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

Nội dung của bài :  

- Các khái niệm chung về mạch điện trên ô tô. 

- Ký hiệu và cách đọc sơ đồ mạch điện. 

- Dụng cụ và thiết bị điện. 
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Bài 1 : TỔNG QUAN VỀ MẠCH ĐIỆN TRÊN Ô TÔ 

1.1.Các khái niệm chung về mạch điện trên ô tô. 

 Mạch điện 

Mạch điện là tập hợp các thiết bị điện nối với 

nhau bằng các dây dẫn (phần tử dẫn) tạo thành 

những vòng kín trong đó dòng điện có thể chạy 

qua. Mạch điện thường gồm các loại phần tử sau: 

nguồn điện, phụ tải (tải), dây dẫn. 
 

 Nguồn điện 

Nguồn điện là thiết bị phát ra 

điện năng. Về nguyên lý, nguồn 

điện là thiết bị biến đổi các dạng 

năng lượng như cơ năng, hóa năng, 

nhiệt năng thành điện năng. 
 

 Tải 

Tải là các thiết bị tiêu thụ điện 

năng và biến đổi điện năng thành 

các dạng năng lượng khác như cơ 

năng, nhiệt năng, quang năng v…v. 

 

 Dây dẫn 

Dây dẫn làm bằng kim loại (đồng, nhôm ) dùng để truyền tải điện năng từ nguồn 

đến tải. 

1.2.Ký hiệu và cách đọc sơ đồ mạch điện. 
CÁC KÝ HIỆU TRONG MẠCH ĐIỆN Ô TÔ 

 

  

Nguồn accu 

  

Bóng đèn 

  

Tụ điện 

  

Bống đèn 2 tim 

  

Mồi thuốc 

  

Còi 

 

 

 

 

 

  

 

Cái ngắt mạch (CB) 

 

 

 

  

  

 

Bobine 
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Diode 

 

  

Diode zener 

  

Bóng đèn 

  

Cảm biến điện từ trong 

bộ chia điện 

  

LED 

  

Cầu chì 

  

Đồng hồ loại kim 

  

Dây chảy (cầu chì 

chính) 

  

Đồng hồ hiện số 

  

Nối mass (thân xe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Động cơ điện 
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 Relay thường đóng 

(NC – normally 

closed) 

  

Loa 

 Relay thường hở 

(NO – normally 

open) 

 Công tắc thường 

mở (NO – 

normally open) 

 Relay kép 

(Changeover relay) 

  

Công tắc thường 

đóng (NC – 

normally closed) 

  

Điện trở 

  

Công tắc kép 

(changeover) 

  

Điện trở nhiều nấc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tắc máy 

  

Biến trở 

  

  

Nhiệt điện trở 

  

Công tắc tác động 

bằng cam 

 

 

 

 

 

 

Công tắc lưỡi gà 

(cảm biến tốc độ) 

  

Transistor 

  

Đoạn dây nối 

 

 

 

 

 

 

Không nối 

  

Solenoid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nối  
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Màu Ký hiệu Đường dẫn 

Đỏ Rt Từ accu 

Trắng/ Đen Ws/ Sw Công tắc đèn đầu 

Trắng Ws Đèn pha (chiếu xa) 

Vàng Ge Đèn cot (chiếu gần) 

Xám Gr Đèn kích thước và báo rẽ chính 

Xám/ Đen Gr/Sw Đèn kích thước trái 

Xám/ Đỏ Gr/Rt Đèn kích thước  phải 

Đen/ Vàng  Sw/Ge Đánh lửa 

Đen/ Trắng/ Xanh lá Sw/ Ws/ Gn Đèn báo rẽ 

Đen/ Trắng Sw/ Ws Baó rẽ trái 

Đen/ Xanh lá Sw/ Gn Báo rẽ phải 

Xanh lá nhạt LGn Âm bobine 

Nâu Br Mass 

Đen/ Đỏ Sw/ Rt Đèn thắng 

Bảng 6.1: Ký hiệu màu dây hệ châu Âu 

1 Âm bobine 

4 Dây cao áp 

15 Dương công tắc máy 

30 Dương accu 

31 Mass 

49 Ngõ vào cục chớp 

49a Ngõ ra cục chớp 

50 Điều khiển đề 

53 Gạt nước 

54  Đèn thắng 

55 Đèn sương mù 

56 Đèn đầu 

56a Đèn pha 

56b Đèn cốt 

58 Đèn kích thước 

61 Báo sạc 

85, 86 Cuộn dây relay 

87 Tiếp điểm relay 

Bảng 6.2: Ký hiệu đầu dây hệ châu Âu 
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Cách Sử Dụng Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử. 

 

Hình 6.1: Đồng hồ VOM 

Đồng hồ vạn năng điện tử, còn gọi là đồng hồ vạn năng hiển thị số là loại thiết bị đo 

điện thông dụng nhất hiện nay cho những người làm công tác kiểm tra điện và điện tử. 

Kết quả của phép đo thường được hiển thị trên một màn tinh thể lỏng, giúp người đo 

dễ dàng đọc, tránh sai số. 

a. Sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử đo dòng điện. 

Sử dụng đồng hồ vạn năng hiển thị số đo dòng điện một chiều (A.DC)và dòng điện 

xoay chiều (A.AC). 

Bước 1: Để đồng hồ ở thang đo A~ để đo dòng điện xoay chiều và thang A- để đo dòng 

điện một chiều 

Bước 2: Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng 20A nếu đo dòng có 

cường độ lớn cỡ A và cổng mA nếu đo dòng có cường độ nhỏ cỡ mA . 
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Bước 3: Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+) 

Bước 4: Đặt chuyển mạch của đồng hồ ở thang DC.A – 250mA. 

Bước 5: Tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm. 

Bước 6: Kết nối que đo màu đỏ của đồng hồ về phía cực dương (+) và que đo màu đen 

về phía cực âm (-) theo chiều dòng điện trong mạch thí nghiệm. Mắc đồng hồ nối tiếp 

với mạch thí nghiệm 

Bước 7: Bật điện cho mạch thí nghiệm. 

Bước 8: Đọc kết quả trên màn hình LCD. 

Chú ý: Khi kết quả đọc được nhỏ hơn 25mA, đặt chuyển mạch sang vị trí DC.A – 

25mA để được kết quả chính xác hơn.Tương tự, khi kết quả nhỏ hơn 2,5mA thì đặt 

chuyển mạch sang vị trí DC.A – 2,5mA. 

b. Sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử đo điện áp. 

Bước 1: Để đồng hồ ở thang V- để đo điện áp một chiều và V~ để đo điện áp xoay 

chiều. 

Bước 2: Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω. 

Bước 3: Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+). 

Bước 4: Đặt chuyển mạch ở thang đo DC.V (AC.V) lớn hơn nhưng gần nhất với giá trị 

cần đo để kết quả đo là chính xác nhất. 

Bước 5: Đặt 2 que đo vào 2 điểm cần đo (Đo song song). Nếu đo DC.V thì đặt que đen 

vào điểm có điện thế thấp, que đỏ vào điểm có điện thế cao, nếu đo AC.V thì không 

cần quan tâm đến cực tính của đồng hồ. 

Bước 6: Đọc kết quả trên màn hình. 

c. Sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử đo điện trở. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Để đồng hồ ở thang đo điện trở Ω. 

Bước 2: Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω. 

Bước 3: Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+) 

Bước 4: Đặt 2 que đo vào 2 đầu điện trở (Đo song song). Chọn thang đo sao cho khi đo 

điện trở cần xác định, độ lệch của kim ở khoảng ½ thang đo. 

Bước 5: Đo điện trở lại một lần nữa, kết quả lần này là chính xác. 

Bước 6: Đọc kết quả trên màn hiển thị. 

Chú ý: 
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Không bao giờ được đo điện trở trong mạch đang được cấp điện.Trước khi đo điện trở 

trong mạch hãy tắt nguồn trước. 

Không để đồng hồ ở thang đo điện trở mà đo điện áp và dòng điện – đồng hồ sẽ hỏng 

ngay lập tức. 

Khi đo điện trở nhỏ (cỡ <10Ω) cần để cho que đo và chân điện trở tiếp xúc tốt nếu 

không kết quả không chính xác. 

Khi đo điện trở lớn (cỡ > 10kΩ), tay không được tiếp xúc đồng thời vào cả 2 que đo, vì 

nếu tiếp xúc như vậy điện trở của người sẽ mắc song song với điện trở cần đo làm 

giảm kết quả đo. 

d. Sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử kiểm tra thông mạch và tiếp giáp bán dẫn. 

Kiểm tra thông mạch: 

Để đồng hồ ở thang đo điốt/thông mạch. 

Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω. 

Chạm hai đầu que đo vào đoạn mạch cần kiểm tra, nếu đồng hồ có tiếng kêu “bip” tức 

đoạn mạch đó thông và ngược lại. 

Kiểm tra tiếp giáp P-N: 

Để đồng hồ ở thang đo điốt/thông mạch . 

Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω. 

Khi diode được phân cực thuận thì sụt áp <1 (khoảng 0.6 đối với Si, 0,4 đối với loại 

Ge) còn khi diode được phân cực ngược thì không có sụt áp (giái trị bằng “1”) thì 

diode đó hoạt động tốt. Lưu ý khi sử dụng đồng hồ vạn năng hiển thị số kiểm tra lớp 

tiếp giáp thì que đen sẽ là (-) nguồn pin và que đỏ là (+) nguồn pin. 

Ứng dụng thang đo này để kiểm tra, xác định vị trí chân các linh kiện bán dẫn như 

diode, transistor.v.v. 
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Sử Dụng Ampe Kìm. 

 

Hình 6.2: Kiềm Ampe kế 

Ampe kìm là thiết bị đo điện chuyên dụng để đo dòng điện với dải đo rộng từ 100mA 

đến 2000A . Một số model ampe kìm được tích hợp nhiều tính năng như đồng hồ vạn 

năng là đo: điện áp, điện trở, tần số. 

Nguyên lý hoạt động của ampe kìm: 

Trong dòng điện xoay chiều, từ trường biến thiên sinh ra bởi dòng điện có thể gây cảm 

ứng điện từ lên một cuộn cảm nằm gần dòng điện. Ampe kìm hoạt động dựa trên 

nguyên lý này vì vậy nó được liệt ào nhóm thiết bị đo điện cảm ứng. 

Chức năng ampe kìm: 

Ampe kìm có chức năng chính là đo dòng điện. Ngoài ra một số loại có tích hợp thêm 

tính năng đo điện áp xoay chiều, điện trở, tần số, nhiệt độ (chọn thêm đầu đo nhiệt), 

kiểm tra dẫn điện… 

Cách sử dụng ampe kìm: 

Ampe kìm cũng giống như đồng hồ vạn năng. Muốn đo dòng thi kẹp vào đoạn dây mà 

dòng điện chạy qua. Còn muốn sử dụng như thiết bị đo điện khác để đo điện áp, đo 

thông mạch và các thông số khác thì cắm thêm que đo và sử dụng như cách sử dụng 

đồng hồ vạn năng thông thường. 
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Hình 6.3: Sơ đồ mạch điện đèn xi-nhan 

Nguồn điện chính Accu 

Công tắc điều khiển gồm có: khóa điện, công tắc cảnh báo khẩn cấp, công tắc xi-nhan 

Thiết bị tiêu thu: đèn xi-nhan phía trước, đèn xi-nhan phía sau 

Bộ chấp hành: bộ nháy xi-nhan 

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: 

VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG CÁC DỤNG CỤ THIẾT BỊ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ. 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn thiết bị và dụng cụ đúng khi thực hiện các thao tác trong quá trình vận hành 

sửa chữa trong nhà xưởng của trường hoặc doanh nghiệp sửa chữa. 

- Tập họp được các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao trong quá trình sửa chữa theo 

đúng qui định nhà xưởng. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 
Mô hình hệ thống điện thân xe 

ô tô 

1 mô hình/ 8 HS  

2 Đồng hồ VOM 1 máy/ 4HS  

3 Công tắc điều khiển 1 máy/ 4HS  

4 Máy nạp Acquy tự động 1 máy/ 8HS  

Accu 



Bài 1 : Tổng Quan Về Mạch Điện Trên Ô Tô 
 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  10 

5 Mô hình xe ô tô  1 máy/ 8HS  

6 Thủy áp kế  1 máy/ 4HS  

7 Tủ dụng cụ Toyota 1 máy/ 8HS  

8 Súng xì gió 1 súng/ 4HS  

9 Acquy 50Ah 1 cái/ 8HS  

10 Phần mềm all data 1 bộ/ 8HS  

11 Đèn treo sửa chữa điện 1 cái/ 4HS  

12 Hàn chì điện 1 cái/ 4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Dầu máy 0,1lít/ 4HS  

III. Yêu cầu công việc 

- Sử dụng đúng các thiết bị điện trong xưởng dùng trong công việc kiểm 

tra sửa chữa điện trên ô tô. 

Sử dụng đúng các thiết bị cung cấp điện cho ô tô. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

Qui trình thực hiện  

Cách Sử Dụng Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử. 

 

Hình 6.4: Đồng hồ VOM 

Đồng hồ vạn năng điện tử, còn gọi là đồng hồ vạn năng hiển thị số là loại thiết bị đo 

điện thông dụng nhất hiện nay cho những người làm công tác kiểm tra điện và điện tử. 
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Kết quả của phép đo thường được hiển thị trên một màn tinh thể lỏng, giúp người đo 

dễ dàng đọc, tránh sai số. 

a. Sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử đo dòng điện. 

Sử dụng đồng hồ vạn năng hiển thị số đo dòng điện một chiều (A.DC)và dòng điện 

xoay chiều (A.AC). 

Bước 1: Để đồng hồ ở thang đo A~ để đo dòng điện xoay chiều và thang A- để đo dòng 

điện một chiều 

Bước 2: Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng 20A nếu đo dòng có 

cường độ lớn cỡ A và cổng mA nếu đo dòng có cường độ nhỏ cỡ mA . 

Bước 3: Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+) 

Bước 4: Đặt chuyển mạch của đồng hồ ở thang DC.A – 250mA. 

Bước 5: Tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm. 

Bước 6: Kết nối que đo màu đỏ của đồng hồ về phía cực dương (+) và que đo màu đen 

về phía cực âm (-) theo chiều dòng điện trong mạch thí nghiệm. Mắc đồng hồ nối tiếp 

với mạch thí nghiệm 

Bước 7: Bật điện cho mạch thí nghiệm. 

Bước 8: Đọc kết quả trên màn hình LCD. 

Chú ý: Khi kết quả đọc được nhỏ hơn 25mA, đặt chuyển mạch sang vị trí DC.A – 

25mA để được kết quả chính xác hơn.Tương tự, khi kết quả nhỏ hơn 2,5mA thì đặt 

chuyển mạch sang vị trí DC.A – 2,5mA. 

b. Sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử đo điện áp. 

Bước 1: Để đồng hồ ở thang V- để đo điện áp một chiều và V~ để đo điện áp xoay 

chiều. 

Bước 2: Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω. 

Bước 3: Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+). 

Bước 4: Đặt chuyển mạch ở thang đo DC.V (AC.V) lớn hơn nhưng gần nhất với giá trị 

cần đo để kết quả đo là chính xác nhất. 

Bước 5: Đặt 2 que đo vào 2 điểm cần đo (Đo song song). Nếu đo DC.V thì đặt que đen 

vào điểm có điện thế thấp, que đỏ vào điểm có điện thế cao, nếu đo AC.V thì không 

cần quan tâm đến cực tính của đồng hồ. 

Bước 6: Đọc kết quả trên màn hình. 
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c. Sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử đo điện trở. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Để đồng hồ ở thang đo điện trở Ω. 

Bước 2: Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω. 

Bước 3: Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+) 

Bước 4: Đặt 2 que đo vào 2 đầu điện trở (Đo song song). Chọn thang đo sao cho khi đo 

điện trở cần xác định, độ lệch của kim ở khoảng ½ thang đo. 

Bước 5: Đo điện trở lại một lần nữa, kết quả lần này là chính xác. 

Bước 6: Đọc kết quả trên màn hiển thị. 

Sử Dụng Ampe Kìm. 

 

Hình 6.5: Kiềm ampe kế 

Cách sử dụng ampe kìm: 

a.Ampe kìm cũng giống như đồng hồ vạn năng.  

b.Muốn đo dòng thi kẹp vào đoạn dây mà dòng điện chạy qua.  

c.Muốn sử dụng như thiết bị đo điện khác để đo điện áp, đo thông mạch và các thông 

số khác thì cắm thêm que đo và sử dụng như cách sử dụng đồng hồ vạn năng thông 

thường. 

3. Các kí hiệu trong thực tế : 

Tìm hình ảnh thực tế tương ứng với ký hiệu, ghi vào cột cuối cùng 
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STT 

Ký hiệu  Hình ảnh thực tế  Số thứ 

tự ký 

hiệu 

tương 

úng 

1 

Accu 

 

 

 

2 

Tụ điện 

 

 

 

3 Mồi thuốc 

 

 

 

4 
 Diode 

 

 

 

5 

Bóng đèn 1 tim 

 

 

 

6 
Bóng đèn 2 

tim 

 

 

 

7 Còi 

 

 

 

8 
 LED 

 

 

 

9 

 Cầu chì 
 

 

 

10  cầu chì 

chính 

 

 

 

11  Đồng hồ loại 

kim 
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12  Nối mass 

(thân xe) 

 

 

 

13 mô tơ điện 

 

 

 

14  Relay thường 

đóng (NC – normally 

closed) 

 

 

 

15 
 Relay thường 

hở (NO – normally 

open) 

 

 

 

16 
 Relay kép 

(Changeover relay) 

 

 

 

17 
 Transistor 

 

 

 

18 
 Điện trở 

 

 

 

19  Nhiệt điện 

trở 

 

 

 

30 

 Loa 

 

 

 

21 

 Công tắc 

máy 
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BÀI 2: HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN 
I.Mục tiêu của bài: 

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

nguồn điện. 

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

II. Nội dung của bài: 
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động quy trình  nạp điện ắc quy. 

- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống nguồn điện.  

- Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nguồn điện . 

2.1.Cấu tạo, nguyên lý hoạt động quy trình nạp điện ắc quy. 

2.1.1 Cấu tạo 

Accu axit bao gồm vỏ bình, có các ngăn riêng, thường là ba ngăn hoặc 6 ngăn tùy 

theo loại accu 6V hay 12V. 

 

Hình 6.6: Cấu tạo bình accu axit 

Trong mỗi ngăn đặt khối bản cực có hai loại bản cực: bản dương và bản âm. Các 

tấm bản cực được ghép song song và xen kẽ nhau, ngăn cách với nhau bằng các 

tấm ngăn. Mỗi ngăn như vậy được coi là một accu đơn. Các accu đơn được nối 

với nhau bằng các cầu nối và tạo thành bình accu. Ngăn đầu và ngăn cuối có hai 

đầu tự do gọi là các đầu cực của accu. Dung dịch điện phân trong accu là axit 

sunfuric, được chứa trong từng ngăn theo mức qui định thường không ngập các 

bản cực quá 10  15 mm. 

Vỏ accu được chế tạo bằng các loại nhựa ebônit hoặc cao su cứng, có độ bền và 

khả năng chịu được axit cao. Bên trong vỏ được ngăn thành các khoang riêng 

biệt, ở đáy có sống đỡ khối bản cực tạo thành khoảng trống (giữa đáy bình và 

khối bản cực) nhằm chống việc chập mạch do chất tác dụng rơi xuống đáy trong 

quá trình sử dụng.  



Bài 2: Hệ Thống Nguồn Điện 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  16 

Khung của các tấm bản cực được chế tạo bằng hợp kim chì – stibi (Sb) với thành 

phần 87  95% Pb + 5 13% Sb. Các lưới của bản cực dương được chế tạo từ 

hợp kim Pb-Sb có pha thêm 1,3%Sb + 0,2% Kali và được phủ bởi lớp bột dioxit 

chì Pb02 ở dạng xốp tạo thành bản cực dương. Các lưới của bản cực âm có pha 

0,2% Ca + 0,1% Cu và được phủ bởi bột chì. Tấm ngăn giữa hai bản cực làm 

bằng nhựa PVC và sợi thủy tinh có tác dụng chống chập mạch giữa các bản cực 

dương và âm, nhưng cho axit đi qua được. 

 

Hình 6.x :  Cấu tạo khối bản cực 

Dung dịch điện phân là dung dịch axid sulfuric H2SO4 có nồng độ 1,22  1,27 

g/cm3, hoặc 1,29 1,31g/cm3 nếu ở vùng khí hậu lạnh . Nồng độ dung dịch quá 

cao sẽ làm hỏng nhanh các tấm ngăn, rụng bản cực, các bản cực dễ bị sunfat hóa, 

khiến tuổi thọ của accu giảm. Nồng độ quá thấp làm điện thế accu giảm. 

 

 
 

Hình 6.7:  Cấu tạo chi tiết bản cực 

1. Bản cực âm; 2. Bản cực dương; 3. Vấu cực; 4. Khối bản cực âm;  

5. Khối bản cực dương. 
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2.1.2 Các quá trình điện hóa trong accu 

Trong accu thường xảy ra hai quá trình hóa học thuận nghịch đặc trưng là quá 

trình nạp và phóng điện, và được thể hiện dưới dạng phương trình sau: 

PbO2 + Pb + 2H2SO4  2PbSO4 + 2H2O 

Trong quá trình phóng điện, hai bản cực từ PbO2 và Pb biến thành PbSO4. Như 

vậy khi phóng điện, axit sunfuric bị hấp thụ để tạo thành sunfat chì, còn nước 

được tạo ra, do đó, nồng độ dung dịch H2SO4 giảm. 

 Quá trình phóng điện  

 

 Quá trình nạp điện 

 Bản cực âm Dung dịch  

điện phân 

Bản cực dương 

Chất được tạo ra cuối quá trình 

phóng 

  PbSO4          4H2O           PbSO4  

Quá trình ion hóa   Pb++, SO4
- - 2H+, 4OH -, 2H+  SO4

- -, Pb++ 

Quá trình tạo dòng 
+ 2e   

     Pb++++  

Chất ban đầu 

 

         Pb 

2H2O 

H2SO4         H2SO4 

 

PbO2  

Sự thay đổi nồng độ dung dịch điện phân trong quá trình phóng và nạp là một 

trong những dấu hiệu để xác định mức phóng điện của accu trong sử dụng. 

 2e- 
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2.1.3 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa ắc quy. 

Hiện tượng Nguyên nhân hư hỏng 

Hiện tượng Sulfat hóa. –Ắc quy bị sử dụng cạn kiệt nhưng 

không được nạp bổ sung. 

 Nạp không đúng chế độ, không đủ dung 

lượng cần thiết hoặc nhiều lần nạp thiếu 

dung lượng dẫn đến tích tụ sulfate ngày 

càng nhiều. 

 Bộ phận nạp của phương tiện ( xe) hoạt 

động kém. 

 Hệ thống dây dẫn của phương tiện ( xe ) 

bị chạm mạch làm tự phóng điện của 

nguồn ắc quy. 

Châm bổ sung bằng dung dịch acid 

sulfuric ( thay vì bằng nước cất )… 

Hiện tượng ngược cực. Nguyên nhân: Ắc quy bị đấu ngược cực 

trong khi sử dụng hoặc khi nạp. 

Điện thế: không bình thường, điện thế < 

12V tùy theo mức độ nạp ngược cực, 

hoặc chỉ ngược chiều bình thường. 

Tỷ trọng điện dịch: khá đều nhau giữa 

các ngăn 

Hiện tượng: Màu của hai loại lá cực khá 

giống nhau. 

Cách khắc phục: Khả năng phục hồi tùy 

thuộc vào mức độ nạp ngược. Thông 

thường, phải tiến hành chu kỳ nạp và 

phóng nhanh nhiều lần với nước cất. 

Nổ bình Nguyên nhân: Do chạm chập, hoặc do 

tiếp xúc kém với thiết bị; do lỗ thông hơi 

trên nút bị bịt kín khi nạp hoặc do tia lửa 

điện 

Cách phòng ngừa: Kiểm tra, vệ sinh các 

đầu dây kết nối với thiết bị. Khi nạp bổ 

xung nên mở các nút. Tránh để tình trạng 

chập mạch trong quá trình tháo lắp, bảo 

dưỡng. Không để bình gần những nơi có 

tia lửa điện. 

Cách xử lý: Thay mới. ( không được bảo 

hành  

Hiện tượng đoản mạch ( Chạm) Nguyên nhân: Một ngăn ắc quy bị đoản 

mạch ( cực âm và cực dương chạm vào 

nhau bên trong ắc quy ) 

– Điện thế : cứ một ngăn ắc quy bị chạm, 

ắc quy bị mất đi khoảng 2,1V. 

– Tỷ trọng điện dịch : không đều nhau 

giữa các ngăn, và ngăn bị chạm có tỷ 
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trọng thấp hơn. 

