thước để kiểm tra xem độ cao bàn đạp có nằm trong tiêu chuẩn hay 

không. 

Nếu nó nằm ngoài tiêu chuẩn, hãy điều chỉnh độ cao bàn đạp. 

1.4 Hành trình tự do bàn đạp 

Hãy nhấn bàn đạp bằng ngón tay và đo hành trình tự do của bàn đạp bằng 

thước. Kiểm tra xem hành trình tự do có nằm trong tiêu chuẩn hay không. Nếu ngoài 

tiêu chuẩn, hãy điều chỉnh hành trình tự đo. 

2. HIỆU CHỈNH LY HỢP 

` 2.1 Kiểm tra chiều cao bàn đạp: 

Chiều cao kể từ sàn: (192.8 - 202.8 ) mm ;  

Chiều cao kể tấm asphalt: (186.8- 196.8 ) mm 

 

 

 

 

 

 

 

                    Hình 2.24 

 

 

 

 

 

                

2.2  Nếu cần kiểm tra lại chiều cao bàn đạp:  

 Nới lỏng ốc hãm và vặn bu lông cho đến chiều cao 

đúng qui định. 

2.3 Kiểm tra hành trình tự do bàn đạp, thanh đẩy: 

 Đạp bàn đạp ly hợp xuống cho đến khi cảm thấy 

có lực cản . 

 Hành trình tự do của bàn đạp : 5.0- 15.0 mm. 

 Đạp nhẹ bàn đạp cho đến khi lực cản bắt dầu tăng 

lên một chút. 

 Hành trình tự do thanh đẩy ở đầu bàn đạp 1.0- 5.0 

mm. 

2.4 Chỉnh hành trình tự do bàn đạp và thanh đẩy 

 Nới lỏng ốc hãm và vặn thanh đẩy cho đến khi 

hành trình tự do của bàn đạp và hành trình tự do 

của thanh đẩy như qui định. 

 Vặn chặt ốc hãm, kiểm tra lại chiều  cao của bàn 

đạp. 
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                Hình 2.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Hình 2.26 

 

3. XÁC ĐỊNH TÊN GỌI CỦA BỘ LY HỢP  

Xác định cấu tạo của chung của bộ ly hợp 

 

Hình 2.27 

Xác định tên gọi các chi tiết và nguyên lý hoạt động của bộ ly hợp 

2.5 Kiểm tra điểm cắt ly hợp : 

 Kéo hết phanh tay và chèn bánh xe. 

 Khởi động động cơ và cho chạy không tải  

 Không đạp bàn đạp ly hợp, từ từ chuyển can  số 

đến vị trí số lùi cho đến khi các bánh răng ăn 

khớp với nhau. 

 Từ từ đạp bàn đạp ly hợp và đo khoảng cách từ 

điểm bánh răng hết kêu ( điểm cắt ly hợp ) đến vị 

trí cuối cùng của bàn đạp . 

 Khoảng cách tiêu chuẩn: 25mm hoặc hơn( từ vị 

trí cuối cùng bàn đạp đến điểm cắt). 

 Nếu khoảng cách không như tiêu chuẩn thì: 

 Kiểm tra chiều cao bàn đạp. 

 Hành trình tự do của thanh đẩy và bàn đạp. 

 Xả khí trong đường ống ly hợp. 

 Kiểm tra nắp và đĩa ly hợp. 
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Hình 2.28 

4. QUY TRÌNH THÁO, LẮP, KIỂM TRA BỘ LY HỢP   

4.1 Thực hiện tháo bộ ly hợp từ trên xe 

Tháo bộ ly hợp từ trên xe cầu trước chủ động. 

 Tháo bộ ly hợp từ trên xe sau trước chủ động. 

4.2 Tháo rời các chi tiết chính của bộ ly hợp 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hình 2.29 
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                          Hình 2.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Hình 2.31 

 

 

 

 

                   Hình 2.32 

4.2.1  Phương pháp tháo: 

a. Tháo hộp số ra khỏi động cơ. 

b. Tháo nắp ly hợp và đĩa ly hợp. 

- Đánh dấu vị trí lên bánh đà và nắp ly hợp. 

-  Nới lần lượt mỗi bu lông một vòng để lò xo ly 

hợp dãn ra đều. 

    Chú ý: đừng đánh rơi đĩa ly hợp. 

c. Tháo vòng bi cắt ly hợp và càng ra khỏi 

hộp số. 

- Tháo vòng bi cùng với càng sau đó tách chúng ra. 

d. Tháo chốt tỳ càng cắt và cao su chắn. 

 4.2.2. Phương pháp kiểm tra sửa chữa bộ ly hợp:  

a. Đĩa ly hợp: 

 Kiểm tra độ mòn đĩa ly hợp.  

 Dùng thước cặp đo chiều sâu đầu đinh tán. 

 Chiều sâu nhỏ nhất: 0.3mm 

 Nếu cần thiết thì thay đĩa ly hợp. 

 Dùng thước kẹp kiểm tra độ mòn không đều của đĩa 

bị động. Hiệu số kích thước không lớn hơn:  0.45 

mm.      

 Kiểm tra độ đảo của đĩa ly hợp : 

 Dùng đồng hồ so kế kiểm tra độ đảo lớn nhất là 

0.8mm. 

 Chỗ lắp đinh tán vào moayơ then hoa cho phép mòn, 

méo đến :0.3- 0.4mm 

b. Kiểm tra độ đảo bánh đà: 

 Dùng đồng hồ so kế kiểm tra: đo đảo lớn nhất là : 

0.1mm. 

  Nếu cần thì thay thế. 

c. Kiểm tra bạc lót: 

 Quay bánh đà bằng tay trong khi dựng một lực theo 

chiều quay. 

 Nếu bạc bị kẹt hoặc lực cản quá lớn thì thay bạc lót. 

Lưu ý: bạc được bôi trơn vĩnh cửu nên không cần làm 

sạch hay bôi trơn.  

d. Nếu cần thiết thì thay bạc lót: 

 Tháo 2 bulong tại các điểm xuyên tâm đối diện 

 Dùng cảo tháo bạc lót . 
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   Hình 2.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Hình 2.34 

 

 

 

                  Hình 2.35 

 

 

 

 

e. Kiểm tra mòn lò xo:  

 Dùng thước cặp đo chiều sâu và chiều rộng vết 

mòn. 

 Chiều sâu lớn nhất D :0.5mm 

 Chiều rộng lớn nhất W: 5mm 

Kiểm tra sự đàn hồi của lò xo bằng dụng cụ đo lực 

nén lò xo. 

f. Kiểm tra vòng bi cắt ly hợp: 

 Quay vòng bi bằng tay đồng thời áp vào bạc một 

lực theo chiều hướng trục. 

Lưu ý: vòng bi được bôi trơn vĩnh cửu. Yêu cầu 

không rửa hoặc bôi trơn. 

g. Kiểm tra càng mở ly hợp:  

 Kiểm tra xem càng mở có bị cong hay quằn, nếu 

có thì phục hồi lại cho đúng kỹ thuật hay thay 

mới. 

 Bề mặt công tác bị mòn có thể lắp sau đó mài lại. 

 Mòn rãnh then hoa độ lệch tâm của rãnh then hoa 

so với mặt phẳng đối xứng của lỗ chi tiết không 

được lớn hơn:  0.14mm. 

h. Kiểm tra đĩa ép và đĩa ép trung gian:  

 Bề mặt mâm ép phải phẳng nhẵn.Độ không phẳng 

nhẵn cho phép: 0.2mm. Nếu khắc phục thì nên 

mài trong phạm vi cho phép. 

 Dùng bột màu kiểm tra sự tiếp xúc của mâm ép và 

tấm ma sát. Độ tiếp xúc phải lớn hơn 70% diện 

tích tiếp xúc. 

 Rãnh lắp đòn mở cho phép mòn 0.12mm , nếu qúa 

giá trị số này thì phải sửa chữa. 

 Kiểm tra độ mòn rơ của bạc đạn ổ trượt. Nếu mòn 

quá thay mới. 
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                Hình 2.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Hình 2.37 

 

 

 

 

 

 

 
                   Hình 2.38 
 

4.2.3 Phương pháp ráp ly hợp: 

a. Lắp đĩa, nắp ly hợp vào bánh đà.  

 Lồng cỡ vào đĩa ly hợp sau đó đặt chúng vào 

bánh đà.  

Lưu ý: Cẩn thận lắp đĩa sai chiều. 

 Gióng thẳng các dấu trên nắp ly hợp và 

bánh đà. 

 Theo các qui trình chỉ ra trên hình, xiếy các bu 

lông theo đúng thứ tự bắt đầu từ bu lông có vị trí 

gần chốt trên đỉnh. 

 Momen xiết: 195 kgf.cm ( 19 N.m). 

 Lưu ý: xiết chặt các bu lông theo thứ tự một 

cách đều đặn. 

 Dịch chuyển cỡ lên xuống, phải và trái nhẹ để 

kiểm tra đĩa đồng tâm. 

b. Kiểm tra độ đồng phẳng của đầu lò xo đĩẵ 

 Dùng đồng hồ so kế có con lăn. 

 Độ đồng phẳng lớn nhất : 0.5mm 

 Không như tiêu chuẩn thì điều chỉnh lại. 

c. Lắp cao su chắn bụi vào điểm tỳ càng cắt 

ly hợp và hộp số. 

d.  Bơi mỡ moayơ. 

 Bơi mỡ vô càng cắt điểm tiếp xúc. 

    e. Bơi mỡ vô then hoa. 

f.  Lắp vòng bi cắt ly hợp vào hộp số. 

g. Lắp hộp số vào động cơ. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 

THÁO LẮP, KIỂM TRA, ĐIỀU CHỈNH, 

BẢO DƯỠNG CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN LY HỢP BẰNG THỦY LỰC 

Tình huống hẫng khi đạp bàn đạp ly hợp. 

* Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

- Thực hiện được các bảo dưỡng cơ cấu điều khiển ly hợp trên xe 

- Thực hiện tháo lắp cơ cấu điều khiển ly hợp đúng qui trình 

- Kiểm tra hư hỏng và có biện pháp sửa chữa, hiệu chỉnh cơ cấu điều 

khiển ly hợp. 

- Thực hiện xả gió bộ ly hợp. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Xe sử dụng hộp số sàn cầu trước chủ động  

2 Xe sử dụng hộp số sàn cầu sau chủ động  

3 Các dụng cụ kiểm tra: thước kẹp, thước đo độ phẳng, so kế, 

khối V 50, trục định tâm… 

 

4 Dụng cụ tháo lắp: 1 bộ khóa vòng miệng từ 8-32, 1 bộ tupe 

từ 8-32, 1 búa sắt, 1 búa nhựa, 1T8, 1T9, 1T10, 1T12, 1 bộ 

vít dẹp-bake, 1kiềm mỡ phe mũi thẳng, 1 kiềm mỡ phe mũi 

cong, cảo bạc đạn, 1kiềm mỏ nhọn,các dụng cụ khác... 

 

Vật tư 

1 Giẻ lau  

2 Dầu trợ lực DOT3  

3 Xà bông  
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4 Ống đồng 5mm  

5 Giấy nhám P180  

6 Xy lanh chính ly hợp+ bộ cuppen   

7 xy lanh cắt ly hợp + bộ cuppen   

8 Ống nhựa  

9 Lông đền thau  

 

* Yêu cầu công việc 

- Thực hiện bảo dưỡng cơ cấu điều khiển bộ ly hợp trên xe. 

- Thực hiện tháo lắp cơ cấu điều khiển ly hợp. 

- Kiểm tra sửa chữa cơ cấu điều khiển ly hợp 

- Thực hiện xả gió bộ ly hợp 
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* QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. KIỂM TRA, SỬA CHỮA HỆ THỐNG LY HỢP TRỢ LỰC BẰNG  

THỦY LỰC: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.39 
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1.1 Phöông phaùp thaùo, raùp xy lanh chính cuûa ly hôïp: 

Cụm xy lanh chính: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.40 
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                    Hình 2.41 

a.Tháo xy lanh chính: 

 Hút dầu ra bằng xylanh. 

 Tháo đường ống dẫn dầu ly hợp. 

 Dùng bình để hứng dầu. 

- Tháo 2 đai ốc bắt và kéo xylanh chính ra. 

 Momen xiết:140kkgf.cm(14N.m). 

b.Tháo rời chi tiết : 

 Tháo chạc chữ U. 

 Nới lỏng đai ốc hảm và tháo chạc chữ U. 

 Tháo đai ốc hãm. 

 Tháo bình chứa dầu. 

 Tháo bộ bulong, đệm và bình chứa dầu ra. 

 Tháo cần bẩy: 

 Tháo cao su chắn bụi về phía sau và tháo phanh 

hảm bằng kìm. 

 Tháo đệm hảm và cần đẩy ra. 

 Tháo piston và lò xo ra: 

 Thổi khí nén vào xylanh và tháo piston và lò xo. 

c. Lắp chi tiết: 

 Bôi mỡ lên vị trí chi tiết như hình vẽ. 

 Lắp piston và lò xo vào lòng xylanh. 

 Lắp cần đẩy: 

 Lắp cần đẩy với đệm giữ vào xylanh. 

 Dùng kìm tháo nắp phanh hãm và nắp cao su. 

 Lắp bình chứa dầu: 

- Lắp bình chứa dầu và đệm mới vào bulong. 

Momenxiết:250kkgf.cm(25N.m). 

 Lắp chạc chữ U: 

 Lắp đai ốc hảm và chạc chữ U. 

 Xiết đai ốc hãm. 

 Momen xiết: 120kkgf.cm( 12N.m). 

d. Lắp xy lanh chính: 

 Lắp theo thứ tự ngược lại quá trình tháo. 

 Lưu ý sau khi lắp cụm, xả khí hệ thống và điều 

chỉnh bàn đạp. 
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1.2 Phương pháp tháo, ráp xy lanh cắt ly hợp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.42 

 

 

 

 

 

               Hình 2.26 

 

 

 

 

 

 

                     Hình 2.43 

a. Tháo cụm: 

 Tháo ống dẫn dầu: 

 Dùng bình hứng dầu. 

 Momen xiết:155kgf.cm( 15N.m). 

 Tháo 2 bulong và kéo xylanh ra.: 

 Dùng bình hứng dầu. 

 Momen xiết:120kgf.cm( 12N.m) 

b. Tháo rời chi tiết: 

 Kéo cao su chắn bụi cùng với cần đẩy. 

 Tháo piston. 

 Thổi khí nén vào xylanh, tháo piston và lò xo. 

 Tháo nút xả khí. 
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                     Hình 2.44 

 

 

 

 

 

 

 

                    Hình 2.45 

1.3 Kiểm tra, sửa chữa: 

 Kiểm tra xy lanh : 

 Kiểm tra lòng xy lanh phải được nhẵn bóng, không có vết cạo, rỗ, xước. Nếu 

không thay mới, sửa chữa. 

 Độ côn cho phép: 0.05mm. Nếu không như tiêu chuẩn thì thay mới. 

 Kiểm tra piston: 

 Piston phải nhẵn bóng, không có vết cào xước. 

 Piston không được mòn quá 0.05- 0.07mm so với đường kính tiêu chuẩn. 

 Khe hở giữa piston và xy lanh cho phép tới: 0.025- 0.03mm. 

 Kiểm tra lò xo hồi vị: 

d.Lắp chi tiết: 

 Lắp nút xả khí  

 Momen xiết:110kgf.cm( 11N.m). 

 Bôi dầu bôi trơn lên piston như hình bên. 

 Lắp piston và lò xo vào xylanh. 

 Lắp cao su chắn bụi và thanh đẩy vào xylanh. 
 

 

 

 

e. Lắp xylanh cắt ly hợp : 

 Lắp theo thứ tự ngược với qui trình tháo. 

 Chú ý: sau khi lắp cụm, xả khí hệ thống ly hợp. 
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 Các lò xo hồi vị không được có vết rỗ trên mặt ngoài của dây lò xo và phải đủ tiêu 

chuẩn về lực đàn hồi, độ giảm cho phép 10% trị số nguyên thủy. 

 Kiểm tra phốt:  

Để kiểm tra phốt ta làm như sau: 

 Rửa sạch lòng xy lanh trợ lực. 

 Bôi một lớp mỡ mỏnh dầu phanh vào lòng xy lanh đưa phốt vào lòng xy lanh. 

 Dùng ngón tay dẩy nhẹ phốt vào, làm cho phốt chuyển động trong lòng xy lanh 

 Nên di chuyển được phốt còn sử dụng nếu đẩy mạnh mà phốt không di chuyển 

được thì nó đã bị giãn nở, mất tác dụng cho sự làm việc vì vậy phải thay mới . 

 Hiệu chỉnh bàn đạp ly hợp : 

 Muốn hiệu chỉnh độ cao của pedal ly hợp ta phải hiệu chỉnh hành trình cây đẩy 

bàn đạp ly hợp. 

 Sự điều chỉnh này phải đảm bảo đủ áp lực dầu cho bàn đạp, độ cao của pedal phải 

cao hết tầm, nếu độ cao không đủ thì phải điều chỉnh ở cây đẩy xy lanh ta nới lỏng 

các đai ốc và xoay đi để phần ren của nó được đi vào hay đi ra để có độ cao thích 

hợp, sau đó siết chặt đai ốc và kiểm tra pedal. 

 Hiệu chỉnh khe hở bạc đạn chà: 

 Việc hiệu chỉnh này được tiến hành ở xylanh con để tạo khe hở giữa bạc đạn chà 

và càng mở ly hợp . Được tiến hành như sau : 

 Kiểm tra độ cao của ly hợp. 

 Nới lỏng đai ốc trên cây đẩy xylanh con và tháo chốt ra. 

 Đẩy càng ly hợp về phía trước cho đều khi bạc đạn chà bắt đầu tiếp xúc với đòn 

mở ly hợp. 

 Đẩy cây đẩy piston xylanh con đến vị trí mở sau đó lắp chốt lại trên càng mở ly 

hợp, phải chú ý bạc đạn chà bắt đầu ép lên các đòn mở, khoá chốt, kiểm tra sự vận 

hành của toàn bộ hệ thống. 

 Kiểm tra lại mức dầu trên bình chứa để trong quá trình điều chỉnh không có ảnh 

hưởng sự lẫn lộn của bọt khí trong hệ thống. 
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2. KIỂM TRA, SỬA CHỮA HỆ THỐNG LY HỢP DIỀU KHIỂN BẰNG  

CƠ KHI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.46 

 Thông thường hệ thống ly hợp điều khiển bằng cơ khí thường có những hư hỏng 

sau: 

 Kiểm tra các khớp nối giữa các đầu trục xem có bị lỏng hay bị mòn quá gió hạn 

không, nếu lỏng thì điều chỉnh lại còn không thì thay mới. 

 Các ren trên dầu các cần đẩy, đòn nối có bị sờn ren hay cháy ren không, nếu có thì 

tiện ren mới hoặc thay mới. 
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 Các điểm tựa của cơ cấu đổi chiều có bị mòn lỏng hay không, các ống lót bị mòn, 

xiết ốc điều chỉnh lại hoặc thay mới. 

3. XẢ GIÓ LY HỢP 

  Không khí bị lẫn trong dầu thủy lực phải được tách ra. Việc tách khí được thực 

hiện sau mỗi khi tháo rời một số bộ phận hoặc đường ống của hệ thống thủy lực hoặc 

khi mức dung dịch giảm quá thấp, vì khi mức dung dịch giảm thấp không khí có thể đi 

vào xylanh chính của ly hợp. Công việc được tiến hành như sau: 

 Lau chùi tất cả bụi bám quanh bình chứa. 

 Tháo nắp và tấm màn dưới bình chứa. 

 Châm dung dịch mới vào bình chứa cho đến dấu FULL (dầu DOT3). 

 Nối một ống cao su với vít xả trên xylanh làm việc. 

 Đầu còn lại của ống nối với một bình chứa sẵn một dung dịch. 

 Nhịp pedal một vài lần, rồi đặt một lực nhẹ vào pedal ly hợp. 

 Nới lỏng vít xả cho đến khi có dung dịch từ xylanh chảy vào bình chứa( thấy 

bong bóng khí nổi lên ). 

 Tiếp tục nhấn pedal ly hợp khi pedal hạ thấp nhất thì đóng vít xả. 

 Lập lại trình tự trên chpo đến khi không thấy bong bóng khí xuất hiện trong 

dung dịch . 

 Đóng và xiết chặt vít xả. 

 Nạp đầy dung dịch vào bình chứa lắp màng và lắp bình chứa. 
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Bài 3: HỘP SỐ CƠ KHÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1 

1. CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI, YÊU CẦU  

1.1 Công dụng: 

Thay đổi momen và số vòng quay từ trục khuỷu đến bánh xe chủ động.Tăng lực 

kéo bánh xe chủ động khắc phục lực quán tính khi xe chuyển bánh và khắc phục sức 

cản chuyển động tăng trong lúc công suất không đổi.  

1.2 Phân loại: 

Theo tỷ số truyền chia làm các loại: ba cấp, bốn cấp, năm cấp. 

Theo phương pháp điều khiển: Bằng tay, bán tự động, tự động. 

Theo loại bánh răng: Răng thẳng, răng nghiêng, răng chữ V. 

Theo cơ cấu gài số: Truyền động cơ khí và truyền động thủy lực. 

1.3 Yêu cầu: 

Tỷ số truyền đảm bảo tính năng động lực và tính kinh tế nhiên liệu. 

Không sinh ra các lực va đập trên hệ thống truyền lực 
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Có tay số trung gian để ngắt động cơ khỏi hệ thống truyền lực. 

Đơn giản, điều khiển dễ dàng. Làm việc êm dịu. Hiệu suất cao. 

2. NHỮNG BỘ PHẬN CƠ BẢN CỦA HỘP SỐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trục vào dẫn động bởi ly hợp dùng quay các bánh răng trong hộp số. 

Bánh răng truyền momen xoắn và cung cấp các tốc độ ra ngoài khác nhau. 

Vòng đồng tốc đưa các bánh răng vào khớp hoặc ra khớp êm, nhẹ. 

Càng sang số dùng dịch chuyển các bánh răng hoặc vòng đồng tốc trượt trên 

các trục để gài số. 

Cần sang số là cần mà người điều khiển xe cần sang số. 

Trục thứ cấp dùng truyền công suất từ hộp số đến trục láp.  

3. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG  

3.1 Nguyên tắc cơ bản của bánh răng 

Cơ cấu truyền lực thường có hai bánh răng, một chủ động và một bị động. Tốc 

độ quay tùy thuộc vào số răng hay đường kính của mỗi bánh răng đó. 

 

 

 

Vỏ ly hợp 

Cần sang số 

Trục trượt 

Vòng đồng tốc 

Trục thứ cấp Trục sơ cấp 
Bánh răng 

Hình 3.2: Các bộ phận cơ bản của hộp số. 
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3.2 Các kiểu răng 

Hộp số tay sử dụng hai loại: Bánh răng trụ răng thẳng và trụ răng ghiêng. 

Bánh răng trụ răng thẳng có đường sinh song song với đường tâm của trục bánh 

răng. Thường gây tiếng ồn và không bền nên ít được sử dụng cho các bánh răng chủ 

động chính. Được sử dụng cho các răng trượt.  

Bánh răng trụ răng nghiêng có đường sinh nghiêng một góc so với đường tâm 

trục bánh răng. Hộp số hiện đại thường sử dụng các bánh răng răng nghiêng cho các 

bánh răng chủ động chính.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Tỉ số truyền hộp số: 

Tỷ số giữa số răng bánh răng bị động với số răng bánh răng chủ động, hay số 

vòng quay trục chủ động với số vòng quay trục bị động gọi là tỷ số truyền.  

 

 

 

 

An khớp bánh răng 

thẳng 

An khớp bánh răng 

nghiêng 

Hình 3.4: Dạng cơ bản của bánh răng sử dụng trong hộp số 
 

 

Công suất vào 

Công suất ra 

10 răng 

30 răng 

Công suất vào 

Công suất ra 

A  

B 

A: Khi giảm tốc, bánh 

răng nhỏ quay ba vòng, 

lớn quay một vòng 

 

 

B: Khi tăng tốc, bánh 

răng lớn quay một vòng, 

nhỏ quay ba vòng 

Hình 3.3: Nguyên tắc của bánh răng. 
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Nếu hộp số có nhiều cặp bánh răng ăn khớp thì tỉ số truyền chung bằng tích các 

tỉ số truyền thành phần. ic = i1 x i2 x i3 x . . . . x in. 

Tỷ số truyền hộp số sẽ khác nhau với mỗi hãng sản xuất . Tuy nhiên theo thống 

kê thường có tỷ số truyền 3 : 1 cho vị trí tay số ở số 1; 2 : 1 cho số 2 ; 1 :1 cho số 3 hay 

còn gọi là số cao và 3 :1 cũng để cho số lùi . 

Ở vị trí tay số số 1 còn gọi là số số thấp, đó là một tỷ số truyền lớn. Điều này 

làm giảm vận tốc ở trục ra nhưng lại làm gia tăng lực vòng và xe có thể tăng tốc một 

cách dễ dàng ngay cả khi tốc độ động cơ chậm và trong tình trạng công suất thấp. 

Ở số cao tỷ số truyền thường là1:1, trục ra hộp số quay cùng một vận tốc với 

trục khuỷu động cơ, không có sự gia tăng lực vòng nên xe chạy nhanh hơn. 

3.4 Bôi trơn bánh răng: 

Bôi trơn bánh răng là một khoảng trống nhỏ giữa các răng ăn khớp, khoảng 

trống này cho phép dầu bôi trơn đi vào khu vực có ma sát lớn giữa các răng, điều này 

làm giảm ma sát và mài mòn chỗ bôi trơn này cho phép các bánh răng giải nhiệt và 

kéo dài qúa trình hoạt động mà không bị dính hay hư hỏng. 

3.5 Bôi trơn hộp số: 

Bạc đạn, trục, bánh răng và bộ phận chủ động khác được bôi trơn bằng cách 

bơm dầu hoặc bắn tóe. Dầu bôi trơn thường 80W hoặc 90 W cho hộp số thường.  

4. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘP SỐ  

Cấu tạo chung của hộp số gồm : Nắp và vỏ hộp số, bộ phận gài số, hệ thống 

bánh răng, các bạc đạn và các trục của hộp số.  

4.1 Nắp và vỏ hộp số: 

Nắp hộp số ngoài nhiệm vụ che kín còn có tác dụng để lắp các bộ phận khác 

như cơ cấu gài số. 

1

2

2

1

z

z

n

n
i 

Trong đó:  

 i   : Tỉ số truyền. 

 n1: Số vòng quay trục chủ động. 

 n2: Số vòng quay trục bị động. 

 z1: Số răng bánh răng chủ động. 

 z2: Số răng bánh răng bị động. 
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Vỏ hộp số dùng đỡ bạc đạn của trục hộp số và chứa dầu bôi trơn bánh răng. 

Ngoài ra còn được thiết kế một nút châm dầu và một nút xả dầu. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Bạc đạn: 

 

 

 

4.3 Đuôi hộp số và vỏ bao bạc đạn: 

Được lắp chặt phía sau hộp số, dùng để chứa trục ra và dùng để lắp bộ phận 

chắn dầu. Vỏ bao bạc đạn được hoạt động như một ống bao dùng để bao lấy bạc đạn 

trước hộp số, joint được chận giữa hộp số và ống bao để ngăn chận sự rò rỉ dầu.  

4.4 Trục hộp số:  

Làm bằng thép và lắp bên trong vỏ hộp, hộp số thường gồm có bốn trục: trục sơ 

cấp, trục thứ cấp, trục trung gian và trục số lùi. 

 

Vỏ bao trục sơ cấp 

 

Trục sơ cấp 
Nắp kiểm tra 

Lỗ thông hơi 

Dây cáp dẫn động đồng 

hồ tốc độ 

Đuôi vỏ hộp số 

Hình 3.5: Vỏ và các bộ phận bên ngoài bảo vệ hộp số 

 
Hình 3.6:  Vòng bi Cầu – Đũa - Kim  

Hộp số tay thường sử 

dụng ba loại bạc đạn: bạc đạn 

cầu, bạc đạn đũa và bạc đạn 

kim. 
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Trục sơ cấp hay trục bị động của ly hợp, gối trên hai ổ bi: Một trong lòng bánh 

đà, một trong vỏ hộp số. Trên trục mang bánh răng thường răng xuyên ăn khớp, đồng 

thời có lỗ đặt ổ bi cho trục thứ cấp. 

+ Trục thứ cấp có răng then hoa, đầu trước dùng vòng bi đũa để lắp vào đầu sau 

của trục sơ cấp, đầu sau dùng vòng bi cầu được đặt trên vách ngăn. Trục thứ cấp được 

lắp đồng tâm với trục sơ cấp. 

+ Trục trung gian gồm các bánh răng có đường kính khác nhau được chế tạo 

thành một khối và được bắt chặt trên trục, được đặt trên các vòng bi lắp vào vỏ hộp số, 

trục trung gian luôn luôn quay cùng với trục sơ cấp. 

+ Trục số lùi là một trục ngắn dùng để đỡ các bánh răng lùi trên cả hai trục 

trung và trục thứ cấp. 