Hiện tượng 
– Khi khởi động: 

+ Sôi mạnh trong ngăn bị chạm do hiện 

tượng phân tích nước tại điểm gây chạm 

( các ngăn còn lại không hoặc rất ít sôi ) 

+ Điện thế ắc quy giảm rất nhanh khi 

phóng điện. 

– Khi nạp điện: 

+ Không sôi trong ngăn bị chạm do dẫn 

điện trức tiếp ( các ngăn còn lại sôi đều) 

+ Điện thế ắc quy giảm dần sau khi hi 

nạp. 

Cách khắc phục: Có thể súc nước nhiều 

lần, bằng cách cho nước cất vào bình và 

súc mạnh, nạp điện và kiểm tra lại. Khả 

năng phục hồi tùy thuộc vào mức độ 

hoặc hình thức đoản mạch. 

Cạn điện dịch ( Mức điện dịch thấp 

hơn Low Leave) 

 

Nguyên nhân: không bảo dưỡng thường 

xuyên, trong quá trình sử dụng. 

Cách phòng ngừa: nên chăm sóc . kiểm 

tra và vệ sinh Ắc quy và thiết bị 1 cách 

thường xuyên trong quá trình sử dụng. 

Cách khắc phục: Châm thêm nước cất 

(hổ trợ bảo dưỡng ) ((tuyệt đối không 

được châm thêm nước khoáng, hoặc các 

dung dịch lạ. 

Giảm dung lượng. 

 

Nguyên nhân: Trong quá trình sử dụng 

không bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng không 

đúng cách; sử dụng sai mục đích. 

Cách phòng ngừa: Sử dụng đúng chủng 

loại bình, đúng mục đích; bảo dưỡng 

thường xuyên. 

Cách xử lý: 
– Thay acid bằng nước lọc, hoặc nước 

cất sau đó sạc lại tới khi sôi đều 6 hộc. 

– Thay nước bằng acid 1.25 sạc lại tới 

no. 

– Nếu không được, thì nên thay mới sản 

phẩm 

 

 

2.2.Cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống nguồn điện.  

2.2.1 Sơ đồ tổng quát và sơ đồ cung cấp điện 
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Hình 6.8: Sơ đồ hệ thống cung cấp điện tổng quát 

 

 

 

 

Sơ đồ các tải công suất điện trên ôtô 

Phụ tải điện trên ôtô có thể chia làm 3 loại: tải thường trực là những phụ tải 

liên tục hoạt động khi xe đang chạy, tải gián đoạn trong thời gian dài và tải 

gián đoạn trong thời gian ngắn. Trên hình trình bày sơ đồ phụ tải điện trên ôtô 

hiện đại.  

Accu 

Máy phát 

điện 

HT điều khiển động cơ 

(Đánh lửa & phun xăng) 

HT khởi động 

động cơ 

HT 

chiếu sáng 

HT gạt & 

xông kính 

HT  

tín hiệu 

HT điều 
hòa không 

khí 

HT khóa cửa 

& bảo vệ xe 

HT ĐK 

phanh 

HT khoá đai an 

toàn & ĐK túi khí 

HT giải trí 

trong xe 

HT thông tin 
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Hình 6.9:  Sơ đồ phụ tải điện trên ô tô 

ACCU MÁY PHÁT 

Tải hoạt động gián đoạn  

trong thời gian dài 

 

Tải thường trực 

Tải hoạt động gián đoạn  

trong thời gian ngắn 

Hệ thống 

đánh lửa 20W 

Bơm nhiên 

liệu 50 - 70W 

Hệ thống 

phun nhiên 

liệu 

 70 - 100W 

Car radio 

10 - 15W 

Đèn báo rẽ 

4 x 21W 

Đèn sương mù 

2 x 35W 

Đèn stop 

2 x 21W 

Đèn de 

 2 x 21W Đèn báo trên 

tableau 

8x2W 

Đèn trần 5W 
Motor gạt nước 

60 - 90W 

Đèn kích 

thước 

4x10W 

Motor điều 

khiển kính 

4 x 30W 

Khởi động điện  

800 - 3000W 

Đèn đậu 

4 x 3-5W Quạt làm mát 

động cơ  

2 x 100W 
Quạt điều 

hoà nhiệt độ 

2 x 80W 
Đèn cốt 

4 x 55W 

Xông kính 

120W 

Mồi thuốc 

100W 

Đèn pha 

4 x 60W 

Hệ thống xông 

máy (động cơ 

diesel) 100W Đèn soi biển 

số 2 x 5W 

Motor phun 

nước rửa 

kính 30-

60W 

Motor điều 

khiển anten 

60W 
Còi 25 - 40W 
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2.2.2. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều. 

a) Cấu tạo. 

Cấu tạo của một máy phát điện xoay chiều ba pha dùng trên ôtô. Máy gồm các bộ 

phận chính gồm stato, rôto, bộ điều chỉnh điện áp và bộ chỉnh lưu dòng điện xoay 

chiều  

- Stator: là phần tĩnh làm bằng thép từ được lắp cố định trên vỏ máy, mặt trong có các 

rãnh dọc để đặt xen kẽ các vòng dây cảm ứng của cuộc ba pha. Các cuộn dây cảm úng 

này được đấu với nhau theo hình dạng tam giác hoặc hình sao.  

 

              

 

Hình 6.10: Stator 

- Rotor: là bộ phận quay và một nam châm điện tạo ra từ trường, gồm có cuộn dây, các 

cực từ bằng thép từ, các vòng tiếp điện để cấp điện vào cuộn dây và trục rôto. Rôto 

được đặt trong stato, gối hai đầu trục trên hai vòng bi trên giá cố định của vỏ máy và 

được dẫn động quay bởi động cơ. 
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Hình 6.11: Rotor 

- Bộ chỉnh lưu đi ốt bán dẫn: có nhiệm vụ biến đổi dòng điện xoay chiều phát ra của 

máy phát thành dòng điện một chiều cấp cho hệ thống.  

- Bộ điều chỉnh điện áp ( kiểu bán dẫn): có nhiệm vụ duy trì điện áp của máy phát ra 

ổn định ở một trị số nhất định (14.2 ÷ 14.4)V bằng cách điều chỉnh dòng điện kích từ 

cấp vào cuộn dây nam châm điện của rôto khi tốc độ máy phát thay đổi. 

      

Hình 6.12: Chỉnh lưu 

 

 

b) Nguyên tắc hoạt động. 

 Khi bật khóa điện, dòng điện từ cực (+) bình ắc quy  khóa điện  tiết chế  

chổi than dương (+)  cổ góp  cuộn dây rotor  cổ góp  chổi than âm (-)  cực 

âm ắc quy. 

 Dòng điện này biến khối thép rotor thành nam châm điện có cực nam- bắc lần 

lượt đặt xen kẽ nhau.  

 Khi động cơ quay, thông qua dây đai dẫn động và puly làm rotor quay, từ thông 

biến thiên cắt các vòng dây stator, do đó cuộn dây stator cảm ứng suất điện động xoay 
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chiều trên mỗi pha, thông qua bộ chỉnh lưu nắn thành dòng điện một chiều cung cấp 

cho các phụ tải. 

                     

 

Hình 6.13: Dòng điện chỉnh lưu 

2.2.3. Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nạp điện. 

 

Hiện tượng Nguyên nhân hư hỏng 

Máy phát điện khua: 

 

Có thể do chân máy phát gắn không đủ 

chắc 

Dây curoa bị xơ  tước 

Các vòng bi trước hoặc sau bị hỏng 

Các diod nắn điện bị long ra khỏi rế tản 

nhiệt 

Đèn báo nạp vẫn cháy sáng lúc động cơ 

đang nổ máy:  

Máy không phát điện 

Kiểm tra xem vòng bi sau của máy phát 

có được từ hóa không 

Nếu không được từ hóa chứng tỏ bị hở 

mạch kích từ 

Có thể do hỏng bộ điều chỉnh điện áp 

Chổi than tiếp điện kích từ không tốt 

Cuộn dây rotor bị đứt,...  

Nếu vòng bi sau được từ hóa tốt thì bắt 

buộc phải tháo chi tiết máy phát để kiểm 

tra 

Đèn báo nạp sáng mờ:  Có thể do cầu chỉnh lưu diod hỏng 

Dây curoa chùng. 

Điện áp phát cao hơn bình thường:  Bộ điều chỉnh điện áp không ổn 
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Điện áp phát thấp hơn bình thường:  

 

Có thể hỏng nơi bộ điều chỉnh điện áp 

Hỏng stator hay hỏng bộ diod chỉnh lưu. 

 

Bài Thực Hành: 1 

BẢO DƯỠNG VÀ NẠP ẮC QUY. 

Thời lượng : 3 giờ 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo lắp, kiểm tra và nạp bình ắc quy. 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của ắc quy. 

- Kiểm tra kết quả đo, kết quả kiểm tra và vận hành thử. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại acquy 1 bình/ 4 HS  

2 Máy sạc acquy 2 máy/ 4 HS  

3 Thủy áp kế 1 cái/ 8HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Nước cất 1 lít/ 4HS  

3 Dung dịch H2SO4 0,1 lít/ 4HS  

III. Yêu cầu công việc 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của ắc quy. 

- Kiểm tra kết quả đo, kết quả kiểm tra và vận hành thử. 

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo lắp, kiểm tra và nạp bình ắc quy. 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

STT CÁC BƯỚC KIỂM TRA GIÁ TRỊ CHUẨN GIÁ TRỊ ĐO ĐÁNH GIÁ 

1 
GIÁ TRỊ ĐIỆN ÁP TIÊU 

CHUẨN 
12,6V 

  

2 
MỨC DUNG DỊCH TRONG 

BÌNH 

DƯỚI UPPER 

TRÊN LOWER 

  

3 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 1,25 g/mm Hg   

Bài Thực Hành: 2 
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QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

1.CÁCH CHỌN DÒNG SẠC BÌNH ẮC QUY 
Cách chọn dòng sạc bình ắc quy cũng giống như cách chọn dòng xả ắc quy. Theo các tiêu 

chuẩn IEEE và khuyến cáo của nhà sản xuất thì dòng sạc sẽ được chọn như sau: 

Đối với ắc quy Ni-Cd kiềm: Isạc = 0.2C5 (A). Ví dụ, bình Ni-Cd kiềm có dung lượng 100Ah 

thì dòng nạp được chọn là 0.2*100=20A. 

Đối với ắc quy Axit-chì (hở & kín): Isạc = 0,1C10 (A). Ví dụ, bình Axit-chì có dung lượng 

100Ah thì dòng sạc được chọn là 0.1*100=10A. 

 

Hình 6.14: Cách đo giá trị accu trên xe 

2.CÁCH SỬ DỤNG MÁY SẠC ẮC QUY TỰ ĐỘNG 
B1: Để núm điều chỉnh dòng sạc của máy sạc ở vị trí Min. 

B2: Chuyển công tắc lựa chọn mức điện áp của bình qua vị trí tương ứng với điện áp định 

mức của bình cần sạc (tùy thiết kế bộ sạc có thể là cần gạt hoặc núm xoay) , ví dụ bình 6V ta 

lựa chọn mức điện áp trên bộ sạc là 6V. 

B3: Kiểm tra điện cực của bộ sạc và điện cực của ắc quy đã cùng cực tính, tức là cực (+) của 

bộ sạc phải nối với cực (+) của ắc quy và cực (-) của bộ sạc phải nối với cực (-) của ắc quy, 

thông thường ta chỉ cần nhìn vào ký hiệu trên bộ sạc và ắc quy là có thể xác định được cực 

tính. Sau đó đấu nối bộ sạc với ắc quy theo đúng cực tính. 

Chú ý: trường hợp mất ký hiệu điện cực bạn phải dùng VOM để xác định chính xác điện cực 

của bộ sạc và ắc quy trước khi đấu nối, tuyệt đối tránh trường hợp đấu sai cực tính. 

https://hoclaixecaptoc.com/wp-content/uploads/2017/06/do-dong_5694.jpg
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Hình 6.15: Cách tháo cọc bình 

B4: Bật công tắc nguồn. 

B5: Sau đó điều chỉnh dòng sạc ắc quy bằng núm điều chỉnh dòng sạc cho đến khi dòng sạc 

hiển thị trên Ampe kế của máy nạp là 0.1C10 (A) đối với ắc quy Axit-chì và 0.2C5 đối với ắc 

quy Ni-Cd kiềm. Ví dụ, bình ắc quy axit-chì 100Ah bạn cần chỉnh dòng sạc là 0.1*100Ah = 

10A. Tùy vào công suất của bộ sạc mà ta có thể điều chỉnh được tối đa dòng sạc. 

B6: Sau đó chờ đến khi ắc quy đầy thì bộ sạc sẽ tự động ngắt. 

3.CÁCH SỬ DỤNG MÁY SẠC KHÔNG CÓ CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG 
B1: Để núm điều chỉnh dòng sạc của máy sạc ở vị trí Min. 

B2: Kiểm tra điện cực của bộ sạc và điện cực của ắc quy đã cùng cực tính, tức là cực (+) của 

bộ sạc phải nối với cực (+) của ắc quy và cực (-) của bộ sạc phải nối với cực (-) của ắc quy, 

thông thường ta chỉ cần nhìn vào ký hiệu trên bộ sạc và ắc quy là có thể xác định được cực 

tính. Sau đó đấu nối bộ sạc với ắc quy theo đúng cực tính. 

Chú ý: trường hợp mất ký hiệu điện cực bạn phải dùng VOM để xác định chính xác điện cực 

của bộ sạc và ắc quy trước khi đấu nối, tuyệt đối tránh trường hợp đấu sai cực tính. 

https://hoclaixecaptoc.com/wp-content/uploads/2017/06/sac-ac-quy-%C3%B4-t%C3%B4-b%E1%BA%B1ng-m%C3%A1y.jpg
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Hình 6.16: Máy sạc bình 

B3: Bật công tắc nguồn và cầu dao. 

B4: Xác định giá trị điện áp sạc tăng cường và điện áp sạc thả nổi của bình cần sạc. 

B5: Thực hiện quá trình sạc theo 2 giai đoạn sau: 

Giai đoạn 1: 

– Điều chỉnh núm điều chỉnh dòng sạc trên bộ sạc để dòng sạc bằng 0.1C10 (A) đối với ắc 

quy axit-chì và 0.2C5 đối với ắc quy Ni-cd kiềm, ví dụ bình ắc quy axit-chì 100Ah bạn chỉnh 

dòng sạc là 0.1*100Ah = 10A. Chú ý vì ắc quy khi đói sẽ ngậm dòng rất lớn do đó lúc bắt đầu 

sạc chỉ tăng nhẹ núm điều chỉnh, không nên tăng núm  điều chỉnh quá nhanh rất dễ gây quá 

dòng làm hỏng bình. 

– Theo dõi dòng sạc hiễn thị trên Ampe kế bộ sạc để điều chỉnh núm điều chỉnh dòng sạc 

nhằm giữ cho dòng sạc luôn ở mức 10A trong suốt qua trình sạc cho đến khi điện áp sạc hiễn 

thị ở Vol kế bộ sạc đạt đến mức điện áp sạc tăng cường (Boost charge voltage) thì kết thúc 

giai đoạn 1. Ví dụ bình 6V, khi Vol kế bộ sạc hiễn thị ở mức điện áp Boost charge 7.35V thì 

ta kết thúc giai đoạn 1. Thông thường thời gian sạc giai đoạn 1 là từ 8-10h. 

Giai đoạn 2: 

– Ngắt kết nối bộ sạc và ắc quy (để hở mạch bộ sạc). 

– Điều chỉnh núm điều chỉnh dòng sạc trên bộ sạc cho đến khi Vol kế bộ sạc hiễn thị ở mức 

điện áp sạc thả nổi. Sau đó giữ nguyên vị trí của núm điều chỉnh dòng sạc và kết nối bộ sạc 

với ắc quy theo đúng cực tính. Ví dụ, bình ắc quy axit-chì 6V thì bạn điều chỉnh điện áp bộ 

sạc hở mạch ở mức điện áp sạc thả nổi là 6.51V. 

– Khi vừa kết nối thì điện áp hiễn thị trên Vol kế sẽ bị tụt giảm đi và có dòng sạc khác 0A 

hiễn thị trên Ampe kế.  Ta sẽ tiếp tục sạc thì điện áp sạc sẽ tăng từ từ cho đến mức điện áp sạc 

https://hoclaixecaptoc.com/wp-content/uploads/2017/06/May-sac-k-tu-dong.png
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thả nổi đã điều chỉnh trước đó và dòng điện sạc sẽ giảm từ từ về 0A (thực tế là khoảng vài 

chục mA).  Kết thúc giai đoạn 2. Thông thường thời gian sạc giai đoạn 2 là từ 1-4h. 

Bài Thực Hành: 3 

QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

Việc kiểm tra khá đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một đồng hồ đo điện và tiến hành đo 

theo các bước sau: 

Xác định vị trí ắc qui: Bạn cần mở nắp capo và xác định xem vị trí ắc qui trên xe của 

mình. Thường ắc qui sẽ nằm bên trái hoặc bên phải khoang động cơ, cũng có xe ắc quy 

nằm phía dưới ghế giữa. Bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để xác định vị 

trí ắc quy trên xe của mình. 

 

Hình 6.17: Xác định vị trí bình ắc qui 

Đo điện áp ắc quy khi tắt máy: Sau khi xác định được vị trí ắc qui, bạn sử dụng Volt kế 

để đo điện áp ắc qui. Lưu ý lúc này xe không khởi động và cần đo đúng cực (que đỏ 

cực dương, que đen cực âm). 

 

Hình 6.18: Dùng Volt kế đo điện áp ắc quy 

https://static.danhgiaxe.com/data/201537/chon-mua-ac-quy-oto_878.jpg
https://static.danhgiaxe.com/data/201537/do_6904.png
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Đọc điện áp đo được: Trường hợp xe không khởi động, nếu điện áp đo được lớn hơn 

hoặc bằng 12 Volt, ắc quy bình thường. Nếu điện áp ắc quy nhỏ hơn 12 Volt nhiều lần 

chứng tỏ ắc qui của bạn đã hỏng và cần thay thế ắc qui mới. 

 

Hình 6.19: Giá trị thay thế accu 

Kiểm tra điện áp ắc qui khi xe chưa nổ máy để xác định tình trạng của ắc qui 

Đo điện áp ắc quy khi xe nổ máy: Sau khi đo xong điện áp khi xe tắt máy, bạn rút hết 

các dây đo và khởi động xe, sau đó tiến hành đo lại điện áp hai đầu ắc qui khi xe nổ 

máy. 

 

Hình 6.20: Khởi động động cơ 

Khởi động xe sau đó đo điện áp bình ắc qui khi xe nổ máy 

Đọc điện áp đo được và so sánh: Đọc điện áp đo được khi xe nổ máy. Nếu điện áp lúc 

này cao hơn điện áp khi xe tắt máy ( khoảng 13.4 đến 14.2 volt) thì máy phát điện còn 

hoạt động tốt. Trường hợp điện áp đo được nhỏ điện áp khi xe tắt máy, máy phát điện 

của xe bạn đã bị hỏng, cần sửa chữa hoặc thay mới. 

https://static.danhgiaxe.com/data/201537/thay_8577.png
https://static.danhgiaxe.com/data/201537/bat-dc_4624.png
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Hình 6.21: Giá trị sạc cơ bản 

So sánh điện áp khi động cơ nổ và trước khi khởi động xe để xác định tình trạng của 

máy phát điện 

QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

NỘI DUNG YÊU CẦU  
VẬT CHẤT, 

DỤNG CỤ 

Tháo cáp âm ra khỏi ắc quy 

 

Trước khi tháo cáp âm ra khỏi 

ắc quy, tắt các phụ tải trên xe, 

tắt chìa khoá điện  

Nới lỏng bulông lắp máy phát 

và tháo đai dẫn động. 

Tháo bulông bắt máy phát và 

tháo máy phát. 

Clê; tròng 

17,19 

Tháo máy phát ra khỏi động cơ 

 

Do phần lắp máy phát có bạc 

để định vị, nó ăn khớp rất 

chặt. Vì lí do đó, hãy lắc máy 

phát lên và xuống để tháo ra. 

Clê 17 

Vệ sinh lắp lại Sử dụng xăng, máy nén khí vệ 

sinh và lắp lại 

 

https://static.danhgiaxe.com/data/201537/dang-chay_6615.png
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 3:  

 THÁO VÀ LẮP MÁY PHÁT ĐIỆN TRÊN Ô TÔ 

Thời lượng: 3 giờ 

 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn đúng thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo và lắp nguồn điện trên ô tô. 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của một hệ thống 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách SL/HSSV Ghi chú 

Trạng bị - Dụng cụ 

1 Bộ chìa khóa 1 bộ / 1 nhóm  

2 Mô hình máy phát điện 1 cái / 2 nhóm  

3 Tua vít ( dẹp, bake) 1 cái / 1 nhóm  

4 Đồng hồ VOM 1 cái / 1 nhóm  

5 Thước kẹp 1 cái / 1 nhóm  

6  Dụng cụ SST 1 cái / 1 lớp  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1 kg / 1 nhóm   

2 Mỡ bò 0,1 kg / 1 lớp   

3 Chổi than   

III. Yêu cầu công việc 
- Chọn đúng thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo và lắp nguồn điện trên ô tô. 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của một hệ thống 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

STT CÁC BƯỚC KIỂM TRA XÁC ĐỊNH HƯ HỎNG ĐÁNH GIÁ HƯ HỎNG 
GHI 

CHÚ 

1 Nắp sau Kiểm tra bằng mắt   

2 Vòng kẹp chỗi than Kiểm tra bằng mắt   

3 Kiểm tra chỗi than Kiểm tra bằng mắt   

4 Tiết chế vi mạch Kiểm tra bằng mắt   

5 Kiểm tra diốt Kiểm tra bằng mắt   
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6 Kiểm tra cuộn stator Kiểm tra bằng mắt   

7 Kiểm tra rotor Kiểm tra bằng mắt   

8 Kiểm tra cổ góp cuộn rotor Kiểm tra bằng mắt   

9 
Kiểm tra bạc đạn trước và 

sau đỡ rotor 
Kiểm tra bằng mắt 

  

 

 

QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

NỘI DUNG YÊU CẦU  
VẬT CHẤT, 

DỤNG CỤ 

 

Tháo đai ốc và phiến cách điện 

ra khỏi chân B. 

Clê 13 

Tháo nắp sau 

 

Tháo 3 đai ốc và chân mát, sau 

đó lấy nắp sau ra ngoài. 
Clê 10 

Tháo rã vòng kẹp chổi than 

 

Tháo 2 vít lấy vòng kẹp chổi 

than ra ngoài. 

 

Tô vít 4 

cạnh 

Tháo tiết chế vi mạch Tháo 3 vít và lấy tiết chế vi 

mạch ra ngoài. 

 

Tô vít 4 

cạnh 
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Tháo bộ chỉnh lưu 

 

Tháo 4 vít và lấy bộ chỉnh lưu 

ra ngoài. 
Tô vít 4 

cạnh 

Tháo các chụp cao su cách điện 

 

  

Tháo miếng đệm 

 

  

Tháo puly máy phát  Có nhiều phương pháp tháo Thiết bị 
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puly, dùng thiết bị tháo như hình 

bên hay dùng thiết bị vặn ốc khí 

nén để tháo 

 

chuyên 

dụng 

 
Tháo thân sau 

 

Do thân sau được ăn khớp với 

rôto bằng vòng bi. Tháo 4 đai ốc 

liên kết nắp trước và sau. 

Clê 10 

 

Dùng bộ vam tháo rời nắp sau Vam 

chuyên 

dụng 

Tháo cụm rôto máy phát Tháo rôto ra khỏi thân stato 

máy phát  
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Kiểm tra ổ bi nắp trước 

 

Sử dụng tay kiểm tra  xem có 

bị rơ lỏng hay bị bó không. 

Cảm quang 

Kiểm tra ổ bi nắp trước 

 

Nếu vòng bi bị hư hỏng ta tiến 

hành thay thế 

Tháo miếng chặn vòng bi 

Tô vít 4 

cạnh 

Thay thế ổ bi nắp trước 

 

Tháo vòng bi ra khỏi nắp máy 

phát 

Dụng cụ 

chuyên 

dùng 

 

Lắp vòng bi vào nắp máy 

phát 

Dụng cụ 

chuyên 

dùng 
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Kiểm tra ổ bi sau máy phát 

 

Xoay ổ bi bằng tay và cảm 

nhận có tiếng ồn và chặt khít hay 

không. 

Cảm quang 

Thay thế ổ bi sau máy phát 

 

Tháo vòng bi ra khỏi nắp 

máy phát 

Vam chuyên 

dụng 

 

Lắp vòng bi vào nắp máy phát Dụng cụ 

chuyên 

dùng 

CÁC BƯỚC LẮP 

 (ngược với quy trình tháo) 

 

Lắp rôto vào nắp trước máy 

phát  

 

 

Lắp nắp sau Búa gỗ 

hay cao su 
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Siết ốc liên kết nắp trước và 

sau máy phát 

Clê 10 

 

Lắp puly vào máy phát Dụng cụ 

chuyên 

dùng 

 

 

Lắp đệm cách điện cao su vào 

các đầu dây stato 

 

 

Lắp bộ chỉnh lưu vào máy phát Tô vít 4 

cạnh 

 

Lắp bộ chổi than vào bộ tiết 

chế vi mạch 

Tô vít 4 

cạnh 
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Lắp bộ chổi than tiết chế vi 

mạch vào máy phát 

Tô vít 4 

cạnh 

 

Lắp nắp sau vào máy phát Tô vít 4 

cạnh 

 

Lắp đai ốc và phiến cách điện 

vào chân B. 

Clê 13 

 

Xoay puly máy phát bằng tay 

và cảm nhận có tiếng ồn và chặt 

khít hay không. 

Cảm quang 

 



Bài 2: Hệ Thống Nguồn Điện 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  41 

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4:  

KIỂM TRA CHỔI THAN, TIẾT CHẾ VÀ ĐIỐT MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 

Thời lượng : 3 giờ 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn đúng thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo, kiểm tra và lắp nguồn điện trên 

ô tô. 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của một hệ thống 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách SL/HSSV Ghi chú 

Trạng bị - Dụng cụ 

1 Bộ chìa khóa 1 bộ / 1 nhóm  

2 Mô hình máy phát điện 1 cái / 2 nhóm  

3 Tua vít ( dẹp, bake) 1 cái / 1 nhóm  

4 Đồng hồ VOM 1 cái / 1 nhóm  

5 Thước kẹp 1 cái / 1 nhóm  

6 Mũi hàn chì 1 cái / 1 nhóm  

7 Thước lá 1 cái / 1 nhóm  

8 Dụng cụ SST 1 cái / 1 nhóm  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1 kg / 1 nhóm   

2 Mỡ bò 0,1 kg / 1 lớp   

3 Chì hàn 0,1 kg / 1 nhóm   

4 Giấy nhám 1 P80/ 1 nhóm  

III. Yêu cầu công việc 

 Tháo trình tự các chi tiết của máy phát điện xoay chiều 

 Kiểm tra tình trạng các chi tiết của máy phát điện xoay chiều 

 Lắp trình tự các chi tiết của máy phát điện xoay chiều 
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IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

STT CÁC BƯỚC KIỂM TRA GIÁ TRỊ CHUẨN GIÁ TRỊ ĐO ĐÁNH GIÁ 

1 Giá trị cổ góp điện 2.8 - 3.0 Ω   

2 
Kiểm tra thông mạch cổ 

góp  cuộn rotor 
Thông mạch  

  

3 
Kiểm tra cách điện của cỗ 

góp trục rotor và thân rotor 

Không thông 

mạch 

  

4 Đo đường kính trục rotor 14,0  ÷ 14,4 (mm)   

5 
Kiểm tra thông mạch các 

cuộn dây stator 
Thông mạch  

  

6 

Kiểm tra cách điện các 

cuộn dây của cuộn stator 

với vỏ 

Không thông 

mạch 

  

7 
Kiểm tra chiều cao chổi 

than 
 4.5÷10.5 (mm) 

  

8 
Kiểm chân tiết chế vi 

mạch B&F 
Chỉ 1 chiều 

  

9 
Kiểm chân tiết chế vi 

mạch E&F 
Chỉ 1 chiều 

  

10 Kiểm tra diốt Chỉ 1 chiều   
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QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

NỘI DUNG YÊU CẦU  
VẬT CHẤT, 

DỤNG CỤ 

 

Tháo đai ốc và phiến cách 

điện ra khỏi chân B. 

Clê 13 

Tháo nắp sau 

 

Tháo 3 đai ốc và chân mát, 

sau đó lấy nắp sau ra ngoài. 
Clê 10 

Tháo rã vòng kẹp chổi than 

 

Tháo 2 vít lấy vòng kẹp chổi 

than ra ngoài. 

 

Tô vít 4 

cạnh 

Tháo tiết chế vi mạch 

 

Tháo 3 vít và lấy tiết chế vi 

mạch ra ngoài. 

 

Tô vít 4 

cạnh 

Tháo bộ chỉnh lưu Tháo 4 vít và lấy bộ chỉnh 

lưu ra ngoài. 
Tô vít 4 

cạnh 
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Tháo các chụp cao su cách điện 

 

Dùng tay  

Tháo miếng đệm 

 

Dùng tay  

Tháo puly máy phát  

 

Có nhiều phương pháp tháo 

puly, dùng thiết bị tháo như 

hình bên hay dùng thiết bị vặn 

ốc khí nén để tháo 

 

Thiết bị 

chuyên 

dụng 
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Tháo thân sau 

 

Do thân sau được ăn khớp 

với rôto bằng vòng bi. Tháo 4 

đai ốc liên kết nắp trước và 

sau. 

Clê 10 

 

Dùng bộ vam tháo rời nắp sau Vam 

chuyên 

dụng 

Tháo cụm rôto máy phát 

 

Tháo rôto ra khỏi thân stato 

máy phát  

 

c. CÁC BƯỚC KIỂM TRA 

Kiểm tra cụm rôto máy phát 

Làm sạch Dùng giẻ và chổi, làm sạch vành 

tiếp điện và rôto. Nếu mức độ bẩn và cháy 

tương đối nhiều, hãy thay thế cụm rôto. 

 

Kiểm tra bằng quan sát 

Kiểm tra vành tiếp điện xem 

có bị bẩn hay cháy không 

vành tiếp điện tiếp xúc với 

chổi than, tia lửa điện gây ra 

bởi dòng điện sẽ làm bẩn và 

cháy vành tiếp điện. 
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Kiểm tra thông mạch giữa các vành tiếp 

điện 

 

Dùng đồng hồ đo điện, kiểm 

tra thông mạch giữa các cổ góp 

Rôto là một nam châm điện 

quay và có một cuộn dây bên 

trong. Cả hai đầu của cuộn 

dây được nối với cổ góp. 

Kiểm tra thông mạch giữa 

cổ góp có thể sử dụng để phát 

hiện mở mạch bên trong cuộn 

dây 

Nếu nhận thấy có vấn đề 

trong khi kiểm tra cách điện 

và thông mạch thay rôto 

Tiêu chuẩn: 2.8 - 3.0 Ω 

 

Đồng hồ 

đo điện vạn 

năng 

 
Kiểm tra cách điện giữa vành tiếp điện và 

trục rôto 

 

Dùng đồng hồ đo điện, kiểm 

tra cách điện giữa vành tiếp 

điện và trục rôto 

Giữa vành tiếp điện và trục 

rôto tồn tại một trạng thái 

ngăn cách. 

Kiểm tra cách điện giữa 

vành tiếp điện và trục rôto có 

thể phát hiện sự chạm chập, rò 

điện giữa cuộn dây và trục 

rôto. 

Đồng hồ 

đo điện vạn 

năng 

 
Đo vành tiếp điện  

Đường kính tối thiểu: 14,0 mm  

Tiêu chuẩn đường kính: 14,4 mm  

Dùng thước kẹp, đo đường 

kính ngoài của cổ góp. Nếu 

kết quả đo vượt quá giới hạn 

mòn tiêu chuẩn, thay rôto. 

Cổ góp tiếp xúc với chổi 

than trong khi quay và tạo ra 

dòng điện. Vì vậy, khi đường 

kính ngoài của cổ góp thấp 

hơn so với giá trị tiêu chuẩn, 

tiếp xúc giữa cổ góp và chổi 

than sẽ không đủ, nó có thể 

Thước 

kẹp hay 

thước lá 
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làm ảnh hưởng đến việc tuần 

hoàn dòng điện. Kết quả là, 

nó có thể làm giảm khả năng 

phát điện của máy phát 

Kiểm tra thông mạch cuộn dây stator 

 

Dùng đồng hồ đo điện vạn 

năng kiểm tra thông mạch 

giữa các đầu cuộn dây 

Đồng hồ 

đo điện vạn 

năng 

 
Kiểm tra cách điện cuộn stator 

 

Dùng đồng hồ đo điện vạn 

năng kiểm tra độ cách điện 

giữa cuộn dân và vỏ. 

Đồng hồ 

đo điện 

vạn năng 

 

Kiểm tra chổi than Dùng thước kẹp hay thước 

lá, đo chiều dài của chổi than 

Thước kẹp 
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nếu giá trị đo được thấp hơn 

tiêu chuẩn, hãy thay thế chổi 

than. 

Đo chiều dài của chổi than ở 

phần giữa chổi, do phần đó 

mòn nhiều nhất 

Vành tiếp điện tiếp xúc với 

chổi than khi chiều dài của 

chổi than ngắn hơn so với giá 

trị tiêu chuẩn, trạng thái tiếp 

xúc sẽ kém đi, làm ảnh hướng 

đến dòng điện chạy qua.  
Chiều dài tối thiểu 4.5 mm 

(0.177 in.) 

. 

hay thước lá 

 
Thay chổi than 

 

Khi chiều dài tối thiểu 

không còn ta có thể tiến hành 

thay thế chổi than 

Chiều dài tối đa: 10.5 mm 

(0.413 in.) 

 

 

 
Kiểm tra tiết chế vi mạch 

 

Nếu đảo que đo giữa hai 

chân B&F mà một chiều lên 

một chiều không thì tiết chế 

tốt ngược lai tiết chế hỏng. 

Đồng hồ 

đo điện 

vạn năng 
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Nếu đảo que đo giữa hai 

chân E&F mà một chiều lên 

một chiều không thì tiết chế 

tốt ngược lai tiết chế hỏng. 

Đồng hồ 

đo điện 

vạn năng 

Kiểm tra điốt trong bộ chỉnh lưu 

 

Đo giữa cực B bộ chỉnh lưu 

và cực P1 đến P4, khi đảo 

ngược cực của dây đồng hồ, 

và kiểm tra chỉ có một chiều 

thông mạch. 

Thay đổi đầu nối của cực B 

đến cực E. Thực hiện cùng 

quy trình như trên. 

Đồng hồ 

đo điện vạn 

năng 

Kiểm tra ổ bi nắp trước 

 

Sử dụng tay kiểm tra  xem 

có bị rơ lỏng hay bị bó không. 

Cảm quang 

Kiểm tra ổ bi nắp trước 

 

Nếu vòng bi bị hư hỏng ta 

tiến hành thay thế 

Tháo miếng chặn vòng bi 

Tô vít 4 

cạnh 

Thay thế ổ bi nắp trước Tháo vòng bi ra khỏi nắp 

máy phát 

Dụng cụ 

chuyên 

dùng 
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Lắp vòng bi vào nắp máy 

phát 

Dụng cụ 

chuyên 

dùng 

Kiểm tra ổ bi sau máy phát 

 

Xoay ổ bi bằng tay và cảm 

nhận có tiếng ồn và chặt khít 

hay không. 

Cảm quang 

Thay thế ổ bi sau máy phát 

 

Tháo vòng bi ra khỏi nắp 

máy phát 

Vam 

chuyên 

dụng 

 

Lắp vòng bi vào nắp máy 

phát 

Dụng cụ 

chuyên 

dùng 



Bài 2: Hệ Thống Nguồn Điện 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  51 

CÁC BƯỚC LẮP 

 (ngược với quy trình tháo) 

 

Lắp rôto vào nắp trước máy 

phát  

 

 

Lắp nắp sau Búa gỗ 

hay cao su 

 

Siết ốc liên kết nắp trước và 

sau máy phát 

Clê 10 

 

Lắp puly vào máy phát Dụng cụ 

chuyên 

dùng 

 

 

Lắp đệm cách điện cao su 

vào các đầu dây stato 
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Lắp bộ chỉnh lưu vào máy 

phát 

Tô vít 4 

cạnh 

 

Lắp bộ chổi than vào bộ tiết 

chế vi mạch 

Tô vít 4 

cạnh 

 

Lắp bộ chổi than tiết chế vi 

mạch vào máy phát 

Tô vít 4 

cạnh 

 

Lắp nắp sau vào máy phát Tô vít 4 

cạnh 

 

Lắp đai ốc và phiến cách 

điện vào chân B. 

Clê 13 
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Xoay puly máy phát bằng 

tay và cảm nhận có tiếng ồn 

và chặt khít hay không. 

Cảm quang 

 



Bài 2: Hệ Thống Nguồn Điện 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  54 

BÀI THỰC HÀNH SỐ 5:  

KIỂM TRA VÀ LẮP MÁY PHÁT ĐIỆN TRÊN MÔ HÌNH 

Thời lượng : 2 giờ 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn đúng thiết bị và dụng cụ trong quá trình kiểm tra nguồn điện trên ô tô. 

- Lắp được máy phát điện trên động cơ mô hình 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của một hệ thống 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách SL/HSSV Ghi chú 

Trạng bị - Dụng cụ 

1 Bộ chìa khóa 1 bộ / 1 nhóm  

2 Mô hình động cơ có máy phát 

điện hoặc xe thật 

1 cái / 2 nhóm  

3 Tua vít ( dẹp, bake) 1 cái / 1 nhóm  

4 Đồng hồ VOM 1 cái / 1 nhóm  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1 kg / 1 nhóm   

2 Mỡ bò 0,1 kg / 1 lớp   

III. Yêu cầu công việc 

 Kiểm tra máy phát điện xoay chiều trên động cơ 

 Lắp máy phát điện trên mô hình động cơ đúng kỹ thuật   

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

STT CÁC BƯỚC KIỂM TRA GIÁ TRỊ CHUẨN GIÁ TRỊ ĐO ĐÁNH GIÁ 

1 
GIÁ TRỊ ĐIỆN ÁP TIÊU 

CHUẨN BÌNH ẮC QUY 
12,6 V 

  

2 
MỨC DUNG DỊCH 

TRONG BÌNH 

DƯỚI UPPER 

TRÊN LOWER 

  

3 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 1,25 g/mm Hg   

4 
GIÁ TRỊ ĐIỆN ÁP TIÊU 

CHUẨN MÁY PHÁT 
13,9 ÷ 14,1 V 
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ĐIỆN XOAY CHIỀU 

5 

KIỂM TRA ĐÈN BÁO 

NẠP TRÊN TAPLO 

XÁC ĐỊNH 

TRIỆU CHỨNG 

HƯ HỎNG 

  

6 

KIỂM TRA ĐỘ RƠ CỦA 

BẠC ĐẠN BẰNG MẮT, 

TAI NGHE 

XÁC ĐỊNH 

TRIỆU CHỨNG 

HƯ HỎNG 

  

7 

KIỂM TRA ĐỘ CHÙNG 

CỦA DÂY ĐAI DẪN 

MÁY PHÁT ĐIỆN 

BẰNG MẮT, TAI NGHE 

XÁC ĐỊNH 

TRIỆU CHỨNG 

HƯ HỎNG 
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QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

 

Xoay puly máy phát bằng 

tay và cảm nhận có tiếng ồn 

và chặt khít hay không. 

Cảm quang 

 

Lắp máy phát vào động cơ Clê 17; 19 

 

Lắp dây dai vào puly máy 

phát và tiến hành căng dây đai 

đúng tiêu chuẩn 

Tròng 17 

 

 



Bài 2: Hệ Thống Nguồn Điện 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  57 

QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

Việc kiểm tra khá đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một đồng hồ đo điện và tiến hành đo 

theo các bước sau: 

Xác định vị trí ắc qui: Bạn cần mở nắp capo và xác định xem vị trí ắc qui trên xe của 

mình. Thường ắc qui sẽ nằm bên trái hoặc bên phải khoang động cơ, cũng có xe ắc quy 

nằm phía dưới ghế giữa. Bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để xác định vị 

trí ắc quy trên xe của mình. 

 

Hình 6.22: Xác định vị trí bình ắc qui 

Đo điện áp ắc quy khi tắt máy: Sau khi xác định được vị trí ắc qui, bạn sử dụng Volt kế 

để đo điện áp ắc qui. Lưu ý lúc này xe không khởi động và cần đo đúng cực (que đỏ 

cực dương, que đen cực âm). 

 

Hình 6.23: Dùng Volt kế đo điện áp ắc quy 

Đọc điện áp đo được: Trường hợp xe không khởi động, nếu điện áp đo được lớn hơn 

hoặc bằng 12 Volt, ắc quy bình thường. Nếu điện áp ắc quy nhỏ hơn 12 Volt nhiều lần 

chứng tỏ ắc qui của bạn đã hỏng và cần thay thế ắc qui mới. 

https://static.danhgiaxe.com/data/201537/chon-mua-ac-quy-oto_878.jpg
https://static.danhgiaxe.com/data/201537/do_6904.png
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Kiểm tra điện áp ắc qui khi xe chưa nổ máy để xác định tình trạng của ắc qui 

Đo điện áp ắc quy khi xe nổ máy: Sau khi đo xong điện áp khi xe tắt máy, bạn rút hết 

các dây đo và khởi động xe, sau đó tiến hành đo lại điện áp hai đầu ắc qui khi xe nổ 

máy. 

 

Hình 6.24: Khởi động xe sau đó đo điện áp bình ắc qui khi xe nổ máy 

Đọc điện áp đo được và so sánh: Đọc điện áp đo được khi xe nổ máy. Nếu điện áp lúc 

này cao hơn điện áp khi xe tắt máy ( khoảng 13.4 đến 14.2 volt) thì máy phát điện còn 

hoạt động tốt. Trường hợp điện áp đo được nhỏ điện áp khi xe tắt máy, máy phát điện 

của xe bạn đã bị hỏng, cần sửa chữa hoặc thay mới. 

 

Hình 6.25: Giá trị tiêu chuẩn 

So sánh điện áp khi động cơ nổ và trước khi khởi động xe để xác định tình trạng của 

máy phát điện 

https://static.danhgiaxe.com/data/201537/bat-dc_4624.png
https://static.danhgiaxe.com/data/201537/dang-chay_6615.png
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BÀI 3 : HỆ THỐNG THÔNG TIN 

3.1.Tổng quan về hệ thống thông tin trên ôtô. 

Hệ thống thông tin trên xe bao gồm các bảng đồng hồ (tableau), màn hình và các đèn 

báo giúp tài xế và người sửa chữa biết được thông tin về tình trạng hoạt động của các 

hệ thống chính trong xe. 

Do đặc thù hoạt động của ô tô, hệ thống thông tin trên ô tô ngoài yêu cầu tính mỹ thuật 

phải đảm bảo:  

- Độ bền cơ học. 

- Chịu được nhiệt độ. 

- Chịu được độ ẩm. 

- Có độ chính xác cao. 

- Không cản tầm nhìn tài xế 

                                  Hình 6.26: Cấu tạo bảng tableau 

 

 

 
Đèn báo phanh tay T-BELT Đèn báo thắt dây an toàn chưa 
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Hình 6.27: Các loại đồng hồ chỉ thị bằng kim và các ký hiệu trên bảng đồng hồ. 

Bao gồm các đồng hồ sau: 

a- Đồng hồ tốc độ xe (speedometer): Bao gồm đồng hồ tốc độ xe thường kết hợp 

với đồng hồ đo quãng đường (odometer) để báo quãng đường xe đã đi từ lúc xe bắt 

đầu hoạt động và đồng hồ hành trình (tripmeter) để đo các khoảng cách ngắn. 

b- Đồng hồ tốc độ động cơ (tachometer) : Hiển thị tốc độ động cơ (tốc độ trục 

khuỷu) theo v/p (vòng/phút) hay rpm. 

c- Vôn kế : Chỉ thị điện áp accu hay điện áp ra của máy phát. Loại này hiện nay 

không còn trên tableau nữa. 

d- Đồng hồ áp lực nhớt : Chỉ thị áp lực nhớt của động cơ. 

e- Đồng hồ nhiệt độ nước làm mát : Chỉ thị nhiệt độ nước làm mát động cơ. 

f- Đồng hồ báo nhiên liệu : Chỉ thị mức nhiên liệu có trong thùng chứa. 

g- Đèn báo áp suất nhớt thấp : Chỉ thị áp suất nhớt động cơ thấp dưới mức bình 

thường. 

h- Đèn báo nạp: Báo hệ thống nạp hoạt động không bình thường (máy phát hư). 

i- Đèn báo pha: Báo đèn đầu đang ở chế độ chiếu xa. 

j- Đèn báo rẽ 

Báo rẽ phải hay trái. 

đúng vị trí 

 

Đèn báo chưa thắt dây an 

toàn  

Đèn báo lọc nhiên liệu bị bẩn, 

nghẹt 

 
Đèn báo nạp 

 

Đèn báo mực nước làm mát 

thấp 

 
Đèn báo áp lực nhớt thấp 

 
Đèn báo rẽ 

 
Đèn báo mực nhớt động cơ 

 
Đèn báo nguy 

 

Đèn báo lỗi (điều khiển 

động cơ)  
Đèn báo xông 

 

Đèn báo có cửa chưa đóng 

chặt  
Đèn báo pha 
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k- Đèn báo nguy hoặc ưu tiên: Đèn này được bật khi muốn báo nguy hoặc xin ưu 

tiên. Lúc này cả hai bên đèn rẽ phải và trái sẽ chớp. 

l- Đèn báo mức nhiên liệu thấp : Báo nhiên liệu trong thùng nhiên liệu sắp hết. 

m- Đèn báo hệ thống phanh : Báo đang kéo phanh tay, dầu phanh không đủ hay bố 

phanh quá mòn. 

n- Đèn báo cửa mở : Báo có cửa chưa được đóng chặt. 

Phân loại: 

Hệ thống thông tin trên ôtô có hai dạng:  

Thông tin dạng tương tự: 

Thông tin dạng tương tự (analog) trên ôtô thường hiển thị thông qua các loại 

đồng hồ chỉ báo bằng kim. 

Thông tin dạng số:  

Thông tin dạng số: (digital) sử dụng các tín hiệu từ các cảm biến khác nhau và 

tính toán dựa trên các tín hiệu này để xác định tốc độ xe, rồi hiển thị chúng ở 

dạng số hay các đồ thị dạng cột. 

3.2.Thông tin dạng tương tự (Analog). 

Hệ thống thông tin dạng tương tự bao gồm các đồng hồ dạng kim và các đèn báo để 

kiểm tra và theo dõi hoạt động của một số bộ phận quan trọng của động cơ cũng như 

toàn xe. 

 

Hình 6.28: Tableau dạng tương tự với chỉ thị bằng kim. 

3.3.Thông tin dạng số (Digital). 

Màn hình hiển thị số trong mỗi đồng hồ thường dùng một VFD - Vacuum 

Fluorescent Display (màn hình huỳnh quang chân không), một vài điốt đèn LED 

phát sáng hoặc một LCD - Liquid Crystal Display (màn hình tinh thể lỏng). Kiểu 

VFD được sử dụng phổ biến trong các đồng hồ hiển thị số trong các xe đời mới. 
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Đồng hồ hiển thị số có các đặc điểm sau: 

- Dễ xem. 

- Chính xác cao. 

- Độ tin cậy cao nhờ hiển thị số, không có chi tiết chuyển động quay. 

- Hiển thị tốt nhất cho mỗi đồng hồ. 

Dưới đây sẽ mô tả bảng đồng hồ màn hình điện tử kiểu VFD trên xe TOYOTA 

CRESSIDA. 

 

 Hình 6.29: Bảng đồng hồ màn hình điện tử kiểu VFD trên xe TOYOTA 

CRESSIDA 

3.4.Kỹ thuật chẩn đoán, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống thông tin. 

-  Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng. 

+ Dây dẫn bị sút, đứt  

+ Cầu chì Table khoảng 7A đứt  

+ Cảm biến bị hỏng do: cuộn dây điện trở đứt, tiếp điểm bị cháy rỗ, màng da bị 

thủng  

+ Bản thân đồng hồ bị hư hỏng  

+ Động cơ không hoạt động nhưng đồng hồ vẫn báo áp suất dầu cao do :  

 Chạm mát ở đường dây dẫn từ đồng hồ  đến bộ cảm biến  

 bộ cảm biến chạm mát hoặc cuộn dây trong đồng hồ bị chạm mát  

+ Đồng hồ chỉ áp lực dầu không đúng  

-  Phương pháp kiểm tra và bảo dưỡng .  