 

 

Trục sơ cấp 

Trục trung gian Trục số lùi  

Trục thứ cấp 

Hình 3.7: vị trí trục bố trí trong hộp số 
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Hình 3.8: Hình vẽ tách rời các bộ phận chủ yếu của hộp số 

1.   Khoen chận bánh răng số 3-4      26. Nút xả dầu  

2. Vòng đồng tốc bánh răng số 3-4 27. Nút châm dầu 

3. Ống răng gài số 3-4 28. Vỏ hộp số 

4. Khoá chuyển 3-4 29. Ron đệm làm kín 

5. Vòng đồng tốc số 3 30. Trục răng then hoa 

6. Bánh răng số 3  31. Long đền bánh răng số 1 

7. Khoen chận bánh răng số 2 32. Bạc đạn cầu phía sau 

8. Long đền bánh răng số 2 33. Khoen chận 

9. Bánh răng số 2 34. Đĩa đệm 

10. Vòng đồng tốc bánh răng số 2 35. Phốt đệm 

11. Khoen chận trục chính 36. Long đền chận trục trung gian 
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12. Lò xo vòng đồng tốc 37. Long đền giữ bi đũa 

13. Khóa chuyển số 2 và 1 38. Bạc đạn đũa phía sau 

14. Vòng đồng tốc bánh răng số 1 39. Bánh răng trục trung gian 

15. Bánh răng số 1 40. Long đền chận trục trung gian 

16. Vòng đồng tốc số 3-4 41. Trục trung gian 

17. Vòng đồng tốc số 1-2 42. Chốt  

18. Nắp đậy bạc đạn trước 43. Trục số lùi 

19. Phốt chận dầu 44. Chốt  

20. Đệm làm kín 45. Bạc đạn đũa trên trục số lùi 

21. Khoen chận 46. Bánh răng quay trơn số lùi 

22. Vòng hãm 47. Bánh răng chủ động số lùi 

23. Bạc đạn cầu phía trước 48. Long đền bạc đạn đũa số lùi 

24. Trục sơ cấp                                 49. Long đền bánh răng số lùi 

25. Bạc đạn đũa 

3.5 Cơ cấu sang số:  

Được bố trí nơi nắp phía 

trên hay bên hộp số,  ung để cài 

số tới và đưa các bánh răng về vị 

trí trung gian ( số 0 ). Việc sang 

số được tiến hành bằng cách di 

chuyển các bánh răng hoặc khớp 

nối trên trục thứ cấp. 

 

 

                                                               Hình 3.9: Cơ cấu sang số kiểu thanh trượt 

3.6 Bánh răng hộp số: 

Bốn nhóm tiêu chuẩn: Trục vào, trục trung gian, trục thứ cấp và lùi. 
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+ Khi bánh răng trục vào quay trục trung gian, các bánh răng trục trung gian 

quay bánh rănh trục thứ cấp và bánh răng lùi. Khi gài số 1, tức là cần một tỷ số truyền 

lớn thì bánh răng nhỏ trục trung gian sẽ quay một bánh răng lớn hơn trên trục thứ cấp. 

Khi gài số cao thì bánh răng lớn trên trục trung gian quay bánh răng có kích thước 

bằng hoặc nhỏ hơn bánh răng trên trục thứ cấp. Khi gài số lùi công suất sẽ truyền từ 

bánh răng trục trung gian đến bánh răng số lùi và ăn khớp với bánh răng trên trục thứ 

cấp, quá trình truyền động này làm đảo chiều quay trục thứ cấp.  

+ Bánh răng trục trung gian dùng để ăn khớp với các bánh răng trục thức cấp, 

bộ bánh răng chế tạo bằng thép. Nhưng do kích thước của các cặp bánh răng không 

bằng nhau nên tỷ số truyền khác nhau. 

+ Bánh rănglùi có thể có thể ăn khớp trên cả hai trục trung gian và thứ cấp 

+ Bánh răng trục thứ cấp truyền chuyển động quay từ trục trung gian đến trục 

thứ cấp. Khi không gài số các bánh răng trục thứ cấp quay tự do trên trục. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ly hợp 

Bánh răng trục sơ 

cấp 

Vòng đồng tốc Bánh răng trục thứ 

cấp 

Trục thứ 

cấp 

Trục sơ 

cấp 

Bánh răng trục trung gian 

Hình 3.10: Vị trí của các bánh răng lắp đặt trên trục 
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Số chậm Số cao Số lùi 

Hình 3.11: Các số của hộp số  

 

Đồng tốc 3-4 
Đồng tốc 1-2 

Đồng tốc số 5 Trục sơ cấp 
Tục trung gian 

Trục thứ cấp 

Hình 3.12: Hộp số W55 ( Toyota ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘP SỐ THƯỜNG  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Hộp số chính trên TOYOTA CROWN:  

Truyền lực hộp số kiểu W55 ( động cơ dặt trước và cầu sau chủ động) 

 

Số 1 2 3 4 5 Lùi 

i 3,566 2,056 1,384 1,000 0,850 4,091 

Là hộp số sử dụng ba bộ đồng tốc quán tính đối với cả năm tay số. 
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Trục sơ cấp Bánh răng chủ động chính (số 4) 

Bánh răng trung gian 

Trục sơ cấp Bánh răng chủ động chính (số 4) Bánh răng trung gian 

Bánh răng số 1 Bộ đồng tốc A Trục thứ cấp 

 

Trục sơ cấp 

Bánh răng chủ động chính ( số 4) 

Bộ đồng tốc A Bánh răng số 1 

Bánh răng trung gian 

Trục thứ cấp 

Hình 3.14: Vị trí số 1 

 Số 

trung gian: Động cơ ở số trung gian thì công suất động sẽ truyền từ : 

 Chuyển sang số Một:  

Bàn đạp ly hợp phải được ấn xuống để không cho công suất truyền được vào 

hộp số, cần điều khiển di chuyển để sang số, lúc này cơ cấu sang số sẽ đẩy bánh răng 

bộ đồng tốc A ăn khớp với bánh răng số 1 trên trục thứ cấp. Khi người tài xế nhả bàn 

đạp ly hợp thì công suất của động cơ sẽ truyền từ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trục sơ cấp 

Bánh răng chủ động chính (số4) 

Trục thứ cấp 

Bánh răng trung gian 

Hình 3.13: Vị trí trung gian 
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Trục sơ cấp Bánh răng chủ động chính (số 4) Bánh răng trung gian 

Bánh răng số 2 Bộ đồng tốc A Trục thứ cấp 

 

Trục sơ cấp 

Bánh răng chủ động chính ( số 4) 

Bộ đồng tốc A Bánh răng số 2 

Trục thứ cấp 

Bánh răng trung gian 

Hình 3.15: Vị trí số 2 

 

 Chuyển sang số hai: 

Để sang số hai người tài xế phải đạp ly hợp và di chuyển cần sang số, bánh răng 

bộ đồng tốc A sẽ trượt ra khỏi bánh răng số 1. Sau đó bộ đồng tốc sẽ di chuyển và ăn 

khớp với bánh răng số 2 trên trục thứ cấp. Khi người tài xế nhả ly hợp thì công suất 

của động cơ sẽ truyền từ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chuyển sang số Ba: 

Người tài xế sang tiếp số ba, cơ cấu sang số sẽ đẩy bánh răng bộ đồng A trượt 

ra khỏi bánh răng số 2. Cơ cấu sang số sẽ đẩy bánh răng bộ đồng B ăn khớp với bánh 

răng số 3 trên trục thứ cấp. Lúc này công suất của động cơ truyền từ : 
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 Chuyển sang số bốn: 

Khi chuyển sang số bốn, cơ cấu sang số sẽ đẩy bộ đồng tốc B trượt ra khỏi bánh 

răng số 3. Cơ cấu sang số này sẽ đẩy bánh răng bộ đồng B ăn khớp với bánh răng số 4 

trên trục thứ cấp. Lúc này công suất của động cơ truyền từ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trục sơ cấp Bánh răng chủ động chính (số 4) Bánh răng trung gian 

Bánh răng số 3 Bộ đồng tốc B Trục thứ cấp 

 

Trục sơ cấp 

Bánh răng chủ động chính ( số 4) 

Bộ đồng tốc B Bánh răng số 3 

Trục thứ cấp 

Bánh răng trung gian 

Hình 3.16: Vị trí số 3 

 

Trục sơ cấp Bánh răng số 4 Bộ đồng tốc B Trục thứ cấp 

 

Trục sơ cấp 

Bánh răng số 4 
Bộ đồng tốc B 

Trục thứ cấp 

Hình 3.17: Vị trí số 4 
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Trục sơ cấp  Bánh răng chủ động chính ( so 4) Bánh răng trung gian 

Bộ đồng tốc C Bánh răng trung gian số 5 Bánh răng số 5 

Trục thứ cấp 

 

Trục sơ cấp 

Bánh răng chủ động chính ( số 4) 

Bánh răng số 5 

Bánh răng trung gian 

Bộ đồng tốc C 

Bánh răng trung gian số 5 

Hình 3.18 Vị trí số 5 

Trục thứ cấp 

 Chuyển sang số năm: 

Khi sang số năm, cơ cấu sang số sẽ đẩy bộ đồng tốc B trượt ra khỏi bánh răng 

số 4. Cơ cấu này tác dụng vào bộ đồng tốc C, để cho bánh răng bộ đồng tốc C  ăn 

khớp với bánh răng số 5 trên trục thứ cấp. Công suất động cơ truyền từ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chuyển sang số lùi: 

Trục lùi của hộp số này cho phép khi gài đồng thời ăn khớp với bánh răng số lùi 

trên hai trục thứ cấp và trung gian. Số lùi thực hiện khi gài vào bánh răng số lùi trên 

trục phụ vào ăn khớp với hai bánh răng số lùi trên trục thứ cấp và trung gian. Trục số 

lùi lắp cố định trên vỏ, còn bánh răng lắp lồng không di trượt trên nó nhờ ổ bi kim. 
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Trục sơ cấp 

Bánh răng chủ động chính ( số 4) 

A 

A’ 

Bánh răng số lùi 
Trục thứ cấp 

Báng răng 

trung gian 

Bánh răng trung gian số lùi 

Mặt cắt A-A’ ( Nhìn từ phía động cơ) 

Bánh răng số lùi 

Hình 3.19: Vị trí số lùi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Sơ đồ động hộp số 5 cấp:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.20: Sơ đồ động hộp số 5 cấp 

Trục sơ cấp Bánh răng chủ động chính ( số 4) 
Bánh răng 

trung gian 

Bánh răng trung gian số lùi Bánh răng số lùi Trục thứ cấp 

Trục trung gian 

7 
2 

5 

1
3 

11 
3 9 

G2 

Trục sơ cấp 

6 8 
1 

G1 

10 12 4 

G3 

Trục thứ 
cấp 
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Bánh răng 4, 6, 8, 10, 12 luôn quay trơn trục thứ cấp và các bánh răng này luôn 

ăn khớp với các bánh răng 3, 5, 7, 9, 11 của trục trung gian. Hộp số trang bị ba bộ 

đồng tốc, số tiến hoặc lùi được gài bằng cách di chuyển bộ đồng tốc. 

Hộp số 5 cấp tốc độ được thiết kế cho động cơ dầu Diesel, công suất thấp bốn 

số đầu tiên giúp cho động cơ tăng tốc nhanh chóng, số 5 giữ cho tốc độ động cơ giảm 

khi chạy đường trường để tăng tính kinh tế và tăng tuổi thọ.                                                                                                                                                                                                                                                        

 Số1: 

Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc II di chuyển về phía sau và ăn khớp vào bánh 

răng 4 của trục thứ cấp, momen sẽ được truyền từ bánh răng 1, 2,3, 4 và truyền đến 

trục các đăng . 

 Số 2: 

Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc II di chuyển về phía trước, các răng của bộ 

đồng tốc ăn khớp với vành răng của bánh răng số 6 trục thứ cấp. Momen truyền từ 

bánh răng 1 , 2 , 5 , 6 truyền ra cácđăng . 

 Số 3: 

Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc I di chuyển về phía sau và  ăn khớp vào bánh 

răng bánh răng 8 của trục thứ cấp , momen truyền từ bánh răng 1 , 2 , 7, 8 truyền ra 

cácđăng . 

 Số 4: 

Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc I di chuyển về phía trước ăn khớp với bánh số 1 

của trục sơ cấp làm cho trục sơ cấp và thứ cấp nối với nhau , trục trung gian không 

tham gia vào việc truyền momen xoắn . 

 Số 5 : 

Đẩy tay số cho bộ đồng tốc III di chuyển về phía sau ăn khớp với bánh răng số 

10 của trụv thứ cấp . Lúc này một bánh răng lớn của trục trung gian sẽ kéo bánh răng 

nhỏ của trục thứ cấp tạo nên một tỷ số truyền nhỏ hơn 1.  

 Số lùi: 
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Đẩy tay số làm cho bộ đồng tốc III di chuyển về phía trước ăn khớp với bánh 

răng 12 của trục thứ cấp, momen sẽ truyền từ 1, 2, 11, 13, 12 làm cho trục thứ cấp 

quay ngược chiều với trục sơ cấp. 

TÍNH  TỈ  SỐ TRUYỀN 

Theo số răng Theo số vòng quay 

Số 1 : i1= 
3

4

1

2

Z

Z
x

Z

Z
 i1 = 

4

3

2

1

n

n
x

n

n
=

4

1

n

n
 

Số 2 : i2= 
5

6

1

2

Z

Z
x

Z

Z
 i2 = 

6

5

2

1

n

n
x

n

n
= 

6

1

n

n
 

Số 3 : i3= 
7

8

1

2

Z

Z
x

Z

Z
 i3 = 

8

7

2

1

n

n
x

n

n
= 

8

1

n

n
 

             Số 4 : i4= 1              i4 = 1 

Số 5: i5= 
9

10

1

2

Z

Z
x

Z

Z
 i5 = 

10

9

2

1

n

n
x

n

n
= 

10

1

n

n
 

         Số lùi : il = 
13

12

11

13

1

2

Z

Z
x

Z

Z
x

Z

Z
         il = 

12

13

13

11

2

1

n

n
x

n

n
x

n

n
=

12

1

n

n
 

 

  5.3 Sơ đồ động hộp số 4 cấp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.21: Sơ đồ động hộp số 4 cấp 
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Số 1:            Trục sơ cấp  1  2  3  4  Trục thứ cấp 

Số 2:  Trục sơ cấp  1  2  5  6  Trục thứ cấp 

Số 3:  Trục sơ cấp  1  2  7  8  Trục thứ cấp 

Số 4:  Trục sơ cấp  Trục thứ cấp 

Số lùi:            Trục sơ cấp  1  2  9  10  4  Trục thứ cấp 

Hình 3.22 

  5.4 Sơ đồ động hộp số 3 cấp:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.23: Sơ đồ động hộp số 3 cấp 
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Ống trượt 

Vòng đồng tốc Vòng đồng tốc 

Lò so hãm 

Khóa chuyển 
Trục rỗng 

 Hình 3.24: Các bộ phận của bộ đồng tốc 

Mặt côn co sát với bánh răng để 

đồng tốc độ  

Số 1: Trục sơ cấp  1  2  3  4  Trục thứ cấp 

Số 2:  Trục sơ cấp  1  2  5  6  Trục thứ cấp 

Số 3:  Trục sơ cấp  Trục thứ cấp 

Số lùi:  Trục sơ cấp  1  2  7  8  4  Trục thứ cấp 

6. BỘ ĐỒNG TỐC  

Hai bánh răng đang quay, muốn cài vào nhau được êm thì phải cho chúng quay 

gần đồng tốc độ trước khi cài vào nhau. Được gọi là đồng tốc độ khi chuyển số, hai 

bánh răng làm việc tiến lại gần nhau để làm đồng tốc độ quay của chúng nhờ lực ma 

sát.  

6.1 Chức năng 

Ngăn ngừa sự trèo răng trong qúa trình vào khớp. 

 Khoá bánh răng thứ cấp vào trục thứ cấp. 

6.2 Cấu tạo:  
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Trục rỗng 
Khóa chuyển Lò xo hãm 

Ống trượt 

Vòng đồng tốc 

Bánh răng số 

Hình 3.25: Bộ đồng tốc ở vị trí trung gian 

Ống trượt, vòng lò xo hãm, vòng đồng tốc, trục rỗng, khóa chuyển. . . .  

Các trục rỗng được lắp với trục bởi các then hoa. Tương tự, ống trượt được lắp 

vào trục rỗng bởi then hoa dọc theo mặt ngoài của trục và trượt theo phương dọc. 

Trục rỗng có ba rãnh song song với trục và có một khóa đồng tốc, có một phần 

lồi lên khớp với tâm của mỗi khe. 

Các khóa đồng tốc luôn được ấn ép vào ống trượt bằng lò xo hãm khóa. 

Khi cần gạt số đang ở vị trí trung gian, phần lồi của từng khóa đồng tốc lắp bên 

trong rãnh của ống trượt. 

Vòng đồng tốc đặt giữa trục rỗng và phần côn của từng bánh răng số. Và nó bị 

ép vào một trong những mặt côn này. Vòng đồng tốc có ba rãnh để khớp với các khóa 

đồng tốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ ĐỒNG TỐC  

Giai đoạn một: Cần chuyển số bắt đầu cài số. ( bắt đầu sự đồng tốc) 

Khi cần số di chuyển, cần gạt ăn khớp với rãnh trên ống trượt ấn ống trượt treo 

hướng được chỉ mũi tên A. 
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A 

Ống trượt 

Khóa 

Vòng đồng tốc 

Bánh răng số 

Khóa 

Then của ống trượt 

Bánh răng số 
Vòng đồng tốc 

 
 

Hình 3.27: vị trí trung gian 

 

Ống trượt 

Vòng đồng tốc 

Bánh răng số 

Khóa 
Phần côn của 

bánh răng 

Lò xo 

hãm 
Khóa 

Then của ống trượt 

Vòng đồng tốc Bánh 

răng số 

Hình 3.26: trong quá trình đồng tốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vì vành trượt và khóa đồng tốc được ăn khớp qua vấu ở giữa của khóa, nên sự 

chuyển động của ống trượt được truyền tới khóa đồng tốc, ấn vành đồng tốc ép vào 

phần côn của bánh răng để bắt đầu đồng tốc. 

Do sự khác nhau về tốc độ giữa ống trượt và bánh răng và do ma sát giữa vòng 

đồng tốc và phần côn của bánh răng, vòng đồng tốc sẽ chuyển động theo chiều quay 

của bánh răng. 

Giai đoạn hai: Cần chuyển số ấn mạnh hơn. (trong quá trình đồng tốc) 

Khi cần gạt số di chuyển thêm, lực tác dụng lên ống trượt vượt qua lực của lò 

xo khóa hãm bộ đồng tốc và ống trượt vượt qua phần vấu của khóa. 

Tuy nhiên các then của ống trượt và của vòng đồng tốc chưa được thẳng hàng 

hoàn toàn, vì vậy lực tác dụng lên ống trượt nhờ càng số ấn vòng đồng tốc ép vào phần 

côn của bánh răng phải mạnh hơn.  Điều này làm cho tốc độ của bánh răng số và ống 

trượt trở nên đồng tốc. 
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Giai đoạn ba: Cần số được ấn mạnh thêm nữa. ( hoàn toàn đồng tốc) 

Khi tốc độ của ống trượt và bánh răng trở nên bằng nhau, vòng đồng tốc bắt đầu 

quay tự do theo chiều quay. Kết quả là, then hoa phía trong ống trượt ăn khớp với then 

hoa trên vòng đồng tốc như hình vẽ. 

8. CƠ CÁU ĐIỀU KHIỂN  

Cơ cấu điều khiển hộp số có thể chia làm hai loại cơ bản: Điều khiển dạng 

thanh ở phía bên trong và điều khiển dạng cần ở phía bên ngoài. 

Cấu tạo chung của cơ cấu bao gồm: Cần số, cụm vỏ bảo vệ, càng sang số, lò xo 

và bi định vị, chốt hãm và khóa an toàn số lui, các trục trượt.  

Cả hai có cùng chức năng, chúng dùng để nối cần sang số với càng sang số. 

8.1 Loại điều khiển dạng thanh ở phía bên trong: 

Dạng điều khiển này có đầu dưới của đầu số đặt trục tiếp vào cửa sổ trong nắp 

hộp số để kéo trục số di chuyển, trục trượt mang treo các càng sang số.  

Trên trục trượt có đặt các khóa hãm, định vị. Khi trục trượt nào đó di chuyển sẽ 

mang theo càng sang số. 

 

Ống trượt 

Khóa Phần côn của 

bánh răng 
Vòng đồng tốc 

Khóa 

Bánh răng số 

Then của ống trượt 

Bánh 

răng số 

Vòng 

đồng tốc 

Hình 3.28: Hoàn toàn đồng tốc 
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Nút bích chận 

đầu trục 

 

Tay cầm hình cầu 

Nắp đậy 

Cần đẩy 

Cụm vỏ bao 

trục 

Hốc số 1-2 

Càng sang số 

Hốc số 3-4 

Nút gài số 
Hốc số lùi 

Càng sang số 

lùi 

Càng sang số 

Công tắc đèn 

số lùi 

Trục số 3-4 

Trục số lùi 

Trục số 1-2 Nút bích chận đầu 

trục 

Hình 3.29: Chi tiết của cơ cấu điều khiển thanh và cần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Loại điều khiển dạng cần ở phía bên ngoài: 

Loại này được điều khiển bằng đòn nối hoặc dây cáp kéo. Khi sang số thì cần sẽ 

tác động đến đòn nối hoặc dây cáp, để cho càng sang số dịch chuyển bánh răng của 

hộp số.  

Cơ cấu điều khiển bằng đòn nối thì một đầu của cần có ren điều chỉnh.  

Nếu điều khiển bằng dây cáp thì cũng có cơ cấu điều chỉnh dây cáp. 
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Trục đẩy số 1-2 

Trục đẩy số 

3-4 

Núm xoay điều chỉnh 
Trục số lùi 

Hình 3.31: cơ cấu điều khiển bằng cần nối 

 

Cần số 

Cáp trên 

Cáp dưới 

Đầu nối với 

trục gài số 

Hình 3.30: cơ cấu điều khiển bằng cáp 
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9. CÁC DẠNG HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP Ở HỘP SỐ  

Hư hỏng Nguyên nhân Cách khắc phục 

 

 

 

 

 

1. Cài số khó 

- Chỉnh sai cơ cấu cài số. 

- Cơ cấu cài số thiếu bôi trơn. 

- Ly hợp không cắt. 

- Khoảng cách hành trình tự do bàn 

đạp ly hợp quá lớn. 

- Gắp cài số bị cong. 

- Bánh răng di động hay bộ đồng tốc 

kẹt trên trục thứ cấp. 

- Bánh răng bị sứt mẻ. 

- Bộ đồng tốc hỏng hay ráp sai lò xo. 

 

 

- Vòng bi hay bạc thau đuôi trục khuỷa 

hỏng làm lệch tâm trục sơ cấp hộp số. 

→ Chỉnh lại. 

→ Tiến hành bôi trơn. 

→ Chỉnh lại. 

→ Chỉnh lại. 

 

→ Nắn lại. 

→ Thay mới các chi tiết 

hỏng. 

→ Thay thế. 

→ Thay mới chi tiết hỏng 

hay cả bộ đồng tốc, ráp 

đúng các lò xo. 

→ Bôi trơn hay thay mới 

vòng bi. 

 

 

 

 

2. Bị kẹt số 

- Các cần cài số chỉnh sai hay bị sút, 

hỏng. 

- Cơ cấu cài số thiếu bôi trơn. 

- Ly hợp không cắt. 

- Các viên bi định vị ống trượt bị kẹt. 

 

- Bộ đồng tốc hỏng. 

- Hộp số thiếu bôi trơn. 

 

→ Chỉnh hay xiết lại. 

 

→ Bôi trơn. 

→ Chỉnh lại. 

→ Bôi trơn, cho di chuyển 

tốt. 

→ Sửa chữa. 

→ Châm thêm nhớt đúng 

mức quy định. 



Bài 3: HỘP SỐ CƠ KHÍ 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                          73 

- Hỏng bên trong hộp số. → Tháo hộp số, kiểm tra 

sửa chữa. 

 

 

 

3. Số nhảy trở 

về 

- Chỉnh sai cơ cấu cài số. 

- Cần sang số bị cong. 

- Lo xo bi định vị yếu. 

- Bạc đạn hay bánh răng bị mòn. 

- Độ lỏng dọc của trục hay của các 

bánh răng quá lớn. 

- Bộ đồng tốc mòn hay hỏng. 

 

- Hộp số xiết không chặt tay bị lệch 

đối với bộ ly hợp. 

- Bộ ly hợp bị lệch đồi với động cơ. 

- Bạc thau nơi rốn đuôi trục khuỷa bị 

vỡ. 

- Chụp đậy trục sơ cấp bị lỏng hay vỡ. 

- Chân máy bị vỡ. 

→ Chỉnh lại. 

→ Chữa lại. 

→ Thay mới. 

→ Thay mới. 

→ Thay mới hay sửa chữa. 

 

→ Sửa chữa hoặc thay mới. 

→ Chỉnh ngay lại rồi xiết 

chặt. 

→ Chỉnh lại ngay tâm. 

→ Thay mới. 

 

→ Xiết chặt hay thay mới. 

→ Thay mới. 

4. Mô men 

của trục khuỷa 

không truyền 

đến hộp số 

được 

- Ly hợp bị trượt. 

- Bánh răng bị lờn răng. 

- Có chi tiết trong cơ cấu cài số bị vỡ. 

- Bánh răng hay trục bị vỡ. 

- Bứt chốt clavet. 

→ Chỉnh lại. 

→ Thay mới. 

→ Thay mới. 

→ Thay mới. 

→ Thay mới. 

 

 

 

5. Hộp số 

- Các bánh răng mòn, răng bị vỡ hay 

trờn. 

- Bạc đạn gối các trục khô mỡ hay bị 

mòn. 

→ Thay mới các bánh răng. 

→ Bôi trơn hay thay mới. 

 

→ Thay mới. 
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khua ở vị trí 

số 0 

- Bạc đạn trục sơ cấp hỏng. 

- Bạc thau đuôi trục khuỷa mòn hay 

hỏng. 

- Hộp số gắn lệch với động cơ. 

- Trục trung gian mòn hay cong, miếng 

chận hay rônđen  giữ bị hỏng. 

→ Thay mới. 

 

→ Chỉnh lại. 

→ Thay mới các chi tiết 

hỏng. 

 

 

 

6. Hộp số 

khua khi cài 

số 

- Đĩa ma sát hỏng. 

- Bôi trơn không đủ. 

 

- Bạc đạn (vòng bi) sau của trục thứ 

cấp khô hay mòn cũ. 

- Bánh răng lỏng trên trục thứ cấp. 

- Bộ đồng tốc mòn hay hỏng. 

- Bánh răng dẫn động dây cáp tốc độ 

kế bị mòn. 

→ Thay mới 

→ Châm đúng loại và đúng 

dầu bôi trơn. 

→ Bôi trơn hay thay mới. 

 

→ Thay mới chi tiết mòn. 

→ Thay mới. 

→ Thay mới. 

 

 

 

7. Khua bánh 

răng trong lúc 

gài số 

- Bộ đồng tốc hỏng. 

- Ly hợp cắt không tốt, hành trình tự 

do bàn đạp ly hợp quá lớn. 

- Cơ cấu thủy lực điều khiển ly hợp 

hỏng 

- Vận tốc cầm chừng động cơ quá cao. 

- Bạc thau hay vòng bi cuối đuôi trục 

khuỷa hỏng. 

- Các gắp gài số hỏng. 

- Nhớt bôi trơn không đúng loại. 

→Chữa hay thay mới. 

→ Chỉnh lại. 

 

→ Kiểm tra, thêm dầu. 

 

→ Chỉnh lại. 

 

→ Thay mới. 

 

→ Chỉnh lại. 

→ Thay nhớt tốt. 
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8. Hộp số 

khua khi cài 

số 

- Bánh răng lùi hay bạc thau gối trục 

của bánh răng này mòn, hỏng. 

- Bánh răng trục trung gian mòn, hỏng. 

- Cơ cấu cài số hỏng. 

→ Thay mới. 

 

→ Thay mới. 

 

→ Sửa chữa. 

 

9. Hộp số bị 

rò, nhiễu dầu 

nhờn 

- Dùng dầu nhờn kém chất lượng làm 

sủi bọt. 

- Mức dầu nhờn trong hộp số quá cao. 

- Đệm hỏng. 

- Phốt nhớt hỏng. 

- Nút xả nhớt xiết không chặt. 

- Bu lông gắn hộp số lỏng. 

- Vỏ hộp số nức. 

- Ốc chụp giữ bánh răng dẫn động tốc 

độ kế lỏng. 

- Nắp hông bị lỏng. 

→ Thay dầu tốt. 

 

→ Châm nhớt đúng mức. 

 

→ Thay mới. 

→ Thay mới. 

→Siết chặt. 

→ Siết chặt. 

→ Thay mới. 

→Siết chặt. 

→ Siết chật. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 

QUI TRÌNH BẢO DƯỠNG HỘP SỐ. 

* Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

- Thực hiện được các bảo dưỡng hộp số trên xe 

- Trình bày được phương pháp kiểm tra hộp số trên xe 

- Kiểm tra được hư hỏng và có biện pháp sửa chữa thích hợp đối với hộp 

số thường bất kỳ. 

- Ứng dụng kiến thức vào thực tế.  

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Xe sử dụng hộp số sàn cầu trước chủ động  

2 Xe sử dụng hộp số sàn cầu sau chủ động  

3 Các dụng cụ kiểm tra: thước kẹp, thước đo độ phẳng, so kế, 

khối V 50, trục định tâm… 

 

4 Dụng cụ tháo lắp: 1 bộ khóa vòng miệng từ 8-32, 1 bộ tupe 

từ 8-32, 1 búa sắt, 1 búa nhựa, 1T8, 1T9, 1T10, 1T12, 1 bộ 

vít dẹp-bake, 1kiềm mỡ phe mũi thẳng, 1 kiềm mỡ phe mũi 

cong, cảo bạc đạn, 1kiềm mỏ nhọn,các dụng cụ khác... 