Cảm biến tốc độ 

Công tắc hành trình 

Đồng hồ quãng 
đường (cơ khí) 

Công tắc thay đổi thang đo 
đồng hồ nhiên liệu 

Bộ vi xử lí & VFDS 
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 + Nếu dây dẫn bị sút, đứt, ta kiểm tra rồi nối lại  

+ Cầu chì Table khoảng 7A đứt , thay mới  

+ Cảm biến bị hỏng do : cuộn dây điện trở đứt, tiếp điểm bị cháy rỗ, màng da bị 

thủng, thay mới  

+ Bản thân đồng hồ bị hư hỏng  

+ Đồng hồ chỉ áp lực dầu không đúng: có sự chập mạch trong các cuộn dây của 

cảm biến hoặc đồng hồ, ta thay mới  

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: 

CHẨN ĐOÁN, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN 

Thời lượng : 3 giờ 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo, lắp và  kiểm tra hệ thống thông tin trên 

xe ô tô. 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống thông tin trên xe ô tô. 

- Kiểm tra kết quả đo, kết quả kiểm tra và vận hành thử. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Ắc quy 1 bình/ 4 HS  

2 Bảng hệ thống thông tin 2 máy/ 4 HS  

3 Bộ dụng cụ sửa chữa 1 bộ/ 4 HS  

4 Mũi hàn chì 1 bộ/ 4 HS  

Vật tư 

1 Bóng đèn bảng thông tin 5 bóng / 4 HS  

2 Dây điện 0,1 kg/ 4HS  

3 Chì hàn 0,1 kg/ 4HS  

4 Băng keo điện 1 cuộn/ 4HS  

5 Đèn Led 10 bóng / 4 HS  

III. Yêu cầu công việc 

 Kiểm tra các đèn tín hiệu trên bảng thông tin 



BÀI 3 : HỆ THỐNG THÔNG TIN 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  64 

 Sửa chữa và thay thế các bòng đèn tín hiệu bị hỏng. Nếu không thay thế được bóng 

đèn thì thay cả cụm 

 Vệ sinh, hoàn thành công việc. 

 

 

 

 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt  

STT LOẠI 

ĐÈN HAY 

ĐỒNG 

HỒ HIỂN 

THỊ 

HÌNH ẢNH GIẮC NỐI ĐÁNH GIÁ GHI 

CHÚ 

1 Đồng hồ 

tốc độ xe 

 

  

2 Đồng hồ 

tốc độ động 

cơ 

 

  

3 Đồng hồ 

báo nhiên 

liệu 

 

  



BÀI 3 : HỆ THỐNG THÔNG TIN 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  65 

4 Đèn cảnh 

báo mức 

nhiên liệu 

 

  

5 Đèn cảnh 

báo mức 

dầu bôi 

trơn thấp 

 

  

6 Đèn báo 

phanh tay 

 

  

7 Đèn báo 

thắt dây an 

toàn 
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QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

STT LOẠI 

ĐÈN 

HAY 

ĐỒNG 

HỒ 

HIỂN 

THỊ 

HÌNH ẢNH GIẮC NỐI 

 

CÁC BƯỚC KIỂM TRA 

1 Đồng hồ 

tốc độ xe 

 Kiểm tra bằng cách tăng 

giảm tốc độ xe. 

Tăng ga kim quay chiều 

tăng thì ok. 

Giảm ga kim quay chiều 

về 0 thì ok. 

Ngược lại 2 trường hợp 

trên thì hỏng  

2 Đồng hồ 

tốc độ 

động cơ 

 

Kiểm tra bằng cách tăng 

giảm ga làm thay đổi tốc 

độ động cơ. 

Tăng ga kim quay chiều 

tăng thì ok. 

Giảm ga kim quay chiều 

về 0 thì ok. 

Ngược lại 2 trường hợp 

trên thì hỏng 

3 Đồng hồ 

báo nhiên 

liệu 

 

Ngắt kết nối bằng cách 

tháo giắc F13. 

Bật công tắc máy kiểm tra 

vị trí kim báo mức nhiên 

liệu : 

Kim báo ở vị trí E thì ok 

Kim báo ở vị trí F thì hỏng 
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4 Đèn cảnh 

báo mức 

nhiên liệu 

 

Tháo giắc F13. 

Bật công tắc máy on. 

Đèn báo nhiên liệu sáng thì 

ok. 

Đèn báo nhiện liệu không 

sáng thì hỏng 

5 Đèn cảnh 

báo mức 

dầu bôi 

trơn thấp 

 

Tháo giắc kết nối 

Nối chân (1) xuống mass 

Đèn sáng thì ok  

Đèn không sáng thì hỏng 

6 Đèn báo 

phanh tay 

 

Tháo giắc kết nối (P3) báo 

phanh 

Nối chân (1) xuống mass 

Đèn sáng thì ok  

Đèn không sáng thì hỏng 

Tháo giắc kết nối (B2) báo 

dầu phanh 

Nối chân (1) và chân (2) 

của đầu bên kia lại với 

nhau. 

Đèn báo sáng thì ok. 

Đèn không sáng thì hỏng 

7 Đèn báo 

thắt dây 

an toàn 

 

Tháo giắc kết nối (F14) 

Nối chân (1) và chân (2) 

của đầu bên kia lại với 

nhau. 

Đèn báo sáng thì ok. 

Đèn không sáng thì hỏng 
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BÀI 4 : HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU TRÊN Ô TÔ 

4.1.Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống chiếu sáng. 

Thông số cơ bản. 

Khoảng chiếu sáng: 

- Khoảng chiếu sáng xa từ 180 – 250m. 

- Khoảng chiếu sáng gần từ  50 – 75m. 

Công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn: 

- Ở chế độ chiếu xa là 45 – 70W  

- Ở chế độ chiếu gần là 35 – 40W  

Chức năng. 

Hệ thống chiếu sáng là một tổ hợp gồm nhiều loại đèn có chức năng, bao gồm: 

1. Đèn kích thước trước và sau xe (Side & Rear lamps). 

2. Đèn đầu (Head lamps - Main driving lamps):  

Dùng để chiếu sáng không gian phía trước xe giúp tài xế có thể nhìn thấy 

trong đêm tối hay trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.  

3. Đèn sương mù (Fog lamps):  

Trong điều kiện sương mù, nếu sử dụng đèn pha chính có thể tạo ra vùng ánh 

sáng chói phía trước gây trở ngại cho các xe đối diện và người đi đường. Nếu 

sử dụng đèn sương mù sẽ giảm được tình trạng này. Dòng cung cấp cho đèn 

sương mù thường được lấy sau relay đèn kích thước.  

4. Đèn sương mù phía sau (Rear fog guard):  

Đèn này dùng để báo hiệu cho các xe phía sau nhận biết trong điều kiện tầm 

nhìn hạn chế. Dòng cung cấp cho đèn này được lấy sau đèn cốt (Dipped 

beam). Một đèn báo được gắn vào tableau để báo hiệu cho tài xế khi đèn 

sương mù phía sau hoạt động 

5. Đèn lái phụ trợ (Auxiliary driving lamps):  

Đèn này được nối với nhánh đèn pha chính, dùng để tăng cường độ chiếu 

sáng khi bật đèn pha. Nhưng khi có xe đối diện đến gần, đèn này phải được 

tắt thông qua một công tắc riêng để tránh gây lóa mắt tài xế xe chãy ngược 

chiều.  

6. Đèn chớp pha (Headlamp flash switch): 

Công tắc đèn chớp pha được sử dụng vào ban ngày để ra hiệu cho các xe 

khác mà không phải sử dụng đến công tắc đèn chính.  
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7. Đèn lùi (Reversing lamps): 

Đèn này được chiếu sáng khi xe gài số lùi nhằm báo hiệu cho các xe khác và 

người đi đường.  

8. Đèn phanh (Brake lights):  

Dùng để báo cho tài xế xe sau biết để giữ khoảng cách an toàn khi đạp phanh.  

9. Đèn báo trên tableau: 

 Dùng để hiển thị các thông số, tình trạng hoạt động của các hệ thống, bộ 

phận trên xe và báo lỗi (hay báo nguy) khi các hệ thống trên xe hoạt động 

không bình thường.  

10. Đèn báo đứt bóng (Lamp failure indicator):  

Trên một số xe người ta lắp mạch báo cho tài xế biết khi có một bóng đèn 

phía đuôi bị đứt hay sụt áp trên mạch điện làm đèn mờ. Đèn báo này được đặt 

trên tableau và sáng lên khi có sự cố về mạch hay đèn.  

Cấu tạo bóng đèn. 

Ánh sáng từ đèn phát ra là nhờ vào một dây tóc phát sáng hoặc có dòng điện đi 

xuyên qua ống thủy tinh có chứa loại khí đặt biệt bên trong.  

Phần lớn trên xe đều sử dụng loại bóng đèn phát sáng bằng dây tóc, nhưng trên 

các phương tiện công cộng thường sử dụng loại bóng đèn huỳnh quang để chiếu 

sáng bên trong xe. Các loại bóng đèn huỳnh quang có ưu điểm là nguồn sáng 

được phát tán đều ra trong khu vực lớn, tránh làm cho hành khách bị mỏi mắt và 

tránh bị chói như ở đèn dây tóc.  

phát ra sẽ giảm xuống bằng ¼ cường độ ánh sáng ban đầu. Vì vậy, nếu cần một 

ánh sáng có cường độ lớn nhất như lúc ban đầu thì năng lượng cung cấp cho đèn 

phải tăng lên gấp 4 lần.  

Đèn dây tóc:  

Vỏ đèn làm bằng thủy tinh, bên trong chứa 1 dây điện trở làm bằng volfram. Dây 

volfram được nối với hai dây dẫn để cung cấp dòng điện đến. Hai dây dẫn này 

được gắn chặt vào nắp đậy bằng đồng hay nhôm. Bên trong bóng đèn là môi 

trường chân không với mục đích loại bỏ không khí để tránh oxy hoá và làm bốc 

hơi dây tóc (oxy trong không khí tác dụng với volfram ở nhiệt độ cao gây ra hiện 

tượng đen bóng đèn và sau một thời gian rất ngắn, dây tóc sẽ bị đứt).  
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Hình 6.30:  Bóng đèn loại dây tóc 

Khi hoạt động ở một điện áp định mức, nhiệt độ dây tóc lên đến 2.300oC và tạo ra 

ánh sáng trắng. Nếu cung cấp cho đèn một điện áp thấp hơn định mức, nhiệt độ 

dây tóc và ánh sáng phát ra sẽ giảm xuống. Ngược lại, nếu cung cấp cho đèn một 

điện thế cao hơn, chẳng bao lâu sẽ làm bốc hơi dây volfram, gây ra hiện tượng 

đen bóng đèn và đốt cháy cả dây tóc.  

Dây tóc của bóng đèn công suất lớn (như đèn đầu) được chế tạo để hoạt động ở 

nhiệt độ cao hơn. Cường độ ánh sáng tăng thêm khoảng 40% so với đèn dây tóc 

thường bằng cách điền đầy vào bóng đèn một lượng khí trơ (argon) với áp suất 

tương đối nhỏ. 

Bóng đèn halogen: 

Suốt quá trình hoạt động của bóng đèn thường, sự bay hơi của dây tóc tungsten là 

nguyên nhân làm vỏ thủy tinh bị đen làm giảm cường độ chiếu sáng. Mặc dù có 

thể giảm được quá trình này bằng cách đặt dây tóc trong một bóng thủy tinh có 

thể tích lớn hơn. Tuy nhiên, cường độ ánh sáng của bóng đèn loại này bị giảm 

nhiều sau một thời gian sử dụng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.31: Bóng đèn halogen 

Dây tóc tim cốt 

Thạch anh 

Dây tóc tim pha 

Phần che 
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Vấn đề nêu trên đã được khắc phục với sự ra đời của bóng đèn halogen, có công 

suất và tuổi thọ cao hơn bóng đèn thường. Đây là loại đèn thế hệ mới có nhiều ưu 

điểm so với đèn thế hệ cũ như: Đèn halogen chứa khí halogen như iode hoặc 

brôm. Các chất khí này tạo ra một quá trình hoá học khép kín: Iode kết hợp với 

vonfram (hay Tungsten) bay hơi ở dạng khí thành iodur vonfram, hỗn hợp khí 

này không bám vào vỏ thủy tinh như bóng đèn thường mà thay vào đó sự chuyển 

động thăng hoa sẽ mang hỗn hợp này trở về vùng khí nhiệt độ cao xung quanh 

tim đèn (ở nhiệt độ cao trên 1450 0C) thì nó sẽ tách thành 2 chất: vonfram bám 

trở lại tim đèn và các phần tử khí halogen được giải phóng trở về dạng khí. Quá 

trình tái tạo này không chỉ ngăn chặn sự đổi màu bóng đèn mà còn giữ cho tim 

đèn luôn hoạt động ở điều kiện tốt trong một thời gian dài. 

Bóng đèn halogen phải được chế tạo để hoạt động ở nhiệt độ cao hơn 250oC. Ở 

nhiệt độ này khí halogen mới bốc hơi. Người ta sử dụng phần lớn thủy tinh thạch 

anh để làm bóng vì loại vật liệu này chịu được nhiệt độ và áp suất rất cao (khoảng 

5 đến 7 bar) làm cho dây tóc đèn sáng hơn và tuổi thọ cao hơn bóng đèn thường. 

Thêm vào đó, một ưu điểm của bóng halogen là chỉ cần một tim đèn nhỏ hơn so 

với bóng thường cho phép điều chỉnh tiêu điểm chính xác hơn so với bóng bình 

thường.  

Gương phản chiếu (chóa đèn): 

Chức năng của gương phản chiếu là định hướng lại các tia sáng. Một gương phản 

chiếu tốt sẽ tạo ra sự phản xạ, đưa tia sáng đi rất xa từ phía đầu xe.  

Bình thường, gương phản chiếu có hình dạng parabol, bề mặt được được đánh 

bóng và sơn lên một lớp vật liệu phản xạ như bạc (hay nhôm). Để tạo ra sự chiếu 

sáng tốt, dây tóc đèn phải được đặt ở vị trí chính xác ngay tiêu điểm của gương 

nhằm tạo ra các tia sáng song song. Nếu tim đèn đặt ở các vị trí ngoài tiêu điểm 

sẽ làm tia sáng đi trệch hướng, có thể làm lóa mắt người điều khiển xe đối diện. 

Đa số các loại xe đời mới thường sử dụng chóa đèn có hình chữ nhật, loại chóa 

đèn này bố trí gương phản chiếu theo phương ngang có tác dụng tăng vùng sáng 

theo chiều rộng và giảm vùng sáng phía trên gây lóa mắt người đi xe ngược 

chiều.  
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Hình 6.32: Chóa đèn hình chữ nhật 

Cách bố trí tim đèn được chia làm 3 loại: loại tim đèn đặt trước tiêu cự, loại tim 

đèn đặt ngay tiêu cự và tim đèn đặt sau tiêu cự.  

 

Hình 6.33: Cách bố trí tim đèn 

Đèn chiếu sáng hiện nay có 2 hệ là: Hệ châu Âu và hệ Mỹ.  

 

 

 

 

 

 

 Hệ châu Âu: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.34: Đèn hệ châu Âu 

Gương phản chiếu phụ 

Gương phản chiếu chính Vị trí bóng đèn 

Tim cốt 

Tim pha 
Ánh sáng cốt 

Ánh sáng pha Gương phản 
chiếu 

Dây tóc tim pha 

Dây tóc tim cốt 

Phần che 
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Dây tóc ánh sáng gần (đèn cốt) gồm có dạng thẳng được bố trí phía trước tiêu cự, 

hơi cao hơn trục quang học và song song trục quang học, bên dưới có miếng phản 

chiếu nhỏ ngăn không cho các chùm ánh sáng phản chiếu làm loá mắt người đi xe 

ngược chiều. Dây tóc ánh sáng gần có công suất nhỏ hơn dây tóc ánh sáng xa 

khoảng 30-40%. Hiện nay miếng phản chiếu nhỏ bị cắt phần bên trái một góc 150, 

nên phía phải của đường được chiếu sáng rộng và xa hơn phía trái.  

Hình dạng đèn thuộc hệ Châu Âu thường có hình tròn, hình chữ nhật hoặc hình 

có 4 cạnh. Các đèn này thường có in số “2” trên kính. Đặt trưng của đèn kiểu 

Châu Âu là có thể thay đổi được loại bóng đèn và thay đổi cả các loại thấu kính 

khác nhau phù hợp với đường viền ngoài của xe. 

  Hệ Mỹ: 

 

 

 

 

 

Hình 6.35: Đèn hệ Mỹ 

Đối với hệ này thì hai dây tóc ánh sáng xa và gần có hình dạng giống nhau và bố 

trí ngay tại tiêu cự của chóa, dây tóc ánh sáng xa được đặt tại tiêu điểm của chóa, 

dây tóc ánh sáng gần nằm lệch phía trên mặt phẳng trục quang học để cường độ 

chùm tia sáng phản chiếu xuống dưới mạnh hơn. Đèn kiểu Mỹ luôn luôn có dạng 

hình tròn, đèn đuợc chế tạo theo kiểu bịt kín.  

Hiện nay hệ Mỹ còn sử dụng hệ chiếu sáng 4 đèn pha, hai đèn phía trong (chiếu 

xa) lắp bóng đèn một dây tóc công suất 37,5W ở vị trí trên tiêu cự của chóa, hai 

đèn phía ngoài lắp bóng đèn hai dây tóc, dây tóc chiếu sáng xa có công suất 

35,7W nằm tại tiêu cự của chóa, dây tóc chiếu sáng gần 50W lắp ngoài tiêu cự của 

chóa. Như vậy khi bật ánh sáng xa thì 4 đèn sáng với công suất 150W, khi chiếu 

gần thì công suất là 100W.  

e.  Thấu kính đèn: 

Thấu kính của đèn là một khối gồm nhiều hình lăng trụ có tác dụng uốn cong và 

phân chia tia sáng chiếu ra từ đèn theo đúng hướng mong muốn. Việc thiết kế 

thấu kính nhằm mục đích thỏa mãn cả hai vị trí chiếu sáng gần và xa. Yêu cầu 

Section 2 

Bifocal section 1 

At focal  
point Parallel beam 
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của đèn pha chính là ánh sáng phát ra phải đi xuyên qua một khoảng cách xa 

trong khi đèn pha gần chỉ phát ra tia sáng ở mức độ thấp hơn và phát tán tia sáng 

ở gần phía trước đầu xe.    

 

 

 

 

 

 

Hình 6.36: Cấu trúc đèn đầu loại cũ và mới 

  

  Vùng sáng phía trước đèn đầu được phân bố theo quy luật như hình vẽ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.37: Đồ thị cường độ sáng trên mặt đường 

Hiện nay, hình dạng chụp đèn trên các xe đời mới rất đa dạng, mang tính thẩm mỹ và 

được cải tiến nhiều nhằm tăng cường độ sáng, khoảng cách chiếu sáng.  
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Hình 6.38: Các kiểu đèn trên ô tô hiện nay 

 

 

 

Mạch điều khiển đèn đầu và đèn đuôi. 

a.  Sơ đồ công tắc điều khiển đèn loại dương chờ.  

 

Hình 6.39: Sơ đồ công tắc điều khiển đèn đầu loại dương chờ 

Hoạt động: Khi bật công tắc LCS (Light Control Switch) ở vị trí Tail: Dòng điện đi 

từ:  accu  W1  A2  A11  mass, cho dòng từ:  accu  cọc 4’, 3’  cầu chì 

 đèn  mass, đèn đờmi sáng.  
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Khi bật công tắc sang vị trí HEAD thì mạch đèn đờmi vẫn sáng bình thường, 

đồng thời có dòng từ:  accu  W2  A13  A11  mass, rơle đóng 2 tiếp điểm 

3 và 4 lúc đó có dòng từ:  accu  4’, 3’  cầu chì  đèn pha hoặc cốt, nếu 

công tắc đảo pha ở vị trí HU, đèn pha sáng lên. Nếu công tắc đảo pha ở vị trí HL 

đèn cốt sáng lên.  

Khi bật FLASH:  accu  W2  A14  A12  A9  mass, đèn pha sáng lên. Do 

đó đèn flash không phụ thuộc vào vị trí bậc của công tắc LCS.  

Đối với loại âm chờ ở công tắc thì đèn báo pha được nối với tim đèn cốt. Lúc này 

do công suất của bóng đèn rất nhỏ (< 5W) nên tim đèn cốt đóng vai trò dây dẫn 

để đèn báo pha sáng lên trong lúc mở đèn pha.  

Ta có thể dùng rơle 5 chân để thay cho công tắc chuyển đổi pha cốt, nếu vậy thì 

công tắc sẽ bền hơn vì lúc này dòng qua công tắc là rất bé phải qua cuộn dây của 

rơle.  

 

 

Sơ đồ công tắc điều khiển đèn loại âm chờ: 

 

Hình 6.40: Sơ đồ mạch điều khiển đèn kiểu âm chờ 

Trong trường hợp này ta thấy công tắc vẫn làm việc như một công tắc bình 

thường nhưng cách đấu dây hoàn toàn khác, với nguyên lý làm việc như sau: 

Khi bậc công tắc LCS ở vị trí HEAD đèn đờmi sáng, đồng thời có dòng:  accu 

 W2  A13  A11  mass, rơle đóng 2 tiếp điểm 3 và 4 lúc đó có dòng từ:  



BÀI 4 : HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU TRÊN Ô TÔ 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  77 

accu 4, 3  W3  A12. Nếu công tắc chuyển pha ở vị trí HL thì dòng qua cuộn 

dây không về mass được nên dòng điện đi qua tiếp điểm thường đóng 4, 5 (của 

Dimmer Relay)  cầu chì  tim đèn cốt  mass, đèn cốt sáng lên. Nếu công tắc 

đảo pha ở vị trí HU thì dòng qua cuộn W3  A12  mass, hút tiếp điểm 4 tiếp xúc 

với tiếp điểm 3, dòng qua tiếp điểm 4, 3  cầu chì  tim đèn pha  mass, đèn 

pha sáng lên. Lúc này đèn báo pha sáng, do được mắc song song với đèn pha.  

 

Sơ đồ công tắc điều khiển đèn sương mù. 

 

Hình 6.41: Đèn sương mù 

Trong sương mù dày đặc, việc chiều sáng bằng các đèn pha thường bị hạn chế vì nh sng 

sẽ bị phản chiếu trở lại từ cc hạt sương và tạo thành một màng sáng làm lóa mắt người 

lái. Các đèn sương mù khác với các đèn pha thông thường ở sự phân bố ánh sáng trên 

toàn mặt đường và hai bên lề, đảm bảo đủ sáng trong phạm vi từ 15 ÷ 20 mét, cho phép 

xe chạy với tốc độ 20 ÷ 30 km/h trong điều kiện sương mù, tuyết, mưa hay nhiều bụi. 

Đèn sương mù cũng làm tăng thêm tầm nhìn ở những quảng đường gấp khúc. 

+ Đèn sương mù phía trước: 

 Đèn sương mù phía trước hoạt động khi công tắc điều khiển đèn ở vị trí TAIL 

hoặc HEAD. Khi công tắc đèn sương mù phía trước được bật ON thì relay đèn sương 

mù phía trước hoạt động và các đèn sương mù phía trước bật sáng. 

+ Đèn sương mù phía sau: 
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 Đèn sương mù phía sau cũng hoạt động khi công tắc điều khiển đèn ở vị trí TAIL 

hoặc HEAD như đối với đèn sương mù phía trước. Công tắc đèn sương mù phía sau 

loại cần bật lên khi công tắc này dịch thêm một nấc từ vị trí ON của đèn sương mù phía 

trước. 

 

Hình 6.42: Đèn sương mù 

 Sơ đồ công tắc điều khiển đèn sương mù hình  được trang bị chủ yếu trên các xe 

sử dụng ở những nơi có sương mù.  

 

Hình 6.43: Sơ đồ công tắc điều khiển đèn sương mù 

Trong sơ đồ đấu dây thì đèn sương mù được kết nối với hệ thống đèn đờmi và 

hoạt động như sau: 

Khi bật công tắc sang vị trí Tail thì cọc A2 sẽ được nối mass cho dòng từ:  accu 

 rơle đèn Taillight  cuộn rơle đèn sương mù cuộn dây  mass, làm tiếp điểm 
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đóng lại cho dòng đi từ:  accu  rơle đèn sương mù  công tắc đèn sương mù 

và nằm chờ tại đây, khi bật công tắc đèn sương mù thì có dòng qua đèn  mass, 

đèn sương mù sáng lên.  

 

4.2.Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thống tín hiệu. 

Sơ đồ mạch điện đèn báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm. 

 

Hình 6.44: Sơ đồ hệ thống tín hiệu trên xe TOYOTA COROLLA 
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Hình 6.45: Sơ đồ hệ thống tín hiệu trên xe TOYOTA HIACE 

4.3.Kỹ thuật chẩn đoán, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng và tín hiệu. 

Hệ thống chiếu sáng 

Hư hỏng Nguyên nhân Xử lý 

Đèn đầu cả 2 bóng 

không sáng 

- Công tắc đèn đầu hỏng 

- Dây dẫn sút, đứt hoặc đèn 

tiếp xúc mas không tốt 

- Hư relay đèn đầu 

- Kiểm tra công tắc  

- Kiểm tra dây dẫn  

- Kiểm tra cầu chì 

- Kiểm tra relay 
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- Đứt cầu chì mạch đèn đầu 

Đèn đầu có 1 bóng 

không sáng 

- Bóng đèn hỏng 

- Dây dẫn sút, đứt hoặc đuôi 

đèn tiếp xúc mass không tốt  

- Kiểm tra bóng đèn 

- Kiểm tra dây dẫn 

- Kiểm tra đuôi đèn 

Đèn sương mù không 

sáng 

- Công tắc đèn hỏng 

- Dây dẫn sút, đứt hoặc đèn 

tiếp xúc mas không tốt 

- Hư relay đèn 

- Đứt cầu chì mạch đèn 

- Kiểm tra công tắc  

- Kiểm tra dây dẫn  

- Kiểm tra cầu chì 

- Kiểm tra relay 

Đèn trần không sáng - Công tắc đèn hỏng 

- Dây dẫn sút, đứt hoặc đèn 

tiếp xúc mas không tốt 

- Hư relay đèn 

- Đứt cầu chì mạch đèn 

- Kiểm tra công tắc  

- Kiểm tra dây dẫn  

- Kiểm tra cầu chì 

- Kiểm tra relay 

Đèn stop luôn sáng  Công tắc đèn stop hư hoặc 

chạm mass 

Điều chỉnh hoặc thay công 

tắc  

Đèn stop không sáng  - Cầu chì đèn stop đứt  

 

- Công tắc đèn stop hư  

- Dây dẫn sút, đứt hoặc đèn 

tiếp xúc mass không tốt 

- Thay cầu chì, kiểm tra 

ngắn mạch 

- Kiểm tra công tắc  

- Kiểm tra lại dây dẫn 

Hệ thống tín hiệu 

Hư hỏng Nguyên nhân Xử lý 

Đèn báo rẽ chỉ hoạt 

động một bên 

- Công tắc signal hư 

- Dây dẫn sút, đứt hoặc đèn 

tiếp xúc mas không tốt 

- Kiểm tra công tắc  

- Kiểm tra dây dẫn  

Đèn báo rẽ không 

hoạt động  

- Cầu chì đứt  

 

- Bộ chớp hư  

- Công tắc signal hư  

- Công tắc Hazard hư 

- Dây dẫn sút, đứt hoặc đuôi 

- Thay cầu chì và kiểm tra 

ngắn mạch 

- Kiểm tra bộ chớp  

- Kiểm tra công tắc  

- Kiểm tra công tắc Hazard 

- Kiểm tra lại dây dẫn  
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đèn tiếp xúc mass không tốt  

Đèn báo Hazard 

không hoạt động 

- Cầu chì Haz-horn đứt  

 

- Bộ chớp hư hoặc yếu  

- Công tắc Hazard hư 

- Dây dẫn sút, đứt hoặc đuôi 

đèn tiếp xúc mass không tốt 

- Thay cầu chì, kiểm tra 

ngắn mạch 

-  Kiểm tra bộ chớp  

- Kiểm tra công tắc Hazard 

- Kiểm tra lại dây dẫn 

Đèn báo rẽ không 

chớp, luôn sáng mờ 

hoặc tần số chớp thấp  

- Accu yếu  

-  Công suất bóng không đúng 

hoặc quá thấp  

- Kiểm tra accu 

- Thay bóng đúng công suất 

ấn định 

Đèn báo rẽ chớp quá 

nhanh  

- Tổng công suất các bóng 

đèn không phù hợp  

- Tính toán lại công suất 

bóng đèn  

 



BÀI 4 : HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU TRÊN Ô TÔ 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  83 

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: 

KIỂM TRA VÀ THAY THẾ CỤM CÁC CHI TIẾT HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG 

Thời lượng : 3 giờ 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo, lắp và kiểm tra và sửa chữa hệ thống 

chiếu sáng. 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống chiếu sáng. 

- Kiểm tra kết quả đo, kết quả kiểm tra và vận hành thử. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại ắc quy  1 bình/ 8 HS  

2 Đồng hồ VOM 1 máy/ 4 HS  

3 Mô hình hệ thống điện thân xe 1 mô hình/ 4HS  

4 
Kiềm tuốt đây, kiềm cắt, dụng 

cụ tháo lắp 

1 bộ/ 4HS  

5 Bộ dụng cụ Licota 1 bộ/ 4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0.1kg / 4 HS  

2 Dây điện 0.1kg/ 4HS  

3 Cầu chì 4 cái/ 4HS  

4 Băng keo cách điện 1 cuộn/ 8HS  

5 Relay 4 chân thường mở 2 cái/ 4HS  

6 Relay chuyển pha-code 2 cái/ 4HS  

7 Giắc ghim các loại 20 cái/ 4HS  

8 Công tắc điều khiển đèn 1 cái/ 4HS  

9 Bóng đèn pha-code 2 cái/4HS  

10 Bóng đèn kích thước 4 cái/4HS  
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III. Yêu cầu công việc 

 Đọc sơ đồ mô hình hệ thống điện thân xe. Xác định các chi tiết cần kiểm tra. 

 Kiểm tra các chi tiết theo tuần tự chẩn đoán. Kiểm tra điện áp, điện trở các chi tiết 

theo tuần tự chẩn đoán. 

 Thay thế các chi tiết hư hỏng. Kiểm tra điện áp, điện trở các chi tiết thay thế. 

 Lắp mạnh hoạt động. Kiểm tra toàn diện hệ thống. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

STT TRÌNH TỰ KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ HƯ HỎNG 
KHẮC 

PHỤC 

GHI 

CHÚ 
Thay được 

bóng đèn 

Không thay 

được bóng đèn 

Khác 

1 Đèn đầu bên trái      

2 Đèn đầu bên phải      

3 Đèn sương mù trái      

4 Đèn sương mù phải      

5 Đèn đuôi trái      

6 Đèn đuôi phải      

7 Relay đèn đầu      

8 Cầu chì      
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QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

STT TRÌNH TỰ 

THÁO 

HÌNH ẢNH GHI CHÚ 

1 Tháo lưới che két 

nước 

 

Tháo 2 vít. 

Dùng dụng cụ tháo 

kẹp, tháo kẹp ra. 

Nhả khớp 5 vấu hãm 

và tháo lưới che két 

nước. 

 

2 Tháo tấm chắn 

trước 

 

Tháo 10 vít và 2 bu 

lông. 

Dùng dụng cụ tháo 

kẹp, tháo 4 kẹp ra. 

 

3 

 

Hãy dán băng dính 

bảo vệ quanh ba đờ 

xốc. 

Nhả khớp 10 vấu 

hãm và tháo nắp ba 

đờ xốc. 

Đèn sương mù:Ngắt 

2 giắc nối của đèn 

sương mù. 
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4 Tháo cụm đèn pha 

bên trái 

 

Tháo 3 vít và bulông. 

Tháo giắc nối và tháo 

đèn pha. 

 

5 Tháo cụm đèn 

sương mù 

 

Tháo kẹp và các giắc 

nối. 

Tháo 3 bu lông và 

đèn sương mù. 

 

6 Tháo cụm đèn hậu 

 

Tháo 2 vít. 

Nhả khớp 2 vấu và 

tháo đèn. 

Ngắt giắc nối. 

 

 

 

KIỂM TRA CÙM CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN MẠCH ĐÈN CHIẾU SÁNG 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình kiểm tra cùm công tắc của hệ thống chiếu 

sáng. 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống chiếu sáng. 

- Kiểm tra kết quả đo, kết quả kiểm tra và vận hành thử. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 
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STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại ắc quy  1 bình/ 8 HS  

2 Đồng hồ VOM 1 máy/ 4 HS  

3 Mô hình hệ thống điện thân xe 1 mô hình/ 4HS  

4 
Kiềm tuốt đây, kiềm cắt, dụng 

cụ tháo lắp 

1 bộ/ 4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0.1kg / 4 HS  

2 Dây điện 0.1kg/ 4HS  

3 Cầu chì 4 cái/ 4HS  

4 Băng keo cách điện 1 cuộn/ 8HS  

5 Relay 4 chân thường mở 2 cái/ 4HS  

6 Relay chuyển pha-code 2 cái/ 4HS  

7 Giắc ghim các loại 20 cái/ 4HS  

8 Công tắc điều khiển đèn 1 cái/ 4HS  

9 Bóng đèn pha-code 2 cái/4HS  

10 Bóng đèn kích thước 4 cái/4HS  

III. Yêu cầu công việc 

 Đọc sơ đồ mô hình hệ thống điện thân xe. Xác định các chi tiết cần kiểm tra. 

 Kiểm tra các chi tiết theo tuần tự chẩn đoán. Kiểm tra điện áp, điện trở các chi tiết 

theo tuần tự chẩn đoán. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

STT NỐI DỤNG CỤ ĐO 
TÌNH TRẠNG 

CÔNG TẮC 

GIÁ TRỊ TIÊU 

CHUẨN 

THỰC TẾ 

ĐO 

ĐÁNH 

GIÁ 

CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN ĐÈN 

 13 (B1) - 10 (T1) OFF 10 kΩ trở lên   

 12 (RF) - 11 (ED) OFF 10 kΩ trở lên   

 13 (B1) - 10 (T1) TAIL Dưới 1 Ω   

 13 (B1) - 10 (T1) ĐẦU Dưới 1 Ω   

 12 (RF) - 11 (ED) ĐẦU Dưới 1 Ω   

CÔNG TẮC CHẾ ĐỘ ĐÈN PHA 
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QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

Giắc kí tự các chân 

 

         Công tắc điều khiển đèn:  

Nối dụng cụ đo Tình Trạng Công Tắc Điều kiện tiêu chuẩn 

13 (B1) - 10 (T1) OFF 10 kΩ trở lên 

12 (RF) - 11 (ED) OFF 10 kΩ trở lên 

13 (B1) - 10 (T1) TAIL Dưới 1 Ω 

13 (B1) - 10 (T1) ĐẦU Dưới 1 Ω 

12 (RF) - 11 (ED) ĐẦU Dưới 1 Ω 

Công tắc chế độ đèn pha:  

Nối dụng cụ đo Tình Trạng Công Tắc Điều kiện tiêu chuẩn 

11 (ED) - 9 (HU) FLASH Dưới 1 Ω 

11 (ED) - 8 (HL) FLASH Dưới 1 Ω 

11 (ED) - 8 (HL) ĐÈN CỐT Dưới 1 Ω 

 11 (ED) - 9 (HU) FLASH Dưới 1 Ω   

 11 (ED) - 8 (HL) FLASH Dưới 1 Ω   

 11 (ED) - 8 (HL) ĐÈN CỐT Dưới 1 Ω   

 11 (ED) - 9 (HU) CHẾ ĐỘ PHA Dưới 1 Ω   

 11 (ED) - 8 (HL) CHẾ ĐỘ PHA Dưới 1 Ω   

CÔNG TẮC ĐÈN SƯƠNG MÙ 

 4 (LFG) - 3 (BFG) OFF 10 kΩ trở lên   

 4 (LFG) - 3 (BFG) ON Dưới 1 Ω   
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11 (ED) - 9 (HU) CHẾ ĐỘ PHA Dưới 1 Ω 

11 (ED) - 8 (HL) CHẾ ĐỘ PHA Dưới 1 Ω 

Công tắc đèn sương mù:  

 

 

             

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm công tắc chế độ đèn pha. 

KIỂM TRA CÙM CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN MẠCH ĐÈN CHIẾU SÁNG 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình kiểm tra cùm công tắc của hệ thống chiếu 

sáng. 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống chiếu sáng. 

- Kiểm tra kết quả đo, kết quả kiểm tra và vận hành thử. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại ắc quy  1 bình/ 8 HS  

2 Đồng hồ VOM 1 máy/ 4 HS  

3 Mô hình hệ thống điện thân xe 1 mô hình/ 4HS  

4 
Kiềm tuốt đây, kiềm cắt, dụng 

cụ tháo lắp 

1 bộ/ 4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0.1kg / 4 HS  

2 Dây điện 0.1kg/ 4HS  

3 Cầu chì 4 cái/ 4HS  

4 Băng keo cách điện 1 cuộn/ 8HS  

5 Relay 4 chân thường mở 2 cái/ 4HS  

6 Relay chuyển pha-code 2 cái/ 4HS  

7 Giắc ghim các loại 20 cái/ 4HS  

Nối dụng cụ đo Tình Trạng Công Tắc Điều kiện tiêu chuẩn 

4 (LFG) - 3 (BFG) OFF 10 kΩ trở lên 

4 (LFG) - 3 (BFG) ON Dưới 1 Ω 
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8 Công tắc điều khiển đèn 1 cái/ 4HS  

9 Bóng đèn pha-code 2 cái/4HS  

10 Bóng đèn kích thước 4 cái/4HS  

III. Yêu cầu công việc 

 Đọc sơ đồ mô hình hệ thống điện thân xe. Xác định các chi tiết cần kiểm tra. 

 Kiểm tra các chi tiết theo tuần tự chẩn đoán. Kiểm tra điện áp, điện trở các chi tiết 

theo tuần tự chẩn đoán. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

 

STT NỐI DỤNG CỤ ĐO 
TÌNH TRẠNG 

CÔNG TẮC 

GIÁ TRỊ TIÊU 

CHUẨN 

THỰC TẾ 

ĐO 

ĐÁNH 

GIÁ 

CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN ĐÈN 

 13 (B1) - 10 (T1) OFF 10 kΩ trở lên   

 12 (RF) - 11 (ED) OFF 10 kΩ trở lên   

 13 (B1) - 10 (T1) TAIL Dưới 1 Ω   

 13 (B1) - 10 (T1) ĐẦU Dưới 1 Ω   

 12 (RF) - 11 (ED) ĐẦU Dưới 1 Ω   

CÔNG TẮC CHẾ ĐỘ ĐÈN PHA 

 11 (ED) - 9 (HU) FLASH Dưới 1 Ω   

 11 (ED) - 8 (HL) FLASH Dưới 1 Ω   

 11 (ED) - 8 (HL) ĐÈN CỐT Dưới 1 Ω   

 11 (ED) - 9 (HU) CHẾ ĐỘ PHA Dưới 1 Ω   

 11 (ED) - 8 (HL) CHẾ ĐỘ PHA Dưới 1 Ω   

CÔNG TẮC ĐÈN SƯƠNG MÙ 

 4 (LFG) - 3 (BFG) OFF 10 kΩ trở lên   

 4 (LFG) - 3 (BFG) ON Dưới 1 Ω   
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QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

Giắc kí tự các chân 

 

         Công tắc điều khiển đèn:  

Nối dụng cụ đo Tình Trạng Công Tắc Điều kiện tiêu chuẩn 

13 (B1) - 10 (T1) OFF 10 kΩ trở lên 

12 (RF) - 11 (ED) OFF 10 kΩ trở lên 

13 (B1) - 10 (T1) TAIL Dưới 1 Ω 

13 (B1) - 10 (T1) ĐẦU Dưới 1 Ω 

12 (RF) - 11 (ED) ĐẦU Dưới 1 Ω 

Công tắc chế độ đèn pha:  

Nối dụng cụ đo Tình Trạng Công Tắc Điều kiện tiêu chuẩn 

11 (ED) - 9 (HU) FLASH Dưới 1 Ω 

11 (ED) - 8 (HL) FLASH Dưới 1 Ω 

11 (ED) - 8 (HL) ĐÈN CỐT Dưới 1 Ω 

11 (ED) - 9 (HU) CHẾ ĐỘ PHA Dưới 1 Ω 

11 (ED) - 8 (HL) CHẾ ĐỘ PHA Dưới 1 Ω 

Công tắc đèn sương mù:  

 

 

             

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm công tắc chế độ đèn pha. 

Nối dụng cụ đo Tình Trạng Công Tắc Điều kiện tiêu chuẩn 

4 (LFG) - 3 (BFG) OFF 10 kΩ trở lên 

4 (LFG) - 3 (BFG) ON Dưới 1 Ω 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: 

THÁO VÀ THAY THẾ CÙM CÔNG TẮC HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo và thay thế cùm công tắc hệ thống 

chiếu sáng. 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại ắc quy  1 bình/ 8 HS  

2 Đồng hồ VOM 1 máy/ 4 HS  

3 Mô hình hệ thống điện thân xe 1 mô hình/ 4HS  

4 
Kiềm tuốt đây, kiềm cắt, dụng 

cụ tháo lắp 

1 bộ/ 4HS  

5 Bộ dụng cụ Licota 1 bộ/ 4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0.1kg / 4 HS  

2 Dây điện 0.1kg/ 4HS  

3 Cầu chì 4 cái/ 4HS  

4 Băng keo cách điện 1 cuộn/ 8HS  

5 Relay 4 chân thường mở 2 cái/ 4HS  

6 Relay chuyển pha-code 2 cái/ 4HS  

7 Giắc ghim các loại 20 cái/ 4HS  

8 Công tắc điều khiển đèn 1 cái/ 4HS  

9 Bóng đèn pha-code 2 cái/4HS  

10 Bóng đèn kích thước 4 cái/4HS  

III. Yêu cầu công việc 

 Đọc sơ đồ mô hình hệ thống điện thân xe. Xác định các chi tiết cần kiểm tra. 

 Kiểm tra các chi tiết theo tuần tự chẩn đoán.  

 Thay thế các chi tiết hư hỏng.  

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 
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QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

STT TRÌNH  TỰ 

THÁO 

HÌNH ẢNH GHI CHÚ 

1 Ngắt cáp âm ra khỏi ắc quy  

2 Đặt các bánh trước hướng thẳm về phía trước  

3 

 

Tháo cụm mặt 

vô lăng 

 

Hướng các bánh 

trước thẳng bằng 

cách xoay vô lăng. 

Dùng chìa hoa khế 

T30, nới lỏng 2 vít 

cho đến khi rãnh 

dọc theo chu vi của 

vít khớp vào vỏ vít. 

 

 

Kéo mặt vôlăng ra 

khỏi vôlăng và đỡ 

mặt vôlăng bằng 

một tay như trong 

hình vẽ. 

Khi tháo mặt 

vôlăng, không kéo 

dây điện túi khí. 

Dùng tô vít, tháo 

giắc nối túi khí. 

Khi thao tác với 

giắc nối túi khí, 

không được làm 

hỏng dây điện túi 

khí. 

Tháo giắc nối còi 
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và tháo mặt vôlăng. 

 

4 Tháo cụm vô 

lăng 

 

Tháo đai ốc bắt vô 

lăng. 

Đánh các dấu ghi 

nhớ trên vô lăng và 

trục chính. 

Dùng SST, tháo vô 

lăng. 

 

5 Tháo cụm cáp 

xoắ 

 

Tháo các giắc nối 

ra khỏi cáp xoắn. 

Khi thao tác với 

giắc nối túi khí, 

không được làm 

hỏng dây điện túi 

khí. 

Tách 3 khóa cài và 

tháo cáp xoắn 

6 Tháo nắp che 

phía trước trục 

lại 

 

Tháo 3 vít và nắp 

che phía dưới. 
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7 Tháo nắp che 

phía dưới trục 

lái 

 

Tháo 3 vít và nắp 

che phía dưới. 

 

8 Tháo cụm công 

tắc gạt nước 

phun nước rửa 

kính 

 

Ngắt các giắc nối. 

Nhả vấu hãm và 

tháo công tắc gạt 

nước. 

Không ấn vấu hãm 

với lực quá mạnh 

do có thể làm hỏng 

nó. 

 

9 Tháo cụm công 

tắc đèn pha 

 

Ngắt giắc nối. 

 

 

Dùng kềm mỏ 

nhọn tháo 
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Dùng tô vít, tách 

khóa cài và tháo 

công tắc. 

Quấn băng dính lên 

đầu tô vít trước khi 

dùng. 

 

 

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 : 

KIỂM TRA THAY THẾ ĐÈN TÍN HIỆU VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC TRÊN Ô TÔ 

Thời lượng : 3 giờ 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa hệ thống tín 

hiệu. 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống tín hiệu. 

- Kiểm tra kết quả đo, kết quả kiểm tra và vận hành thử. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại acquy  1 bình/ 8 HS  

2 Đồng hồ VOM 1 máy/ 4 HS  

3 Mô hình hệ thống điện thân xe 1 mô hình/ 4HS  

4 
Kiềm tuốt đây, kiềm cắt, dụng 

cụ tháo lắp 

1 bộ/ 4HS  

5 Bộ dụng cụ Licota   

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Dây điện 0,1kg/ 4HS  

3 Cầu chì 4 cái/ 4HS  

4 Băng keo cách điện 1 cuộn/ 8HS  
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5 Relay 4 chân thường mở 2 cái/ 4HS  

6 Cục chớp 3 chân 2 cái/ 4HS  

7 Giắc ghim các loại 20 cái/ 4HS  

8 Công tắc điều khiển đèn 1 cái/ 4HS  

9 Bóng đèn tín hiệu 2 cái/4HS  

III. Yêu cầu công việc 

 Đọc sơ đồ mô hình hệ thống điện thân xe. 

 Xác định cụm hư hỏng. Xác định các chi tiết cần kiểm tra 

 Kiểm tra các chi tiết theo tuần tự chẩn đoán.  

 Thay thế các chi tiết hư hỏng. Kiểm tra toàn diện hệ thống. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

STT TRÌNH TỰ KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ HƯ HỎNG 
KHẮC 

PHỤC 

GHI 

CHÚ 
Thay được 

bóng đèn 

Không thay 

được bóng đèn 

Khác 

1 Đèn soi biển số       

2 Đèn soi bản đồ      

3 Đèn trần      

4 Đèn kích thước      

5 Công tắc báo nguy      

6 Relay đèn       

7 Cầu chì      
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QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

1.Tháo đèn soi biển số trên xe 
Luôn ghi nhớ tháo cọc âm ắc quy ra trước 

STT TRÌNH TỰ 

THÁO 

HÌNH ẢNH GHI CHÚ 

1 Đèn chiếu sáng 

biển số 

 

Dùng tô vít, nhả 

khớp 16 kẹp và tháo 

tấm ốp. 

Quấn băng dính lên 

đầu tô vít trước khi 

dùng. 

 

2 Tháo nẹp bên 

ngoài cửa hậu 

 

Tháo 5 đai ốc. 

Nhả khớp 4 kẹp và 

tháo ốp trang trí. 

3 Cụm đèn soi biển 

số 

 

Tháo 4 vít và đèn soi 

biển số. 

 

2.Tháo đèn soi bản đồ 

STT TRÌNH  TỰ 

THÁO 

HÌNH ẢNH GHI CHÚ 
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1 Tháo kính đèn 

xem bản đồ số  

 

Dùng tô vít, nậy 2 

vấu hãm và tháo 

kính đèn bản đồ. 

Quấn băng dính lên 

đầu tô vít trước khi 

dùng. 

 

2 Tháo cụm đèn 

xem bản đồ 

 

Tháo 2 vít. 

Kéo đèn xem bản đồ 

về phía trước xe và 

tháo đèn xem bản đồ 

như trong hình vẽ. 

Tháo giắc nối đèn. 

 

3.Tháo đèn trần 

STT TRÌNH  TỰ 

THÁO 

HÌNH ẢNH GHI CHÚ 

1 Tháo kính đèn 

trần 

 

Dùng tô vít, tách 4 

khóa cài và tháo 

kính. 

Quấn băng dính lên 

đầu tô vít trước khi 

dùng. 

 

2 Tháo cụm đèn 

trần 

 

Tháo 2 vít và đèn 

trần. 

Tháo giắc nối đèn. 

 

4.Tháo công tắc báo nguy 
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STT TRÌNH  TỰ 

THÁO 

HÌNH ẢNH GHI CHÚ 

1 Ngắt cáp âm ra khỏi ắc quy  

2 Tháo tấm ốp trang 

trí bảng taplo ở giữa 

 

Tháo vít. 

Dùng một tô vít, 

nhả khớp 9 vấu. 

Quấn băng dính 

lên đầu tô vít 

trước khi dùng. 

Ngắt tất cả các 

giắc nối và tháo 

tấm ốp. 

 

3 Tháo núm điều 

khiển bộ sưởi ấm 

 

Tháo 3 núm điều 

khiển. 

 

4 Tháo núm điều 

khiển FRE/REC 

Tháo núm điều 

khiển. 

 

5 Tháo cụm công tắc 

báo tín hiệu nguy 

hiểm 

 

Nhả khớp 2 vấu 

hãm và tháo công 

tắc. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 : 

KIỂM TRA BỘ TẠO NHÁY VÀ CÔNG TẮC TÍN HIỆU BÁO NGUY  

HỆ THỐNG TÍN HIỆU 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình  kiểm tra bộ tạo nháy và công tắc báo nguy  

hệ thống tín hiệu. 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống tín hiệu. 