 

Vật tư 

1 Giẻ lau  

2 Nhớt hộp số SAE 90  

3 Phốt hộp số( theo mẫu)  

III. Yêu cầu công việc 

- Thực hiện bảo dưỡng hộp số 
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- Thực hiện kiểm tra hộp số trên xe 

- Thực hiện kiểm tra dầu và thay dầu hộp số 

* Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1.  BẢO DƯỠNG HỘP SỐ 

1.1 Hộp số ngang 

 

Hình 3.32 

1.1.1 Rò rỉ dầu 

Kiểm tra những khu vực sau của hộp số xem có rò rỉ dầu không: 

• Bề mặt lắp ghép của vỏ hộp số 

• Những vùng mà ở đó có các trục và cáp chui ra 

• Các phớt dầu 

• Nút xả và đổ dầu 

1.1.2 Mức dầu 

Tháo nút đổ dầu ra khỏi hộp số. Cắm ngón tay bạn vào lỗ và kiểm tra vị trí mà 

tại đó dầu tiếp xúc với tay bạn 
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1.2 Hộp số dọc 

 

Hình 3.33 

1.2.1 Rò rỉ dầu 

Kiểm tra những khu vực sau của hộp số thường, vi sai và hộp số phụ xem có rò 

rỉ dầu hay không: 

• Bề mặt lắp ghép của vỏ hộp số 

• Những vùng mà ở đó có các trục và cáp chui ra 

• Các phớt dầu 

• Nút xả và đổ dầu 

1.2.2 Mức dầu hộp số 

Tháo nút đổ dầu ra khỏi hộp số thường, vi sai và hộp số phụ. Cắm ngón tay bạn 

vào lỗ và kiểm travị trí mà tại đó dầu tiếp xúc với tay bạn 

A: Hộp số thường            B: Vi sai              C: Hộp số phụ (xe 4WD) 

1: Nút đổ dầu                   2: Nút xả dầu 

Thay dầu hộp số thường 

+ Tháo nút đổ dầu, nút xả dầu và 2 đệm. Sau đó, xả dầu hộp số. 



Bài 3: HỘP SỐ CƠ KHÍ 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                          80 

+ Sau khi xả dầu, lắp lại nút xả với đệm mới. 

+ Đổ một lượng dầu tiêu chuẩn. 

+ Lắp lại nút đổ dầu và đệm mới 

1: Nút đổ dầu           2: Nút xả dầu 

 

Hình 3.34 

 

 2. CÁC BƯỚC THAY DẦU HỘP SỐ 

Khi xe vừa hoạt động về (dầu hộp số đang nóng), nếu xe không hoạt động ta 

phải kích cầu chủ động, nổ máy, vào số để một lát cho dầu nóng sau đó tắt máy, xả hết 

dầu cũ trong hộp số ra khay đựng.  

Đổ dầu rửa hoặc dầu hoả vào hộp số.  

Nổ máy, cài số 1 cho hộp số làm việc vài phút để làm sạch cặn bẩn, dầu bẩn, 

keo cặn sau đó xả hết dầu rửa ra.  

Có thể cho dầu loãng vào để rửa sạch dầu rửa, nổ máy cài số 1 vài phút, sau đó 

xả dầu loãng ra.  

Đổ dầu bôi trơn hộp số đúng mã hiệu, chủng loại đầy ngang lỗ dầu, hoặc đúng 

vạch qui định.  
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Đối với truyền động các đăng: ta bơm mở vào các ổ bi kim, ổ bi trung gian (nếu 

có), vào rãnh then hoa, siết chặt các mặt bích...  

Ở bảo dưỡng các cấp cao người ta tháo rời hộp số để kiểm tra mòn, cong, gãy, 

rạn nứt...các chi tiết.  

Với các hộp số, hộp phân phối thuỷ lực phải thay dầu truyền động đúng mã 

hiệu, chủng loại. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 

THÁO LẮP, KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT HỘP SỐ DỌC 

Hiện tượng hộp số khó chuyển số hoặc không chuyển số được 

* Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

- Thực hiện tháo hộp số dọc từ trên xe theo đúng qui trình 

- Tháo lắp hoàn chỉnh hộp số dọc thao đúng qui trình 

- Kiểm tra được hư hỏng và có biện pháp sửa chữa thích hợp đối với hộp 

số dọc. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Mô hình hộp số thường còn hoạt động  

2 Hộp số cơ khí ( hộp số dọc)  

3 Các dụng cụ kiểm tra: thước kẹp, thước đo độ phẳng, so kế, 

khối V 50… 

 

4 Dụng cụ tháo lắp: 1 bộ khóa vòng miệng từ 8-32, 1 bộ tupe 

từ 8-32, 1 búa sắt, 1 búa nhựa, 1T8, 1T9, 1T10, 1T12, 1 bộ 

vít dẹp-bake, 1kiềm mỡ phe mũi thẳng, 1 kiềm mỡ phe mũi 

cong, cảo bạc đạn, 1kiềm mỏ nhọn,các dụng cụ khác... 

 

Vật tư 

1 Giẻ lau  

2 Dầu rửa DO  

3 Nhớt hộp số SAE 90  

4 Xà bông  

5 Cọ lông  
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6 Keo dán ron hộp số  

7 Bàn chảy sắt  

8 Bộ đồng tốc ( theo mẫu)  

9 Bạc đạn hộp số ( theo mẫu)  

* Yêu cầu công việc 

- Thực hiện tháo hộp số dọc từ trên xe 

- Tháo rời hộp số theo đúng qui trình 

- Thực hiện kiểm tra, sửa chữa hộp số dọc 

* Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1.  PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA HỘP SỐ TRÊN XE 

 Mỗi bánh răng và vòng bi của hộp số luôn luôn phải chịu ma sát (ma sát lăn và 

ma sát trượt). Dầu hộp số giúp làm giảm ma sát hoặc tản nhiệt sinh ra bởi ma sát. Tuy 

nhiên các chi tiết không thể được bảo vệ để hoàn toàn không mòn hoặc mỏi trong thời 

gian dài. Hầu hết các sự cố liên quan đến hộp số xảy ra khi độ mòn hoặc mỏi vượt qua 

giới hạn nào đó. Các sự cố này được tìm ra theo dạng kêu bánh răng khi chuyển số, 

khó vận hành cần gạt số, nhảy số, tiếng lêu lạ hoặc ồn từ hộp. 

1.1 Tiếng kêu bánh răng khi chuyển số 

a. Hiện tượng: 

 Tiếng kêu hoặc tiếng nghiến các răng nghe được từ bên trong hộp số khi lên số 

hoặc lùi số trong khi lái xe. Vì hiện tượng này liên quan chặt chẽ tới hoạt động của ly 

hợp, do đó ly hợp nên được kiểm tra trước để xem tính năng của nó chính xác không. 

b. Các bước kiểm tra 

 Kiểm tra chức năng của ly hợp theo các bước kiểm tra “vấn đề khi cắt ly hợp”. 

 Lái xe, thỉnh thỏang lên số hoặc lùi số. Ly hợp hoạt động đúng chức năng nếu 

bánh răng không kêu ở tất cả các vị trí số. 

 Nếu kêu bánh răng xảy ra khi chuyển sang một số bất kỳ nào đó, thì hầu như 

chắc chắn là sự cố xảy ra trong bản thân hộp số. Nếu nó xảy ra ở tất cả các vị trí số thì 

vấn đề chắc chắn là cắt ly hợp kém. Nếu vấn đề thuộc về ly hợp thì tiến hành kiểm tra 

và sửa chữa ly hợp, nếu vấn đề thuộc về hộp số thì tiến hành kiểm tra và sửa chữa hộp 

số. 

1.2 Các vấn đề khi chuyển số 

a. Hiện tượng 

 Các vấn đề khi chuyển số có thể là cần chuyển số cần một lực vận hành lớn để 

ăn khớp hoặc nhả khớp bánh răng. Một vấn đề chuyển số là cẩn chuyển số yêu cầu 

một lực vận hành rất lớn để ăn khớp hoặc nhả khớp bánh răng. 

b. Các bước kiểm tra 
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 Nếu xảy ra hiện tượng sang số khó tiến hành kiểm tra các vấn đề sau: 

 + Kiểm tra xem ly hợp có hoạt động đúng chức năng không. 

 + Chuyển sang kiểm tra các chi tiết trong hộp số: kiểm tra cơ cấu đồng tốc, 

kiểm tra thanh nối cần chuyền số. 

 Nếu ly hợp có vần đề thì tiến hành kiểm tra sửa chữa lại. Nếu vấn đề thuộc về 

hộp số thì tiến hành tháo, kiểm tra, sửa chữa hay thay thế các chi tiết hộp số. Vấn đề 

chuyển số có xu hướng xảy ra thường xuyên đối với hộp số điều khiển gián tiếp hơn là 

so với hộp số điều khiển trực tiếp. Nó thỉnh thoảng là do mòn hoặc hỏng cơ cấu tránh 

ăn khớp kép. 

1.3 Nhảy số 

a. Hiện tượng: 

 Trong trường hợp nhảy số, một bánh răng đã ăn khớp đột nhiên không ăn khớp 

mà không có tác động chuyển số của người lái, nó thường xảy ra khi rung động hoặc 

thay đổi tải của hộp số. Vấn đề cũng hay gặp khi tăng tốc hay giảm tốc nhanh. 

b. Các bước kiểm tra 

 Nếu xảy ra hiện tượng nhảy số thì ta chuyển sang kiểm tra hộp số 

       +  Kiểm tra vị trí tương đối của bánh răng ăn khớp tại thời điểm chuyển số, thay 

đổi tải hay dao động. Tiến hành điều chỉnh lại. 

       + Kiểm tra ống trượt và then của bánh răng, mòn bánh răng, khe hở dọc trục 

của bánh răng. Tiến hành điều chỉnh lại hay thay mới. 

1.4 Tiếng kêu lạ hoặc tiếng ồn 

a. Hiện tượng 

 Vấn đề này là tiếng ồn trong hộp số vì khe hở do mòn của các chi tiết bên trong, 

tiếng kêu lạch cạch, hoặc tiếng ồn rung động từ cần chuyển số. 

b. Các bước kiểm tra 

 Nếu vấn đề nảy sinh ra từ hộp số hoặc từ các chi tiết khác, ta tiến hành kiểm tra 

để xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: 
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 + Kiểm tra xem tiếng ồn có xuất phát từ hộp số hay không. Cho ly hợp ăn khớp 

khi xe chạy không tải. Nếu tiếng kêu nghe được khi ly hợp ăn khớp và mất khi cắt ly 

hợp thì ta kết luận nguyên nhân là do hộp số. Tiến hành tháo rã hộp số và kiểm tra các 

chi tiết hộp số để chỉnh lại hay thay mới. 

 +  Kiểm tra khi xe đang chạy vì lúc này hộp số đang hoạt động. Nếu có trục trặc 

tháo và kiểm tra các chi tiết trong hộp số. 

2. CẤU TẠO CÁC CHI TIẾT CỦA HỘP SỐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.35 
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CỤM HỘP SỐ THƯỜNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.36 
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Hình 3.37 
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3. PHƯƠNG PHÁP THÁO – KIỂM TRA – SỬA CHỮA HỘP SỐ 

3.1 Phương pháp tháo hộp số  

 A. Tháo  nguyên cụm ( Tháo từ trên xe xuống ) 

Để tháo hộp số từ trên xe, trước tiên phải treo hoặc đội xe lên. Nếu sử dụng trục 

treo thì tốt hơn vì nó cho phép  ta có  thể đứng trong khi làm việc. 

 Tháo cần chuyển số 

a.Tháo 4 vít và tấm hãm cao su chắn  

b. Che nắp cần chuyển số  bằng giẻ 

c. Ấn nắp cần chuyển số xuống và  

    xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo                                                                                                                                          

 Xả dầu hộp số: Tháo đai ốc xả dầu và có khay đựng            Hình 3.38 

 Tháo trục các đăng 

 Tháo trục  chủ động và lắp một cái nắp chụp bằng nhựa qua đoạn cuối của trục 

hộp số, điều  này sẽ giúp  ngăn chặn dầu chảy ra ngoài  

 Tháo các công tơ mét và giắc nối công  tắc đèn lùi ra 

 Tháo  xylanh cắt ly hợp 

 Kích hộp số lên một chút dùng kích hộp số, đỡ hộp số  cẩn thận , tránh làm móp 

catte nhớt. 

 Tháo dầm ngang 

 Tháo máy khởi động:Ngắt dắt nối và tháo dây điện 

 Tháo hộp số, kéo hộp số xuống dưới và ra phía sau giữ nó ở vị trí lắp với động 

cơ, lắc nhẹ hộp số và tháo ra ngòai. 

B. Tháo rời hộp số 

Cách thức tháo một hộp số thì khác nhau và tùy thuộc vào mỗi loại, để tháo lắp 

cho dễ thì  ta nên xem kỹ hộp số loại nào và xem có sách hướng dẫn bảo trì không, vì 

việc tháo lắp rất quan trọng. Nếu tháo lắp không phù hợp cũng là nguyên nhân làm hư 

hỏng hộp số. 
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Hình 3.40 

1. Tháo bánh răng bị động và đồng hồ tốc độ: 

 Tháo bulong, tấm hãm và bánh răng bị động 

2. Tháo công tắc đèn lùi và đệm: 

3. Tháo vỏ hợp: 

4. Tháo nút vít, lò xo và bi: 

5. Tháo tấm hãm cần điều khiển chuyển số: 

6. Tháo hai chốt hạn chế: 

7. Tháo vỏ mở rộng: Dùng búa nhựa 

8. Tháo tấm hãm vòng bi phía trước: 

9. Tách tấm đỡ trung gian ra khỏi vỏ hộp số: 

a. Dùng kìm mở phe, tháo phe ra khỏi trục sơ cấp 

và bánh răng trung gian. 

b. Dựng đứng hộp số như hình bên 

c. Dùng búa nhựa gõ cẩn thận lên vỏ hộp số 

10. Gá tấm trung gian lên êtô: 

Dùng 2 bulong vỏ ly hợp, các tấm đệm và các đai 

ốc như hình bên. 

 Chú Ý: Thêm long đền sao cho đầu bulong 

không lồi ra khỏi đai ốc. 

 Gá tấm trung gian lên êtô 

11.Tháo nút vít, lò xo và bi: 

 Dùng thanh nam châm tháo lò xo và bi ra. 
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Hình 3.41 

 

 

 

 

Hình 3.42 

 

 

 

 

 

Hình 3.43 

 

 

 

 

 

Hình 3.44 

 

 

12.Tháo phe hãm trục càng chuyển số: 

 

  

 

 

13.Tháo trục càng chuyển số No.5:  

 Dùng đột chốt và búa 

  

 

 

 

 

14.Tháo trục càng chuyển số No.3, trục 

càng chuyển số No.4 và đầu trục chuyển số 

lùi: 

 

 

 

15.Tháo tay chuyển số lùi, càng chuyển số 

lùi và trục càng chuyển số No.3: 

 

 

 

 

 

16:Tháo trục càng chuyển số No.1, No.2 và 

càng chuyển số No.1, No.2: 
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Hình 3.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.46 

 

 

 

 

 

Hình 3.47 

 

 

 

17.Khe hở dọc trục bánh răng trung gian  số 

5: 

 Dùng thước lá, đo khe hở dọc trục bánh răng. 

  Khe hở tiêu chuẩn: 0.10 – 0.30 mm 

  Khe hở lớn nhất    : 0.30 mm   

 

18.Tháo bánh răng số No.5, vành đồng tốc, ổ 

bi kim và bánh răng trung gian số 5: 

 a.Dùng tô vít và búa 

 b.Dùng cảo, tháo bánh răng No.5 

 c.Tháo vành đồng tốc, ổ bi kim và bánh răng 

trung gian số 5. 

 

19.Tháo đệm cách và viên bi: 

 Dùng thanh nam châm tháo viên bi 

 

 

20.Tháo bánh răng trung gian số lùi và trục: 

 Tháo bulong bắt tấm hãm trục bánh răng trung 

gian số lùi và tấm hãm. 
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Hình 3.48 

 

 

 

 

 

Hình 3.49 

 

 

 

 

Hình 3.50 

 

 

 

 

 

Hình 3.51 

 

21.Tháo bánh răng trung gian:  

a. Dùng kìm tháo phe, tháo phe vòng bi phía sau 

bánh răng trung gian. 

b. Dùng cảo tháo vòng bi phía sau bánh răng 

trung gian  

 

22. Tháo cụm trục sơ cấp: 

Tháo trục sơ cấp cùng ổ bi kim và vành đồng tốc 

ra khỏi trục thứ cấp 

 

23. Tháo cụm trục thứ cấp: 

a.Dùng kìm phe, tháo phe của vòng bi giữa của 

trục thứ cấp. 

b.Tháo trục thứ cấp ra khỏi tấm trung bằng cách 

kéo trục thứ cấp và đóng lên tấm trung gian bằng 

búa nhựa. 
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                              Hình 3.52 

3.2 Vệ sinh và kiểm tra các bộ phận  

Với các bộ phận đã được tháo ra khỏi hộp số nên kiểm tra cẩn thận. Trước hết 

kiểm tra bên trong vỏ hộp để tìm kiếm các mạt kim loại, nếu tìm thấy các mạt kim loại  

màu thì một trong các bộ đồng tốc và các  vòng đệm đã bị hư vì chỉ có các bộ phận 

trong vòng đồng tốc mới được chế tạo bằng vật  liệu này. Nếu các mảnh thép tìm thấy 

thì có thể các bánh răng chủ động chính bị hư. 

Sau khi kiểm tra vỏ hộp, lau chùi sạch sẽ phía trong vỏ hộp và dùng khí nén 

thổi khô, cũng nên  rửa bạc đạn và thổi khô chúng, cẩn thận khi thổi bạc đạn bằng khí 

nén, không nên cho bạc đạn quay vì khí nén có thể làm bạc đạn quay với tốc  độ cao 

làm những viên bi văng ra với lực lớn có thể gây chết người. 

Xem xét các bộ phận bị mòn hoặc những mảnh kim loại trên bánh răng, nếu độ 

mòn vài phần ngàn inch thì bề mặt bánh răng được coi là bị mòn cần thay thế , nếu 

bánh răng mòn không đều thì kiểm tra bạc đạn và trục có thể bị mòn hoặc bị cong.  

Dùng đồng hồ so kế để kiểm tra độ phẳng của trục hộp số . 

Kiểm tra bộ đồng tốc , đặc biệt nếu hộp số bị hư hỏng có liên quan đến vấn đề 

sang số. Kiểm tra các răng  thăng hoa và các răng trên bộ đồng tốc 
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Khi tháo các bánh răng ra khỏi trục thứ cấp  nên giữ các chi tiết thành một bộ, 

các vòng chặn, các miếng chêm và các chi tiết khác nên được đặt một cách chính xác 

khi tháo. Nếu các bộ đồng tốc được dùng lại thì nên  làm dấu trên các răng và ống lót, 

điều này sẽ giúp cho chúng ta lắp lại đúng các vị trí của các chi tiết dễ dàng . 

4. NHỮNG TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA HỘP SỐ  

4.1 Vỏ hộp số V  

  Ngoài kiểm tra nứt, vỡ của hộp số chính và hộp số phụ ta còn phải kiểm tra 

các điểm sau: 

Dùng panme đo  lỗ để kiểm tra các lỗ lắp vòng bi, trục . Độ mòn không vượt 

quá 0,03 – 0,05 mm so với kích thước tiêu chuẩn. 

Kiểm tra mặt tiếp xúc với nắp hộp số nếu bị vênh quá 0,5mm thì phải sửa chữa .  

4.2 Nắp hộp số  

Kiểm tra các điểm sau nếu không đạt tiêu chuẩn thì phải sửa chữa :Đường kính  

lỗ lắp thanh trược không được mòn quá 0,11 – 0,15 mm so với đường kính tiêu chuẩn   

Ổ tựa hình côn ăn khớp với chỗ lắp  cần hộp số không mòn quá 0,8mm. 

Đường kính chỗ làm việc của trục thanh trượt không mòn quá 0,050,12 mm 

so với kích thước  tiêu chuẩn .   

Độ cong của trực thanh trượt  cho phép tối đa  là 0,15mm .  

Bề mặt cạnh  hốc đầu tiên  trên càng cua sang số ( chỗ lắp  với đầu cần hộp số ) 

nếu mòn quá 0,3 – 0,6mm thì phải phục hồi. 

Chiều dày đầu  càng cua sang số  không mòn quá 0,15 – 0,4mm  

Đường kính lố lắp  trục trượt ở càng cua sang số không quá  0,05 – 0,07mm.  

Rãnh hãm khớp cầu cần sang  số không mòn quá 0,4mm .  

Rãnh để bắt nắp giữ khớp cầu cần sang số không  được hỏng quá 3 răng .  

4.3 Các bánh răng hộp số  

Độ mòn tối đa cho bề dày các bánh răng không vượt quá 0,3mm. 

Khe hở giữa các bánh răng ăn  khớp tối đa cho phép là 0,4 mm.  
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Răng giữa các bánh răng được  phép rỉ  rổ lâm châm và có thể tất cả  các răng 

của bánh răng  có hiện  tượng đó .  

Răng của các bánh răng  không được sứt mẻ hai răng liên nhau hoặc quá 5 răng  

trong một bánh răng .  

Ở các mặt tiếp xúc của răng, nếu có vết lỗm rổ, vỡ thì bề sâu không được quá 

0,3mm  và diện tích không quá 3mm mỗi răng .  

Răng của các  bánh răng không được  rổ vẩy ốc quá 1/5 của mặt tiếp xúc hai 

răng liền nhau hoặc 5 răng  trong một bánh răng .  

Khe hở giữa bạc đạn và trục bánh răng số lùi trong phạm vi 0,07 – 0,15mm . 

4.4 Trục hộp số  

Trục đơn và then hoa : chỗ lắp ổ bi  nếu mòn quá 0,02 – 0,03 mm so với đường 

kính tiêu chuẩn thì phục hồi .  

Trục thứ cấp , cổ trục chỗ lắp vòng bi dũa cho  phép  mòn đến 0,06 - 0,1mm 

chiều rộng then  hoa của trục và lỗ bánh răng cho phép mòn 0,17-0,185 tối đa là 

0,4mm .  

Độ cong của tâm trục sơ cấp và trục thứ cấp không  được mòn quá 0,05mm.  

Khe hở giữa răng then hoa và bánh răng  với răng then hoa của trục lắp bánh 

răng không  được quá 0,6mm.  

TRỤC SƠ CẤP 

 

Hình 3.53 
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4.4.1 Kiểm tra, sửa chữa  trục sơ cấp: 

Kiểm tra vòng đồng tốc: 

  a.Kiểm tra mòn và hỏng vòng đồng tốc. 

  b.Kiểm tra sự hãm của vòng đồng tốc. Xoay 

vòng đồng tốc theo một hướng trong khi ép nó vào 

mặt cone của bánh răng. Kiểm tra vòng đồng tốc 

khoá. 

 

 

Thay vòng bi trục sơ cấp: 

  a.Dùng kìm tháo phe, tháo phe 

  b.Dùng máy ép, tháo vòng bi  

 

 

 

 

 

 

Hình 3.54 

 

 

 

 

 

Hình 4.20 

Hình 3.55 
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TRỤC THỨ CẤP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.56 
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4.4.2  Tháo, Kiểm tra, sửa, lắp trục thứ  cấp 

 A: Tháo rời:  

 Đo khe hở dọc trục các bánh răng: 

  Dùng thước lá 

  Khe hở tiêu chuẩn: 0.10 – 0.25 mm 

  Khe hở lớn nhất    : 0.25 mm 

 Đo khe hở hướng kính các bánh răng: 

  Dùng đồ hồ so 

  Khe hở tiêu chuẩn 

    Bánh răng số 2 và số 3: 0.008–0.034 mm                                      

   Bánh răng số 1 : 0.009 – 0.056 mm 

     Khe hở lớn nhất 

   Bánh răng số 2 và số 3: 0.034 mm 

  Bánh răng số 1 : 0.056 mm 

Nếu khe hở vượt quá giá trị lớn nhất, thay bánh 

răng, ổ bi kim hoặc trục. 

 Tháo bánh răng số 5, vòng bi phía sau, 

bánh răng số 1, vành trong và ổ bi kim. 

 Tháo vòng đồng tốc. 

   Tháo cụm bánh răng số lùi, vòng đồng 

tốc, bánh răng số 2 và bi  kim.  

   Tháo cụm ống gài số No2, vòng đồng tốc, 

bánh răng số 3 và bi kim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Hình 3.57 

 

 

 

 

                      Hình 3.58 
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B: Kiểm tra trục thứ cấp:   

  Kiểm tra trục thứ cấp và vành trong. 

  a.Dùng thước cặp, đo chiều dày vai trục thứ cấp 

  Chiều dày nhỏ nhất: 4.80 mm     

Nếu chiều dày nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất, thay trục thứ cấp. 

  b.Dùng thước cặp, đo độ dày vai vành trong 

   Chiều dày nhỏ nhất: 4.00 mm   

   Nếu chiều dày nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất, thay vành 

trong của vòng bi. 

 c.Dùng panme, đo đường kính ngoài của cổ trục thứ  cấp. 

   Đường kính nhỏ nhất: 

   Bánh răng số 2: 37.984 mm  

   Bánh răng số 3: 34.984 mm 

  Nếu đường kính ngoài nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất, thay 

trục thứ cấp 
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                        Hình 3.60 

 

 

 

 Kiểm tra vòng đồng tốc:   

   Kiểm tra vòng đồng tốc như trục sơ cấp. 

 Đo khe hở giữa càng chuyển số và ống gài số    

Dùng thước lá đo khe hở lớn nhất: 

  Càng chuyển số No1: 0.35 mm 

  Càng chuyển số No2: 0.84 mm 

   Nếu khe hở lớn hơn giá trị lớn nhất, thay càng  

    chuyển số và ống gài số. 

 Lắp trục thứ cấp: 

    Lưu Ý: Bôi dầu hộp số vào tất cả các bề mặt  

    trượt và quay trước khi lắp. 

 Lắp các moayơ No.1 và No.2 vào bánh răng 

lùi  và ống gài số No.2. 

 a. lắp moayơ No.2 và các khoá chuyển vào ống  

   gài số No.2 

 b. Lắp moayơ No.1 và các khoá chuyển vào bánh    

   răng số lùi. 

 c. Lắp các lò xo khoá chuyển số 

  Chú Ý: Định vị các lò xo khoá sao cho các khe hở   

  của chúng không thẳng hàng. 

 Lắp bánh răng số 3 và ống gài số No.2  

 a.Bôi dầu hộp số lên trục và các ổ bi. 

 b.Đặt vòng đồng tốc lên bánh răng và gióng thẳng   

    các khe vòng đồng tốc với các khoá chuyển. 

 c.Lắp bi kim vào bánh răng số 3. 

 d.Dùng máy ép, lắp bánh răng số 3 và ống gài số  

    No.2 

 Đo khe hở dọc trục bánh răng số 3. 

  Kiểm tra như trong phần A tháo rời. 

 Lắp cụm bánh răng số 2 và bánh răng số lùi. 

  a.Bôi dầu hộp số lên trục và các ổ bi. 

  b.Đặt vòng đồng tốc lên bánh răng và gióng  

   thẳng các khe vòng đồng tốc với các khoá    

   chuyển. 

  c.Lắp bi kim vào bánh răng số 2. 

 

 

 



Bài 3: HỘP SỐ CƠ KHÍ 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                          102 

BÁNH RĂNG TRUNG GIAN VÀ SỐ LÙI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Hình 3.62 

 

4.4.3 Tháo, Kiểm tra, sửa, lắp trục trung gian và 

số lùi:  

 Tháo rời: Tháo ống gài No.3, khoá và lò xo 

chuyển số 

 a.Tháo ống gài số No.3 

 b.Dùng tô vít, tháo 3 khoá chuyển số và 2 lò xo 

chuyển số. 

  Kiểm tra:  

+ Đo khe hở hướng kính bánh răng trung gian số 5 

a.Lắp long đền, ổ bi kim và bánh răng số 5 trung 

gian vào bánh răng trung gian 

b.Dùng đồng hồ so, đo khe hở hướng kính bánh răng 

trung gian số 5. 

 Khe hở tiêu chuẩn: 0.008 – 0.034 mm 

 Khe hở lớn nhất     : 0.034 mm 
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Hình 3.64 

 

 

 

 

+ Kiểm tra bánh răng trung gian:  

 Dùng panme, đo đường kính ngoài của ổ bi kim 

 Đường kính ngoài tiêu chuẩn: 25.98–26.0 mm 

 Đường kính ngoài nhỏ nhất   : 25.984 mm 

+ Kiểm tra vòng đồng tốc: 

 Dùng thước lá, đo khe hở mặt sau của vòng đồng tốc 

và mắt đầu của then bánh răng 

Khe hở nhỏ nhất: 0.85 mm 

 + Đo khe hở giữa càng chuyển số và ống gài số. 

Dùng thước lá đo: Khe hở lớn nhất: 0.45 mm 

Nếu khe hở lớn hơn giá trị lớn nhất, thay càng chuyển 

số và ống gài số.  

 + Khe hở dọc trục bánh răng trung gian số lùi: 

Dùng đồng hồ so đo: 

Khe hở tiêu chuẩn: 0.04 – 0.08 mm 

Khe hở lớn nhất    : 0.08 mm 

Nếu khe hở lớn hơn giá trị lớn nhất, thay bánh răng 

trung gian số lùi hoặc trục. 

 + Đo khe hở giữa bánh răng trung gian số lùi và 

guốc tay chuyển số. 

 Dùng thước lá.                                                                                                                  

 Khe hở tiêu chuẩn: 0.05 – 0.28 mm 

Khe hở lớn nhất    : 0.28 mm 

Nếu khe hở lớn hơn giá trị lớn nhất, thay bánh răng 

trung gian số lùi. 

 Lắp: 

 + Lắp ống gài số No.3, Khoá chuyển và lò xo 

a.lắp ống gi số No.3, khố chuyển v lò xo vào bánh răng 

số 5 trung gian. 

b.Lắp lò xo khoá chuyển số phía dưới các khoá  

Chú Ý: Định vị các lò xo khoá sao cho khe hở đầu của 

nó không thẳng hàng. 
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5. RÁP HỘP SỐ  

Sau khi đầy đủ bộ phận mơí để thay thế cho các chi tiết cũ bị mòn và chuẩn bị 

ráp hộp số lại, quá trình lắp làm ngược lại quá trình  tháo ra, các chi tiết  tháo trước  sẽ 

được lắp sau cùng. Nên xem sách hướng dẫn bảo trì để có được những hướng dẫn 

chính xác.  

Để lắp các  bạc đạn đũa  kim và trục  trung gian và các bộ phận khác cho  mỡ 

vào bạc đạn  sau đó lắp các  bạn đạo vào đúng vị trí, mỡ sẽ giữ  các bạn đạn  khi đẩy  

trục  trung gian vào trong bánh răng  

Sau khi lắp và bánh răng vào đúng vị trí đổ dầu có chất  lượng đúng theo yêu 

cầu vào  hộp số, sau đó  lắp bộ càng sang số với bộ đồng tốc và  các càng cua số ở vị 

trí trung gian, lắp cần sang số ở bên ngoài hay bên trong vỏ  hộp  và kiểm tra hoạt 

động  của các càng số. 

Để đảm bảo hộp số làm việc một cách  hoàn hảo trước khi lắp lên xe ta phải thử 

hộp số. 

Cách thử được tiến hành như sau : Lắp hộp số lên giá thử để theo dõi tình trạng 

làm việc của nó (thử hộp số khi có phụ tải và khi không có phụ tải). Cho các bánh răng 

chủ động quay ở tốc độ 1000 – 1450 vòng /phút , thử nhiều lần tuỳ theo tình hình thực 

tế của các bánh răng và vòng bi .  

Sau khi thư, nhiệt độ của dầu và các bánh răng không được tăng lên quá  400C , 

nếu thử ở trong nhà ( với nhiệt độ xung quanh là 250C ) thì sau khi thử nhiệt độ của 

dầu nhờn  và bánh răng không  được quá 650C .Sau khi thử xong hộp số phải đảm bảo 

các điều kiện như sau :  

+ Khi sang số về số , các bánh răng vào khớp và ra khớp dễ dàng. 

+ Khi bánh răng làm việc phải có tiếng kêu đều , không được có  tiếng va đập .  

+ Hộp số không được tự động nhả số, không được rò rỉ dầu .  

+ Đối với hộp số  phụ tải kiểm tra  kỹ trạng thái lắp ghép và sửa chữa  để đảm 

bảo cho xe hoạt động.  

+  Loại dầu  và số lượng dầu sử dụng  phải đúng theo qui định của hãng chế tạo 

. 
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6. LẮP ĐẶT HỘP SỐ  

Trước khi lắp đặt hộp số , ta cho một ít mỡ vào bạc đạn dẫn hưỡng và bên trong 

bề mặt bạc đạn chà , tuy nhiên không để chất bôi trơn  dính vào phần  cuối ly hợp ,then 

hoa trục sơ cấp  hoặc càng nhả đĩa ép vì mỡ trong vị trí này có  thể bắn vào đĩa ma sát 

lý hợp. Sau đó đặt hộp số lên giá đỡ và và kiểm tra bạc đạn chà nằm đúng vào vị trí 

càng ly hợp chưa. Khi ráp hộp số  vào động cơ, trục sơ cấp và trục thứ cấp  phải đồng 

tâm với trục khuỷ động  cơ, nếu hộp số bị lắp lệch không chính xác khi ở số cao sẽ làm 

cản trở quá trình quay của trục sơ cấp . Đẩy từ từ hộp số vào vỏ ly hợp có thể  nâng 

hộp số cao  hoặc thấp để giữ nó trong khi lắp ghép. Khi hộp số đã vào đúng vị trí, xoay 

phần đuôi hộp số một phần vòng tròn nào đó  cùng lúc đẩy  hộp số về  phía động cơ . 

Chú ý :  Không sử dụng bu lông hộp số để lắp hộp số  vào vỏ ly hợp vì trục sơ 

cấp hộp số có thể chạm vào  bạc đạn dẫn  hướng trục khuỷu, kết quả sẽ làm hư hỏng  

nghiêm trọng   phần này. Nếu ly hợp và bạc đạn dẫn hướng được lắp đúng thì hộp số 

có thể đẩy vảo đúng vị trí hoàn toàn bằng tay một cách nhẹ nhàng .  

Sau khi lắp xong hộp số ta điều chỉnh bộ điều khiển lý hợp bằng cách : gài các 

càng cua số vào vị trí  trung gian, lắp một  chốt bằng thép vào lỗ trong càng sang số. 

Nếu chốt không vừa với lỗ các cần điều khiển thì  phải điều chỉnh các cần để lắp chốt 

dễ dàng hơn so với lỗ trong bộ sang số . 

Các phương pháp cơ bản này sẽ khác nhau với bộ sang số khác  kiểu. Khi gặp 

trở ngại  bạn có thể xem  sách hướng dẫn bảo trì .  

Sau khi điều chỉnh  xong thì hạ xe xuống và cho động cơ lái thử vài vòng  sau 

đó kiểm tra xem có sự rò rỉ của dầu không, các bu lông có lỏng không , nếu cần thiết 

thì ta điều chỉnh  và siết lại .  
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 

THÁO LẮP, KIỂM TRAVÀ SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT HỘP SỐ NGANG 

* Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

- Thực hiện tháo hộp số ngang từ trên xe theo đúng qui trình 

- Tháo lắp hoàn chỉnh hộp số ngang theo đúng qui trình 

- Kiểm tra được hư hỏng và có biện pháp sửa chữa thích hợp đối với hộp 

số ngang. 

- Ứng dụng kiến thức vào thực tế.  

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Mô hình hộp số thường còn hoạt động  

2 Hộp số cơ khí ( hộp số ngang)  

3 Hộp số cơ khí ( hộp số dọc)  

4 Các dụng cụ kiểm tra: thước kẹp, thước đo độ phẳng, so kế, 

khối V 50, trục định tâm… 

 

5 Dụng cụ tháo lắp: 1 bộ khóa vòng miệng từ 8-32, 1 bộ tupe 

từ 8-32, 1 búa sắt, 1 búa nhựa, 1T8, 1T9, 1T10, 1T12, 1 bộ 

vít dẹp-bake, 1kiềm mỡ phe mũi thẳng, 1 kiềm mỡ phe mũi 

cong, cảo bạc đạn, 1kiềm mỏ nhọn,các dụng cụ khác... 

 

Vật tư 

1 Giẻ lau  

2 Dầu rửa DO  

3 Nhớt hộp số SAE 90  

4 Xà bông  
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5 Cọ lông  

6 Keo dán ron hộp số  

7 Bàn chảy sắt  

8 Bộ đồng tốc ( theo mẫu)  

9 Bạc đạn hộp số ( theo mẫu)  

III. Yêu cầu công việc 

- Thực hiện tháo hộp số ngang từ trên xe 

- Tháo rời hộp số theo đúng qui trình 

- Thực hiện kiểm tra, sửa chữa hộp số ngang 

I. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

THÁO LẮP, KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT HỘP SỐ NGANG 

1. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA HỘP SỐ TRÊN XE 

 Mỗi bánh răng và vòng bi của hộp số luôn luôn phải chịu ma sát (ma sát lăn và 

ma sát trượt). Dầu hộp số giúp làm giảm ma sát hoặc tản nhiệt sinh ra bởi ma sát. Tuy 

nhiên các chi tiết không thể được bảo vệ để hoàn toàn không mòn hoặc mỏi trong thời 

gian dài. Hầu hết các sự cố liên quan đến hộp số xảy ra khi độ mòn hoặc mỏi vượt qua 

giới hạn nào đó. Các sự cố này được tìm ra theo dạng kêu bánh răng khi chuyển số, 

khó vận hành cần gạt số, nhảy số, tiếng lêu lạ hoặc ồn từ hộp. 

1.1 Tiếng kêu bánh răng khi chuyển số 

a. Hiện tượng: 

 Tiếng kêu hoặc tiếng nghiến các răng nghe được từ bên trong hộp số khi lên số 

hoặc lùi số trong khi lái xe. Vì hiện tượng này liên quan chặt chẽ tới hoạt động của ly 

hợp, do đó ly hợp nên được kiểm tra trước để xem tính năng của nó chính xác không. 

b. Các bước kiểm tra 

 - Kiểm tra chức năng của ly hợp theo các bước kiểm tra “vấn đề khi cắt ly hợp”. 

 - Lái xe, thỉnh thỏang lên số hoặc lùi số. Ly hợp hoạt động đúng chức năng nếu 

bánh răng không kêu ở tất cả các vị trí số. 

 Nếu kêu bánh răng xảy ra khi chuyển sang một số bất kỳ nào đó, thì hầu như 

chắc chắn là sự cố xảy ra trong bản thân hộp số. Nếu nó xảy ra ở tất cả các vị trí số thì 

vấn đề chắc chắn là cắt ly hợp kém. Nếu vấn đề thuộc về ly hợp thì tiến hành kiểm tra 

và sửa chữa ly hợp, nếu vấn đề thuộc về hộp số thì tiến hành kiểm tra và sửa chữa hộp 

số. 

1.2  Các vấn đề khi chuyển số 

a. Hiện tượng 

 Các vấn đề khi chuyển số có thể là cần chuyển số cần một lực vận hành lớn để 

ăn khớp hoặc nhả khớp bánh răng. Một vấn đề chuyển số là cẩn chuyển số yêu cầu 

một lực vận hành rất lớn để ăn khớp hoặc nhả khớp bánh răng. 
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b. Các bước kiểm tra 

 Nếu xảy ra hiện tượng sang số khó tiến hành kiểm tra các vấn đề sau: 

 - Kiểm tra xem ly hợp có hoạt động đúng chức năng không. 

 - Chuyển sang kiểm tra các chi tiết trong hộp số: kiểm tra cơ cấu đồng tốc, kiểm 

tra thanh nối cần chuyền số. 

 Nếu ly hợp có vần đề thì tiến hành kiểm tra sửa chữa lại. Nếu vấn đề thuộc về 

hộp số thì tiến hành tháo, kiểm tra, sửa chữa hay thay thế các chi tiết hộp số. Vấn đề 

chuyển số có xu hướng xảy ra thường xuyên đối với hộp số điều khiển gián tiếp hơn là 

so với hộp số điều khiển trực tiếp. Nó thỉnh thoảng là do mòn hoặc hỏng cơ cấu tránh 

ăn khớp kép. 

1.3 Nhảy số 

a. Hiện tượng: 

 Trong trường hợp nhảy số, một bánh răng đã ăn khớp đột nhiên không ăn khớp 

mà không có tác động chuyển số của người lái, nó thường xảy ra khi rung động hoặc 

thay đổi tải của hộp số. Vấn đề cũng hay gặp khi tăng tốc hay giảm tốc nhanh. 

b. Các bước kiểm tra 

 Nếu xảy ra hiện tượng nhảy số thì ta chuyển sang kiểm tra hộp số 

      - Kiểm tra vị trí tương đối của bánh răng ăn khớp tại thời điểm chuyển số, thay đổi 

tải hay dao động. Tiến hành điều chỉnh lại. 

      - Kiểm tra ống trượt và then của bánh răng, mòn bánh răng, khe hở dọc trục của 

bánh răng. Tiến hành điều chỉnh lại hay thay mới. 

1.4 Tiếng kêu lạ hoặc tiếng ồn 

a. Hiện tượng 

 Vấn đề này là tiếng ồn trong hộp số vì khe hở do mòn của các chi tiết bên trong, 

tiếng kêu lạch cạch, hoặc tiếng ồn rung động từ cần chuyển số. 

b. Các bước kiểm tra 

 Nếu vấn đề nảy sinh ra từ hộp số hoặc từ các chi tiết khác, ta tiến hành kiểm tra 

để xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: 
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 - Kiểm tra xem tiếng ồn có xuất phát từ hộp số hay không. Cho ly hợp ăn khớp 

khi xe chạy không tải. Nếu tiếng kêu nghe được khi ly hợp ăn khớp và mất khi cắt ly 

hợp thì ta kết luận nguyên nhân là do hộp số. Tiến hành tháo rã hộp số và kiểm tra các 

chi tiết hộp số để chỉnh lại hay thay mới. 

 - Kiểm tra khi xe đang chạy vì lúc này hộp số đang hoạt động. Nếu có trục trặc 

tháo và kiểm tra các chi tiết trong hộp số. 

2. THÁO LẮP HỘP SỐ (hộp số C50) 

2.1 Tháo hộp số 

2.1.1 Tháo trục cần chọn và 

chuyển số 

Tháo trục cần chọn và chuyển số khi hộp 

số ở vị trớ trung gian.  

      

    

Hình 3.65 

2.1.2 Tháo ốc hãm trục thứ cấp 

 

Hình 3.66 

(a) Ăn khớp hai bánh răng bất kỳ để ngăn không cho trục xoay. 

(b) Đục các tai của đai ốc hãm. 

(c) Tháo đai ốc hãm. 

(d) Nhả khớp hai bánh răng đã cho ăn khớp ở bước đầu. 
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  2.1.3 Tháo vòng hãm của bánh 

răng số 5 

Dùng tuốc nơ vít có chiều dài qui 

định và búa đóng vòng hãm ra. Vòng hãm 

dùng cho trục càng chuyển số và cho ống 

trượt có qui trình tháo như nhau.       Hình 3.67 

2.1.4. Tháo bánh răng số 5, Moayơ 

No.3 và vành đồng tốc 

Dùng SST tháo bánh răng số 5, moayơ 

No.3 và vành đồng tốc. 

 Đặt các móc của SST song song với 

bánh răng. Đừng để chúng bị chéo nhau. 

2.2 Lắp hộp số       Hình 3.68 

2.2.1 Lắp moayơ đồng tốc và ống trượt 

   a. Lắp moayơ ly hợp và các khóa đồng tốc vào ống trượt. 

 

Hình 3.69 

Lắp các chi tiết theo vị trí đúng như chỉ ra ở hình vẽ bên. 

Ghi nhớ rằng khóa đồng tốc No.3 đối xứng và phải lắp đúng vị trí. 

 Ống trượt có 3 răng dài (cách nhau 1 góc 120o) để lắp vào 3 rãnh sâu trên ống 

trượt khi lắp ráp. 
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b. Lắp các lò xo khóa đồng tốc vào khóa 

đồng tốc. 

Lắp các lò xo đồng tốc đúng vị trí sao cho khe 

hở các đầu của nó không thẳng hàng. 

 

                                                                     Hình 3.70 

2.2.2 Lắp cụm vòng đồng tốc và ống trượt 

 a. Bôi dầu hộp số lên vành đồng tốc và ống trượt. 

 b. Đặt vòng đồng tốc lên bánh răng và gióng thẳng các khe của vòng với khóa 

đồng tốc. 

Lắp ống trượt lên trục sơ cấp theo hướng đứng  

 Lắp moayơ ly hợp No.1, No.2 và No.3 sao cho 

rãnh vòng và khóa đồng tốc đã được gióng 

thẳng. 

 c. Dùng máy ép lắp cụm 

ống trượt 

Lắp ép ống trượt cho đến khi nó 

chạm vào tấm chặn.  

Sau  khi lắp moayơ, kiểm 

tra xem bánh răng quay có êm và 

các vòng đồng tốc không tiếp xúc với bánh răng.                                     Hình 3.71 

Khi lắp ép cụm ống trượt No.2 vào trục thứ cấp, đảm bảo bánh răng bị hãm nằm trong 

rãnh trên đệm chặn. 
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2.2.3  Lắp vòng hãm 

 

.                                     Hình 3.72 

a. Chọn vòng hãm sao cho có khe hở dọc trục bé 

nhất.  

b. Lắp vòng hãm lên trục. 

- Khi lắp vòng hãm, làm cẩn thận để không làm 

hỏng cổ trục sơ cấp. 

c. Sau khi lắp vòng hãm, kiểm tra khe hở dọc trục bằng thước lá             Hình 3.73 

- Đo khe hở dọc trục xung quanh toàn bộ vòng ngoài bánh răng 

2.2.4 Điều chỉnh tải ban đầu của vòng bi 

bên vi sai 

 a. Lắp vi sai vào vỏ hộp số. 

 b. Lắp vỏ hộp số. 

 c. Lắp và xiết chặt 16 bulông bắt vỏ 

hộp số. Mô men xiết: 300kg.cm (29N.m).                    

  

                                                                                                       Hình 3.74 
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d. Dùng SST, xoay vi sai một vài lần theo cả 

hai hướng để lắp vòng bi  

e. Dùng SST và clê lực nhỏ, đo tải ban đầu 

khi bắt đầu quay. 

Tải ban đầu (khi bắt đầu quay):  

Vòng bi mới: 8 – 16kg.cm  

Vòng bi dùng lại: 5 – 10kg.cm      Hình 3.75 

 f. Nếu tải ban đầu không như thông số kỹ thuật, tháo vòng ngoài của vòng bi 

bằng SST. 

 g. Chọn lại tấm đệm điều chỉnh 

Chọn đệm rất cẩn thận, không bao giờ dùng đệm mà sẽ tạo ra moment xoắn lớn hơn 

giới hạn trên của moment ban đầu. 

Tải ban đầu sẽ thay đổi khoảng 3 – 4 

kg.cm tương ứng với mỗi chiều dày tấm 

đệm. 

2.2.5 Lắp vỏ hộp số 

 a. Loại bỏ bất cứ vật liệu keo nào 

và cẩn thận đừng làm rơi dầu lên bề mặt 

tiếp xúc của vỏ hộp số phía vỏ hộp số và 

vi sai. 

 b. Bôi keo làm kín lên vỏ hộp số     Hình 3.76 

- Lắp vỏ hộp số ngay khi bôi keo làm kín. 

- Bôi keo làm kín cẩn thận để không đẩy vào trong hộp số. 
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 c. Lắp và xiết 16 bulông 

Moment xiết: 300 kg.cm (29N.m). 

 

 

 

         Hình 3.77 

 

 

 

2.2.6 Lắp nắp vỏ hộp số 

 a. Loại bỏ bất cứ vật liệu keo nào và cẩn 

thận đừng làm rơi dầu lên bề mặt tiếp xúc của vỏ 

và nắp vỏ hộp số. 

 b. Bôi keo làm kín vào vỏ hộp số như 

hình vẽ.         Hình 3.78 

 Keo làm kín: 08826 – 00090THREE 1281 hoặc 

tương đương.  

Lắp nắp vỏ hộp số sau khi bôi keo làm kín. 

Bôi keo làm kín cẩn thận không để giây vào trong 

nắp vỏ hộp số. 

 c. Lắp và xiết 9 bulông 

 Moment xiết: 185 kg.cm (18N.m). 

         Hình 3.79 
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3.  KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT CỦA HỘP SỐ (HỘP SỐ 

C50) 

3.1 Kiểm tra và sửa chữa vành 

đồng tốc 

 Xoay và ấn vành đồng tốc để kiểm tra 

tác dụng hãm. Nếu tác dụng hãm không đủ 

thì thay mới. 

 Kiểm tra các then của vành đồng tốc 

(tiếp xúc với ống trượt) có bị hỏng hay bị 

mòn hay không? Nếu có vấn đề thì tiến hành thay mới.      Hình 3.80 

 

 Đo khe hở giữa lưng vành đồng tốc và 

các đầu then của bánh răng. Nếu khe hở quá 

nhỏ hay quá lớn thì tiến hành sửa chữa hay 

thay mới.  

Khe hở tiêu chuẩn: 0.8 – 1.6mm  

Khe hở nhỏ nhất: 0.6mm 

          Hình 3.81 

 

3.2 Đo khe hở của càng gạt số và ống 

trượt 

 Dùng thước đo chiều dày, đo khe hở giữa 

vành trược và càng gạt số. 

 Đo khe hở toàn bộ xung quanh vành 

ngoài của ống trượt. 

           Hình 3.82 

 Kiểm tra khe hở tiêu chuẩn ống trượt và càng gạt số. Khi đó, kiểm tra ống trượt 

và càng gạt cẩn thận về hư hỏng, độ mòn và điều kiện tiếp xúc giữa phần dưới rãnh 

trong ống trượt và càng. 
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 Khe hở lớn nhất: 1.0mm 

 Nếu khe hở lớn quá mức giới hạn, thì 

thay thế càng gạt hay ống trượt 

3.3 Kiểm tra moayơ đồng tốc, ống 

trượt, khóa chuyển số và lò xo hãm 

Kiểm tra hư hỏng và mòn của các chi tiết 

sau: 

 Then bên trong ống trượt. 

 Then của moayơ.                 Hình 3.83 

 Rãnh ăn khớp khóa đồng tốc giữa moayơ và ống trượt. 

 Vấu 1 tại tâm của khóa đồng tốc. 

 Phần 2 của lò xo hãm tiếp xúc với khóa đồng tốc. 

Nếu xảy ra mòn hay hư hỏng: 

Kiểm tra ăn khớp moayơ ly hợp và ống trượt xem chúng có bị cản trở và dính không. 

Nếu xảy ra hư hỏng thì tiến hành bôi trơn hay thay mới. 

4. VỆ SINH VÀ KIỂM TRA CÁC BỘ PHẬN 

Với các bộ phận đã được tháo ra khỏi hộp số nên kiểm tra cẩn thận. Trước hết 

kiểm tra bên trong vỏ hộp để tìm kiếm các mạt kim loại, nếu tìm thấy các mạt kim loại  

màu thì một trong các bộ đồng tốc và các  vòng đệm đã bị hư vì chỉ có các bộ phận 

trong vòng đồng tốc mới được chế tạo bằng vật  liệu này. Nếu các mảnh thép tìm thấy 

thì có thể các bánh răng chủ động chính bị hư. 

Sau khi kiểm tra vỏ hộp, lau chùi sạch sẽ phía trong vỏ hộp và dùng khí nén 

thổi khô, cũng nên  rửa bạc đạn và thổi khô chúng, cẩn thận khi thổi bạc đạn bằng khí 

nén, không nên cho bạc đạn quay vì khí nén có thể làm bạc đạn quay với tốc  độ cao 

làm những viên bi văng ra với lực lớn có thể gây chết người. 

Xem xét các bộ phận bị mòn hoặc những mảnh kim loại trên bánh răng, nếu độ 

mòn vài phần ngàn inch thì bề mặt bánh răng được coi là bị mòn cần thay thế , nếu 
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bánh răng mòn không đều thì kiểm tra bạc đạn và trục có thể bị mòn hoặc bị cong.  

Dùng đồng hồ so kế để kiểm tra độ phẳng của trục hộp số . 

Kiểm tra bộ đồng tốc , đặc biệt nếu hộp số bị hư hỏng có liên quan đến vấn đề 

sang số. Kiểm tra các răng  thăng hoa và các răng trên bộ đồng tốc 

Khi tháo các bánh răng ra khỏi trục thứ cấp  nên giữ các chi tiết thành một bộ, 

các vòng chặn, các miếng chêm và các chi tiết khác nên được đặt một cách chính xác 

khi tháo. Nếu các bộ đồng tốc được dùng lại thì nên  làm dấu trên các răng và ống lót, 

điều này sẽ giúp cho chúng ta lắp lại đúng các vị trí của các chi tiết dễ dàng . 

5.  NHỮNG TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA HỘP SỐ  

5.1 Vỏ hộp số  

  Ngoài kiểm tra nứt, vỡ của hộp số chính và hộp số phụ ta còn phải kiểm tra 

các điểm sau: 

Dùng panme đo  lỗ để kiểm tra các lỗ lắp vòng bi, trục . Độ mòn không vượt 

quá 0,03 – 0,05 mm so với kích thước tiêu chuẩn. 

Kiểm tra mặt tiếp xúc với nắp hộp số nếu bị vênh quá 0,5mm thì phải sửa chữa .  

5.2 Nắp hộp số  

Kiểm tra các điểm sau nếu không đạt tiêu chuẩn thì phải sửa chữa :Đường kính  

lỗ lắp thanh trược không được mòn quá 0,11 – 0,15 mm so với đường kính tiêu chuẩn   

Ổ tựa hình côn ăn khớp với chỗ lắp  cần hộp số không mòn quá 0,8mm. 

Đường kính chỗ làm việc của trục thanh trượt không mòn quá 0,050,12 mm 

so với kích thước  tiêu chuẩn .   

Độ cong của trực thanh trượt  cho phép tối đa  là 0,15mm .  

Bề mặt cạnh  hốc đầu tiên  trên càng cua sang số ( chỗ lắp  với đầu cần hộp số ) 

nếu mòn quá 0,3 – 0,6mm thì phải phục hồi. 

Chiều dày đầu  càng cua sang số  không mòn quá 0,15 – 0,4mm  

Đường kính lố lắp  trục trượt ở càng cua sang số không quá  0,05 – 0,07mm.  

Rãnh hãm khớp cầu cần sang  số không mòn quá 0,4mm .  
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Rãnh để bắt nắp giữ khớp cầu cần sang số không  được hỏng quá 3 răng .  

5.3 Các bánh răng hộp số  

Độ mòn tối đa cho bề dày các bánh răng không vượt quá 0,3mm. 

Khe hở giữa các bánh răng ăn  khớp tối đa cho phép là 0,4 mm.  

Răng giữa các bánh răng được  phép rỉ  rổ lâm châm và có thể tất cả  các răng 

của bánh răng  có hiện  tượng đó .  

Răng của các bánh răng  không được sứt mẻ hai răng liên nhau hoặc quá 5 răng  

trong một bánh răng .  

Ở các mặt tiếp xúc của răng, nếu có vết lỗm rổ, vỡ thì bề sâu không được quá 

0,3mm  và diện tích không quá 3mm mỗi răng .  

Răng của các  bánh răng không được  rổ vẩy ốc quá 1/5 của mặt tiếp xúc hai 

răng liền nhau hoặc 5 răng  trong một bánh răng .  

Khe hở giữa bạc đạn và trục bánh răng số lùi trong phạm vi 0,07 – 0,15mm . 

5.4 Trục hộp số  

Trục đơn và then hoa : chỗ lắp ổ bi  nếu mòn quá 0,02 – 0,03 mm so với đường 

kính tiêu chuẩn thì phục hồi .  

Trục thứ cấp , cổ trục chỗ lắp vòng bi dũa cho  phép  mòn đến 0,06 - 0,1mm 

chiều rộng then  hoa của trục và lỗ bánh răng cho phép mòn 0,17-0,185 tối đa là 

0,4mm .  

Độ cong của tâm trục sơ cấp và trục thứ cấp không  được mòn quá 0,05mm.  

Khe hở giữa răng then hoa và bánh răng  với răng then hoa của trục lắp bánh 

răng không  được quá 0,6mm.  

6. RÁP HỘP SỐ  

Sau khi đầy đủ bộ phận mơí để thay thế cho các chi tiết cũ bị mòn và chuẩn bị 

ráp hộp số lại, quá trình lắp làm ngược lại quá trình  tháo ra, các chi tiết  tháo trước  sẽ 

được lắp sau cùng. Nên xem sách hướng dẫn bảo trì để có được những hướng dẫn 

chính xác.  



Bài 3: HỘP SỐ CƠ KHÍ 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                          120 

Để lắp các  bạc đạn đũa  kim và trục  trung gian và các bộ phận khác cho  mỡ 

vào bạc đạn  sau đó lắp các  bạn đạo vào đúng vị trí, mỡ sẽ giữ  các bạn đạn  khi đẩy  

trục  trung gian vào trong bánh răng  

Sau khi lắp và bánh răng vào đúng vị trí đổ dầu có chất  lượng đúng theo yêu 

cầu vào  hộp số, sau đó  lắp bộ càng sang số với bộ đồng tốc và  các càng cua số ở vị 

trí trung gian, lắp cần sang số ở bên ngoài hay bên trong vỏ  hộp  và kiểm tra hoạt 

động  của các càng số. 

Để đảm bảo hộp số làm việc một cách  hoàn hảo trước khi lắp lên xe ta phải thử 

hộp số. 

Cách thử được tiến hành như sau: Lắp hộp số lên giá thử để theo dõi tình trạng  

làm việc của nó (thử hộp số khi có phụ tải và khi không có phụ tải). Cho các bánh răng 

chủ động quay ở tốc độ 1000 – 1450 vòng /phút , thử nhiều lần tuỳ theo tình hình thực 

tế của các bánh răng và vòng bi .  

Sau khi thư, nhiệt độ của dầu và các bánh răng không được tăng lên quá  400C , 

nếu thử ở trong nhà ( với nhiệt độ xung quanh là 250C ) thì sau khi thử nhiệt độ  của 

dầu nhờn  và bánh răng không  được quá 650C .Sau khi thử xong hộp số phải đảm bảo 

các điều kiện như sau :  

+ Khi sang số về số , các bánh răng vào khớp và ra khớp dễ dàng. 

+ Khi bánh răng làm việc phải có tiếng kêu đều , không được có  tiếng va đập .  

+ Hộp số không được tự động nhả số, không được rò rỉ dầu .  

+ Đối với hộp số  phụ tải kiểm tra  kỹ trạng thái lắp ghép và sửa chữa  để đảm 

bảo cho xe hoạt động.  

+  Loại dầu  và số lượng dầu sử dụng  phải đúng theo qui định của hãng chế tạo 

. 
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Bài 4: TRUYỀN ĐỘNG CARDAN 

1.  CÔNG DỤNG-YÊU CẦU-PHÂN LOẠI                                  

  1.1 Công dụng 

 Truyền động Cardan dùng để truyền moment xoắn giữa các trục không nằm 

trên  cùng một đường thẳng,tức là  dùng để truyền moment quay từ trục của hộp số( 

hộp phân phối) đến các cầu chủ động và các bánh xe chủ động. 