- Kiểm tra kết quả đo, kết quả kiểm tra và vận hành thử. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại acquy  1 bình/ 8 HS  

2 Đồng hồ VOM 1 máy/ 4 HS  

3 Mô hình hệ thống điện thân xe 1 mô hình/ 4HS  

4 
Kiềm tuốt đây, kiềm cắt, dụng 

cụ tháo lắp 

1 bộ/ 4HS  

5 Bộ dụng cụ Licota 1 bộ/ 4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Dây điện 0,1kg/ 4HS  

3 Cầu chì 4 cái/ 4HS  

4 Băng keo cách điện 1 cuộn/ 8HS  

5 Relay 4 chân thường mở 2 cái/ 4HS  

6 Cục chớp 3 chân 2 cái/ 4HS  

7 Giắc ghim các loại 20 cái/ 4HS  

8 Công tắc điều khiển đèn 1 cái/ 4HS  

9 Bóng đèn tín hiệu 2 cái/4HS  

 

III. Yêu cầu công việc 
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 Đọc sơ đồ mô hình hệ thống điện thân xe. 

 Xác định các chi tiết cần kiểm tra 

 Kiểm tra các chi tiết theo tuần tự chẩn đoán. Kiểm tra điện áp, điện trở các chi tiết 

theo tuần tự chẩn đoán.. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

STT NỐI DỤNG CỤ ĐO 
TÌNH TRẠNG 

CÔNG TẮC 

GIÁ TRỊ TIÊU 

CHUẨN 

THỰC TẾ 

ĐO 

ĐÁNH 

GIÁ 

RELAY BỘ NHÁY ĐÈN XI - NHAN 

1 T13-1 (IG) - Mát 

thân xe 
Khoá điện OFF Dưới 1 V 

  

2 T13-1 (IG) - Mát 

thân xe 
Khoá điện ON 10 đến 14 V 

  

3 T13-4 (+B) - Mát 

thân xe 
Mọi điều kiện 10 đến 14 V 

  

4 T13-7 (GND) - Mát 

thân xe 
Mọi điều kiện Dưới 1 V 

  

CÔNG TẮC CHẾ ĐỘ ĐÈN PHA 

1 
T13-2 (LR) - Mát 

thân xe 

Công tắc cảnh 

báo nguy hiểm 

OFF 

Dưới 1 V 

  

2 
T13-2 (LR) - Mát 

thân xe 

Công tắc cảnh 

báo nguy hiểm 

ON 

10 đến 14 V 

(60 đến 120 lần 

trên một phút) 

  

3 

T13-2 (LR) - Mát 

thân xe 

Khóa điện ON 

và công tắc 

xinhan OFF (rẽ 

phải) 

Dưới 1 V 

  

4 

T13-2 (LR) - Mát 

thân xe 

Khóa điện ON 

và công tắc 

xinhan ON (rẽ 

phải) 

10 đến 14 V 

(60 đến 120 lần 

trên một phút) 

  

5 T13-3 (LL) - Mát Công tắc cảnh Dưới 1 V   
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thân xe báo nguy hiểm 

OFF 

6 
T13-3 (LL) - Mát 

thân xe 

Công tắc cảnh 

báo nguy hiểm 

ON 

10 đến 14 V 

(60 đến 120 lần 

trên một phút) 

  

7 

T13-3 (LL) - Mát 

thân xe 

Khóa điện ON 

và công tắc xi 

nhan OFF (rẽ 

trái) 

Dưới 1 V 

  

8 

T13-3 (LL) - Mát 

thân xe 

Khóa điện ON 

và công tắc xi 

nhan ON (rẽ 

trái) 

10 đến 14 V 

(60 đến 120 lần 

trên một phút) 

  

9 

T13-5 (EL) - Mát 

thân xe 

Khóa điện ON 

và công tắc xi 

nhan OFF (rẽ 

trái) 

10 đến 14 V 

  

10 

T13-5 (EL) - Mát 

thân xe 

Khóa điện ON 

và công tắc xi 

nhan ON (rẽ 

trái) 

Dưới 1 V 

  

11 

T13-6 (ER) - Mát 

thân xe 

Khóa điện ON 

và công tắc 

xinhan OFF (rẽ 

phải) 

10 đến 14 V 

  

12 

T13-6 (ER) - Mát 

thân xe 

Khóa điện ON 

và công tắc 

xinhan ON (rẽ 

phải) 

Dưới 1 V 

  

13 
T13-8 (HAZ) - Mát 

thân xe 

Công tắc cảnh 

báo nguy hiểm 

OFF 

10 đến 14 V 

  



BÀI 4 : HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU TRÊN Ô TÔ 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  104 

 

 

QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

1.Kiểm tra relay bộ nháy đèn xi-nhan 

 

Ngắt giắc nối T13 của rơle. 

Đo điện áp của giắc nối phía dây điện. 

Điện áp tiêu chuẩn: 

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn 

T13-1 (IG) - Mát thân xe Khoá điện OFF Dưới 1 V 

T13-1 (IG) - Mát thân xe Khoá điện ON 10 đến 14 V 

T13-4 (+B) - Mát thân xe Mọi điều kiện 10 đến 14 V 

T13-7 (GND) - Mát thân xe Mọi điều kiện Dưới 1 V 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, có thể có hư hỏng bên phía dây điện. 

Nối lại giắc nối T13 của rơle. 

Đo điện áp của giắc nối. 

Điện áp tiêu chuẩn: 

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn 

T13-2 (LR) - Mát thân xe 
Công tắc cảnh báo 

nguy hiểm OFF 
Dưới 1 V 

14 
T13-8 (HAZ) - Mát 

thân xe 

Công tắc cảnh 

báo nguy hiểm 

ON 

Dưới 1 V 

  

CÔNG TẮC TÍN HIỆU BÁO NGUY HIỂM 

1 2 (E) - 4 (TB) OFF 10 kΩ trở lên   

2 2 (E) - 4 (TB) ON Dưới 1 Ω   
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T13-2 (LR) - Mát thân xe 
Công tắc cảnh báo 

nguy hiểm ON 

10 đến 14 V (60 đến 

120 lần trên một phút) 

T13-2 (LR) - Mát thân xe 

Khóa điện ON và 

công tắc xinhan OFF 

(rẽ phải) 

Dưới 1 V 

T13-2 (LR) - Mát thân xe 

Khóa điện ON và 

công tắc xinhan ON 

(rẽ phải) 

10 đến 14 V (60 đến 

120 lần trên một phút) 

T13-3 (LL) - Mát thân xe 
Công tắc cảnh báo 

nguy hiểm OFF 
Dưới 1 V 

T13-3 (LL) - Mát thân xe 
Công tắc cảnh báo 

nguy hiểm ON 

10 đến 14 V (60 đến 

120 lần trên một phút) 

T13-3 (LL) - Mát thân xe 

Khóa điện ON và 

công tắc xi nhan OFF 

(rẽ trái) 

Dưới 1 V 

T13-3 (LL) - Mát thân xe 

Khóa điện ON và 

công tắc xi nhan ON 

(rẽ trái) 

10 đến 14 V (60 đến 

120 lần trên một phút) 

T13-5 (EL) - Mát thân xe 

Khóa điện ON và 

công tắc xi nhan OFF 

(rẽ trái) 

10 đến 14 V 

T13-5 (EL) - Mát thân xe 

Khóa điện ON và 

công tắc xi nhan ON 

(rẽ trái) 

Dưới 1 V 

T13-6 (ER) - Mát thân xe 

Khóa điện ON và 

công tắc xinhan OFF 

(rẽ phải) 

10 đến 14 V 

T13-6 (ER) - Mát thân xe 

Khóa điện ON và 

công tắc xinhan ON 

(rẽ phải) 

Dưới 1 V 
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T13-8 (HAZ) - Mát thân xe 
Công tắc cảnh báo 

nguy hiểm OFF 
10 đến 14 V 

T13-8 (HAZ) - Mát thân xe 
Công tắc cảnh báo 

nguy hiểm ON 
Dưới 1 V 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, rơle có thể bị hỏng. 

2.Kiểm tra công tắc tín hiệu báo nguy hiểm 

 

a. Đo điện trở của công tắc. 

Điện trở tiêu chuẩn: 

Nối dụng cụ 

đo 
Tình Trạng Công Tắc Điều kiện tiêu chuẩn 

2 (E) - 4 (TB) OFF 10 kΩ trở lên 

2 (E) - 4 (TB) ON Dưới 1 Ω 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm công tắc. 

b. Kiểm tra hoạt động chiếu sang. 

Nối cực dương (+) ắc quy vào cực 8 và đầu đo âm (-) vào cực 9. Sau đó kiểm tra rằng 

bóng đèn sáng lên. 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm công tắc. 

BÀI 5: HỆ THỐNG GẠT MƯA – RỬA KÍNH 

5.1.Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống gạt nước và rửa kính. 

Hệ thống gạt nước và rửa kính bao gồm các bộ phận sau: 

Motor gạt nước:  
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Hình:  Cấu tạo motor gạt nước 

 

Động cơ điện với mạch kích từ bằng nam châm vĩnh cửu được dùng cho các 

motor gạt nước. Motor gạt nước bao gồm một motor và cơ cấu trục vít – bánh vít bánh 

răng để giảm tốc độ của motor. Công tắc dừng tự động được gắn liền với bánh răng để 

gạt nước dừng tại một vị trí cuối khi tắt công tắc gạt nước ở bất kỳ thời điểm nào nhằm 

tránh giới hạn tầm nhìn tài xế. Một motor gạt nước thường sử dụng ba chổi than: Chổi 

tốc độ thấp, chổi tốc độ cao và chổi dùng chung (để nối mass ).  

Công tắc dừng tự động. 

 

 

Hình: Công tắc vị trí dừng tự động ở vị trí dừng 
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Công tắc dừng tự động bao gồm một đĩa đồng có khoét rãnh và ba tiếp điểm. Ở vị 

trí OFF của công tắc gạt nước tiếp điểm giữa được nối với chổi than tốc độ thấp của 

motor gạt qua công tắc. Nhờ vậy, mặc dù ngắt công tắc, motor sẽ tiếp tục quay đến 

điểm dừng nhờ đường dẫn tiếp điểm qua lá đồng. Tại thời điểm này mạch được đóng 

bởi tiếp điểm khác và mô tơ. Mạch kín này sinh ra hiện tượng phanh điện, ngăn không 

cho motor tiếp tục quay do quán tính.  

Đặt tốc độ motor: 

Một sức điện động đảo chiều được sinh ra trong các cuộn ứng khi motor quay có 

tác dụng giới hạn tốc độ quay của motor. 

 

Ở tốc độ thấp : 

Khi dòng điện từ chổi tốc độ thấp qua cuộn ứng một sức điện động đảo chiều lớn 

được sinh ra, làm cho motor quay chậm. 

Ở tốc độ cao: 

Khi dòng điện từ chổi tốc độ cao chạy qua các cuộn ứng, một sức điện động đảo 

chiều nhỏ được sinh ra làm motor quay ở tốc độ cao. 

Relay gạt nước gián đoạn: 

Relay này có tác dụng làm gạt nước hoạt động gián đoạn. Ngày nay, kiểu relay 

gắn trong công tắc gạt nước được sử dụng rộng rãi. 

Một relay nhỏ và một mạch transitor bao gồm các tụ điện và điện trở được kết 

hợp trong relay gạt nước  gián đoạn này. 

Dòng điện chạy qua motor gạt nước được điều khiển bởi relay bên trong này 

tương ứng với tín hiệu từ công tắc gạt nước làm motor gạt nước quay gián đoạn.  

Ở một vài kiểu xe, thời gian gián đoạn có thể điều chỉnh được. 

Công tắc gạt nước ở vị trí LOW/MIST : 
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Hình: Sơ đồ mạch điện khi công tắc gạt nước ở vị trí LOW/MIST 

Khi công tắc ở vị trí LOW hay MIST, dòng điện chạy đến chổi tốc độ thấp của 

mô tơ gạt nước như sơ đồ dưới và gạt nướt hoạt động ở tốc độ thấp. 

Accu +  chân18   tiếp điểm LOW/MIST công tắc gạt nước  chân 7  

motor gạt nước (Lo)  mass.  

Công tắc gạt nước ở vị trí HIGH : 

 Khi công tắc gạt nước ở vị trí HIGH dòng điện tới chổi tốc độ cao tốc của motor 

(HI) như sơ đồ dưới và motor quay ở tốc độ cao. 

Accu +  chân18   tiếp điểm HIGH của công tắc gạt nước  chân 13  

motor gạt nước (HIGH)  mass.  

 

Hình: Sơ đồ mạch điện khi công tắc gạt nước ở vị trí HIGH 

Công tắc gạt nước ở vị trí OFF : 

Nếu tắt công tắc gạt nước trong khi motor gạt nước đang quay, dòng điện sẽ chạy 

đến chổi tốc độ thấp của motor gạt nước như hình vẽ dưới và gạt nước hoạt động ở tốc 

độ thấp. 

Accu +  tiếp điểm B công tắc cam  cực 4  tiếp điểm relay  các tiếp điểm 

OFF công tắc gạt nước  cực 7  motor gạt nước (LOW)  mass. 

Khi gạt nước đến vị trí dừng, tiếp điểm công tắc cam quay từ phía B sang phía A 

và motor dừng lại.  



BÀI 4 : HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU TRÊN Ô TÔ 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  110 

 

Hình: Sơ đồ mạch điện khi công tắc gạt nước ở vị trí OFF 

Công tắc gạt nước tại vị trí INT: (Vị trí gián đoạn) 

a.  Khi công tắc gạt nước dịch đến vị trí INT, Tr1 bật trong một thời gian 

ngắn làm tiếp điểm relay chuyển từ A sang B: Accu +  chân18   cuộn relay Tr1 

chân 16mass. Khi các tiếp điểm relay đóng tại B, dòng điện chạy đến motor (LO) và 

motor bắt đầu quay ở tốc độ thấp: Accu +  chân18   tiếp điểm B relay  các tiếp 

điểm INT của công tắc gạt nước  chân 7  motor gạt nước LO  mass.  

 

Hình: Sơ đồ mạch điện khi công tắc gạt nước ở vị trí INT 

b.   Tr1 nhanh chóng tắt, làm tiếp điểm của relay lại quay ngược từ B về A. Tuy 

nhiên, một khi motor bắt đầu quay tiếp điểm của công tắc cam bật từ vị trí A sang vị trí 

B nên dòng điện tiếp tục chạy qua chổi tốc độ thấp của motor và gạt nước hoạt động ở 
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tốc độ thấp: Accu +  tiếp điểm B công tắc cam  chân số 4  tiếp điểm A relay  

chân 7  motor gạt nước LO  mass. Khi gạt nước đến vị trí dừng tiếp điểm của 

công tắc cam lại gạt từ B về A làm dừng motor. Một thời gian xác định sau khi gạt 

nước dừng Tr1 lại bật trong thời gian ngắn, làm gạt nước lập lại hoạt động gián đoạn 

của nó.  

 

Hình: Sơ đồ mạch điện khi công tắc gạt nước ở vị trí INT. 

Công tắt rửa kính bật ON: 

 

Hình: Sơ đồ mạch điện khi công tắc gạt nước ở vị trí ON. 

Khi công tắt rửa kính bật ON, dòng điện chạy đến motor rửa kính: Accu +  

motor rửa kính  chân số 8  tiếp điểm công tắc rửa kính  chân 16  mass. 

Trong trường hợp gạt nước nối với rửa kính, Tr1 bật trong thời gian xác định khi 

motor rửa kính hoạt động làm gạt nước hoạt động, ở tốc độ thấp một hoặc hai lần. Thời 

gian Tr1 bật là thời gian nạp điện cho tụ trong mạch transitor. Thời gian nạp lại điện 

cho tụ phụ thuộc vào thời gian bật công tắc rửa kính. 



BÀI 4 : HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU TRÊN Ô TÔ 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  112 

MỘT SỐ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN. 

Sơ đồ mạch điện gạt và phun nước TOYOTA CAMRY 

Sơ đồ mạch điện 

 
Hình:  Sơ đồ mạch điện gạt và phun nước TOYOTA CAMRY 

 

Nguyên lý hoạt động :  

Thường thì mặt vít (1) và (2) nối . Khi có dòng điện chạy qua thì vít (1) bỏ (2) 

nối (3). 

* Int: Chân C được nối mass qua công tắc, do đó, có dòng từ (+)   IG   B   

R1   nạp tụ  C1   (2)   Sm   mass. Khi tụ C1 nạp no, có dòng qua R1, R2,R3, 

phân cực thuận V2 .Làm cho V2 dẫn   có dòng điện qua cuộn dây , làm cho vít (1) bỏ 

(2) nối (3) cung cấp dòng từ : (+)    (3)  Ss  S  (+1)   (+1) motor   mass   

  mô tơ quay, lúc này tụ phóng. Khi mô tơ quay đến điểm dừng, Sm nối mass,tụ lại 

nạp, V2 khóa, V3 lại mở, mô tơ ngừng hoạt động . Khi tụ nạp xong, motor lại quay, Sm  

nối dương … cứ tiếp tục như vậy . 

* High : 

Dương (+) từ bình ắccu  IG  cầu chì   B  (+2)  chổi than tốc cao độ 

(HI)  mass mô tơ quay nhanh cần gạt làm việc ở chế độ nhanh . 

* Low : 

Dương (+)  từ ắccu  IG  cầu chì  B  (+1)  chổi than (LO)  motor  

mass   mô tơ quay  cần gạt hoạt động ở chế độ chậm . 

* Mist : 

Dương (+) từ  ắccu  IG  cầu chì  B  (+2)  chổi than (HI)  mô tơ 

quay  cần gạt hoạt động ở chế độ nhanh . 

 * Washer: 
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Dương (+) IG  cầu chì   mô tơ phun nước  W   E    mass    mô tơ 

phun nước hoạt động. 

* Off : 

 Mô tơ vẫn cứ tiếp tục hoạt động khi đến điểm dừng ,Sm bỏ mass nối (+) mô tơ 

ngừng hoạt động . 

5.2.Kỹ thuật chẩn đoán, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống gạt mưa và rửa kính. 

 

Bảng chẩn đoán hệ thống gạt nước mưa 

Hiện tượng Nguyên nhân hư hỏng 

Mô tơ gạt nước không hoạt động: 

 

- Hỏng cầu chì 

- Cuộn dây mô tơ bị hỏng 

- Mô tơ gạt nước không hoạt động (hư 

hỏng) 

- Công tắc gạt nước hư hỏng 

- Ổ bi hỏng, rô to cọ vào cực từ 

- Các cuộn dây dẫn điện bị hỏng 

- Viên bi cuối trục bị trầy xước, hỏng..... 

- Bánh răng nhựa (Bánh vít trục vít) bị 

mòn, gãy 

- Hệ thống truyền động bị hỏng do thiếu 

bôi trơn, hoặc cần bi bị cong tạo ma sát 

lớn. 

* Kiểm tra bằng cách đưa trực tiếp điện 

nguồn vào mô tơ nếu mô tơ quay là mạch 

điện hỏng. Nếu mô tơ không quay là mô 

tơ hỏng. 

 

Mô tơ không hoạt động được ở tốc độ 

thấp (Low) hoặc ở tốc độ cao (HIGH) 

 

- Công tắc gạt nước hư hỏng 

- Mô tơ mòn hoặc gãy chổi than tốc độ 

thấp (Low) hoặc ở tốc độ cao (HIGH) 

- Cuộn dây dẫn không hoạt động 

* Ta có thể đưa nguồn điện trực tiếp vào 

chế độ thấp xem mô tơ có làm việc 

không? để chấn đoàn xem hỏng ở mô tơ 

hay ở mạch điện. 

 

Cần gạt nước hoạt động liên tục không 

ngừng. 

- Rơ le gạt nước INT bị hư hỏng 

- Công tắc gạt nước bị hư 
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 - Đường dây bị chạm, chập 

 

Công tắc gạt nước không làm việc ở chế 

độ(INT) 

 

- Rơ le INT bị hỏng, vít bị cháy, đấu dây 

sai hoặc do lỏng sút. 

- Công tắc hỏng. 

 

Hệ thống gạt nước không tự động dừng. 

 

- Công tắc hỏng 

- Đấu dây sai 

- Cơ cấu tự động dừng bị hỏng 

- Rơ le Intermittent bị hỏng (vít bị cháy) 

trường hợp này ta có thể tạm thời khắc 

phục bằng cách nối hai chân Sm và Ss 

của INT rơ le để thay hệ thống dừng hoạt 

động bình thường. 

 

Vòi phun không làm việc. 

 

- Mô tơ phun nước bị hư hỏng 

- Công tắc phun bị hư hỏng 

- Dây bị lỏng, sút, hết nước trong bình 

 

Khi bật phun nước mà cần gạt không 

hoạt động 

 

- Rơ le bị hỏng, dây bị lỏng, sút 

*  Với hệ thống tự động gạt nước khi ta 

sử dụng công tắc Washer mà hệ thống 

không mà hệ thống không làm việc có 

thể do: 

- Dây lỏng sút 

- Rơ le bị hỏng, khắc phục thay mới 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ : 1 

THÁO, LẮP VÀ NHẬN DẠNG CÁC PHẦN TỬ HỆ THỐNG GẠT NƯỚC VÀ 

RỬA KÍNH 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

Chọn đúng thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo lắp hệ thống gạt nước và rửa 

kính. 

Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao 

Tuân thủ an toàn lao động trong thực hành, rèn luyện kỹ năng tự học và làm việc 

nhóm. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại acquy  1 bình/ 4 HS  

2 Đồng hồ VOM 1 máy/ 4 HS  

3 
Mô hình hệ thống điện thân 

xe 

1 mô hình/ 4HS  

4 
Kiềm tuốt đây, kiềm cắt, dụng 

cụ tháo lắp 

1 bộ/ 4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Dây điện 0,1kg/ 4HS  

3 Cầu chì 4 cái/ 4HS  

4 Băng keo cách điện 1 cuộn/ 8HS  

5 Relay 4 chân thường mở 2 cái/ 4HS  

6 Gạt nước loại âm chờ 1 cái/ 4HS  

7 Gạt nước loại dương chờ 1 cái/ 4HS  

8 Giắc ghim các loại 20 cái/ 4HS  

9 Công tắc điều khiển  1 cái/ 4HS  

10 Mô tơ phun nước 1 cái/4HS  

III. Yêu cầu công việc 

Đọc sơ đồ mô hình hệ thống điện thân xe 

Xác định các chi tiết cần tháo lắp 

Tháo, lắp, hệ thống gạt nước và rửa kính. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 
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Đọc sơ đồ và xác định tên và vị trí các chi tiết trên xe cần tháo 

Tên chi tiết Vị trí trên xe 

  

  

  

QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

THÁO 

1. NGẮT CÁP ÂM RA KHỎI ẮC QUY 

2. THÁO NẮP CHE ĐẦU TAY GẠT NƯỚC PHÍA TRƯỚC 

 Tháo 2 nắp. 

3. THÁO CỤM TAY GẠT VÀ LƯỠI GẠT NƯỚC PHÍA TRƯỚC BÊN TRÁI 

 Tháo đai ốc và tay gạt và lưỡi gạt. 
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4. THÁO CỤM TAY GẠT VÀ LƯỠI GẠT NƯỚC PHÍA TRƯỚC BÊN PHẢI 

 Tháo đai ốc và tay gạt và lưỡi gạt. 

 

5. THÁO GIOĂNG LÀM KÍN GIỮA NẮP CAPÔ VÀ TẤM VÁCH NGĂN 

Gỡ 12 vấu hãm và tháo phớt. 

 

6. THÁO MÁNG THÔNG GIÓ PHÍA TRÊN TẤM VÁCH NGĂN BÊN PHẢI 

Tháo vít. 

Nhả 5 vấu hãm và 4 kẹp và tháo máng thông gió. 

 

7. THÁO MÁNG THÔNG GIÓ PHÍA TRÊN TẤM VÁCH NGĂN BÊN TRÁI 

Tháo vít. 

Nhả 5 vấu hãm và 4 kẹp và tháo máng thông gió. 
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8. THÁO CỤM MÔTƠ GẠT NƯỚC KÍNH CHẮN GIÓ VÀ THANH NỐI 

Ngắt giắc nối. 

Tháo 2 bu lông. 

Di chuyển miếng đệm của gạt nước theo hướng mũi tên như trong hình vẽ để nhả 

miếng đệm gạt nước ra khỏi thân xe và tháo môtơ gạt nước và thanh dẫn động. 

 

9. THÁO CỤM MÔTƠ GẠT NƯỚC KÍNH CHẮN GIÓ 

Dùng tô vít, tách 2 thanh nối của cần dẫn động gạt nước ra khỏi môtơ gạt nước 

như 

trong hình vẽ. 