  1.2. Yêu cầu  

 Đảm bảo khi truyền moment không có những dao động ,va đập, không có tải 

trọng động lớn do moment quán tính gây ra. 

Các trục Cardan phải đảm bảo quay đều, không sinh ra tải trọng động và không 

có hiện tượng cộng hưởng. 

Hiệu suất truyền động phải cao cả với khi góc   giữa hai trục lớn. 

 Kết cấu gọn nhẹ, thuận tiện khi sử dụng chăm sóc. 

  I.3.  Phân loại 

Cardan có thể chia theo : công dụng,đặc điểm động học,số khớp,kết cấu 

 Theo công dụng 

.Cardan nối giữa hộp số chính với cầu chủ động.  

.Cardan nối giữa cầu chủ động với bánh xe 

  Theo đặc điểm động học 

. Cardan khác tốc : Tốc độ quay của trục chủ động và trục bị động khác nhau. 

. Cardan đồng tốc : Tốc độ quay trục chủ động và trục bị động bằng nhau 

 Theo số khớp Cardan 

. Loại đơn ( với một khớp nối Cardan) 

. Loại kép ( với hai khớp nối Cardan )  

. Loại nhiều khớp Cardan. 

 Theo kết cấu Cardan 
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. Loại khác tốc gồm:  loại cứng và loại mềm. 

. Loại đồng tốc gồm : đồng tốc kép, đồng tốc cam, đồng tốc bi với các rãnh phân 

chia, loại đồng bi với đòn phân chia. 

 

Hình 4.1 

2. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

Truyền động Cardan gồm có các trục, ống rãnh răng dọc, khớp, khớp nối chữ 

thập, gối đỡ trung gian với vòng bi.Trục truyền động Cardan chế tạo bằng thép 

ống.Đầu sau hàn với tai lắp khớp nối chữ thập,đầu trước có rãnh dọc và ống rãnh răng 

lắp lồng vào chỗ rãnh răng dọc ở đầu trước trục.Nhờ có sự trượt qua lại của ống rãnh 

răng nên trục Cardan có thể co ngắn hoặc kéo dài ra. 

Để giảm chấn động nên chiều dài của trục không lớn, để dạt mục đích của ô tô có 

lắp thêm trục Cardan trung gian, một đầu cuối của trục nối với trục bị động của hộp số, 

đầu thứ hai nối với trục Cardan chính.Trục trung gian lắp trên gối đỡ trung gian. 

2.1 Trục Cardan 

Trục Cardan là một ống thép cacbon rỗng nhẹ và đủ độ bền để chịu được lực 

xoắn và uốn.Hai đầu được hàn nạng khớp Cardan. Thông thường trục Cardan là một 

đoạn ống có hai khớp Cardan ở hai đầu.Thỉnh thoảng người ta dùng loại Cardan 2 

đoạn, 3 đoạn nối với nhau bởi vòng bi đỡ trục Cardan thiết kế như vậy để giảm độ 

rung và tiếng ồn. 
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2.2 Trục Cardan 2 khớp 

     Tổng chiều dài của trục Cardan 2 khớp là tương đối lớn,điều này có nghĩa là: 

khi trục Cardan đang quay ở tốc độ cao, trục có xu hướng bị cong 1 chút và rung động 

nhiều.Hơn nữa do độ không cân bằng còn sót lại,vì vậy cần có độ cân bằng chính xác 

cao để giảm đến mức tối thiểu sự sai lệch và rung động như kể ở trên. 

 

Hình 4.2 

2.3 Trục Cardan 3 khớp 

  Ngược lại với trường hợp ở trên,trục gồm 2 đoạn nên chiều dài của mỗi đoạn là 

ngắn hơn và độ cong trục do sự không cân bằng sẽ ít đi,vì vậy độ rung sẽ giảm đi khi 

trục quay ở tốc độ cao.Vì những ưu điểm này, ngày nay người ta thường sử dụng kiểu 

trục Cardan 3 khớp nhiều hơn. 

 

 

Hình 4.3 

* Cấu tạo của ổ đỡ giữa ở trục các đăng loại 3 khớp nối: 

Ổ đỡ giữa có nhiệm vụ đỡ hai đầu của trục các đăng giữa và trục trung gian. Nó được 

lắp qua mặt bích vào các rãnh then hoa ở đầu trục trung gian. Để đỡ các đầu trục các 



Bài 4: TRUYỀN ĐỘNG CARDAN 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                          124 

đăng, ổ đỡ giữa được gắn vào thân xe bằng một giá đỡ. Bản thân ổ đỡ giữa đã có ống 

lót cao su che chắn ổ đỡ khỏi nước và bụi bẩn. 

 

Hình 4.4 

 Khi cần tháo ra để kiểm tra hay bảo dưỡng ổ đỡ giữa, chúng ta cần chú ý lấy 

dấu cho đoạn chạc mặt bích và trục trung gian để đảm bảo độ chính xác cho đoạn chạc 

mặt bích khi lắp lại sau này. Nếu không lắp lại các bộ phận theo dấu đã ghi trước khi 

tháo, khi xe chạy có thể sinh ra độ rung và tiếng ồn từ cụm chi tiết này. 

 

 

Hình 4.5 

 2.4 Khớp nối Cardan 

 Chức năng của khớp nối Cardan là hấp thụ sự thay đổi góc độ gây ra sự thay 

đổi vị trí tương đối của bộ vi sai so với hộp số.Như vậy lực truyền từ hộp số đến bộ vi 

sai êm hơn.Vì các nguyên nhân trên nó phải thõa mãn các nhu cầu sau : 

+ Phải truyền lực mà không làm thay đổi vận tốc góc thậm chí khi góc trục 

Cardan so với hộp số và bộ vi sai là lớn. 

+ Phải truyền lực êm và không gây ra tiếng ồn. 

+ Phải cấu tạo đơn giản và ít xảy ra sự cố. 
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+ Khớp Cardan gồm : khớp chữ thập, khớp nối mềm,khớp vận tốc không đổi. 

 2.5 Khớp chữ thập 

 Khớp các đăng kiểu chữ thập được sử dụng phổ biến vì cấu tạo của chúng đơn 

giản, dễ chế tạo, rẻ tiền và làm việc rất chính xác 

Gồm 2 loại : Kiểu lắp vòng bi cứng và kiểu lắp vòng bi mềm. 

 

Hình 4.6 

Khớp chữ thập có cấu tạo gồm 2 nạng,một nạng được hàn với trục Cardan và 

nạng khác được gắn liền với bích nối hoặc khớp trượt ,còn trục chữ thập được lắp vào 

giữa chúng qua các vòng bi.Trục chữ thập được rèn từ loại thép cacbon đặc biệt và có 

4 cổ trục được biến cứng bề mặt có độ bền cao và chống mòn. 

Vòng bi đũa kim được lắp vào trong nắp vòng bi,nắp vòng bi được lắp ép vào lổ 

trên nạng để giảm đến mức tối thiểu sự cản trở khi hoạt động giữa các cổ trục và nạng. 

     Để ngăn cản vòng bi nhảy ra ngoài khi trục Cardan quay ở tốc độ cao,hoặc là 

vòng hảm,hoặc là tấm hãm được dùng để xiết chặt nắp vòng bi trong nắp vòng bi kiểu 

cứng.Đối với nắp vòng bi kiểu mềm,thì nắp vòng bi được xẽ rãnh.Vì vậy nắp vòng bi 

kiểu mềm không thể tháo ra được. 

  2.6  Khớp nối mềm 

 Ở một số loại xe chở khách kiểu FR mới đây thường sử dụng loại khớp nối 

mềm cho trục các đăng. Đặc điểm của loại các đăng này là có góc lệch bằng không 

nghĩa là hộp số, trục các đăng và bộ vi sai nằm thẳng góc với nhau. Bởi vậy giảm được 

độ rung và tiếng ồn một cách đáng kể.  
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Hình 4.7 

Khi tháo lắp hay bảo dưỡng trục các đăng loại này cần chú ý một số vấn đề sau: 

vì ở loại này có bộ phận điều chỉnh chiều dài trục nên trước khi tháo trục cần nới lỏng 

đai ốc điều chỉnh chiều dài trục; không cần phải tháo bu lông A trong khớp nối mềm; 

cần cẩn thận không tác động một lực quá mạnh vào các khớp nối mềm và phải đảm 

bảo hộp số, trục các đăng và hộp vi sai luôn thẳng góc; điều chỉnh lại góc của khớp nối 

sau khi lắp.  

2.7 Khớp nối trượt 

Khớp nối trượt ở trục thứ cấp của hộp số,cho phép sự thay đổi bất cứ chiều dài 

ở láp truyền bằng cách trượt vô hay trượt ra của hộp số. 

Nạng Cardan bị trượt đến trục thứ cấp của hộp số và lắp vừa vào phần vỏ dư ra 

của hộp số.Đệm làm kín tiếp xúc với nạng Cardan,nạng Cardan nằm trên phần bạc lót 

ở trên vỏ dư ra.Nạng Cardan này quay cùng với trục thứ cấp của hộp số, nhưng nó tự 

do trượt vô hay trượt ra hộp số. 

 Chú ý:  Cách trượt của mặt trong của nạng có các rãnh mà các rãnh trượt này 

lắp qua các rãnh trượt của hộp số.Đây là nguyên nhân cả hai cùng quay.Tuy nhiên ,nó 

hầu như cho nạng trượt trên các rãnh trượt . 

+ Đường kính ngoài của nạng được làm nhẳn.Bề mặt nhẳn này lắp vào bề mặt 

của bạc đạn và phốt vào kín đầu ở trong hộp số. 

+ Vỏ mang trục mở rộng để đỡ nạng khi nó trượt trong hộp số. 

+ Phốt làm kín phía sau có hộp số nằm trên nạng và ngăn cản dầu bôi trơn rò rỉ 

ra phía sau hộp số.Phốt làm kín giữ bụi trên đường không cho vào hộp số và tách rời 

nạng. 
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+ Thông thường mặt ngoài của khớp nối trượt được bôi trơn bởi dầu của hộp 

số.Dầu hộp số ngăn chặn bôi trơn ống máng trục, nạng, phốt làm kín. 

Tuy nhiên, một vài nạng đòi hỏi bôi dầu nặng lên các ổ trục của chúng.Các rãnh trượt 

được làm kín từ dầu hộp số.Điều này làm cho dầu bôi trơn ngăn cách các rãnh trượt. 

  2.8 Khớp nối đỡ trung gian 

Gối đỡ trung gian gồm có : gá đỡ, vòng đỡ cao su và vòng bi. 

Khớp nối đỡ trung gian được cần để giữ điểm giữa của trục chủ động hai khúc. 

Trọng tâm của bạc đạn được bắt vào sườn xe hoặc dưới khung xe.Nó nâng đỡ 

trung tâm các trục chủ động nơi hai trục nối nhau. 

Xe tải nặng thường dùng một trọng tâm nâng đỡ bạc đạn.Trục hai khúc đòi hỏi 

khoảng cách lớn giữa hộp số và cầu xe. 

Vỏ vòng bi đở trục Cardan đỡ hai phần của trục Cardan ở vị trí giữa và được 

lắp qua mặt bích đến các then đặt ở đầu trục trung gian.Vòng bi đở trục Cardan được 

minh họa dưới đây,bao gồm ống cao su bọc ngoài vòng bi,vòng trong đở trục Cardan 

và được lắp vào khung xe bởi giá đỡ. 

Thực tế trục Cardan được chia làm hai đoạn,sự dao động của trục Cardan được 

hấp thụ bởi ống cao su để ngăn dao động truyền đến khung xe.Vì vậy, sự rung động và 

tiếng ồn gây ra ở trục Cardan ở phạm vi tốc độ cao được giảm tới mức tuyệt đối nhỏ. 

Chú ý: Trước khi tháo vòng bi trục Cardan ,dấu ghi nhớ vị trí phải đánh trên 

mặt bích trục Cardan và trục trung gian để đảm bảo độ chính xác khi lắp nặng Cardan 

sau khi bão dưỡng.Nếu các chi tiết được lắp ráp không có chuẩn là dấu ghi nhớ,thì sự 

rung động và tiếng ồn có thể sinh ra khi xe chuyển động. 

  2.9  Cardan khác tốc 

 2.9.1 Cardan đơn 
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Hình 4.8 

Đây là loại có trục chữ thập( hình trên) gồm có: trục chủ động 1 có gắn nạng 

hay chạc 5,trục chữ thập 4 và trục bị động 2 có gắn nạng 3. 

2.9.1 Cardan kép 

Cardan kép có hai Cardan đơn,truyền động hay nối ba trục với nhau(hình bên) 

gồm có: trục chủ động 1,trục trung gian 2 và trục bị động 3 được nối với nhau bằng hai 

Cardan đơn 4 và 5. 

 

Hình 4.9 
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Hình 4.10 

Khi ôtô chuyển động,do có sự dịch chuyển tương đối,nhất là theo phương thẳng 

đứng giữa hộp số và cầu xe,cầu xe và bánh xe nên chiều dài của trục trung gian,nối 

giữa hai khớp Cardan phải thay đổi,nhờ có liên kết di động bằng rãnh then hoa.Liên 

kết này gồm một đầu nối có rãnh then hoa trong dạng ống 12 hàn với nạng và đầu nối 

của trục trung gian có rãnh then hoa ngoài 11( hình 5.10) 

 

Hình 4.11 

  2.10  Cardan đồng tốc 

Có 3 loại chính : Cardan kiểu bi cầu Cardan kiểu trục chữ thập kép hoặc kiểu 

chạc ba và Cardan kiểu hỗn hợp(vừa dùng kiểu bi,vừa dùng kiểu ba chạc). 

  2.10.1 Cardan đồng tốc kiểu bi 

a.   Cardan đồng tốc kiểu bi Veise-Bendix 

Trên ôtô có cầu trước chủ động với dầm cầu cứng và hệ thống treo độc lập 

thường dùng loại bi kiểu Veise-Bendix.Cardan đồng tốc loại này gồm có : trục chủ 

động 1 có nạng hình cầu 3,trong có rãnh lõm 7 lắp các viên bi truyền lực 10,trục bị 
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động 5 với nạng hình cầu 4,trong cũng có rãnh lõm 7 lắp chung với các viên bi 10 của 

nạng chủ động 3,viên bi định tâm hay viên bi chốt 9 được giữ nhờ chốt 8,còn chốt 6 để 

giữ chốt 8. 

 

 

Hình 4.12 

Khi khớp nối Cardan làm việc,các viên bi 10 sẽ chuyển động trong các rãnh 

lõm,nằm đối xứng giữa hai nạng chủ động 3 và bị động 4,bảo đảm tốc độ quay của các 

trục chủ động 1 và trục bị động 5 bằng nhau,trong mọi điều kiện làm việc hay chuyển 

động của ôtô. 

Khi  nối Cardan đồng tốc kiểu bi này,có góc lệch lớn nhất,giữa trục chủ động và 

bị động là 30 0 ,đồng thời không cho phép thay đổi chiều dài truyền lực.Do đó,nó chỉ ở 

vỏ cầu trước có vỏ cầu liền. 

b.  Cardan đồng tốc kiểu bi Rzeppa 

Cardan đồng tốc kiểu bi Rzeppa gồm có: trục chủ động 4,một đầu nối với bánh 

răng bán trục của cầu xe hay cơ cấu vi sai,một đầu còn lại nối bằng then hoa với lõi 

hay quả cầu 2,mặt ngoài qua cầu có 6 rãnh.Trục bị động 1 có một hốc cầu cũng có sáu 

rãnh 5 ở mặt trong.Các viên bi 7 nằm trong rãnh 2 và 5,được định vị bằng vòng 

8.Vòng định vị này nằm sát với hốc cầu của trục bị động,tạo nên mặt phẳng phân giác 

chứa các viên bi. 
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Hình 4.13 

Góc lệch tối đa cho phép giữa hai đường tâm trục chủ động và trục bị động 

khoảng 40 0 .Chiều dài giữa hai khớp Cardan được thay đổi nhờ mối ghép then hoa 

giữa trục chủ động với quả cầu trong,nhưng không lớn(nhỏ hơn 12mm). 

2.10.1   Cardan đồng tốc kiểu trục chữ thập kép hoặc ba chạc 

a.   Cardan đồng tốc kiểu trục chữ thập kép 

 

 

Hình 4.14 
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Hình 4.15 

Cardan đồng tốc kiểu trục chữ thập kép là dạng biến hình của Cardan khác tốc 

kép,bố trí kiểu chữ V,có góc lệch giữa các trục bằng nhau,mà chiều dài đoạn giữa hay 

trục trung gian(phần có tốc độ quay không đều) rất nhỏ và chỉ vừa đủ để nối hai 

Cardan đơn tốc khác. 

b. Cardan đồng tốc kiểu chạc ba (ba nhánh) 

Cardan đồng tốc kiểu chạc ba hay Tpipod gồm có: thân bao hình trục 2,có ba 

rãnh dọc nằm theo đường sin 10.Thân bao hình trục nối với trục chủ động 1 bằng then 

hoa.Trục bị động 6 lắp then hoa với moayơ 8 của chạc ba và được nối cố định nhờ hai 

vòng hãm 7 và 9.Trên các đầu trục của chạc ba có lắp ổ lăn 4,được đặt trong bạc có 

dạng hình cầu 11. 

3. CÁC DẠNG HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP CỦA CARDAN   

Hư hỏng Nguyên nhân Kiểm tra,sửa chữa 

 

 

Tiếng kêu trục 

các đăng.   

-Kiểm tra vòng bi trục chữ 

thập và khớp đồng tốc bị mòn 

hoặc kẹt. 

-Then hoa của nạng trượt bị 

mòn. 

-Vòng bi đỡ trục các đăng bị 

mòn. 

-Thay thế 

 

 

-Thay thế 

 

-Thay thế 
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Rung trục các 

đăng 

-Lắp không đúng khớp các 

đăng. 

-Trục chủ động hoặc mặt bích 

không cân bằng(lỏng bulông) 

-Bulông lắp vòng bi đỡ trục 

các đăng bị lỏng. 

-Khớp then hoa bị kẹt. 

-Vòng bi trục chữ thập và 

khớp đồng tốc bị mòn,kẹt 

hoặc hỏng. 

-Ống cao su đỡ vòng bi đỡ 

trục các đăng bị hỏng. 

-Trục các đăng bị cong. 

-Trục các đăng không cân 

bằng. 

-Đai ốc của kẹp bulông chữ U 

siết quá chặt. 

-Bệ cầu của khớp các đăng bị 

mòn. 

-Sửa chữa 

 

-Sửa chữa 

 

-Sửa chữa 

 

-Thay thế 

-Thay thế 

 

 

-Thay thế 

 

-Thay thế 

-Điều chỉnh hoặc thay thế. 

 

-Kiểm tra và điều chỉnh 

mômen siết. 

-Thay thế 

 

 

Rò rỉ chất bôi 

trơn ở chạc phía 

trước của khớp 

đồng tốc 

-Một mặt ngoài của khớp 

không đều. 

 

 

-Vòng đệm đầu phía sau của 

hộp số bị hỏng. 

-Dùng vải tẩm bột mài  để 

làm sạch lớp “xù xì”(thay 

thế). 

 

-Thay thế vòng đầu của 

hộp số. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 

THÁO LẮP, KIỂM TRA 

* Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

- Thực hiện quy trìnhtháo lắp, kiểm tra, sửa chữabán trục trên xe 

- Thực hiện được quy trình bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu của các hãng. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành: 

STT Chủng loại – Quy cách Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại xe   

2 Mô hình cầu chủ động hộp số ngang  

3 Các dụng cụ kiểm tra: thước kẹp, thước đo độ phẳng, so kế, 

khối V 50… 

 

4 Dụng cụ tháo lắp: 1 bộ khóa vòng miệng từ 8-32, 1 bộ tupe 

từ 8-32, 1 búa sắt, 1 búa nhựa, 1T8, 1T9, 1T10, 1T12, 1 bộ 

vít dẹp-bake, 1kiềm mỡ phe mũi thẳng, 1 kiềm mỡ phe mũi 

cong, cảo bạc đạn, 1kiềm mỏ nhọn,các dụng cụ khác... 

 

Vật tư 

1 Giẻ lau  

2 Dầu rửa DO  

3 Mỡ bôi trơn  

4 Xà bông  

5 Dầu cầu  

 

3. Yêu cầu công việc: 

- Thay dầu cầu vi sai. 
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- Thực hiện thay thế cao su bán trục. 

* Hoàn tất các câu hỏi dẫn dắt: 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. THÁO BÁN TRỤC  

 1.1 Tháo chốt chẻ,nắp đai ốc hãm và đai ốc hãm ổ bi 

a. Tháo chốt chẻ và nắp đai ốc hãm 

Hình 4.16 

 

b. Nới lỏng đai ốc hãm ổ bi trong khi đạp phanh 

1.2 Tháo tấm che dưới động cơ 

1.3 Xả dầu hộp số 
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Hình 4.17 

 1.4 Tháo đầu thanh nối ra khỏi cam quay  

a. Tháo chốt chẻ và đai ốc ra khỏi cam quay 

b. Dùng SST tháo đầu thanh nối ra khỏi cam qua 

1.5 Tháo  cam quay ra khỏi đòn treo dưới  

a. Tháo bu lông và 2 đai ốc 

b. Tháo đòn treo dưới ra khỏi 

cam quay 

                                     Hình 4.18 
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 1.6 Tháo bán trục trứơc 

a. Dùng búa nhựa nới lỏng moayơ trên bán trục 

Chú ý : Bọc vải quanh cao su che bụi bán trục để tránh làm hỏng nó 

b. Ấn đòn treo dưới xuống phía dưới và nay cam quay ra phía ngoài xe sau đó tháo 

moayơ ra khỏi bán trục  

Hình 4.19 

 

c. Dùng tuýp vặn đai ốc moayơ và cán búa hay dụng cụ tương tự tháo bán trục trái 

như hình vẻ 

 

Hình 4.20 

 

Chú ý:  + Cẩn thận không làm hỏng nắp che bụi 

          + Nếu khó tháo bán trục,xoay nó 1 chút trong khi vừa kéo 

          + Giữ tuýp vặn ốc moayơ và búa bằng tay trái để chúng không bị trượt 

d. Dùng thanh đồng và búa tháo bán trục phải 

e. Tháo phanh hãm ra khỏi trục khớp trong 



Bài 4: TRUYỀN ĐỘNG CARDAN 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                          139 

 

Hình 4.21 

2. KIỂM TRA  

 2.1  Kiểm tra bán trục 

a. Kiểm tra bằng mắt,xem nó có độ rơ 

ở khớp ngoài hay không 

b. Kiểm tra bằng mắt xem độ rơ 

hướng kính của khớp trong có quá lớn 

hay không 

c. Kiểm tra bằng mắt xem khớp trong 

có trượt êm theo hướng dọc trục 

không 

d. Kiểm tra xem cao su che bụi có bị 

hỏng không 

       Hình 4.22 

 

 

2.2 Tháo và lắp chụp cao su che bụi bán trục trước 

2.2.1 Tháo cao su che bụi và kẹp 

+ Dùng tô vít,tháo kẹp cao su che bụi 

+ Trựơt cao su che bui khớp trong ra phía khớp ngoài 
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Hình 4.23 

+ Tháo cao su che bụi khớp ngoài 

a. Dùng tô vít tháo 2 kẹp của cao su che bụi khớp ngoài 

b. Tháo cao su che bụi ra khỏi khớp ngoài 

 

Hình 4.24 

Chú ý: không được tháo rời khớp ngoài 

2.3 Lắp chụp cao su bán trục 

2.3.1 Lắp tạm thời cao su che bụi khớp ngoài và kẹp mới 

Chú ý : Cao su và kẹp của khớp ngoài nhỏ hơn so với khớp trong 

a. Trước khi lắp cao su,quấn bằng nhựa quanh then hoa của bán trục để tránh làm 

hỏng cao su 

b. Lắp tạm cao su che bụi mới và kẹp mới của khớp ngoài bán trục 

Chú ý : Cẩn thận không làm dính dầu mỡ và sơn lên phớt của cao su che bụi và bán 

trục 
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Hình 4.25 

2.3.2  Lắp tạm giảm chấn và kẹp giảm chấn mới 

Chú ý:  

+ Lắp kẹp cao su cho nó khớp với 

rãnh trên bán trục 

+ Không được lắp nhầm hướng lắp 

giảm chấn 

 

 

 

                       Hình 4.26 

 2.3.3  Lắp tạm cao su khớp trong mới và kẹp mới 

Lắp tạm cao su chắn bụi và 2 kẹp mới của khớp trong lên bán trục 

2.3.4 Lắp cao su che bụi vào ,khớp ngoài  

Trước khi lắp cao su che bụi khớp ngoài,bôi mỡ vào khớp ngoài và cao su 

Chú ý : Mỡ màu đen, khối lượng 120-130g 

2.3.5 Lắp kẹp của vỏ cao su che bụi và kẹp của giảm chấn 

a. Chắc chắn rằng cao su che bụi lọt vào rãnh trên trục 
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Hình 4.27 

 

b. Dùng tô vít bẻ cong dải kẹp và khoá nó như hình vẻ 

c. Chắc chắn rằng cao su che bụi không bị dãn hay bị ép co lại khi bán trục ở chiều 

dài tiêu chuẩn: 

Chiều dài tiêu chuẩn bán trục:  

Trái: 528  5mm 

Phải 843  5mm 

d. Lắp phanh hãm mới vào trục khớp trong 

Hình 4.28 

      2.3.6 Tháo và lắp khớp chạc ba 

 Tháo cánh khớp trong 

a. Đánh dấu ghi nhớ vị trí giữa cánh khớp trong và chạc ba 
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Hình 4.29 

b. Tháo cánh khớp trong ra khỏi bán trục 

   Tháo khớp chạc ba 

a. Dùng kìm tháo phanh,tháo phanh hãm 

b. Đánh dấu ghi nhớ vị trí lên bán trục và chạc ba 

 

 

Hình 4.30 

c. Dùng búa và thanh đồng thau,tháo khớp chạc ba ra khỏi bán trục 

Chú ý: không được gõ lên con lăn 

  Tháo giảm chấn (chỉ cho trục bên phải) 

a. Dùng tô vít tháo kẹp giảm chấn 

b. Tháo giảm chấn 
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Hình 4.31 

 

  Lắp khớp chạc ba 

a. Đặt phía vát của then hoa trong khớp chạc ba hướng về phía khớp ngoài 

b. Khớp theo dấu ghi nhớ vị trí đã đánh trứơc lúc tháo 

 

 

 

Hình 4.32 

 

c. Dùng búa và thanh đồng thau,gõ khớp chạc ba vào bán trục 

Chú ý : không gõ vào con lăn 

d. Dùng kim tháo phanh :lắp phanh hãm mới 
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Hình 4.33 

  Lắp cánh khớp trong vào bán trục trước 

a. Nhét mỡ vào cánh khớp trong và cao su che bụi( màu mỡ : vàng tươi) 

b. Khớp theo dấu ghi nhớ vị trí đã đánh dấu trước khi tháo và lắp cánh khớp vào bộ 

bán trục. 

 

 

 

Hình 4.34 

 

c. Lắp cao su che bụi lên cánh khớp trong 

2.4 Lắp bán trục lên xe 

2.4.1 Lắp bán trục 

a. Bôi mỡ MP lên miệng phớt dầu 

b. Dùng búa và thanh đồng thau lắp bán trục đến khi nó tiếp xúc với trục vi sai 
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Hình 4.35 

c. Lắp phía khớp ngoài của bán trục vào moayơ 

2.4.2 Kiểm tra sự lắp bán trục trước 

a. Kiểm tra rằng có độ rơ 2-3mm theo phương dọc trục 

b. Kliểm tra rằng bán trục không bị tụt ra ngoài nếu kéo nó hết sức bằng tay 

2.4.3 Lắp cam quay vào đòn treo dưới 

Môment xiết: 1000 kgf.cm (TOYOTA VIOS 2009) 

 

 

Hình 4.36 

 

2.4.4  Lắp đầu thanh nối vào cam quay 

Lắp và xiết đai ốc hãm bằng chốt chẻ mới (moment xiết : 500 kgf.cm – TOYOTA 

VIOS 2009) 

2.4.5 Lắp đai ốc hãm ổ bi,nắp đai ốc hãm và chốt chẻ 

a. Xiết đai ốc hãm ổ bi trong khi đạp phanh 
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Môment xiết 2203 kgf.cm (TOYOTA VIOS 2009) 

 

Hình 4.37 

b. Lắp nắp đai ốc hãm rồi dùng kim lắp chốt chẻ mới 

2.4.6 Đổ dầu hộp số hoặc dầu cầu chủ động 

Chỉ số dầu hộp số: SAE 90 

Chỉ số dầu cầu chủ động: SAE 140 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 7 

THÁO LẮP, KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA  

CÁC CHI TIẾT CARDAN KHÁC TỐC 

* Mục tiêu: 

 Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

- Thực hiện kiểm tra Cardan trên xe 

- Tháo lắp hoàn chỉnh các Cardan khác tốc khác nhau. 

- Kiểm tra được hư hỏng và sửa chữa, hiệu chỉnh Cardan. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành: 

 

STT Chủng loại – Quy cách Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại xe   

2 Mô hình Cardan đơn khác tốc  

3 Các dụng cụ kiểm tra: thước kẹp, thước đo độ phẳng, so kế, 

khối V 50… 

 

4 Dụng cụ tháo lắp: 1 bộ khóa vòng miệng từ 8-32, 1 bộ tupe 

từ 8-32, 1 búa sắt, 1 búa nhựa, 1T8, 1T9, 1T10, 1T12, 1 bộ 

vít dẹp-bake, 1kiềm mỡ phe mũi thẳng, 1 kiềm mỡ phe mũi 

cong, cảo bạc đạn, 1kiềm mỏ nhọn,các dụng cụ khác... 

 

Vật tư 

1 Giẻ lau  

2 Dầu rửa DO  

3 Mỡ bôi trơn  

4 Xà bông  
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5 Ống đồng 5mm  

6 Bộ trục chữ thập + ổ bi đũa  

 

* Yêu cầu công việc:  

- Thực hiện tháo lắp Cardan khác tốc. 

- Thay thế các chi tiết hỏng trên Cardan khác tốc. 

* Hoàn tất các câu hỏi dẫn dắt. 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. KIỂM TRA – SỬA CHỮA  

Khớp Cardan bị mòn hoặc kêu cần tháo ra thay khớp mới hoặc thay trục chữ 

thập và các vòng bi đũa. Trước khi tháo ra khỏi xe, cần kiểm tra dấu hoặc đánh dấu vị 

trí lắp giữa trục và bích nối để khi lắp lại tránh mất cân bằng hệ trục. 

 Sau đó, tháo trục xuống và tháo các ổ bi đũa và trục chữ thập ra rửa sạch. Kiểm 

tra kỹ các chi tiết nạng, vòng bi và ngõng trục trên trục chữ thập, nếu các chi tiết nứt, 

vỡ thì phải thay, nếu bị mòn thì phải sửa, phục hồi để dùng lại. 

Ngõng trục chữ thập bị mòn có thể được phục hồi bằng cách mạ crôm hoặc ép 

ống lót phụ để nhiệt luyện rồi mài lại đến kích thước nguyên thủy. 

Các đệm kín và các vòng bi đũa bị mòn hoặc thiếu kim cần được thay bằng đệm 

mới và ổ bi mới. Các trục truyền có rãnh then hoa bị mòn phải thay mới. 

 Cần kiểm tra độ đảo của trục trên suốt chiều dài và không được phép vượt quá 

độ đảo cho phép. Khi lắp, cần cho mỡ bôi trơn đầy đủ vào các ổ, thay các vòng hãm 

mới và kiểm tra độ quay trơn tru của các nạng. 

2. KIỂM TRA TRƯỚC VÀ TRONG KHI THÁO 

2.1 Kiểm tra hư hỏng hoặc độ đảo trục cácđăng và trục trung gian 

 Nếu độ đảo trục cácđăng lớn hơn giá trị lớn nhất thì thay thế trục cácđăng  

Độ đảo lớn nhất : 0.8mm(0.031 in). 

2.2  Kiểm tra các vòng bi trục chữ thập 

 

Hình 4.38 
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a. Xoay trục chữ thập và phải khẳng định rằng nó không bị kẹt bất cứ vị trí nào khi 

quay. 

b. Kiểm tra độ rơ hướng trục của vòng bi trục chữ thập bằng cách quay nạng khi giữ 

lấy trục 

Độ rơ hướng trục vòng bi : ít hơn 0.05mm 

Nếu cần thì thay thế vòng bi trục chữ thập 

Kiểm tra độ mòn hư hỏng vòng bi đỡ trục cácđăng  

Kiểm tra vòng bi quay tự do. 

Nếu vòng bi bị hư hỏng ,mòn hoặc không quay tự do được,thì thay thế nó. 

 

Hình 4.39 

3. THAY THẾ VÒNG BI TRỤC CHỮ THẬP 

3.1  Đánh dấu ghi nhớ vị trí trên trục và nạng 

Phải đánh dấu ghi nhớ trên nạng đĩa và trục cácđăng trước khi tháo và các dấu 

đó phải thẳng hàng khi các chi tiết nay được lắp lại. 

3.2  Tháo vòng hãm  

a. Đóng nhẹ lên vành ngoài của vòng bi 

b. Dùng 2 tuốc nơ vít tháo 4 vòng hãm ra khỏi rảnh 

Dùng các tuốc nơ vít có cùng chiều dài. 
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Hình 4.40 

 

3.2.1 Tháo vòng bi trục chữ thập 

a.  Dùng SST ép vòng bi ra khỏi trục cácđăng 

Chú ý:  

+ Vặn đai ốc nâng chi tiết lên đến điểm “A” để nó khỏi chạm vào ổ bi. 

+ Để tránh biến dạng nạng,không được xiết SST quá chặt 

b. Kẹp vào vào vành ngoài vòng bi bằng êtô và dùng búa đóng trục  cácđăng ra. 

 Tháo vòng bi ở vị trí đối diện theo quy trình như trên 

Chú ý: khi tháo vòng bi bằng búa cẩn thận đừng làm biến dạng lỗ lắp vòng bi trên 

nạng. 

      

 

  Hình 4.41 
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c. Lắp 2 vành ngoài vòng bi đã được tháo vào trục chữ thập. 

d. Dùng SST ép vòng bi ra khỏi nạng 

e. Kẹp vành ngoài của vòng bi bằng êtô và dùng búa đóng lên mạng 

Tháo vòng bi ở phía trên đối diện theo quy trình trên. 

 

Hình 4.42 

3.2.2 Tháo các vòng bi trục chữ thập 

 

a. Bôi mỡ loại MP lên trục chữ thập và 

các vòng bi 

Chú ý :  

- Cẩn thận đừng bôi quá nhiều mỡ. 

- Vòng bi trục chữ thập không thể 

tháo được  
                           Hình 4.43 

b. Gióng thẳng dấu ghi nhớ trên nạng và trên trục. 

 

Hình 4.44 
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c. Lắp trục chữ thập mới vào nạng 

d. Dùng SST lắp các vòng bi mới lên 

trục chữ thập 

e. Dùng SST điều chỉnh cả 2 vòng bi 

để các rãnh cho vòng hãm đạt giá trị 

lớn nhất và chiều rộng bằng nhau. 

 
 

Hình 4.45  

3.3  Lắp vòng hãm 

a. Lắp 2 vòng hãm có chiều dày bằng nhau sao cho đạt được độ rơ dọc trục cho 

phép là 0 – 0.05mm 

Chú ý: 

+ Không được dùng lại vòng hãm 

+ Lựa chọn vòng hãm có chiều dày bằng nhau 

Nếu không sẵn có vòng hãm có độ dày bằng nhau thì dùng vòng hãm càng có 

độ dày gần giống càng tốt. 

Độ dày của vòng hãm 

      Màu sắc     Dấu                  Chiều dày mm ( in ) 

        - 

    Màu nâu 

    Màu xanh 

     - 

     - 

     - 

  2,357- 2,425 ( 0.0935 - 0.0955 ) 

  2,425- 2,475 ( 0.0955 - 0.0994 ) 

  2,475- 2,525 ( 0.0974 - 0.0994 ) 

 

b. Dùng búa đóng nạng cho đến khi không còn khe hở giữa vành ngoài vòng bi và 

vòng hãm. 
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Hình 4.46 

3.4  Kiểm tra vòng bi trục chữ thập 

a. Kiểm tra xem vòng bi trục chữ thập chuyển động có êm không? 

b. Kiểm tra độ rơ dọc trục của bi trục chữ thập 

 

Hình 4.47 

 

Độ rơ dọc trục vòng bi : nhỏ hơn 0.05mm ( 0.0021 in ) 

Chú ý: Lắp vòng bi trục chữ thập mới vào phía trục theo quy trình như mô tả ở trên. 

3.5 Thay thế vòng bi đỡ trục cácđăng 

3.5.1 Tháo vòng bi đỡ trục các 

đăng ra khỏi trục trung gian 

a. Dùng búa và đục tháo phần tai hãm 

của đai ốc 

 

 

                                           Hình 4.48 
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b. Dùng SST để giữ mặt bích,tháo đai ốc  

c. Đánh dấu ghi nhớ vị trí trên mặt bích và trục 

d. Dùng SST tháo mặt bích ra khỏi trục trung gian 

                                   

 

 

Hình 4.49 

3.5.1 Lắp vòng bi đỡ trục 

cácđăng vào trục trung gian 

Lắp vòng bi đỡ trục cácđăng sao 

cho phần vát hướng về phía sau 

  

               Hình 4.50 

3.5.2  Lắp mặt bích vào trục trung gian 

a. Bôi mỡ MP lên các then hoa của trục trung gian 

b. Đặt mặt bích lên trục và gióng thẳng dấu ghi nhớ vị trí. 

Nếu phải thay thế mặt bích giữa hoặc trục trung gian thì phải lắp lại chúng sao 

cho nạng phía trước trục trung gian và nạng phía sau của trục cácđăng quay về cùng 

một hướng. 

c. Dùng SST giữ mặt bích, ép vòng bi vào vị trí bằng cách xiết chặt đai ốc mới 

xuống 
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Moment xiết : 1.850 kg-cm (181 N.m ) 

               

 

Hình 4.51 

 

d. Nới lỏng đai ốc 

e. Xiết chặt đai ốc thêm một lần nữa 

Moment xiết : 450 kg-cm ( 44 Nm ) 

Chú ý: Để ngăn xiết lực quá lớn, không được xiết chặt đai ốc có dầu hoặc mỡ 

dính trên phần ren của trục cácđăng. 

f. Dùng búa và đục  hãm đai ốc. 

 

 

Hình 4.51 
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Bài 5: CẦU CHỦ ĐỘNG 

1. CÔNG DỤNG- PHÂN LOẠI- YÊU CẦU 

1.1  Công dụng  

Truyền công suất từ trục chủ động đến các bánh xe sau. 

Thay đổi hướng quay của trục chủ động một góc 90* để quay trục bánh xe. 

Tạo ra sự giảm tốc cuối cùng giữa trục truyền động và bánh xe thông qua các 

bánh răng truyền động cuối cùng. 

Chia tổng moment xoắn tới các  bánh xe chủ động. 

Cho phép sai lệch tốc độ giữa các bánh xe khác nhau trong khi xe quay vòng. 

Nâng đỡ trọng lượng cầu sau,toàn bộ hệ thống treo và sắt xi. 

Tác động như một thành phần moment xoắn khi có gia tốc và thắng. 

1.2  Phân loại 

a. Theo hệ thống treo : 

Cầu chủ động trên hệ thống treo phụ thuộc tất cả các cụm của cầu xe,bán trục 

nằm chung trong một vỏ cứng nối liền giữa hai bánh xe. 

Cầu chủ động nằm trên hệ thống treo độc lập cụm truyền lực chính,vi sai nằm 

trong vỏ riêng liên kết với khung hay vỏ xe. 

b. Theo vị trí của cầu 

Cầu trước chủ động 

Cầu sau chủ động 

c. Theo số lượng cặp bánh răng truyền lực chính 

Một cặp bánh răng có tỷ số truyền cố định 

Hai cặp bánh răng có tỷ số truyền cố định. 

1.3 Yêu cầu 

Cấu tạo đơn giản,dễ sửa chữa. 
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Có độ bền cao,ít hư hỏng. 

Truyền động tốt,đạt hiệu suất truyền động cao. 

Hoạt động tốt với mọi điều kiện tải và đường xá. 

2. CẤU TẠO CỦA CẦU CHỦ ĐỘNG 

2.1 Cấu tạo chung 

Cầu xe là các bộ phận đặt ngang nối hai bánh xe ở dưới gầm xe,chịu toàn bộ tải 

trọng của xe tác động lên thông qua hệ thống treo và phân phối tải trọng này lên các 

bánh xe.Xe du lịch và xe tải nhỏ thường có hai cầu( cầu trước và cầu sau ) nhưng xe 

tải nặng thường có thêm cầu giữa,thành ra có tổng cộng có 3 cầu để phân đều và giảm 

bớt tải trọng trên các bánh xe. 

Trên các cầu xe có lắp một số bộ phận,cơ cấu và hệ thống như bộ phận truyền 

lực đến các đến các bánh xe chủ động,một số cơ cấu của hệ thống phanh hoặc cơ cấu 

dẫn hướng của hệ thống lái(đối với cầu trước dẫn hướng).Các cầu được liên kết với 

khung xe qua hệ thống treo.Cầu nối các bánh xe chủ động được gọi là cầu chủ 

động,trên đó có bộ truyền lực chính,bộ vi sai và hai nửa trục(bán trục) truyền moment 

từ bộ vi sai đến các cầu chủ động ở hai bên. 

Các xe du lịch và tải nhỏ được thiết kế để hoạt động trên đường cứng có một 

cầu chủ động thường là cầu sau(cũng có thể là cầu trước).Xe thường hoạt động trên 

đường xấu,đường đồi núi có địa hình phức tạp thì cả hai đều là cầu chủ động.Xe tải 

nặng có 3 cầu và thông thường cả ba cầu đều là cầu chủ động. 

3. BỘ VI SAI 

3.1 Công dụng – Phân loại – Yêu cầu 

3.1.1 Công dụng  

Bộ vi sai của cầu chủ động có tác dụng đảm bảo cho các bánh xe quay với vận 

tốc khác nhau khi xe quay vòng , chuyển động không bằng phẳng, hoặc có sự khác 

nhau giữa các bán kính lăn của hai bánh xe, đồng thời phân phối lại mômen xoắn cho 

hai nửa trục khi xảy ra trong các trường hợp nêu trên. 

Bộ vi sai đặt giữa các cầu chủ động có tác dụng phân phối mômen xoắn cho các 

cầu theo yêu cầu thiết kế nhằm nâng cao tính năng kéo của xe có nhiều cầu chủ động. 
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Bộ vi sai có 3 nhiệm vụ chính : 

 + Truyền moment của động cơ đến các bánh xe 

+ Đóng vai trò là cơ cấu giảm tốc cuối cùng trước khi moment xoắn truyền đến 

các bánh xe. 

+ Truyền moment đến các bánh xe trong khi cho phép chúng quay với tốc độ 

khác nhau. 

3.1.2 Phân loại  

a. Theo công dụng chia ra : 

   * Vi sai giữa các bánh xe  

   * Vi sai giữa các cầu  

   * Vi sai đối xứng. 

   * Vi sai không đối xứng. 

b. Theo mức độ tự động chia ra : 

   * Vi sai không có hãm. 

   * Vi sai hãm cưỡng bức bằng tay. 

   * Vi sai hãm tự động. 

c. Theo kết cấu vi sai chia ra : 

   * Vi sai bánh răng nón. 

   * Vi sai bánh răng trụ. 

   * Vi sai tăng ma sát. 

   * Vi sai loại cam. 

   * Vi sai loại trục vít. 

   * Vi sai loại ma sát thủy lực. 

   * Vi sai có tỷ số truyền thay đổi. 

d. Theo giá trị của hệ số gài vi sai chia ra : 

Theo giá trị của hệ số gài vi sai : 
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K = Mms / M0 

Trong đó :  Mms : mômen ma sát. 

M0 : mômen trên vỏ vi sai. 

Theo gía trị của hệ số gài vi sai : K được chia ra : 

+  Loại vi sai hãm ma sát trong bé (K = 0 – 0.2). 

+  Loại vi sai hãm với ma sát trong tăng (K = 0.2 – 0.7). 

+  Loại vi sai hãm hoàn toàn (hãm cưỡng bức) : K > 0.7. 

3.1.3 Yêu cầu : 

Các cơ cấu vi sai phải thỏa mãn yêu cầu sau : 

 * Phân phối mômen xoắn từ động cơ cho các bánh xe (loại vi sai giữa các bánh) 

hay cho các cầu (loại vi sai giữa các cầu) theo tỷ lệ cho trước phù hợp với khả năng 

bám  của bánh xe (hay cầu)đối với mặt đường. 

 * Đảm bảo số vòng quay của các bánh xe chủ động khác nhau trong khi ôtô quay 

vòng hoặc chuyển động trên đường không bằng phẳng và những trường hợp khác, 

hoặc khi bán kính lăn của hai bánh xe chủ động ở cùng một cầu không bằng nhau. 

 * Kết cấu bộ vi sai phải gọn nhẹ 

3.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

3.2.1 Cấu tạo 
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Hình 5.1 

a.  Loại xe FR (xe động cơ đặt trứơc – cầu sau chủ động) 

         

Hình 5.2 

         

Hình 5.3 
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Truyền lực cuối cùng và bánh răng vi sai trong thực tế được lắp thành một 

bộ,như được thể hiện ở hình bên và đựơc lắp trực tiếp trong vỏ đỡ vi sai;và được tiếp 

tục lắp vào cầu sau,thân xe hay khung. 

 Khớp nối các đăng của trục các đăng đưoc lắp vào mặt bích nối và làm quay 

bánh răng quả dứa qua mặt bích nối.Bánh răng chủ động đựoc lắp vào vỏ đỡ vi sai bởi 

2 vòng bi đũa côn,đem lại tải trọng ban đầu thích hợp cho các vòng bi. 

 Bánh răng vành chậu và vỏ vi sai được lắp liền nhau thành một khối sau đó lắp 

lắp vào vỏ đỡ vi sai qua hai vòng bi bán trục. 

 Đai ốc  điều chỉnh hoặc đệm điều chỉnh được lắp bên ngoài của mỗi vòng bi 

bán trục để điều chỉnh khe hở ăn khớp giữa bánh răng quả dứa và bánh răng vành 

chậu. 

 Bánh răng bán trục và trục cầu sau được lắp với nhau qua các then hoa.Có phớt 

chắn dầu ở gần mặt bích nối để ngăn chảy dầu. 

b. Loại xe FF ( xe động cơ đặt trước – cầu trước chủ động) 

 

   

         Hình 5.4: Bộ vi sai gắn với vỏ hộp số ngang trong xe FF     
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Hình 5.5 

          

Hình 5.6 

Bộ vi sai trong động cơ đặt trước –cầu trước chủ động có động cơ đặt ngang 

được gắn liền với hộp số. 

Cụm vi sai được đặt giữa vỏ phía hộp số và vỏ phía vi sai. 

Bánh răng nghiêng được dùng làm bánh răng lớn.Bánh răng này liền với vỏ vi 

sai và đựơc lắp trong vỏ hộp số phía vi sai qua hai vòng bi bán trục. 

Một đệm điều chỉnh được lắp vào bên trái của vòng bi bán trục bên trái và một 

đệm điều chỉnh lắp vào phía bên phải của vòng bi bán trục bên phải.Tải trọng ban đầu 

trên các vòng bi được điều chỉnh bằng sự thay đổi chiều dày của đệm này.Bán trục ăn 

khớp với các then hoa bên trong bánh răng bán trục. 

Thông thường có 2 bánh răng vi sai ,nhưng ở bộ vi sai cho xe công suất cao,thì 

thường dùng bốn bánh răng vi sai 

3.2.2 Nguyên lý hoạt động của vi sai 

a. Mục đích  
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Hình 5.7 

Khi xe vào đường vòng, vết các bánh xe sẽ tạo một đường tròn đồng tâm, tâm 

các đường tròn nằm trên một đường thẳng nối dài đi qua hai tâm của bánh xe. Do đó 

bánh xe ngoài sẽ lăn nhiều hơn bánh xe trong. 

Nếu các bánh xe sau được ăn khớp bánh răng cố định với trục các đăng thẳng 

vào trục bánh xe bên trong sẽ trượt trên mặt đường. Như vậy vỏ (lốp) xe sẽ mòn nhanh 

hơn và gây ứng suất xoắn trên trục làm cho việc đi vào đường không ổn định bộ vi sai 

sẽ loại bỏ được trục trặc này, bởi vì nó cho phép các bánh xe quay ở những đường tròn 

khác nhau. 

4. CÁC LOẠI VI SAI  

4.1 Vi sai giữa các bánh xe chủ động trên ôtô 

a. Vi sai đối xứng  
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Hình 5.8 

Vi sai đối xứng thuộc loại vi sai có ma sát trong nhỏ. Trong các loại vi sai hiện 

nay cùng loại này. Sự khác nhau vi sai đối xứng lắp trên xe này hay xe khác ở sốbánh 

răng vi sai, ở kết cấu vỏ vi sai và các bánh răng bán trục. 

Trên ôtô du lịch thường dùng loại vi sai đối xứng vớibánhrăng hành tinh và 

vỏvi sai liền, không tháo rời để bảo vệ độ cứng vững tốt. Trên ôtô tải thường dùng có 

bốn bánh răng hànhtinh và vỏ vi sai tháo rời được vì vậy độ cứng vững giảm và điều 

kiện làm việc của các bánh răng truyền lực chính kém đi. 

Mặt tháo rời thường đi qua trục của bánh răng hành tinh, các nửa vỏ được lắp 

đồng tâm nhờ các gờ, siết các nửa vỏ bằng bulông và đôi khi dùng đinh tán. 

 Vỏ vi sai dùng bánh răng, bộ bánh răng hành tinh và đầu trong cùng của bán 

trục. Chúng được cố định và quay trong bán trục. Vỏ vi sai được chế tạo bằng gang 

rèn, bằng gang hợp kim hoặc bằng thép 45. 
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Hình 5.9 

 

  Ổ bi vỏ vi sai được lắp giữa phần ngoài cùng vỏ vi sai và vỏ cầu. 

  Mặt bích trên vỏ vi sai dùng để gắn băng răng bị độngcủa truyền lực chính. 

Hai nửa vỏ vi sai gắn chặt bánh răng bị động bằng bulông hay đinh tán. 

Bộ bánh răng hành tinh hay bộ bánh răng vi sai gồm có hai bánh răng côn bán 

trục và hai bánh răng hành tinh (bánh răng quay trơn của bộ vi sai trong vi sai hai bánh 

răng hành tinh). Bộ bánh răng hành tinh được lắp ráp trong vỏ vi sai. Chúng là những 

bánh răng nhỏ. 

Một trục nhỏ xuyên qua hai bánh răng hành tinh (hoặc trục chữ  thập xuyên qua 

bốn bánh răng hành tinh) và vỏ vi sai. 
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Hình 5.10 

 

Hai bánh răng bán trục được lắp ăn khớp vớiđầu trong bán trục bằng then hoa. 

Bộ bôi trơn cho các bánh răng hành tinh qua các rãnh vát trên trục chữ thập và 

khoan lỗ giữa các răng. Như thế dầu sẽ tuần hoàn đi qua lỗ và rãnh vát rồi trở về các te 

cầu sau. Giữa các mặt tựa của bánh hành tinh, bán trục vàvỏ vi sai thường đặt các tấm 

đệm đồng để giảm ma sát và để đặt đúng các bánh răng vi sai (các đệm này được thay 

thế mới sau khi xe chạy được 35.000 – 40.000Km) nhờ các đệm đồng này mà tuổi thọ 

bánh răng được nâng cao 

*  Vi sai đối xứng kiểu bánh răng nón 

Vi sai nón đốixứng thường dùng trên ôtô con. Sơ đồ cấu tạo và kết cấu của bộ 

cầu chủ động trên hình vẽ sau đây : 

 

Hình 5.11 
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Bộ vi sai nằm trong lòng bánh răng bị động của truyền lực chính và gồm : Vỏ 

vi sai đồng thời là thân bánh răng bị động , hai bánh răng mặt trời(bánh răng bán 

trục), hai hoặc bốn bánh hành tinh (bánh răng vi sai), trục vi sai, các bán trục dẫn ra 

bánh xe phải, trái, các đệm tựa lưng cho các bánh răng. Bánh răng vi sai quay trên 

trục vi sai và quay cùng vỏ vi sai. 

Các bánh xe chủ động luôn nối với trục bị động của truyền lực chính thông 

qua sự ăn khớp của bộ vi sai, đồng thời các bánh xe gắn then hoa với bánh răng bán 

trục. 

4.2 Bôi trơn vi sai 

4.2.1  Chức năng : 

 Tránh mòn, tránh kẹt răng và kẹt vòng bi. 

 Giảm ma sát và tránh tổn thất công suất. 

 Làm mát các chi tiết (tránh tăng nhiệt độ do chuyển động). 

 Tránh ồn và rung động. 

4.2.2 Yêu cầu : 

 Dầu nhớt phải có đặc tính độ nhớt thích hợp. 

 Đặc tính bôi trơn và áp suất cao. 

 Độ chảy loãng ở nhiệt độ thấp 

 Có tính chống oxy hoá cao 

 Có tính chống ăn mòn và rỉ sét cao 

 Có tính chống tạo bọt cao. 

 Có tính làm dãn nở cao su thấp nhất. 

 * Đặt tính bôi trơn ở áp suất cao. 

 Những điều kiện làm việc có áp suất tiếp xúc bánh răng cao là những điều kiện 

khắc nghiệt, và một màng dầu mỏng sẽ được tạo nên giữa các răng. Do đó, đặc tính 

bôi trơn ở áp suất cực cao (khả năng chịu tải) phải được tăng lên bằng cách hòa thêm 

các phụ gia vào dầu nhớt. 
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 Với nhiệt và áp suất cao do tiếp xúc răng tạo nên, các chất phụ gia này sẽ tạo 

phản ứng với kim loại trên các răng và tạo thành 1 màng dầu bôi trơn trên răng. 

 4.3.  Phân loại 

 Có hai cách phân loại : Phân loại theo chỉ số độ nhớt (SAE), và phân loại theo 

phẩm cấp dầu (API). 

a. Quan hệ giữa chỉ số độ nhớt SAE nên dùng và nhiệt độ làm việc 

 Dầu nhớt dùng bôi trơn bộ vi sai thường dùng là dầu bánh răng SAE 800w – 90, 

nó được dùng để giảm ma sát giữa các bộ phận chuyển động của cầu sau.Vòng răng 

quay vẩy tung dầu lên các bộ phận chuyển động để ngăn ngừa sự mài mòn. 

 Bộ vi sai ma sát thường yêu cầu dùng dầu bôi trơn đặc biệt. Nó cần cho việc ăn 

khớp của ly hợp. Các đĩa ma sát sẽ không hoạt động đúng chức năng khi dùng dầu 

bôi trơn bình thường. 

 Ngoài ra nếu bộ truyền lực chính dùng cặp bánh răng Hypoid phải sử dụng dầu 

bôi trơn hypoid. Vì cặp bánh răng Hypoid trong quá trình làm việc có sinh ra hiện 

tượng trượt trên bề mặt răng làm gia tăng nhiệt cũng như tăng mài mòn chi tiết. 

Chính vì thế phải được bôi trơn bằng loại dầu đặc biệt. 

b. Phân loại theo phẩm cấp API 

 Dầu nhớt bánh răng (dầu hộp số) được phân loại theo cả ứng dụng và tính chất 

khắc nghiệt của dầu được sử dụng. Phân loại theo cách này được gọi là phân loại 

theo phẩm cấp. Để xe có được tính năng tốt nhất và hoạt động an toàn, điều quan 

trọng là chọn loại dầu thích hợp nhất. 

GL-1 : Dầu nhớt nguyên khai dùng cho bánh răng xoắn, trục vít và cho hộp số 

thường với chế độ làm việc nhẹ, áp suất đơn vị và tốc độ trượt thấp. 

GL-2 : Dùng cho bánh răng và trục vít với chế độ làm việc về tải, nhiệt độ, tốc độ 

trượt cao hơn GL-1. 

GL-3 : Dùng cho bánh răng xoắn và trục vít ở hộp số thường với chế độ làm việc 

về tốc độ và tải trung bình. Điều kiện làm việc loại nhớt này yêu cầu lớn hơn GL-1 

nhưng nhỏ hơn GL-4. 
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GL-4 : Dùng cho bánh răng, đặc biệt là bánh răng hypoid ở xe chở khách và các 

thiết bị ở các xe khác có điều kiện làm việc : Mômen thấp, tốc độ cao và mômen cao, 

tốc độ thấp. 

GL-5 : Dùng cho bánh răng, đặc biệt là bánh răng hypoid ở xe chở khách và các 

thiết bị ở các xe khác có điều kiện làm việc : tốc độ cao, tải nặng thay đổi đột ngột và 

tốc độ cao, mômen thấp hoặc tốc độ thấp, mômen cao. 

GL-6 : Dùng cho xe chở khách và xe khác có tính năng hoạt động và tốc độ cao, 

bánh răng hypoid có độ lệch tâm lớn (lệch tâm 2 inchs bằng 2% đường kính bánh răng 

vành chậu). 

 4.4  Thông hơi bộ vi sai 

Ống thông hơi bộ vi sai làm thoát áp lực hoặc chân không trong và ngoài vỏ cầu 

sau với sự thay đổi của nhiệt độ. 

 Thông hơi, áp lực sẽ làm cho dầu bôi trơn bộ vi sai nóng lên tới nhiệt độ nở ra. 

Dầu sẽ phun ra ngoài phốt chắn dầu của bán trục hay ở phốt chắn dầu của bánh răng 

chủ động ở truyền lực chính. 

5. BÁN TRỤC 

5.1  Công dụng – Phân loại – Yêu cầu 

5.1.1 Công dụng  

Dùng để truyền mômen quay từ  truyền lực chính tập trung đến bánh xe chủ 

động, có hai hình thức : 

Dùng bán trục cho những hệ thống treo phụ thuộc và dùng khớp cacđăng đồng 

tốc cho những xe có hệ thống treo độc lập hoặc làm thêm nhiệm vụ dẫn đường. 

Trong ôtô nếu đặt dầm cầu liền (hệ thống treo phụ thuộc) thì chuyển động đến 

các bánh xe chủ động nhờ các bán trục. Nếu đặt hệ thống treo độc lập cũng như trường 

hợp truyền mômen đến các bánh dẫn hướng là chủ động thì dùng cac đăng đồng tốc. 

Trong máy kéo xích truyền động đến các bánh sau chủ động còn qua ly hợp 

chuyển hướng và truyền lực cuối cùng (1,2 cặp bánh răng). 
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Hình 5.12 

Ngoài ra, bán trục còn có tác dụng tiếp nhận tải trọng uốn do lực tác động  lên 

bánh xe. Tải trọng này là do một phần ôtô truyền lên các bán trục  và cả đường gồ ghề 

(xe bị xóc), lực li tâm xuất hiện khi ôtô đi vào đường vòng hay đường nghiêng. 

Trong máy kéo bánh bơm truyền động đến bánh xe chủ động chỉ qua truyền lực 

cuối cùng. 