Dùng chìa hoa khế T30, tháo các bulông 

và môtơ gạt nước. 
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QUY TRÌNH LẮP 

1. LẮP CỤM MÔTƠ GẠT NƯỚC KÍNH CHẮN GIÓ 

Dùng chìa hoa khế T30, lắp môtơ gạt nước bằng 2 bulông. 

Mômen: 7.5 N*m{ 76 kgf*cm , 66 in.*lbf } 

Bôi mỡ MP vào các chi tiết trượt của môtơ gạt nước và 2 thanh đẩy của thanh 

dẫn động gạt nước. 

Lắp thanh dẫn động gạt nước vào môtơ gạt nước bằng 2 bulông. 

2. LẮP CỤM MÔTƠ GẠT NƯỚC KÍNH CHẮN GIÓ VÀ THANH NỐI 

Di chuyển môtơ gạt nước và thanh dẫn động theo hướng mũi tên như trong hình 

vẽ để nhả miếng đệm gạt nước ra khỏi thân xe và lắp môtơ gạt nước và thanh dẫn 

động. 

Lắp 2 bulông. 

Mômen: 5.5 N*m{ 56 kgf*cm , 49 in.*lbf } 

Lắp giắc nối. 

3. LẮP CỤM MÁNG THÔNG GIÓ PHÍA TRÊN VÁCH TÁP LÔ BÊN TRÁI 

Cài khớp 5 vấu hãm và 4 kẹp, và lắp máng thông gió. 

Lắp vít. 
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4. LẮP CỤM MÁNG THÔNG GIÓ PHÍA TRÊN VÁCH TÁP LÔ BÊN PHẢI 

Cài khớp 5 vấu hãm và 4 kẹp, và lắp máng thông gió. 

Lắp vít. 

5. LẮP GIOĂNG LÀM KÍN GIỮA NẮP CAPÔ ĐẾN TẤM VÁCH NGĂN 

Gắn 12 kẹp và lắp phớt. 

6. LẮP CỤM TAY GẠT VÀ LƯỠI GẠT NƯỚC TRƯỚC PHẢI 

 

Dừng môtơ gạt nước ở ở vị trí ngừng tự động. 

Lau rãnh khía của tay gạt nước với dũa tròn hay tương được. 

Lau rãnh khía của chốt quay tay gạt nước với dũa tròn hay tương đương 

Lắp tay gạt và lưỡi gạt sao cho lưỡi gạt và tay gạt ở vị trí như trong hình vẽ. 
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Mômen: 19.6 N*m{ 200 kgf*cm , 14 ft.*lbf } 

Lau rãnh khía của tay gạt nước với dũa tròn hay tương được. 

Lau rãnh khía của chốt quay tay gạt nước với dũa tròn hay tương đương. 

8. NỐI CÁP VÀO CỰC ÂM ẮC QUY 

9. TIẾN HÀNH THIẾT LẬP BAN ĐẦU 

Tiến hành thiết lập ban đầu (Xem trang Tham khảo HƯỚNG DẪN > HƯỚNG 

DẪN SỬA CHỮA > THIẾT LẬP TRẠNG THÁI BAN ĐẦU(200601 - )). 

BÀI THỰC HÀNH SỐ : 2 

CHUẨN ĐOÁN VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG GẠT NƯỚC VÀ RỬA KÍNH 

KHÔNG HOẠT ĐỘNG 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

Thực hiện kiểm tra chẩn đoán hư hỏng của hệ thống gạt nước – rửa kính. 

Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao 

Kiểm tra tình trạng vận hành của một hệ thống 

Tuân thủ an toàn lao động trong thực hành, rèn luyện kỹ năng tự học và làm việc 

nhóm. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại acquy  1 bình/ 4 HS  

2 Đồng hồ VOM 1 máy/ 4 HS  

3 
Mô hình hệ thống điện thân 

xe 

1 mô hình/ 4HS  

4 
Kiềm tuốt đây, kiềm cắt, dụng 

cụ tháo lắp 

1 bộ/ 4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Dây điện 0,1kg/ 4HS  

3 Cầu chì 4 cái/ 4HS  

4 Băng keo cách điện 1 cuộn/ 8HS  

5 Relay 4 chân thường mở 2 cái/ 4HS  

6 Gạt nước loại âm chờ 1 cái/ 4HS  

7 Gạt nước loại dương chờ 1 cái/ 4HS  

8 Giắc ghim các loại 20 cái/ 4HS  
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9 Công tắc điều khiển  1 cái/ 4HS  

10 Mô tơ phun nước 1 cái/4HS  

III. Yêu cầu công việc 

Đọc sơ đồ mô hình hệ thống điện thân xe 

Xác định cụm hư hỏng. Xác định các chi tiết cần kiểm tra 

Kiểm tra các chi tiết theo tuần tự chẩn đoán. Kiểm tra điện áp, điện trở các chi 

tiết theo tuần tự chẩn đoán. 

Thay thế các chi tiết hư hỏng. Kiểm tra điện áp, điện trở các chi tiết thay thế. 

Lắp mạnh hoạt động. Kiểm tra toàn diện hệ thống. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

 

Đọc sơ đồ và xác định tên và vị trí các chi tiết trên xe cần kiểm tra 

Số thứ tự Tên chi tiết Vị trí trên xe cần kiểm tra 

1 

 

 

 

 

2 
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3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

KIỂM TRA CÔNG TẮC GẠT NƯỚC VÀ RỬA KÍNH 

 

 
 

Đo điện trở của công tắc. 

Điện trở tiêu chuẩn: 

Công tắc gạt nước kính chắn gió:  

Nối dụng cụ đo 
Tình Trạng Công 

Tắc 

Điều kiện tiêu 

chuẩn 

Kết quả đo thực tế 

B-3 (+1) - B-2 (+B) MIST Dưới 1 Ω  

B-3 (+1) - B-1 (+S) OFF Dưới 1 Ω  

B-3 (+1) - B-1 (+S) INT Dưới 1 Ω  

B-3 (+1) - B-2 (+B) LO Dưới 1 Ω  

B-4 (+2) - B-2 (+B) HI Dưới 1 Ω  

 

Công tắc rửa kính chắn gió:  

Nối dụng cụ đo 

Tình 

Trạng 

Công Tắc 

Điều kiện tiêu chuẩn 

Kết quả đo thực tế 

A-3 (WF) - A-2 

(EW) 
OFF 10 kΩ trở lên 

 

A-3 (WF) - A-2 

(EW) 
ON Dưới 1 Ω 

 

 

Công tắc gạt nước và rửa kính hậu:  

Nối dụng cụ đo 
Tình Trạng 

Công Tắc 
Điều kiện tiêu chuẩn 

Kết quả đo thực tế 
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A-2 (EW) - B-5 

(WR) 

WASH (vị trí 

công tắc gạt 

nước sau tắt 

OFF) 

Dưới 1 Ω 

 

A-2 (EW) - B-5 

(WR) 

A-7 (+1R) - B-5 

(WR) 

A-2 (EW) - A-7 

(+1R) 

OFF 10 kΩ trở lên 

 

A-2 (EW) - A-7 

(+1R) 
ON Dưới 1 Ω 

 

A-2 (EW) - B-5 

(WR) 

A-7 (+1R) - B-5 

(WR) 

A-2 (EW) - A-7 

(+1R) 

WASH (vị trí 

công tắc gạt 

nước sau ON) 

Dưới 1 Ω 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm công tắc. 

Kiểm tra hoạt động ngắt quãng. 

Nối đầu đo dương (+) của vôn kế vào cực B-3 (+1) và đầu đo âm (-) của vôn kế 

vào cực A-2 (EW). 

Nối cực dương (+) ắc quy vào cực B-2 (+B) và cực âm (-) ắc quy vào cực A-2 

(EW) và B-1 (+S). 

Bật công tắc gạt nước đến vị trí INT. 

Nối cáp âm (+) ắc quy vào cực B-1 (+S) trong 5 giây. 

Nối cáp âm (-) ắc quy vào cực B-1 (+S). Vận hành rơle gạt nước ngắt quãng và 

kiểm tra điện áp giữa cực B-3 (+1) và A-2 (EW). 

OK: 

Hãy tham khảo hình vẽ dưới đây. 
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Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, hãy thay công tắc. 

Kiểm tra hoạt động rửa kính chắn gió. 

Tắt công tắc gạt nước OFF. 

Nối cực dương (+) ắc quy vào cực B-2 (+B) và cực âm (-) ắc quy vào cực B-1 

(+S) và A-2 (EW). 

Nối đầu đo dương (+) của vôn kế vào cực B-3 (+1) và đầu đo âm (-) của vôn kế 

vào cực A-2 (EW). 

Bật công tắc rửa kính ON và OFF, và kiểm tra điện áp giữa cực B-3 (+1) và A-2 

(EW). 

OK: 

Hãy tham khảo hình vẽ dưới đây. 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm công tắc. 

KIỂM TRA CỤM MÔTƠ RỬA KÍNH CHẮN GIÓ 

 

Kiểm tra hoạt động LO. 

Nối cực dương (+) ắc quy vào cực 1 (+) và cực âm (+1) ắc quy vào cực 5 (E), và 

kiểm tra rằng môtơ hoạt động ở chế độ tốc độ thấp (LO). 

OK: 

Môtơ hoạt động ở tốc độ thấp (LO). 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, hãy thay môtơ. 

Kiểm tra hoạt động HI. 
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Nối cực dương (+) ắc quy vào cực 4 (+2) và cực âm ắc quy vào cực 5 (E), và 

kiểm tra rằng môtơ hoạt động ở chế độ tốc độ cao (HI). 

OK: 

Môtơ hoạt động ở tốc độ cao (HI). 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, hãy thay môtơ. 

Kiểm tra hoạt động dừng tự động. 

Nối cực dương (+) ắc quy vào cực 1 (+1) và cực âm (-) ắc quy vào cực 5 (E). Với 

môtơ đang quay ở tốc độ thấp (LO), tháo cực ra khỏi cực 1 (+1) để dừng hoạt động của 

môtơ gạt nước ở bất kỳ vị trí nào ngoài vị trí dừng tự động. 

Dùng SST, nối các cực 3 (S) và 1 (+1) Sau đó nối cực dương (+) ắc quy vào cực 

2 (B) để khởi động lại hoạt động của môtơ với tốc độ thấp (LO). 

SST 

09843-18040  

 
 

Kiểm tra rằng môtơ tự động ngừng ở vị trí ngừng tự động. 

OK: 

Hãy tham khảo hình vẽ. 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, hãy thay môtơ. 

KIỂM TRA MÔTƠ RỬA KÍNH CHẮN GIÓ VÀ CỤM BƠM 
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GỢI Ý: 

Việc kiểm tra này phải được thực hiện với môtơ phun nước kính chắn gió và bơm 

đã được lắp vào bình nước rửa kính. 

Đổ nước rửa kính vào bình nước rửa kính. 

Nối cực dương (+) ắc quy vào cực 1 của môtơ gạt nước và bơm, và cực âm (-) ắc 

quy vào cực 2. 

Kiểm tra rằng nước rửa kính phun ra từ vòi phun nước. 

OK: 

Nước rửa kính phun ra từ bình rửa kính. 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm môtơ phun nước và cụm bơm. 

KIỂM TRA MÔTƠ VÀ CỤM BƠM RỬA KÍNH HẬU 

 

 
 

Việc kiểm tra này phải được thực hiện với môtơ phun nước kính chắn gió và bơm 

đã được lắp vào bình nước rửa kính. 

Đổ nước rửa kính vào bình nước rửa kính. 

Nối cực dương (+) ắc quy vào cực 1 của môtơ gạt nước và bơm, và cực âm (-) ắc 

quy vào cực 2. 

Kiểm tra rằng nước rửa kính phun ra từ vòi phun nước. 

OK: 

Nước rửa kính phun ra từ bình rửa kính. 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm môtơ phun nước và cụm bơm. 

KIỂM TRA CỤM MÔTƠ GẠT NƯỚC SAU 
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Kiểm tra hoạt động của gạt nước. 

Nối cực dương (+) ắc quy vào cực 1 (B) và cực âm (-) ắc quy vào cực 2 (+1), và 

kiểm tra rằng môtơ hoạt động. 

OK: 

Môtơ hoạt động. 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm môtơ. 

Kiểm tra hoạt động dừng tự động. 

Nối cực dương (+) ắc quy vào cực 1 (B) và cực âm (-) ắc quy vào cực 2 (+1). Khi 

môtơ đang quay, hãy ngắt dây ra khỏi cực 1 (+) để dừng hoạt động của môtơ gạt nước 

ở vị trí dừng tự động. 

 
 

Kiểm tra rằng môtơ tự động ngừng ở vị trí ngừng tự động. 

OK: 

Hãy tham khảo hình vẽ. 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm môtơ. 
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BÀI 6 : HỆ THỐNG KHÓA CỬA  và NÂNG HẠ CỬA KÍNH 

6.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống khóa cửa bằng tay và nâng hạ kính. 

CẤU TẠO CỦA HỆ THỐNG KHÓA CỬA 

 

Hình 3.15: Các chi tiết trên hệ thống khoá cửa. 

Hệ thống khóa cửa bao gồm các chi tiết sau đây: 

Công tắc điều khiển khóa cửa :     

 

Hình 4.1: Công tắc điều khiển khóa cửa. 

Công tắc điều khiển khóa cửa cho phép khóa và mở tất cả các cửa đồng thời chỉ 

một lần ấn. Nhìn chung, công tắc điều khiển khóa cửa được gắn ở tấm ốp trong ở cửa 

phía người lái, nhưng ở một số kiểu xe, thị trường, nó cũng được gắn ở tấm ốp trong ở 

cửa phía hành khách. 

Motor khóa cửa: 
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Hình: Motor khóa cửa. 

Motor khóa cửa là cơ cấu chấp hành để khóa cửa. Motor khóa cửa hoạt động, 

chuyển động quay được truyền qua bánh răng chủ động, bánh răng lồng không, trục vít 

đến bánh răng khóa, làm cửa khóa hay mở. Sau khi khóa hay mở cửa xong, bánh răng 

khóa được lò xo hồi vị đưa về vị trí trung gian. Việc này ngăn không cho motor hoạt 

động khi sử dụng núm khóa cửa và cải thiện cảm giác điều khiển. 

Đổi chiều dòng điện đến motor làm đổi chiều quay của motor. Nó làm motor 

khóa hay mở cửa.   

Công tắc điều khiển chìa: 

Công tắc điều khiển chìa được gắn bên trong cụm khóa cửa. 

Nó gửi tín hiệu khóa đến relay điều khiển khóa cửa, khi ổ khóa được điều 

khiển từ bên ngoài.  

Công tắc vị trí khóa cửa: 

 

Hình 3.18: Công tắc vị trí khóa cửa 

Công tắc vị trí khóa cửa được gắn bên trong vị trí khóa cửa. 
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Công tắc này phát hiện trạng thái khóa cửa. Công tắc vị trí bao gồm một 

tấm tiếp điểm và đế công tắc. Khi bánh răng khóa ở phía mở, công tắc bật.    

Công tắc báo không cắm chìa khoá vào công tắc máy: 

 

                         Hình : Công tắc báo không cắm chìa. 

Công tắc này gắn ở giá đỡ trên trục lái chính. Nó phát hiện chìa đã được cắm vào 

ổ khóa điện hay chưa. Nó bật khi chìa đang cắm và tắt khi rút chìa. 

Công tắc cửa: 

Chức năng: Chống quên chìa, an toàn và điều khiển cửa sổ điện sau khi tắt khóa). 

Công tắc này phát hiện cửa mở hay không. Nó bật khi cửa mở và tắt khi cửa 

đóng. 

Công tắc điều khiển khóa cửa : 

Relay điểu khiển khóa cửa bao gồm hai relay và một IC. Hai relay này điều khiển 

dòng điện đến các motor khóa cửa. IC điều khiển hai relay này theo tín hiệu từ các 

công tắc khác nhau. 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÓA CỬA 

Ở đây chúng ta mô tả hoạt động khóa và mở khóa của của các khóa cửa và từng 

chức năng của hệ thống khóa cửa. Cấu tạo của giắc nối relay điều khiển khóa cửa và 

cách đánh số chân có thể khác nhau tùy theo loại xe. 

Hoạt động khóa của khóa cửa: 

Khi cửa bị khóa do tín hiệu từ các công tắc khác nhau, Tr1 bên trong relay điều 

khiển khóa cửa được IC bật. Khi Tr1 bật, dòng điện qua cuộn dây relay số 1 làm bật 

relay số 1. Khi relay số 1 bật, dòng điện chạy qua motor khóa cửa như chỉ ra ở sơ đồ 

mạch điện dưới, khóa tất cả các cửa. 
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Hình: Sơ đồ hoạt động khóa của khóa cửa 

Hoạt động mở khóa cửa: 

Khi các khóa được mở, Tr2 được bật bởi IC, khi Tr2 bật, relay số 2 bật và dòng 

điện chạy qua các mô tơ khóa cửa làm mở tất cả các khóa cửa.  

 

Hình : Sơ đồ hoạt động mở của khóa cửa. 

Khóa cửa bằng công tắc điều khiển khóa cửa: 

Khi công tắc điều khiển dịch đến Lock, chân 10 của relay điều khiển khoá cửa 

được nối mass qua công tắc điều khiển khoá cửa làm Tr1 bật trong khoảng 0,2 giây. 

Nó làm cho tất cả các cửa bị khoá. 

Mở khoá  bằng bằng công tắc điều khiển khoá cửa: 

Khi công tắc điều khiển khoá cửa dịch đến phía Unlock, chân 11 của relay điều 

khiển khoá cửa được nối mass qua công tắc điều khiển khoá cửa, bật Tr2 trong khoảng 

0,2 giây, nó làm cho tất cả các khoá cửa mở. 

Chức năng khoá cửa bằng chìa: 

Khi chìa khoá cửa quay sang phía Lock, chân 12 của relay điều khiển khoá cửa 

được nối mass qua công tắc điều khiển chìa, làm bật Tr1 trong 0,2 giây. Nó làm tất cả 

các cửa khoá. 
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Chức năng khoá cửa bằng chìa: 

Phụ thuộc vào thị trường, cửa phía người lái có thể bao gồm chức năng mở khoá 

2 bước. Khi chìa cửa xoay sang vị trí Unlock, chân 11 của relay điều khiển được nối 

mass qua công tắc điều khiển chìa làm Tr2 bật trong khoảng 2 giây. Nó làm tất cả các 

cửa mở khoá. 

Chức năng mở khoá 2 bước (phía cửa người lái):  

Chức năng này không có ở một vài thị trường. Khi chìa cắm ở cửa phía người lái 

xoay sang phía Unlock một lần, nó chỉ mở khoá cho người lái. Lúc này chân 9 của 

relay điều khiển khoá cửa được nối mass một lần qua công tắc điều khiển chìa, nhưng 

Tr2 không bật. 

Khi chìa xoay sang phía Unlock hai lần liên tiếp trong khoảng 3 giây, chân 9 

được nối mass hai lần, nên Tr2 bật trong khoảng 0,2 giây. Nó làm cho tất cả các khoá 

cửa đều mở. 

Chức năng chống quên chìa: 

Chức năng này không có ở phía hành khách đối với một vài thị trường. 

a. Khi chìa được cắm vào ổ khoá điện và cần khoá cửa bị ấn trong khi cửa mở, tất 

cả các cửa không khoá. Nghĩa là nếu chân 6 của relay điều khiển khoá cửa được mở 

bởi công tắc vị trí khoá cửa trong khi chân 7 được nối mass qua công tắc báo không 

cắm chìa và hai chân được nối mass qua công tắc cửa, Tr2 bật trong khoảng 0,2 giây. 

Nó làm cho các cửa không khoá. 

b. Khi công tắc điều khiển khoá cửa dịch sang phía Lock với chià cắm trong ổ 

khoá điện và cửa mở, tất cả các khoá cửa khoá tạm thời sau đó mở. 

Nghĩa là, nếu chân 10 của rơ le điều khiển khoá cửa được nối mass qua công tắc 

điều khiển khoá cửa trong khi chân 7 và chân 2 được nối mass, Tr1 bật trong khoảng 

0,2 giây. Sau đó Tr2 bật khoảng 0,2 giây. Nó làm tất cả các khoá cửa khoá rồi lại mở. 

c.Nếu cửa đóng với chìa cắm trong ổ khoá điện và ấn khoá cửa (khoá), có nghĩa 

nếu ấn cần khoá cửa ấn trong khoảng 0,2 giây hay lâu hơn trong khi các cửa không 

khoá nhờ hoạt động ở mục (a), sau đó đóng, các cửa được mở khoá sau 0,8 giây. Nếu 

lần đầu các cửa không mở khoá, chúng sẽ được mở khoá lại sau 0,8 giây nữa. 

Chức năng an toàn: 

        Chức năng này không có ở một vài thị trường. 

a.Nếu các cửa được khoá bởi một trong các hoạt động sau, các cửa sẽ không mở 

khoá ngay cả khi công tắc điều khiển khoá cửa di chuyển về phía Unlock. 

Cửa được khoá bằng chìa khi khoá điện ở vị trí khác với vị trí ON (bình thường 

khi chìa bị rút khỏi ổ khoá điện), và khi các cửa phía lái xe và hành khách được đóng. 

Cửa phía người lái (hay cửa phìa hành khách) được khoá bằng phương pháp 

không dùng chìa (điều khiển từ xa) khi khoá điện ở vị trí khác vị trí ON, các cần khoá 

ở cửa người lái và cửa hành khách bị ấn và cửa phía hành khách (hay người lái) đóng. 
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b. Chức năng an ninh mất tác dụng khi một trong các hoạt động sau được thực 

hiện. 

Khoá điện xoay đến vị trí ON. 

Công tắc điều khiển chìa ở cửa người lái được xoay một lần đến vị trí Unlock. 

Công tắc điều khiển khoá đến phía Unlock với cần khoá trên cửa hành khách và 

người lái được kéo lên. 

Chức năng điều khiển cửa kính điện khi đã tắt khoá điện: 

Chức năng này không có ở ở một vài thị trường. 

Thông thường cửa sổ điện chỉ hoạt động khi khoá điện ở vị trí ON. 

Tuy nhiên, với chức năng này, trước khi bất kỳ cửa nào được mở, cửa sổ điện có 

thể hoạt động trong vòng 60 giây ngay cả khi đã tắt khoá điện. 

Chú ý: Tr4 và Tr3 bật khi khoá điện bật và điện áp ra 12V đến relay cửa sổ điện 

từ chân 15.  

Mô tơ nâng hạ kính. 

 

 
Mơ tơ nâng hạ kính gồm 3 bộ phận: mô tơ, bộ truyền bánh răng và cảm biến. Mô 

tơ thay đổi chiều quay nhờ công tắc. Bộ truyền bánh răng truyền chuyển động quay 

của mô tơ tới bộ nâng hạ kính cửa sổ. Cảm biến gồm công tắc hạn chế và cảm biến tốc 

độ để điều khiển chống kẹt cửa sổ. 

Hệ thống điều khiển. 

Gồm có một công tắc điều khiển nâng hạ kính, bố trí tại cửa bên trái người lái xe 

và mổi cửa hành khách một công tắc. 

Công tắc chính (Main switch) 

Công tắc nâng hạ cửa tài xế (Driver’s switch ). 

Công tắc nâng hạ cửa trước nơi hành khách (Front passenger’s switch). 

Công tắc phía sau bên trái (Left rear switch). 
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Công tắc phía sau bên phải (Right rear swich). 

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NÂNG HẠ CỬA KÍNH. 



BÀI 6 : HỆ THỐNG KHÓA CỬA  và NÂNG HẠ CỬA KÍNH 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  137 

 

Khi bật công tắc máy, dòng qua Power window relay, cung cấp nguồn cho cụm 

công tắc điều khiển nơi người lái (Power window master switch). 

Nếu công tắc chính (Main switch) ở vị trí OFF thì người lái sẽ chủ động điều 

khiển tất cả các cửa. 

Cửa số M1: 

Bật công tắc sang vị trí down: lúc này (1) sẽ nối (2), motor sẽ quay kính hạ 

xuống. 

Bật sang vị trí UP (1’) nối (3’) và (1) nối (3) dòng qua motor ngược ban đầu nên 

kính được nâng lên. 

Tương tự, người lái có thể điều khiển nâng, hạ kính cho tất cả các cửa còn lại 

(công tắc S2 ,S3 và S4 ). 
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Khi công tắc chính được mở, người ngồi trong xe được phép sử dụng khoảng 

thông thoáng theo ý riêng (trường hợp xe không mở hệ thống điều hòa, đường không ô 

nhiễm, không ồn...). 

Khi điều khiển quá giới hạn UP hoặc DOWN, vít lưỡng kim trong từng motor sẽ 

mở ra và việc điều khiển không hợp lý này được vô hiệu. 