 

Hình 5.13 

5.1.2  Yêu cầu 

Với bất kỳ hệ thống treo nào, truyền động đến các bánh xe chủ động phải đảm 

bảo truyền hết mômen xoắn. Khi truyền mômen xoắn vận tốc góc các bánh xe chủ 

động cũng như dẫn hướng không được thay đổi. 

5.1.3  Phân loại 

Theo kết cấu của cầu thì chia ra loại cầu liền và cầu rời. 

Theo mức độ chịu lực hướng kích và chiều trục chia ra : 

 Loại bán trục không giảm tải 
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 Loại bán trục giảm tải một nửa. 

 Loại bán trục giảm tải ¾. 

 Loại bán trục giảm tải hoàn toàn 

4/4.                   

a. Loại bán trục không giảm tải 

Khi ổ bi trong và ổ bi ngoài đều đặt 

trực tiếp lên bán trục (H6.24).  

       Hình 5.14 

Loại bán trục không giảm tải này hiện nay trong ôtô hiện đại không dùng. 

b. Loại bán trục giảm một nửa (1/2) 

Loại này ổ bi trong đặt trên vỏ 

vi sai, còn ổ bi ngoài đặt ngay trên 

bán trục. Loại bán trục giảm tải một 

nửa được dùng phổ biến trong máy 

kéo bánh bơm và một số ôtô du lịch.    

Hình 5.15 

 

c. Loại bán trục giảm ¾ 

Loại này ổ bi đặt trên vỏ hộp vi sai 

như loại bán trục giảm ½ tải, còn ổ bi 

ngoài được đặt trên dầm cầu và lồng 

vào trong mayơ của bánh xe. Ở loại này 

ổ bi ngoài có thể là ổ bi cầu 2 dãy hoặc 

ổ bi đũa nhưng chỉ có một ổ. Bán trục 

giảm ¾ tải có ở xe con và một số xe tải. 

      Hình 5.16 
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d. Loại ban trục giảm hoàn toàn  

       Loại này chỉ khác loại bán trục 

¾ tải là kết cấu ổ bi ngoài, có hai ổ 

đặt gần nhau (có thể một ổ cầu và 

một ổ côn)..        

                 Hình 5.17              

Loại giảm tải hoàn toàn được phổ biến trên tất cả các xe ôtô vận tải cỡ trung 

bình, cỡ lớn như xe ZIL.130, MAZ-200 …vv. 

5.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động các loại bán trục 

Bán trục nối từ bánh răng bán trục tới bánh xe chủ động. Chúng thường phải 

nâng đỡ trọng lượng của xe, do đó chúng thường được tôi cứng để có thể tăng thêm 

chiều dài. 

Trên xe hiện nay thường dùng bán trục giảm tải ½, kiểu bán trục rời. Những xe 

hai hoặc ba cầu chủ động và một số xe tải nặng có công suất cao dùng bán trục giảm 

tải ¾ và bán trục giảm tải hoàn toàn. 

 

Hình 5.18 

a. Kết cấu của bán trục không giảm tải 
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Ổ bi trong và ngoài của bán trục đều được cắt trực tiếp lên bán trục. Trong loại 

này bán trục chịu toàn bộ các lực tác dụng lên bán trục. Loại này hiện nay không còn 

sử dụng nữa. 

         

 

Hình 5.19 

 

b. Kết cấu của bán trục giảm tải một nữa 

Bán trục giảm tải một nửa có thể dùng 

với kết cấu mayơ đơn giản nhất, mayơ gắn trên 

bán trục nhờ then và mặt côn. 

 

       Hình 5.20 

Các ổ bi được lắp giữa vỏ cầu và bán trục, còn bánh xe được lắp trực tiếp vào 

bán trục. Vì lý do này, bán trục phải đỡ toàn bộ trọng lượng xe cũng như chịu tải trọng 

của xe, tải trọng ngang khi xe quay vòng. Do cấu trúc đơn giản nên kiểu này dùng với 

hầu hết các loại xe khách. 

Một số loại xe người ta thay mayơ bằng mặt bích lắp vào bên ngoài bán trục 

như ở ôtô M-21, Volga (Liên xô cũ). Trường hợp này đĩa bánh xe và trống phanh được 

gắn trực tiếp váo mặt bích. 
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Đầu ngoài của bán trục có thể đặt trên 2 ổ con lăn hình côn. Các ổ bi này chịu 

lực chiều trục cả hai phía. Ta thấy điểm tựa của đầu ngoài bán trục giảm nửa tải là một 

ổ bi con lăn hình côn. Kết cấu như vậy giá thành rẻ hơn, nhưng cần chú ý trong trường 

hợp này lực chiều trục tác dụng vào phía trong ổ bi đối diện chịu. Vì vậy mà phải có 

miếng đở để truyền lực chiều trục từ bán trục này sang bán trục khác. 

Loại dùng ổ bi cầu chịu lực chiều trục cả hai bên thay cho ổ con lăn (loại này 

nếu cùng kích thước thì ổ bi cầu kém tuổi thọ hơn ổ con lăn hình côn). 

c. Kết cấu của bán trục giảm tải ¾ 

Một ổ bi đơn được đặt giữa vỏ cầu 

và mayơ bánh xe, còn bánh xe được lắp 

trựctiếp vào trục. Phần lớn tải trọng của xe 

được đỡ bởi vỏ cầu, mặc dù tải trọng 

ngang sẽ tác dụng vào trục khi quay vòng. 

 Hình 5.21 

Bán trục giảm tải ¾ tựa đầu ngoải lên ổ bi, ổ bi này đặt giữa mayơ bánh xe chủ 

động và dầm cầu. Lực và mômen (trừ mômen Mk và Mp) tác dụng lên đầu ngoài của 

bán trục nhờ ổ bi đặt trên dầm cầu chịu một phần. 

Lực chịu trục y truyền cả lên bán trục, ổ con lăn đỡ hướng kính của vỏ bi sai 

chịu hoàn toàn lực này. Cần chú ý một điều là trong trường hợp bán trục giảm tải một 

nửa hay giảm tải ¾ bị vỡ nếu không dùng cơ cấu phụ thì không thể kéo được xe ôtô. 

Nếu bán trục giảm hoàn toàn bị vỡ thì có thể kéo ôtô không cần cơ cấu phụ. Ứng suất 

uốn trong bán trục giảm tải ¾ phụ thuộc độ cứng của bán trục và ổ bi. Cũng như bán 

trục giảm tải ¾ có thể dùng loại mayơ đơn giản. 

Khi đầu ngoài bán trục giảm tải ¾ đặt trong ổ con lăn thẳng (ổ này không chịu 

được lực chiều trục) thì bánh răng bán trục phải chế tạo liền với bán trục để bán trục có 

thể tỳ lên chữ thập của vi sai. Như vậy tùy theo hướng của lực chiều trục y một trong 

hai ổ bi của bánh răng chậu sẽ phải chịu lực y này. 

Lực y gây ra mômen yrbx làm lệch ổ bi nên làm giảm tuổithọ của ổ bi. Cũng vì 

lý do này mà ngày nay người ta ít dùng loại bán trục giảm ¾ tải. 
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d. Kết cấu bán trục giảm tải 

hoàn toàn 

Các ổ bi được lắp giữa vỏ 

cầu và mayơ bánh xe, còn bánh 

xe được lắp vào mayơ.  

                    Hình 5.22 

Vỏ cầu xe trong kiểu hệ thống treo bánh xe này đỡ  toàn bộ tải trọng của xe nên 

bán trục chỉ dẫn động bánh xe. Do vậy bán trục tránh được lực quá lớn. Kiểu này 

thườngdùng cho xe tải vì nó chịu được tải trọng lớn. 

Về mặt lý thuyết thì bán trục chỉ chịu có mômen xoắn. Nhưng trong thực tế do 

biến dạng đàn hồi của dầm cầu, do sai sót trong chếtạo (sự không đồng trục của mayơ 

bánh xe và bánh răng bán trục của vi sai) khó giữ được bán trục vuông góc với mặt 

bích. Vì vậy khi siết đai ốc phát sinh các biến dạng uốn bán trục và đầu bên phải bán 

trục sẽ tựa lên thành lổ bánh răng nón bán trục. 

Kết cấu truyền động đến các bánh xe dẫn hướng của ôtô nhiều cầu loại tải nặng. 

Bán trục giảm tải hoàn toàn 4 có khớp các đăng là mặt bích 2 truyền mômen lên 

bánh xe qua chốt. Mặt bích có thể tháo rời khỏi bán trục và lắp ghép với bán trục bằng 

then hoa. 

Đối với máy kéo xích có truyền lực cuối cùng là hai cặp bánh răng thẳng thì 

bánh răng nón bị động phải đặt bên phải như ở ôtô để chiều tiến của máy kéo mới cùng 

với chiều quay của bánh bơm. 

Đối với máy kéo bánh bơm vì có thêm truyền lực cuối cùng thường là một cặp 

bánh răng nằm giữa truyền lực trung ương  và bánh lốp, nên bánh răng nón bị động 

phải đặt bên trái (nhìn từ phía đáy lớn của bánh răng nón nhỏ nhìn lại) đảm bảo chiều 

tiến của máy kéo cùng chiều quay của bánh bơm. 

5.3  Bán trục rời 

5.3.1  Cấu tạo 

Các ôtô có cầu sau chủ động với hệ thống treo độc lập thường chế tạo theo kiểu 

bán trục rời. Bán trục rời thường được dùng khi bộ vi sai gắn chắc chắn trên khung xe. 
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Khớp các đăng trên bán trục là cần thiết để cho phép hệ thống treo dịch chuyển lên 

xuống. Kết cấu như vậy đảm bảo độ êm dịu chuyển động, vì bánh xe leo qua các vật 

chướng ngại dịch chuyển trong mặt phẳng thẳng đứng, lực không tác dụng hay lực tác 

dụng rất ít lên quả cầu liền . 

Bán trục truyền mômen từ bánh răng vi sai đến các bánh xe chủ động phải thỏa 

mãn hai yêu cầu sau. 

+ Nó phải có cơ cấu bù trừ thay đổi chiều dài bán trục khi các bánh xe dịch 

chuyển lên xuống. 

  + Do các bánh trước vừa là bánh dẫn hướng, vừa là bánh chủ động nên các bán 

trục phải có khả năng đảm bảo góc hoạt động không đổi trong khi đang lái các bánh 

trước và các bán trục phải làm các bánh trước quay cùng tốc độ. 

Với truyền động loại này sẽ dùng các khớp đồng tốc khác nhau. Khớp nối 

cacđăng bên ngoài là khớp nối cứng, được sử dụng rộng rãi nhất là khớp đồng tốc 

Rzeppa. 

5.3.2  Chiều dài bán trục 

Chiều dài bán trục phụ thuộc vào vị trí của động cơ và hộp số. Hơn nữa, tùy vào 

cấu tạo của hộp số mà chiều dài bán trục phải và trái có thể bằng nhau hoặc khác nhau. 

Nếu chiều dài hai bán trục khác nhau thì trục dài hơn có độ cứng nhỏ hơn, nên 

dễ xảy ra rung động xoắn khi truyền mômen. Nó dễ gây ra rung động, tiếng ồn và 

truyền động không ổn định. Sự khác nhau về chiều dài của bán trục trái và phải cũng 

có thể làm lắc đột ngột sang một phía hay làm xe không đổi hướng khi khởi hành hay 

tăng ga đột ngột. Hiện tượng này gọi là “tự lái”. 

Các phương pháp sau được sử dụng để giảm rung động, tiếng ồn và tính không 

ổn định chuyển động do sự chênh lệch chiều dài và các nguyên nhân tương tự cũng 

như nhờ đó cải thiện tính năng điều khiển của xe. 
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Hình 5.23 

a. Kiểu giảm chấn động lực học 

 

Hình 5.24 

Như hình vẽ dưới đây kiểu bán trục này có một giảm chấn động lực học gắn 

trên trục dài nơi dễ bị xoắn và rung động. Giảm chấn động lực học này được gắn trên 

trục qua đệm cao su. Khi bán trục bị xoắn hay rung động, do quán tính, giảm chấn có 

xu hướng quay ở tốc độ không đổi nên đệm cao su bị biến dạng và hấp thụ các rung 

động hay sự xoắn. 

b. Kiểu dùng trục rỗng 

Như hình vẽ 6.35 bán trục dài hơn trục rỗng và có đường kính lớn hơn. Để tăng 

độ cứng của nó sao cho độ cứng của hai bán trục như nhau. 
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Hình 5.25 

c. Kiểu dùng bán trục giữa 

 

       

Hình 5.26 

Như hình vẽ một trục trung gian được gắn ở phía bán trục dài hơn vì vậy 2 bán 

trục có thể làm cùng chiều dài. Kiểu bán trục này được sử dụng ở nhiều xe mà có sự 

chênh lệch lớn về chiều dài giữa 2 bán trục lớn và nó thường được dùng ở xe có động 

cơ và hộp số đều đặt nằm ngang.  

Nếu sự chệnh lệch chiều dài giữa hai bán trục lớn thì rất dễ xảy ra hiện tượng tự 

lái. Khi khởi hành tăng hoặc tăng ga đột ngột, đầu xe bị nâng lên và góc nghiêng (so 

với mặt phẳng ngang)của bán trục trở nên lốn nên có xu hướng sinh ra một mômen 

làm các bánh xe xoay quanh trục thẳng đứng của khớp ngoài vào phía trong. Mômen 

này càng lớn khi góc nghiêng của bán trục càng lớn. Vì vậy, như hình vẽ dưới, mômen 

sinh ra ở phía bán trục ngắn hơn trong hai bán trục (bán trục có góc nghiêng 1 lớn 

hơn) có xu hướng làm bánh xe quay vào trong sẽ lớn hơn, trong khi mômen của trục 
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dài hơn (trục có góc nghiêng 2 nhỏ hơn) sẽ nhỏ hơn, nên xe có xu hướng quay về phía 

bán trục dài. 

        

Hình 5.27 

Một phương pháp để ngăn cản sự tự lái và lắp thêm một trục trung gian như 

hình vẽ dưới, vì vậy có thể làm hai bán trục có chiều dài bằng nhau. Nếu dùng phương 

pháp này, góc nghiêng 1 và 2 của hai bán trục sẽ bằng nhau nên mômen làm các 

bánh trước xoay vào trong sẽ khử lẫn nhau và đảm bảo được tính ổn định chuyển động 

thẳng của xe. 

6.  NGUYÊN NHÂN – HƯ HỎNG – KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA 

        Hư hỏng             Nguyên nhân   Cách khắc phục 

Chảy dầu ra 

ngoài,mức dầu 

thấp 

- Hỏng gioăng phớt,có thể là 

phớt trục bánh răng quả dứa 

hoặc phớt đầu ngoài của bán 

trục 

- Kiểm tra,tháo và 

thay gioăng phớt mới. 

Kêu ngắt quăng 

khi xe quay vòng 

- Mòn, hỏng các vòng bi bánh 

xe hoặc vòng bi bán trục 

- Kiểm tra,thay vòng 

bi mới. 

Kêu liên tục khi 

xe quay vòng 

- Mòn, hỏng các bánh răng hành 

tinh và trục của nó 

- Tháo bộ vi sai kiểm 

tra và thay chi tiết 

hỏng. 

Kêu liên tục ở các 

bánh răng bộ 

truyền lực chính 

và bộ vi sai. 

- Mức dầu bôi trơn không đủ. 

- Các bánh răng bị mòn hoặc 

chỉnh độ rơ ăn khớp không 

đúng. 

- Kiểm tra,bổ sung 

dầu. 

- Tháo ra kiểm tra để 

thay bánh răng hoặ̣c 
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chỉnh lại. 

Có tiếng kêu va 

chạm kim loại khi 

tăng hoặ̣c giảm 

tốc. 

- Trục bánh răng hành tinh và lỡ 

lắp trục trên vỏ bộ vi sai bị mòn 

rơ. 

- Tháo bộ vi sai để 

kiểm tra,thay chi tiết 

mòn. 

- Kêu đề̀̀̀u đều khi 

xe chạy 

- Mòn, rơ các ở bi côn của hộp 

vi sai, 

- Tháo, kiểm tra vòng 

bi,chỉnh lại độ rơ. 

Kêu đề̀̀̀u đều khi 

xe thả trơi dốc 

- Mòn, rơ các ổ bi côn bánh 

răng quả dứa 

- Tháo, kiểm tra vòng 

bi và chỉnh lại độ rơ. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 8 

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG CẦU CHỦ ĐỘNG 

KIỂM TRA SIẾT CHẶT, ĐIỀU CHỈNH MOAY Ơ BÁNH XE, TRA MỠ Ổ BI 

BÁNH XE 

* Mục tiêu: 

 Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

- Thực hiện quy trình tra mở ổ bi bánh xe. 

- Thực hiện quy trình bảo dưỡng cầu chủ động. 

- Thực hiện quy trình bảo dưỡng moay ơ bánh xe. 

- Thực hiện được quy trình nâng xe trên cầu nâng. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành: 

STT Chủng loại – Quy cách Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại xe   

2 Cẩu chủ động trên xe ô tô cầu sau chủ động.  

3 Súng bơm mỡ.  

5 Cầu nâng 2 trụ.  

Vật tư 

1 Giẻ lau  

2 Dầu rửa DO  

3 Mỡ bôi trơn  

 

3. Yêu cầu công việc:  

- Thực hiện bảo dưỡng Cầu chủ động. 

- Thực hiện bảo dưỡng bán trục. 
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- Thực hiện bảo dưỡng moay ơ bánh xe. 

- Thực hiện nâng xe lên cầu nâng. 

* Hoàn tất các câu hỏi dẫn dắt. (Nếu có) 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. NỘI DUNG BẢO DƯỠNG MOAYƠ 

  1.  Làm sạch bên ngoài  

  2. Tháo rời moayơ 

  3.  Kiểm tra hư hỏng 

  4. Thay thế chi tiết theo định kỳ ( joăng, đệm, các ổ bi) 

  5. Tra mỡ bôi trơn 

  6. Lắp moayơ và các bộ phận. 

  7. Kiểm tra và điều chỉnh độ rơ tự do của moayơ 

  8. Kiểm tra tổng thể và vệ sinh công nghiệp 

2. BẢO DƯỠNG MOAYƠ 

 Nội dung bảo dưỡng moayơ 

  1. Làm sạch bên ngoài  

  2. Tháo moayơ 

  3. Kiểm tra hư hỏng 

 

 

  4. Thay thế chi tiết theo định kỳ ( joăng, đệm, các ổ bi) 

  5. Tra mỡ bôi trơn 

  6. Lắp moayơ và các bộ phận. 

 
 

Hình 5.28:  Kiểm tra độ rơ của moayơ 
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  7. Kiểm tra và điều chỉnh độ rơ tự do của moayơ 

  8. Kiểm tra tổng thể và vệ sinh công nghiệp 

* Các chú ý  

    + Kê kích và chèn lốp xe an toàn 

    + Kiểm tra và quan sát kỹ các chi tiết bị nứt và chờn hỏng ren. 

    + Sử dụng dụng cụ đúng loại và vặn chặt đủ lực quy định.  

    + Thay thế các chi tiết theo định kỳ và bị hư hỏng.  

    + Điều chỉnh độ rơ moayơ đúng yêu cầu kỹ thuật quy định. 

 Điều chỉnh Moayơ  

2.1  Kiểm tra và điều chinh moayơ bánh xe trước  

  a) Kiểm tra  

   Kích nâng bánh xe trước rời khói mặt đất, dùng tay lắc bánh xe theo chiều dọc 

và chiều ngang không có độ rơ và quay bánh xe thật mạnh(chú ý kiểm tra trước guốc 

phanh có sát tang trống phanh), thì bánh xe phải quay ít nhất 8 vòng mới dừng lại 

Dùng lực kế móc kéo moayơ quay với một lực đúng quy định (0,6 - 1,8 kgcm) hoặc 

sau khi xe hoạt động vừa dừng hẳn, sờ tay vào moayơ cảm thấy nóng chứng tỏ độ rơ 

không đúng tiêu chuẩn cần điều chỉnh moayơ kịp thời. 

Hình 5.29 

 

 

 

 Đai ốc điều chỉnh Moayơ Lực kế Đồng hồ so 

 
 

 
                     a)                                                 b)                                            c)                                 d) 

 

Hình. 6 - 5. Kiểm tra và điều chỉnh độ rơ của moayơ bánh xe trước 
     a- Kiểm tra độ rơ     b- Điều chỉnh nới ra 1/6 vòng   c- Cắm chốt chẻ  d- Kiểm tra lực kéo 
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   b) Điều chỉnh  

    Tiến hành vặn vừa chặt chặt đai ốc điều chỉnh và quay bánh xe tới lui về hai 

phía để cho các con lăn của ổ bi côn ổn định,  sau đó vặn chặt đủ lực và nới ra 1/6 - 1/8 

vòng để cắm chốt chẻ hoặc lắp  đai ốc hãm chặt.  

2.2  Kiểm tra và điều chinh moayơ bánh xe sau  

   a) Kiểm tra  

    Kích nâng bánh xe trước rời khói mặt đất, dùng tay lắc bánh xe theo chiều dọc 

và chiều ngang không có độ rơ và quay bánh xe thật mạnh(chú ý kiểm tra trước guốc 

phanh có sát tang trống phanh), thì bánh xe phải quay ít nhất 8 vòng mới dừng lại 

Dùng lực kế móc kéo moayơ quay với một lực đúng quy định (0,6 - 1,8 kgcm) hoặc 

sau khi xe hoạt động vừa dừng hẳn, sờ tay vào moayơ cảm thấy nóng chứng tỏ độ rơ 

không đúng tiêu chuẩn cần điều chỉnh moayơ kịp thời. 

    b) Điều chỉnh  

    Tiến hành vặn vừa chặt chặt đai ốc điều chỉnh và quay bánh xe tới lui về hai 

phía để cho các con lăn của ổ bi côn ổn định,  sau đó vặn chặt đủ lực và nới ra 1/16 - 

1/5 vòng để lắp lọt chốt vào rãnh gần nhất của vòng đệm hãm, sau đó vặn chặt 

 

 

 

                                                          

                        a)                                                                              b)                                        

 

Hình 5.30. Kiểm tra và điều chỉnh độ rơ của moayơ bánh xe sau 

a- Vặn chặt đai ốc hãm       b- Điều chỉnh nới ra 1/16 vòng 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Vòng định vị 

Vòng định vị  Đai ốc điều chỉnh 

 Đai ốc hãm 

1/16 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 9 

THÁO LẮP, KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT CẦU CHỦ ĐỘNG 

THÁO LẮP, ĐO KIỂM, SỬA CHỮA BỘ VI SAI 

* Mục tiêu: 

 Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

- Thực hiện quy trình kiểm tra cầu chủ động trên xe 

- Tháo lắp hoàn chỉnh các cầu chủ động khác nhau. 

- Kiểm tra được hư hỏng và có biện pháp sửa chữa thích hợp đối với cầu chủ động. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành: 

STT Chủng loại – Quy cách Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại xe   

2 Mô hình cầu chủ động hộp số dọc  

3 Mô hình cầu chủ động hộp số ngang  

5 Các dụng cụ kiểm tra: thước kẹp, thước đo độ phẳng, so kế, 

khối V 50… 

 

6 Dụng cụ tháo lắp: 1 bộ khóa vòng miệng từ 8-32, 1 bộ tupe 

từ 8-32, 1 búa sắt, 1 búa nhựa, 1T8, 1T9, 1T10, 1T12, 1 bộ 

vít dẹp-bake, 1kiềm mỡ phe mũi thẳng, 1 kiềm mỡ phe mũi 

cong, cảo bạc đạn, 1kiềm mỏ nhọn,các dụng cụ khác... 

 

Vật tư 

1 Giẻ lau  

2 Dầu rửa DO  

3 Dầu trợ lực DOT3  

4 Xà bông  

5 Ống đồng 5mm  
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6 Dầu cầu.  

 

* Yêu cầu công việc: 

- Thực hiện tháo rã, lắp ráp bộ vi sai. 

- Thực hiện đo kiểm các chi tiết trong bộ vi sai. 

- Xác định tên gọi các chi tiết trong bộ vi sai. 

* Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt. (nếu có) 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

THÁO TRUYỀN LỰC CHÍNH TRÊN XE ÔTÔ 

Để tháo cầu chủ động từ trên xe, trước tiên phải kê kích, chèn lốp an toàn. Cần 

sử dụng dụng cụ đúng loại và đúng quy định. 

 Chuẩn bị dụng cụ và nơi làm việc 

    Bộ dụng cụ tay nghề tháo lắp  

   Kích giá nâng cầu xe và dây treo các  

 Làm sạch bên ngoài cụm cầu chủ động 

   Kích, nâng khung xe chắc chắn và kéo hãm phanh tay 

   Dùng bơm nước áp suất cao và phun nước rửa sạch các cặn bẩn bên ngoài gầm 

ôtô. 

   Dùng bơm hơi và thổi khí nén làm sạch cặn bẩn và nớc bám bên ngoài cụm  

truyền động các đăng 

 Tháo truyền động các đăng và xả dầu bôi trơn 

   Dùng dây chuyên dùng và treo hai đầu trục các đăng lên khung xe  

   Vạch dấu giữa hai phần then hoa của trục các đăng và giữa hai đầu nạng của 

khớp nối 

   Tháo các bu lông ở hai đầu khớp các đăng 

   Xả dầu vỏ cầu 

 Tháo các bu lông quang nhíp và các bộ phận bên ngoài liên quan với cầu 

chủ động. 

   Tháo các bánh xe 

   Tháo các ống dẫn dầu phanh và đay dẫn đến cầu chủ động 

   Tháo giảm xóc 

   Tháo các đai ốc quang nhíp và các ắc, chốt nhíp 

 Đưa cầu chủ động ra khỏi xe 
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   Hạ cầu xe lên bàn đẩy chuyên dùng 

   Đưa cầu xe ra khỏi ôtô. 

 Làm sạch bên ngoài và tháo rời cụm cầu chủ động 

Trục Cardan 

Vỏ cầu chủ động 

 

Hình 5.31 
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SỬA CHỮA BỘ VI SAI (DÙNG TRÊN XE CẦU SAU CHỦ ĐỘNG) 

 

 

Hình 5.32 
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Hình 5.33 

1. KIỂM TRA TRƯỚC KHI THÁO CỤM VI SAI  

1.1 Nếu triệu chứng của sự cố như tiếng ồn,gõ hoặc rung động xảy ra thì 

kiểm tra như sau: 

a. Độ rơ của bánh răng quả dứa 

 

Hình 5.34 

  b. Hỏng các vòng bi bánh răng quả dứa 

c. Kiểm tra độ đảo của bích nối  

Độ đảo hướng trục lớn nhất : 0.10mm 

Độ đảo hướng kính lớn nhất : 0.10mm 
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Hình 5.35 

1.2 Nếu xảy ra tiếng kêu không bình thường và các triệu chứng hư hỏng 

khác,thì kiểm tra như sau : 

a. Độ đảo bánh răng vành chậu  

Nếu độ đảo bánh răng vành chậu lớn hơn độ đảo lớn nhất,thì thay bánh răng 

vành chậu mới. 

Độ đảo lớn nhất : 0.10mm 

b. Khe hở của bánh răng vành chậu 

Nếu khe hở ăn khớp không đúng tiêu chuẩn thì điều chỉnh tải trọng ban đầu của 

vòng bi bán trục hay sữa chữa nếu cần 

Khe hở ăn khớp : 0,13 – 0,18 mm.                                             

 

Hình 5.36 
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c. Kiểm tra vết ăn khớp các răng giữa bánh răng vành chậu và bánh răng 

quả dứa 

 Chú ý vị trí của vết ăn khớp 

d. Kiểm tra độ rơ của các vòng bi bán trục và tiếng kêu không bình 

thường. 

Kiểm tra khe hở ăn khớp của bánh răng bán trục 

                                           

 

Hình 5.37 

Đo khe hở ăn khớp bánh răng bán trục trong khi giữ một bánh răng vi sai ép 

vào vỏ. 

  Khe hở ăn khớp tiêu chuẩn : 0.05 – 0.2mm. 

  Nếu khe hở ăn khớp không đúng tiêu chuẩn thì lắp các đệm chặn đúng kích 

thước 

e. Đo tải trọng ban đầu của bánh răng quả dứa 

Dùng đồng hồ đo moment xoắn, đo tải trọng ban đầu của khe hở ăn khớp giữa 

bánh răng quả dứa và bánh răng vành chậu. 

Tải trọng ban đầu : 9 – 13 kg.cm ( 0.9 – 0.3 N.m ) 
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Hình 5.38 

f. Kiểm tra tải trọng ban đầu tổng cộng 

Dùng đồng hồ đo moment xoắn,đo tải trọng ban đầu tổng cộng. 

Tải trọng ban đầu tổng cộng = Tải trọng ban đầu quả dứa + 4-6 kg.cm(0,4-0,6 

N.m) Tải trọng ban đầu vòng bi bán trục 

2. THÁO BỘ VI SAI  

2.1 Tháo bích nối 

Dùng búa và đục để đục phần hãm của đai ốc. 

Dùng SST để giữ mặt bích và tháo đai  

 

 

Hình 5.39 

Dùng SST để tháo bích nối 

+ Vặn bu lông của SST vào phần ren của bánh răng quả dứa.. 

+ Lắp SST vào sao cho mặt bích của nó tiếp xúc với bích nối,sau đó xiết chặt 

nó bằng bu lông nối và đai ốc. 
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+ Giữ đầu bu lông của SST và vặn đai ốc của SST ra theo ngược chiều kim 

đồng hồ để tháo mặt bích. 

2.2 Tháo phớt dầu và vành chặn dầu 

     2.2.1 Sử dụng SST tháo phớt 

dầu ra khỏi vỏ vi sai 

    2.2.2 Tháo vòng chặn dầu 

 

 

  

                                                          Hình 5.40 

2.2.3 Tháo vòng bi phía trước và đệm vòng bi 

Dùng SST tháo vòng bi phía trước ra khỏi bánh răng quả dứa 

Tháo đệm vòng bi 

 

Hình 5.41 

 

Nếu vòng bi phía trước bị hỏng hoặc mòn,thì thay thế vòng bi. 

 Tháo vỏ vi sai và bánh răng vành chậu 

+ Đánh dấu ghi nhớ lên nắp vòng bi vỏ đỡ vi sai 
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+ Tháo hai khóa hãm đai ốc điều chỉnh  

+ Tháo hai nắp vòng bi và hao ốc điều chỉnh 

+ Tháo vòng ngoài của vòng bi 

 Tháo vỏ vi sai ra khỏi võ đỡ vi sai. 

Chú ý: Các nắp vong bi và vỏ đỡ được chế tạo thành một khối và không nên lắp 

đổi vị trí của nắp bên trái ,bên phải,các vòng ngoài của vòng bi….            

  

 

Hình 5.42 

 Để lắp lại buộc thẻ đánh dấu vào các chi tiết vừa được tháo( các vòng ngoài 

của các vòng bi bán trục và các đai ốc điều chỉnh) để chỉ ra vị trí của chúng. 

 Tháo vòng bi sau của bánh răng quả dứa 

 Dùng máy ép và SST để kéo vòng bi sau ra khỏi bánh răng quả dứa. 

 

Hình 5.43 

 Thay thế vòng ngoài của các vòng bi trước và sau bánh răng quả dứa 
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Dùng búa và thanh đồng để đóngvòng ngoài của vòng bi ra. 

   Dùng máy ép và SST để đóng vòng ngoài mới vào           

 Tháo các vòng bi bán trục ra khỏi bộ vi sai 

Dùng SST để kéo vòng bi bán trục ra 

khỏi vỏ bộ vi sai. 

Lắp các vấu của SST vào các  khe hở 

của vỏ vi sai. 

 

                                                     Hình 5.44 

 Tháo bánh răng vành chậu 

Tháo bộ bu lông và bộ tấm hãm 

Đánh dấu ghi nhớ thẳng hàng trên bánh răng vành chậu và vỏ vi sai 

Dùng búa nhựa hoặc búa đồng để đóng bánh răng vành chậu tách ra khỏi vỏ vi sai.                    

 

Hình 5.45 
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 Tháo vỏ vi sai 

Dùng búa và đột để đóng chốt 

thẳng ra. 

Tháo trục bánh răng vi sai,2 

bánh răng vi sai,2 bánh răng 

bán trục và 2 nệm chặn. 

 
                                     Hình 5.46 

  3. KIỂM TRA  

Kiểm tra các chi tiết của bộ vi sai 

    Làm sạch các chi tiết đã tháo và kiểm tra độ mòn,hư hỏng và kẹt v.v…của các 

chi tiết.Nếu phát hiện được hư hỏng thì sửa chữa.Khi cần hoặc thay thế chi tiết. 

+ Kiểm tra hư hỏng,mòn hoặc cháy vòng bi. 

+ Kiểm tra hư hỏng hoặc mòn của các bu long. 

+ Kiểm tra hư hỏng,mòn hoặc cháy của bánh răng vành chậu hoặc bánh răng quả dứa. 

+ Kiểm tra vết nứt trên vỏ bộ vi sai. 

+ Kiểm tra độ mòn những phần lắp ráp của vòng bi bán trục và bánh răng bán trục. 

+ Kiểm tra hư hỏng,mòn hoặc cháy của bánh răng. 

4. LẮP RÁP  

4.1 Lắp vỏ vi sai  

 Bôi một lượng đủ dầu loai dầu hộp số hypoid lên từng chi tiết trượt và chi tiết 

quay. 

a. Lắp các đệm chặn đúng lên bánh răng bán trục. 

b. Lắp các bánh răng bán trục(cùng với có đệm chặn),các bánh răng vi sai,các 

đệm chặn bánh răng vi sai và trục bánh răng vi sai vào vỏ vi sai. 

Gióng thẳng trục bánh răng vi sai với lỗ lắp trục trên vỏ vi sai. 
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Hình 5.47 

Kiểm tra khe hở ăn khớp bánh răng bán trục. 

Đo khe hở cạnh răng bánh răng bán trục trong khi giữ bánh răng vi sai ép vào 

vỏ vi sai. 

Khe hở ăn khớp tiêu chuẩn 0.05-0.20 mm. 

Nếu khe hở ăn khớp không nằm trong tiêu chuẩn thì lựa chọn các đệm chặn 

cùng cỡ cho bán trục phải và bên trái,để điều chỉnh cho đến khi khe hở ăn khớp nằm 

trong tiêu chuẩn. 

 

  Độ dày đệm chặn                           mm(in) 

          1.6                                         (0.003)  

          1.7                                         (0.067) 

1.8                                         (0.071) 

 

c. Lắp chốt thẳng  

Dùng búa và trục để đóng chốt thẳng qua vỏ và lỗ trên trục bánh răng vi sai. 

Tán nhẹ lỗ chốt (trong vỏ vi sai)                             
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Hình 5.48 

4.2 Lắp bánh răng vành chậu vào vỏ vi sai 

  a. Lau sạch bề mặt vỏ vi sai ở chỗ nó tiếp xúc với bánh răng vành chậu. 

b. Gia nhiệt bánh răng vành chậu đến khoảng 100 0 C (212 0 F) trong bể dầu. 

 

Chú ý: Không được gia nhiệt bánh răng vành chậu lên quá 110 0 C(230 0 F) 

Hình 5.49 

 

  c. Lau sạch bề mặt tiếp xúc của bánh răng vành chậu bằng dung môi làm sạch. 

d. Sau đó đặt nhanh bánh răng vành chậu lên vỏ vi sai và gióng thẳng các dấu 

ghi trên bánh răng vành chậu và vỏ vi sai. 

e. Bôi dầu hộp số lên bộ bu lông của bánh răng vành chậu. 

f. Lắp tạm bộ tấm hãm mới và bộ bu lông. 

g. Sau khi bánh răng vành chậu nguội thì xiết chặt     bộ bu lông từng li một. 

  Moment xiết 985 kg-cm (0.7 N.m) 

Dùng búa và đột bẻ gập các tai của các tấm hãm. 
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Chú ý : Bẻ gập một tai của tấm hãm tiếp xúc với phần phẳng tương ứng của đầu 

bu lông(mũi tên A) còn đối với tai của tấm hãm tiếp xúc với phần góc đầu bu lông thì 

bẻ gập tai đó sao cho chỉ một nữa tai tiếp xúc với phần phẳng (mũi tên B) mà thôi. 

    

 

         Hình 5.50 

4.3  Lắp vòng bi bán trục 

Dùng máy ép và SST,ép các vòng bi bán trục vào vỏ vi sai. 

4.4  Kiểm tra độ đảo của bánh răng vành chậu 

Lắp vỏ vi sai vào vỏ đỡ và chỉ xiết chặt đai ốc điều chỉnh đến khi hết độ rơ 

các vòng bi. 

Kiểm tra độ đảo bánh răng vành chậu 

Độ đảo lớn nhất 0.10 mm (0.0030 in)                      

 

         Hình 5.51 
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4.5  Lắp vòng bi sau của bánh răng quả dứa 

Lắp đệm lên bánh răng quả dứa sao cho đầu bị vát hướng về phía bánh răng 

quả dứa. 

 Dùng máy ép và SST ép đệm cũ và vòng bi sau mới vào bánh răng quả dứa. 

 

Hình 5.52 

4.6  Điều chỉnh tạm thời tải trọng ban đầu của bánh răng quả dứa 

4.6.1 Lắp các chi tiết sau: 

+ Bánh răng quả dứa 

+ Vòng bi phía trước 

Chú ý : Lắp đệm,vòng chắn dầu và phốt chắn dầu sau khi điều chỉnh vết ăn khớp bánh 

răng. 
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   4.6.2 Lắp bích nối vào bằng SST 

 

 

Hình 5.53 

  Điều chỉnh tải trọng ban đầu của bánh răng quả dứa bằng cách xiết chặt đai ốc 

của bích nối. 

Dùng SST giữ mặt bích,xiết chặt đai ốc  

Chú ý : Vì không có đệm,nên xiết từng ít một,cẩn thận không được xiết chặt quá. 

Dùng đồng hồ đo moment xoắn,đo tải trọng ban đầu 

 

 

Hình 5.54 

Tải trọng ban đầu (bắt đầu quay) : 

 Vòng bi mới :  19 – 26 kg.cm (1.9-2.5 N.m) 

Vòng bi cũ   :   9 – 13 kg.cm  ( 0.9-1.3 N.m) 

  Để cho vòng bi được lắp hoàn hảo,quay bánh răng quả dứa cùng chiều và 

ngược chiều kim đồng hồ một vài lần,sau đó đo tải trọng ban đầu. 
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  Để đo tải trọng ban đầu tổng cộng,phải ghi lại từng giá trị tải trọng ban đầu 

thành phần. 

4.6.2  Lắp vỏ vi sai lên vỏ đỡ vi sai 

a. Đặt các vòng ngoài của vòng bi lên 

các vòng bi tương ứng với chúng.Đảm 

bảo các vòng bi bên trái và bên phải 

không được lẫn vị trí của nhau. 

b. Lắp vỏ vi sai lên vỏ đỡ vi sai 

Đảm bảo rằng có khe hở ăn khớp giữa 

bánh răng vành chậu và bánh răng quả 

dứa. 

c. Lắp các đai ốc điều chỉnh vào vỏ đỡ 

tương ứng của chún,đảm bảo đai ốc vào 

đúng ren. 

 

              Hình 5.55 

 

  

4.6.3  Lắp các nắp vòng bi 

Gióng thẳng dấu ghi nhớ trên nắp và vỏ đỡ,xoay  2 bu lông của nắp vòng bi 2 

hay 3 vòng và ấn nắp vòng bi xuống bằng tay. 

 

Hình 5.56 

Chú ý : Nếu nắp vòng bi không lắp chặt được với vỏ đỡ,tức là các đai ốc điều chỉnh 

chưa vào ren đúng.Lắp lại đai ốc điều chỉnh. 
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4.7 Điều chỉnh tải trọng ban đầu của vòng bi bán trục 

a. Xiết chặt 4 bu lông nắp vòng bi theo đúng moment xiết tiêu chuẩn,sau đó nới 

lỏng chúng đến khi có thể xoay được bằng tay. 

Moment xiết : 800 kg-cm (78 N.m) 

b. Xiết chặt hoàn toàn 4 bu lông nắp vòng bi bằng tay 

c. Dùng SST xiết chặt đai ốc điều chỉnh bên phía bánh răng vành chậu cho đến khi 

bánh răng vành chậu có khe hở ăn khớp khoảng 0.2mm 

 

 

Hình 5.57 

d. Trong khi xoay bánh răng vành chậu,dùng SST xiết chặt hoàn toàn đai ốc điều 

chỉnh bên phía bánh răng quả dứa.Sau khi định vị được vòng bi,thì nới lỏng đai ốc 

điều chỉnh bên phía bánh răng quả dứa. 

e. Đặt đồng hồ so trên đầu đai ốc điều chỉnh bên phía bánh răng vành chậu. 

f. Điều chỉnh vòng bi bán trục đến tải trọng ban đầu bằng 0 bằng cách xiết chặt đai 

ốc điều chỉnh khác cho đến khi kim đồng hồ bắt đầu quay 
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Hình 5.58 

 

g. Xiết chặt đai ốc điều chỉnh khoảng 1 – 1.5 vạch kế từ vị trí tải trọng ban đầu bằng 

0. 

h. Dùng đồng hồ so,điều chỉnh khe hở ăn khớp của bánh răng vành chậu đến khi đạt 

giá trị tiêu chuẩn.Khe hở ăn khớp : 0.13 0-1.18 mm. 

    

 

Hình 5.59 

                                      

Chú ý : Điều chỉnh khe hở ăn khớp bằng cách vặn các đai ốc điều chỉnh bên trái và bên 

phải một lượng bằng nhau. 

i. Xiết chặt 4 bu lông nắp vòng bi 

Moment xiết 800 kg-cm(78 N.m)  

j. Kiểm tra lại khe hở ăn khớp của bánh răng vành chậu.  

     Khe hở ăn khớp 0.13 – 0.18 mm.  



Bài 5: CẦU CHỦ ĐỘNG 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                          209 

k. Dùng đồng hồ đo moment, đo tải trọng ban đầu tổng cộng 

        

 

Hình 5.60 

Tải trọng ban đầu tổng cộng(khi bắt đầu xoay)= Tải trọng ban đầu bánh răng 

quả dứa + 4-6 kg tải trọng ban đầu vòng bi bán trục. 

Nếu giá trị tải trọng ban đầu không đúng tiêu chuẩn thì điều chỉnh đai ốc điều 

chỉnh phía bên bánh răng vành chậu. 

Chú ý: khe hở ăn khớp là khe hở theo chiều chuyển động quay của bánh răng vành 

chậu và bánh răng quả dứa.Các bánh răng được bảo vệ bằng một lớp dầu bôi trơn để 

không phải lo ngại gì về chế độ truyền động và giữa các răng của các bánh răng có một 

khe hở để khi lực tác dụng giũa chúng lớn quá mức cũng không làm chúng hư hỏng. 

Nếu khe hở ăn khớp quá lớn,mỗi khi xe khởi hành hoặc thay đổi giữa chế độ lái 

xe và chạy theo quán tính thì các răng sẽ va chạm vào nhau,gây ra hỏng bánh 

răng.Ngược lại ,nếu khe hở ăn khớp quá bé,thì các bánh răng sẽ bị nghiến răng. 

4.8 Kiểm tra vết ăn khớp giữa bánh răng vành chậu và bánh răng quả dứa 

a. Bôi chì đỏ lên 3 đến 4 răng tại 3 vị trí khác nhau trên bánh răng vành chậu. 

b. Giữ chắc bích nối và quay bánh răng vành chậu về cả hai hướng. 

c. Kiểm tra vết răng. 

Nếu vết ăn khớp các răng không đúng thì lựa chọn đệm để điều chỉnh vị trí 

bánh răng quà dứa và lắp lại bánh răng quả dứa. 
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Hình 5.61 

Chú ý: trong trường hợp ăn khớp ở đỉnh răng và chân răng thì có thể điều chỉnh khe hở 

ăn khớp tiêu chuẩn của bánh răng vành chậu. 

4.9 Tháo bích nối và vòng bi trước  

4.10 Lắp đệm vòng bi mới và vòng bi trước  

a. Lắp đệm vòng bi mới vào trục 

b. Lắp vòng bi trước vào trục 

       Chú ý : Phải dùng đệm vòng bi mới. 

4.10.1 Lắp vòng bi chắn dầu và phớt dầu mới 

a. Lắp vòng chắn hướng về phía như hình vẽ 

b. Dùng SST lắp phớt dầu mới vào như hình vẽ 

Độ sâu lắp phớt dầu : 1.6 mm 

 

 

Hình 5.62 
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c. Bôi mỡ MP vào lợi phớt dầu 

4.10.2 Lắp bích nối 

a. L ắp bích nối với SST  

b. Bôi mỡ MP lên phần ren đai ốc mới 

 

Hình 5.63 

c. Dùng SST giữ mặt bích,xiết chặt đai ốc  

Moment xiết 2000 kg-cm 

Điều chỉnh tải trọng ban đầu của bánh răng quả dứa 

Dùng đồng hồ đo moment để đo tải trọng ban đầu của khe hở ăn khớp giữa bánh 

răng quả dứa và bánh răng vành chậu 

Tải trọng ban đầu(bắt đầu quay) 

 

Hình 5.64 

 

Vòng bi mới    19-26 kg-cm(1.9-2.5 N.m) 
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Vòng bi dùng lại 9-13 kg-cm(0.9-1.3 N,m) 

4.11 Kiểm tra tải trọng ban đầu tổng cộng 

Dùng đồng hồ đo moment để đo tải trọng ban đầu tổng cộng. 

Tải trọng ban đầu tổng cộng (khi bắt đầu quay) = Tải trọng ban đầu của bánh 

răng quả dứa + 4-6 kg.cm tải trọng ban đầu của vòng bi bán trục 

 

Hình 5.65 

4.12 Kiểm tra khe hở ăn khớp của bánh răng vành chậu  

Dùng đồng hồ so đo khe hở ăn khớp bánh răng vành chậu 

 

 

     Hình 5.66 

 

Khe hở ăn khớp 0.13 – 0.18mm 

   Kiểm tra độ đảo của bích nối  

  Hãm đai ốc bánh răng quả dứa 
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Lắp các khóa hãm đai ốc điều chỉnh. 

a. Lựa chọn khóa No.1 hoặc No.2 lắp vào các đai ốc điều chỉnh  

b. Lắp khóa lên các nắp vòng bi 

Moment xiết 130 kg.cm(13 N.m). 

5. SỬA CHỮA BÁN TRỤC SAU 

5.1.  Tháo bán trục sau ra khỏi xe: 

Lưu ý:  

+ Quy trình được áp dụng chung cho bên trái và phải của xe Toyota Innova 2014. 

+ Quy trình được nêu ra dưới đây dành cho bên trái xe. 

1. Tháo bánh xe sau. 

2. Tháo trống phanh sau. 

3. Tháo cụm cảm biến tốc độ sau bên trái. 

 

 

Hình 5.67 

4. Tháo giắc nối. 

5. Tách rời giắc nối. 

6. Tách rời 3 kẹp giữ. 
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7. Tháo bulong và cảm biến tốc độ 

8. Tháo đường dầu phanh 

Sử dụng SST 09023-00101, tháo đường dầu phanh ra khỏi xylanh phanh bánh xe. 

 

Hình 5.68 

9. Tháo cụm bán trục sau. 

a. Tháo 4 đai ốc. 

b. Sử dụng SST 09520-00031, vỗ bán trục sau ra. 

c. Tháo càng giữ miếng đệm bên hông. 

d. Tháo cụm phanh sau và vỏ bán trục sau. 

 

Hình 5.69 

 

10. Tháo phốt chặn dầu sau bên trái. 
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Sử dụng SST 09308-00010, vỗ phốt chặn dầu ra. 

 

 

Hình 5.70 

   5.2.  Tháo rời bán trục sau: 

Tháo phốt chặn dầu bên trong của bán trục sau bên trái. 

Sử dụng SST 09950-00020 và máy ép, ép phốt chặn dầu ra. 

 

Hình 5.71 

 

Tháo càng giữ bạc đạn bên trong của bán trục sau bên trái. 

Sử dụng máy mài, mài mỏng càng giữ bên trong và rotor cảm biến tốc độ ABS. 
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Hình 5.72 

 

  Sử dụng đục và búa, cắt bỏ càng giữ bên trong và rotor cảm biến tốc độ ABS, 

sau đó tháo chúng khỏi bán trục sau. 

 

Hình 5.73 

     Tháo bạc đạn và càng giữ bên ngoài của bán trục sau bên trái. 

a. Sử dụng SST và máy ép, ép bạc đạn ra khỏi bán trục. 

b. Tháo càng giữ bạc đạn ngoài. 
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Hình 5.74 

Kiểm tra bán trục sau bên trái. 

Sử dụng đồng hồ so, đo độ đảo của bán trục sau và mặt bích bán trục. 

Độ đảo tối đa: 

 

Chi tiết Thông số cho phép 

Độ đảo bán trục 1.5 mm 

Độ đảo mặt bích 0.05 mm 

 

Nếu bán trục sau hoặc mặt bích bị hỏng hoặc mòn, hoặc nếu độ đảo lớn hơn giá 

trị cho phép, thay thế bán trục. 

 

Hình 5.75 
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SỬA CHỮA BỘ VI SAI  

(DÙNG CHO CẦU TRƯỚC CHỦ ĐỘNG) 

1. THÁO RỜI VÀ KIỂM TRA  

1.1 Các bộ phận 

1.1.1. Tháo bánh răng chủ động đồng hồ tốc đô xe 

 

(1) Bánh răng chủ động đồng hồ tốc 

độ xe 

                          Hình 5.76 

1.1.2. Tháo bánh răng vành chậu của bộ vi sai 

 

(1) Bánh răng vành chậu của bộ 

vi sai 

                          Hình 5.77 

1.1.3. Kiểm tra khe hở ăn khớp của bánh răng bán trục vi sai 
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(1) Đồng hồ so 

(2) Bánh răng bán trục 

                         Hình 5.78 

1.1.4. Tháo bánh răng bán trục và trục bánh răng vi sai 

 

(1) Chốt 

(2) Trục bánh răng vi sai 

(3) Bánh răng bán trục 

(4) Đệm dọc trục 

(5) Bánh răng vi sai 

(6) Hộp vi sai 

                       Hình 5.79 

1.1.5. Kiểm tra đệm dọc trục của bánh răng vi sai và trục bánh răng vi sai 

 

(1) Panme 

(2) Đệm dọc trục 

(3) Trục bánh răng vi sai 

                     Hình 5.80 
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1.2. Tháo bánh răng vành chậu bộ vi sai 

1.2.1. Đánh dấu ghi nhớ 

Hãy đánh dấu để phân biệt vị trí và hướng đúng của bánh răng vành chậu và hộp vi sai 

dùng khi lắp ráp. 

1.2.2. Tháo bulong bắt bánh răng vành chậu 

 

 

 

 

 Hình 5.81 

(1) Để không làm bánh răng vành 

chậu di chuyển, hãy giữ nó lên eto 

giữa những tấm nhôm 

Gợi ý: 

Khi kẹp bánh răng vành chậu, cẩn 

thận không kẹp vào các bulong. 

Không xiết eto quá chặt. 

(2) Để phân phối lực căng đều giữa 

các bulong, hãy nới lỏng bulong 

theo thứ tự đường chéo, xoay 

bulong từng ít một. 

 (3)  

THAM KHẢO 

 

Dùng miếng hãm 

Dùng một tô vít và búa để mở 

miếng hãm. 

Gợi ý: Chú ý rằng miếng hãm không 

được dùng lại. Miếng hãm phải 

được thay mới khi lắp ráp bánh răng 

vành chậu. 

(1) Miếng hãm. 

                      Hình 5.82 
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1.2.3. Tháo bánh răng vành chậu 

 

 

 

 

             Hình 5.83 

 

(1) Tháo hộp vi sai ra khỏi eto 

(2) Tháo bánh răng vành chậu bằng 

cách gõ nhẹ lên toàn bộ bề mặt của 

nó bằng búa nhựa. Sau đó tháo 

bánh răng. 

CHÚ Ý: 

Không bao giờ gõ bánh răng vành 

chậu chỉ một vị trí bằng búa nhựa. 

Để tránh làm hỏng bánh răng vành 

chậu trong trường hợp vô ý bị rơi, 

hãy bọc bánh răng bằng giẻ hoặc 

vật liệu mềm. 

[1] Búa nhựa. 

[2] Bánh răng vành chậu 

[3] Giẻ. 

 

1.3. Kiểm tra khe hở ăn khớp bánh răng bán trục vi sai. 

 

 

                              Hình 5.84 

Để bánh răng quay được êm, có một 

khe hở giữa các bánh răng được gọi 

là khe hở ăn khớp. Trước khi tháo 

rời vi sai, hãy đo khe hở ăn khớp 

bằng đồng hồ so. 

Giữ hộp vi sai trên những tấm nhôm, 

sau đó đo khe hở ăn khớp. 

CHÚ Ý: 

- Không xiết eto quá chặt. 



Bài 5: CẦU CHỦ ĐỘNG 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                          222 

- Tham khảo giá trị đo này khi 

điều chỉnh khe hở ăn khớp khi lắp 

ráp bộ vi sai. 

[1] Đồng hồ so 

[2] Bánh răng bán trục 

[3] Tấm nhôm 

 

1.4. Tháo trục bánh răng vi sai và bánh răng bán trục 

 

 

                          Hình 5.85 

Tháo chốt hãm 

(1) Trước tiên giữ cân bằng hộp 

vi sai bằng cách giữ nó trên eto 

giữa những tấm nhôm mềm. 

CHÚ Ý: không xiết eto quá chặt 

(2) Dùng búa và đục để nhả 

phần ãm xung quanh chốt hãm và 

đóng chốt ra bằng đột. 

[3] Tấm nhôm 

[4] Đục 

1.5. Tháo trục bánh răng vi sai và bánh răng bán trục 

 

[1] Đục chốt 

[2] chốt hãm 

[3] Tấm nhôm 

                       Hình 5.86 
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1.6. Tháo trục bánh răng vi sai và bánh răng bán trục. 

 

Hình 5.87 

Tháo trục bánh răng vi sai, bánh 

răng vi sai, bánh răng bán trục và 

đệm hãm ra khỏi hộp vi sai. 

[5] Hộp vi sai 

[6] Đệm dọc trục 

[7] Bánh răng bán trục 

[8] Bánh răng vi sai 

[9] Trục bánh răng vi sai. 

1.7. Kiểm tra đệm dọc trục bánh răng vi sai và trục bánh răng vi sai 

 

 

Hình 5.88 

(1) Kiểm tra bằng quan sát 

Kiểm tra xem có vết xước hay hư 

hỏng ở những phần trượt của bánh 

răng vi sai. 

(2) Đo chiều dày của đệm dọc 

trục 

Dùng panme đo chiều dày của đệm 

dọc trục. 

(3) Đo đường kính ngoài của 

trục bánh răng vi sai. 

Đo đường kính ngoài của phần trượt 

trên bánh răng vi sai bằng panme 

 

2. LẮP RÁP 

2.1 Các bộ phận 
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2.1.1 Điều chỉnh khe hở 

[1] Đồng hồ so 

[2] Bánh răng bán trục 

[3] Đệm dọc trục 

 

2.1.2 Lắp bánh răng vành chậu 

vi sai  

[1] Bánh răng vành chậu vi sai 

 

2.1.3 Lắp bánh răng chủ động 

đồng hồ tốc độ 

Hình 5.89 

2.2 Điều chỉnh khe hở ăn khớp của bánh răng bán trục. 
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2.2.1. Lắp hộp vi sai 

(1) Lắp bánh răng bán trục và đệm 

dọc trục vào hộp vi sai. 

GỢI Ý: Chọn một đệm có chiều dày 

giống như chiều dày của đệm đo 

được khi tháo ra. 

(2)Hãy lắp bánh răng vi sai và đệm 

dọc trục lên hộp vi sai. 

 (3) Gióng thẳng các lỗ của hộp vi 

sai với các lỗ của bánh răng vi sai 

bằng cách xoay các bánh răng vi sai 

để lắp vào trục bánh răng vi sai 

[1] Trục bánh răng vi sai  

[2] bánh răng bán trục 

[3] Đệm dọc trục 

[4] bánh răng vi sai  

 2.2.2. Đo khe hở ăn khớp bánh 

răng vi sai 

Trước tiên ổn định hộp vi sai bằng 

cách giữ nó lên eto giữa các tấm 

nhôm. Sua đó đo khe hở ăn khớp. 

Chú ý: không xiết eto quá chặt. 

2.2.3. Điều chỉnh khe hở ăn khớp 

Nếu khe hở ăn khớp đo được khác so 

với giá trị tiêu chuẩn, hãy chọn đệm 

dọc trục khác để chiều chỉnh khe hở. 

Gợi ý: Nếu khe hở ăn khớp đo được 

lớn, hãy chọn đệm dày hơn để điều 

Hình 5.90 
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chỉnh. Ngược lại, nếu giá trị khe hở 

ăn khớp nhỏ, hãy chọn đệm mỏng 

hơn để điều chỉnh khe hở ăn khớp. 

[1] Đồng hồ so 

[2] Bánh răng bán trục 

[3] Đệm dọc trục. 

 

2.2.4. Lắp chốt hãm 

(1) Giữ hộp vi sai lên eto giữa những 

tấm nhôm mềm. 

CHÚ Ý: không xiết eto quá chặt. 

(2) Dùng đột và búa để ép chốt hãm 

vào và hãm xung quanh chốt bằng 

đục 

[1] Đột 

[2] Chốt hãm 

[3] Đục 

[4] Tấm nhôm 

2.2.5 Lắp bánh răng vành chậu 

 

2.2.6 Nung nóng bánh răng vành 

chậu 

Dùng máy sấy nung nóng bánh răng 

vành chậu đến nhiệt độ 90-1100C. 

Gợi ý: 

Khi đã nung nóng, toàn bộ bánh 

răng vành chậu sẽ giãn nở. Như 

vậy, đường kính bên trong cua 

rbanhs răng vành chậu được nới 

rộng ra làm cho nó dễ lắp hơn. 

Hình 5.91 

 

Hình 5.92 
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Dùng một đoạn dây để cẩn thận 

nhấc bánh răng vành chậu ra khỏi 

bộ sấy. 

[1] Bánh răng vành chậu 

[2] Bộ sấy. 

 

2.2.4 Lắp bánh răng vành chậu 

(1) Lau sạch bánh răng vành chậu 

(2) Gióng thẳng dấu vị trí, nahnh 

chóng lắp bánh răng vành chậu và 

hộp vi sai. 

GỢI Ý: Lắp bánh răng vành chậu 

với phía lớn hơn của phần vát theo 

hướng chu vi bên trong lên hộp vi 

sai. 

 

2.2.5 Xiết bulong bắt bánh răng 

vành chậu 

(1) Để cho bánh răng không bị di 

chuyển, giữ nó lên eto giữa các tấm 

nhôm mềm. 

CHÚ Ý: không xiết eto quá chặt. 

(2) Để phân phối lực căng đều khi 

xiết các bulong, hãy xiết các bulong 

theo thứ tự đường chéo, xoay 

bulong từng ít một. 

Hình 5.93 

 

Hình 5.94 
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THAM KHẢO:  

Dùng đệm hãm. 

Xiết bulong lên trên đệm hãm mới. 

Sau đó sử dụng đục và búa, hãm 

đệm hãm 

[1] Đục 

[2] Tấm nhôm mềm. 

 
Hình 5.95 

 