6.2  Những hư hỏng thường gặp ở hệ thống khóa cửa và nâng hạ kính. 

1 Khóa cửa không hoạt động, nâng kính 

không hoạt động. 

Rơ le nâng hạ kính hư hỏng 

Mô tơ nâng hạ cửa kính hư hỏng 

Cầu chì hư 

Công tắc điiều khiển nâng hạ kính hư 

hỏng 

Chìa khóa hết pin 

Chìa khóa hư hỏng 

Mô tơ khóa cửa hư hỏng 

 

2. Khóa cửa hoạt động bình thường, nâng 

kính không hoạt động. 

 

Mô tơ nâng hạ kính hư hỏng 

Công tắc chính nâng hạ cửa kính hư hỏng 

Công tắc con tại các cửa sổ hư hỏng 

Các giắc cắm tiếp mát không tốt hoặc 

thiếu mát 

 

3 Khóa cửa không hoạt động, hệ thống 

nâng kính hoạt động bình thường. 

 

Công tắc điều khiển khóa cửa hư hỏng 

Chìa khóa hư 

Chìa khóa hết pin 

Cầu chì hư hỏng 

Ic khóa cửa hư hỏng 

 

4. Duy nhất một kính không hoạt động. 

 

Mô tơ nâng hạ kính hư hỏng 

Công tắc con điều khiển nâng hạ hư hỏng 

Công tắc chính hư hỏng 

Thiếu dương 

Thiếu mát 

 

 

BÀI THỰC HÀNH SỐ : 1 

THÁO, LẮP  VÀ NHẬN DẠNG CÁC PHẦN TỬ HỆ THỐNG NÂNG HẠ KÍNH  
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I. Mục tiêu bài thực hành 

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

Chọn đúng thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo và lắp hệ thống nâng hạ cửa 

kính. 

Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao 

Tuân thủ an toàn lao động trong thực hành, rèn luyện kỹ năng tự học và làm việc 

nhóm. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại acquy  1 bình/ 8 HS  

2 Đồng hồ VOM 1 máy/ 4 HS  

3 Mô hình hệ thống điện thân xe 1 mô hình/ 4HS  

4 
Kiềm tuốt đây, kiềm cắt, dụng cụ 

tháo lắp 

1 bộ/ 4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Dây điện 0,1kg/ 4HS  

3 Cầu trì 4 cái/ 4HS  

4 Băng keo cách điện 1 cuộn/ 8HS  

5 Relay 4 chân thường mở 2 cái/ 4HS  

6 Giắc ghim các loại 20 cái/ 4HS  

7 
Công tắc điều khiển nâng hạ 

kính. 

1 bộ/ 4HS  

8 Mô tơ nâng hạ kính. 2 cái/4HS  

III. Yêu cầu công việc 

Đọc sơ đồ mô hình hệ thống điện thân xe.  

Xác định các chi tiết cần tháo. 

Tháo, lắp hệ thống nâng hạ cửa kính.  

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 
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Đọc sơ đồ và xác định tên và vị trí các chi tiết trên xe cần tháo 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

THÁO 

1. NGẮT CÁP ÂM RA KHỎI ẮC QUY 

2. THÁO TAY NÂNG CỦA BỘ NÂNG HẠ KÍNH CỬA TRƯỚC (w/o Cửa sổ điện) 

Hãy lồng dụng cụ tháo kẹp giữa tấm và ốp. 

Giữ nguyên vị trí như trước đó và quay tay nắm cùng chiều kim đồng hồ để tháo 

nó. 

 

3. THÁO TẤM ỐP GIÁ BẮT KHUNG DƯỚI CỬA TRƯỚC TRÁI 

Dùng tô vít, nhả khớp 3 kẹp và tháo miếng ốp. 

 

4. THÁO TẤM ĐỠ BÊN TRÊN TỰA TAY TRƯỚC TRÁI 

Tháo vít. 

Dùng một tô vít, nhả khớp 2 kẹp và 8 vấu. Tháo tấm đế tựa tay cùng với công tắc 

chính điều khiển cửa sổ theo hướng như trên hình vẽ. 

w/ Cửa sổ điện: 

Ngắt giắc của công tắc. 

w/ Cửa sổ điện (phía người lái): 

Tháo 3 vít và công tắc chính điều khiển cửa sổ ra khỏi tấm đế tựa tay. 

như trên hình vẽ. 
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 w/ Cửa sổ điện: 

Ngắt giắc của công tắc. 

w/ Cửa sổ điện (phía người lái): 

Tháo 3 vít và công tắc chính điều khiển cửa sổ ra khỏi tấm đế tựa tay. 

w/ Cửa sổ điện (phía hành khách trước): 

 

Dùng tô vít, tách 2 vấu hãm và tháo công tắc điều khiển cửa sổ điện ra khỏi tấm 

ốp đế tựa tay. 

5. THÁO TẤM ỐP TRANG TRÍ CỬA TRƯỚC TRÁI 

Tháo vít. 

Dùng tô vít, nhả khớp 9 kẹp và tháo tấm ốp. 
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Dùng tô vít, nhả khớp 7 vấu hãm và tháo gioăng làm kín bên trong. 

6. THÁO TAY NẮM BÊN TRONG CỬA TRƯỚC TRÁI 

Dùng một tô vít, nhả khớp vấu hãm. 

Dịch chuyển tay nắm bên trong theo hướng được chỉ ra bởi mũi tên trong hình 

vẽ. Khi đó vấu sẽ nhả và cho phép tháo tay nắm bên trong. 

Ngắt 2 cáp ra khỏi tay nắm bên trong. 

 

 

7. THÁO NẮP CHE LỖ SỬA CỬA TRƯỚC TRÁI 

Tháo 2 vít và giá bắt. 

Dùng dụng cụ tháo kẹp, tháo 2 vòng đệm. 

Tháo nắp lỗ sửa chữa. 
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8. THÁO CỤM LOA TRƯỚC SỐ 1 

9. THÁO CỤM LOA TRƯỚC SỐ 2 (w/ Loa phía trước số 2) 

10. THÁO CỤM GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI BÊN TRÁI 

w/ Hệ thống điều khiển gương điện: Ngắt giắc nối A của gương. 

Tháo 3 đai ốc. 

Hãy ấn vào vấu và tháo gương chiếu hậu bên ngoài. 

 

11. THÁO GIOĂNG KÍNH BÊN NGOÀI CỬA TRƯỚC BÊN TRÁI 

Hãy dán băng dính bảo vệ phía dưới gioăng. 

Dùng dụng cụ tháo nẹp, nhả khớp các vấu để tháo gioăng như trên hình vẽ. 

12. THÁO KÍNH CỬA TRƯỚC BÊN TRÁI 

cho Phía người lái: Lắp tạm cụm công tắc chính điều khiển cửa sổ. 

cho Phía hành khách trước: Lắp tạm công tắc điều khiển cửa sổ. 

w/o Cửa sổ điện: Lắp tạm tay nắm điều khiển cửa sổ. 

Dịch chuyển kính cửa cho đến khi nhìn thấy 2 bu lông trong các lỗ sửa chữa. 

Tháo 2 bu lông. 
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Tháo kính cửa theo hướng các mũi tên trong hình vẽ. 

 

cho Phía người lái: Tháo công tắc chính điều khiển cửa sổ. 

cho Phía hành khách trước: Tháo công tắc điều khiển cửa sổ. 

w/o Cửa sổ điện: Tháo tay nắm bộ điều khiển cửa sổ. 

Tháo kính cửa theo hướng các mũi tên trong hình vẽ. 

13. THÁO BỘ NÂNG HẠ KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI (w/o Cửa sổ điện) 

w/ Cửa sổ điện: Ngắt giắc nối. 

w/ Cửa sổ điện: Tháo 6 bulông và bộ điểu khiển kính. 

w/o Cửa sổ điện: Tháo 6 bulông và bộ điểu khiển kính. 
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14. THÁO CỤM MÔTƠ ĐIỀU KHIỂN CỬA SỔ ĐIỆN BÊN TRÁI (w/ Cửa sổ điện) 

Dùng tô vít đầu hoa khế T25, tháo 3 vít và môtơ.  

15. THÁO KHUNG CỬA TRƯỚC PHÍA SAU DƯỚI BÊN TRÁI 

Tháo bulông và khung. 

16. THÁO NẮP TAY NẮM NGOÀI CỬA TRƯỚC 

Tháo nút lỗ. 

Dùng đầu khẩu hoa khế T30, nới lỏng vít và tháo nắp với ổ chìa khoá cửa đã 

được lắp vào. 

Tháo ổ khoá ra khỏi nắp. 

 

w/ Khoá cửa điện: Ngắt giắc nối. 

Dùng đầu khẩu hoa khế T30, tháo 3 vít và khoá cửa.  
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18. THÁO CỤM TAY NẮM NGOÀI CỬA TRƯỚC TRÁI 

Tháo tay nắm bằng cách trượt và kéo nó theo hướng mũi tên trong hình vẽ. 

19. THÁO KHUNG TAY NẮM NGOÀI CỬA TRƯỚC TRÁI 

Dùng đầu khẩu T30, nới lỏng vít của  

 

Dùng kìm, bóp kẹp và tháo khung. 

Tháo thanh mở khoá. 
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20. THÁO LÓT PHÍA TRƯỚC TAY NẮM BÊN NGOÀI CỬA TRƯỚC 

Nhả 2 vấu hãm và tháo miếng lót. 

 

21. THÁO LÓT PHÍA SAU TAY NẮM BÊN NGOÀI CỬA TRƯỚC 

Nhả 2 vấu hãm và tháo miếng lót. 

22. THÁO CỤM THANH GIẰNG CỬA TRƯỚC TRÁI 

Tháo 3 bu lông và thanh giằng cửa. 

23. THÁO GIOĂNG CỬA TRƯỚC TRÁI 

Dùng dụng cụ tháo kẹp, nhả khớp 17 kẹp và tháo gioăng cửa. 

 

LẮP 

1. LẮP GIOĂNG CỬA TRƯỚC TRÁI 

Cài khớp 17 kẹp và lắp gioăng. 

 

2. LẮP CỤM THANH GIẰNG CỬA TRƯỚC TRÁI 
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Bôi mỡ MP vào các vùng trượt của thanh giằng cửa. 

Lắp thanh giằng vào tấm cửa bằng 2 bu lông. 

Hãy tra keo vào bu lông. 

Keo phòng lỏng: Keo làm kín chính hiệu của Toyota 1324, Three Bond 1324 hay 

tương đương 

Lắp thanh giằng cửa vào khung xe bằng bu lông. 

Mômen: 30 N*m{ 306 kgf*cm , 22 ft.*lbf } cho bu lông B 

 

3. LẮP LÓT PHÍA SAU TAY NẮM BÊN NGOÀI CỬA TRƯỚC 

Cài khớp 2 vấu để lắp miếng lót. 

4. LẮT LÓT PHÍA TRƯỚC TAY NẮM BÊN NGOÀI CỬA TRƯỚC 

Cài khớp 2 vấu để lắp miếng lót. 

5. LẮP KHUNG TAY NẮM NGOÀI CỬA TRƯỚC TRÁI 

Lắp cần mở khoá cửa trước. 

Bôi mỡ MP vào những khu vực trượt của khung. 

Dùng khẩu hoa khế "T30", lắp khung bằng vít. 

6. LẮP CỤM TAY NẮM NGOÀI CỬA TRƯỚC TRÁI 

Lắp lót phía trước và phía sau của tay nắm cửa bên ngoài. 

Kéo và giữ cần khuỷu của khung như trên hình vẽ. 

Lắp tay nắm bằng cách đẩy nó theo hướng của các mũi tên trên hình vẽ. 

 



BÀI 6 : HỆ THỐNG KHÓA CỬA  và NÂNG HẠ CỬA KÍNH 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  150 

7. LẮP CỤM KHOÁ CỬA TRƯỚC TRÁI 

Bôi mỡ MP vào những vùng trượt và quay của khoá cửa. 

Lắp đệm dây điện khoá cửa mới. 

Lắp thanh điều khiển vào khoá cửa, sau đó đặt nó vào tấm cửa xe. 

Tra keo vào các ren của 3 vít. 

Dùng đầu khẩu hoa khế T30, lắp khoá cửa bằng 3 vít. 

w/ Khoá cửa điện: Nối giắc khoá cửa. 

 

8. LẮP NẮP TAY NẮM NGOÀI CỬA TRƯỚC 

Dùng đầu khẩu hoa khế T30, lắp nắp (với ổ khoá cửa đã được lắp vào) bằng một 

VÍT 

9. LẮP CỤM KHUNG CỬA TRƯỚC PHÍA SAU DƯỚI BÊN TRÁI 

10. LẮP CỤM MÔTƠ ĐIỀU KHIỂN CỬA SỔ ĐIỆN BÊN TRÁI (w/ Cửa sổ điện) 
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11. LẮP BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA SỔ TRƯỚC TRÁI 

w/ Cửa sổ điện: Lắp bộ điều khiển cửa sổ bằng 6 bu lông. 

 

12. LẮP CỤM KÍNH CỬA TRƯỚC BÊN TRÁI 

13. LẮP CỤM GIOĂNG KÍNH NGOÀI CỬA TRƯỚC TRÁI 
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14. LẮP GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI BÊN TRÁI 

15. LẮP CỤM LOA TRƯỚC SỐ 1 

Lắp loa phía trước vào cửa. 

Dùng dụng cụ tán đinh khí nén hoặc loại xách tay, lắp loa phía trước bằng 3 đinh 

tán mới.  

 

16. LẮP CỤM LOA TRƯỚC SỐ 2 (w/ Loa phía trước số 2) 

17. LẮP NẮP CHE LỖ SỬA CHỮA CỬA TRƯỚC TRÁI 

Lắp nắp lỗ sửa chữa mới. 

Lắp 2 vòng đệm. 

Lắp giá bắt bằng 2 vít. 

 

18. LẮP CỤM TAY NẮM BÊN TRONG CỬA TRƯỚC TRÁI 
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Dịch chuyển tay nắm bên trong theo hướng mũi tên trong hình vẽ để lắp tay nắm 

bên trong. 

Nối 2 cáp vào tay quay bên trong. 

19. LẮP TẤM ỐP TRANG TRÍ CỬA TRƯỚC BÊN TRÁI 

Cài khớp 8 vấu hãm để lắp gioăng cửa bên trong. 

Lắp tấm ốp. 

Cài khớp 9 kẹp để lắp ốp. 

Lắp kẹp. 

 

20. LẮP TẤM ĐỠ TRÊN TỰA TAY TRƯỚC BÊN TRÁI 

cho Phía hành khách trước: Cài khớp 2 vấu để lắp công tắc điều khiển cửa sổ vào 

tấm đế. 

cho Phía người lái: Lắp công tắc chính điều khiển cửa sổ vào tấm cửa. 

Lắp 3 vít. 

 

21. LẮP TẤM ỐP GIÁ BẮT KHUNG DƯỚI CỬA TRƯỚC TRÁI 
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Cài khớp 3 kẹp để lắp ốp trang trí. 

22. LẮP CỤM TAY BỘ NÂNG HẠ KÍNH CỬA TRƯỚC (w/o Cửa sổ điện) 

Lắp phanh hãm vào tay nắm bộ điều khiển ï. 

Với cửa sổ đã được đóng hoàn toàn, hãy lắp tay nắm bộ điều khiểnï cửa sổ và 

vòng đệm vào trục điều khiển như trên hình vẽ. 

23. NỐI CÁP VÀO CỰC ÂM ẮC QUY 

24. KIỂM TRA ĐÈN CẢNH BÁO TÚI KHÍ SRS 

BÀI THỰC HÀNH SỐ : 2 

THÁO, LẮP VÀ NHẬN DẠNG CÁC PHẦN TỬ HỆ THỐNG KHÓA CỬA  

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

Chọn đúng thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo và lắp hệ thống khóa cửa. 

Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao 

Tuân thủ an toàn lao động trong thực hành, rèn luyện kỹ năng tự học và làm việc 

nhóm. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại acquy  1 bình/ 8 HS  

2 Đồng hồ VOM 1 máy/ 4 HS  

3 Mô hình hệ thống điện thân xe 1 mô hình/ 4HS  

4 
Kiềm tuốt đây, kiềm cắt, dụng cụ 

tháo lắp 

1 bộ/ 4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Dây điện 0,1kg/ 4HS  

3 Cầu trì 4 cái/ 4HS  

4 Băng keo cách điện 1 cuộn/ 8HS  

5 Relay 4 chân thường mở 2 cái/ 4HS  

6 Giắc ghim các loại 20 cái/ 4HS  

7 Công tắc điều khiển khóa cửa. 1 bộ/ 4HS  

8 Mô tơ khóa cửa. 2 cái/4HS  

 

III. Yêu cầu công việc 
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Đọc sơ đồ mô hình hệ thống điện thân xe.  

Xác định các chi tiết cần tháo. 

Tháo, lắp hệ thống nâng hạ cửa kính.  

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

 

Đọc sơ đồ và xác định tên và vị trí các chi tiết trên xe cần tháo 

 

1   

2   

3   

4   

5   
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

THÁO 

1. THÁO HỌNG HÚT ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ NẠP CỦA BỘ LÀM MÁT 

(Động cơ 2GR-FE) 

a. Tháo 7 kẹp và gioăng ống dẫn khí bộ làm mát. 

 

2. THÁO CỤM BA ĐỜ XỐC TRƯỚC 

a. Hãy dán băng dính bảo vệ quanh cụm ba đờ xốc trước. 

 

b. Dùng tôvít, xoay chốt đi 90 độ và tháo kẹp giữ chốt. Dùng các quy trình cho 

bên phải giống như quy trình cho bên trái. 

 

c. Tháo 8 vít, 3 kẹp và 2 bảo vệ lưới che két nước. 
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b. Nhả khớp 2 vấu và ngắt cụm ba đờ xốc trước như trong hình vẽ. 

c. Ngắt các giắc nối và sau đó tháo cụm ba đờ xốc trước. 

 

3. THÁO CỤM CÒI TẦN SỐ CAO 

a. Ngắt giắc nối. 

b. Tháo bulông và cụm còi tần số cao. 

 

4. THÁO CỤM KHOÁ NẮP CAPÔ 

a. Ngắt giắc nối. 

b. Tháo 3 bu lông. 

c. Ngắt cáp điều khiển khoá nắp capô. 

d. Tháo cụm khoá nắp capô. 
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e. Ngắt cáp điều khiển khoá nắp capô. 

f. Tháo cụm khoá nắp capô. 

5. THÁO LÒ XO KHOÁ NẮP CAPÔ A 

Tháo lò xo A. 

 

6. THÁO LÒ XO KHOÁ NẮP CAPÔ B 

a. Tháo lò xo B. 
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7. THÁO CÔNG TẮC NẮP CAPÔ 

a. Tháo 2 vít và tháo công tắc nắp capô. 

 
 

LẮP 

1. LẮP CÔNG TẮC NẮP CAPÔ 

a. Lắp công tắc nắp capô bằng 2 vít. 

 

2. LẮP LÒ XO KHOÁ NẮP CAPÔ B 

a. Lắp lò xo B. 

3. LẮP LÒ XO KHOÁ NẮP CAPÔ A 

b. Lắp lò xo A. 
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4. LẮP CỤM KHOÁ NẮP CAPÔ 

a. Bôi mỡ MP vào các vùng trượt của khoá. 

 

b. Nối cáp điều khiển khoá nắp capô. 

 

c. Lắp cụm khoá nắp capô bằng 3 bu lông. 

d. Lắp giắc nối. 
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5. LẮP CỤM CÒI TẦN SỐ CAO 

a. Lắp cụm còi tần số cao bằng bu lông. 

b. Mômen: 20 N*m{ 204 kgf*cm , 15 ft.*lbf } 

 

6. LẮP CỤM BA ĐỜ SỐC TRƯỚC 

a. Lắp các giắc nối. 

b. Cài khớp 2 vấu hãm. 

c. GỢI Ý: Dùng các quy trình cho bên phải giống như quy trình cho bên trái. 
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d. Lắp cụm ba đờ xốc trước bằng 8 vít, 3 kẹp và 2 bảo vệ lưới che két nước. 

e. Lắp kẹp giữ chốt. 

CHÚ Ý: Hãy cắm kẹp giữ chốt vào với rãnh được gióng thẳng. Không được 

xoay kẹp sau khi cắm nó vào. Sau khi lắp, hãy kiểm tra rằng rãnh đã được gióng thẳng. 

 

 

 

 

7. LẮP HỌNG HÚT ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ NẠP CỦA BỘ LÀM MÁT 

(Động cơ 2GR-FE) 
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a. Lắp gioăng làm kín ống dẫn khí bằng 7 kẹp. 

 
 

BÀI THỰC HÀNH SỐ : 2 

THÁO, LẮP VÀ NHẬN DẠNG CÁC PHẦN TỬ HỆ THỐNG KHÓA CỬA  

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

Chọn đúng thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo và lắp hệ thống khóa cửa. 

Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao 

Tuân thủ an toàn lao động trong thực hành, rèn luyện kỹ năng tự học và làm việc 

nhóm. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại acquy  1 bình/ 8 HS  

2 Đồng hồ VOM 1 máy/ 4 HS  

3 Mô hình hệ thống điện thân xe 1 mô hình/ 4HS  

4 
Kiềm tuốt đây, kiềm cắt, dụng cụ 

tháo lắp 

1 bộ/ 4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Dây điện 0,1kg/ 4HS  

3 Cầu trì 4 cái/ 4HS  

4 Băng keo cách điện 1 cuộn/ 8HS  

5 Relay 4 chân thường mở 2 cái/ 4HS  

6 Giắc ghim các loại 20 cái/ 4HS  

7 Công tắc điều khiển khóa cửa. 1 bộ/ 4HS  

8 Mô tơ khóa cửa. 2 cái/4HS  
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III. Yêu cầu công việc 

Đọc sơ đồ mô hình hệ thống điện thân xe.  

Xác định các chi tiết cần tháo. 

Tháo, lắp hệ thống nâng hạ cửa kính.  

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

 

Đọc sơ đồ và xác định tên và vị trí các chi tiết trên xe cần tháo 

 

1   

2   

3   

4   

5   
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

THÁO 

1. THÁO HỌNG HÚT ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ NẠP CỦA BỘ LÀM MÁT 

(Động cơ 2GR-FE) 

a. Tháo 7 kẹp và gioăng ống dẫn khí bộ làm mát. 

 

2. THÁO CỤM BA ĐỜ XỐC TRƯỚC 

a. Hãy dán băng dính bảo vệ quanh cụm ba đờ xốc trước. 

 

b. Dùng tôvít, xoay chốt đi 90 độ và tháo kẹp giữ chốt. Dùng các quy trình cho 

bên phải giống như quy trình cho bên trái. 

 

c. Tháo 8 vít, 3 kẹp và 2 bảo vệ lưới che két nước. 



BÀI 6 : HỆ THỐNG KHÓA CỬA  và NÂNG HẠ CỬA KÍNH 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  166 

b. Nhả khớp 2 vấu và ngắt cụm ba đờ xốc trước như trong hình vẽ. 

c. Ngắt các giắc nối và sau đó tháo cụm ba đờ xốc trước. 

 

3. THÁO CỤM CÒI TẦN SỐ CAO 

a. Ngắt giắc nối. 

b. Tháo bulông và cụm còi tần số cao. 

 

4. THÁO CỤM KHOÁ NẮP CAPÔ 

a. Ngắt giắc nối. 

b. Tháo 3 bu lông. 

c. Ngắt cáp điều khiển khoá nắp capô. 

d. Tháo cụm khoá nắp capô. 
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e. Ngắt cáp điều khiển khoá nắp capô. 

f. Tháo cụm khoá nắp capô. 

5. THÁO LÒ XO KHOÁ NẮP CAPÔ A 

Tháo lò xo A. 

 

6. THÁO LÒ XO KHOÁ NẮP CAPÔ B 

a. Tháo lò xo B. 
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7. THÁO CÔNG TẮC NẮP CAPÔ 

a. Tháo 2 vít và tháo công tắc nắp capô. 

 
 

LẮP 

1. LẮP CÔNG TẮC NẮP CAPÔ 

a. Lắp công tắc nắp capô bằng 2 vít. 

 

2. LẮP LÒ XO KHOÁ NẮP CAPÔ B 

a. Lắp lò xo B. 

3. LẮP LÒ XO KHOÁ NẮP CAPÔ A 

b. Lắp lò xo A. 
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4. LẮP CỤM KHOÁ NẮP CAPÔ 

a. Bôi mỡ MP vào các vùng trượt của khoá. 

 

b. Nối cáp điều khiển khoá nắp capô. 

 

c. Lắp cụm khoá nắp capô bằng 3 bu lông. 

d. Lắp giắc nối. 
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5. LẮP CỤM CÒI TẦN SỐ CAO 

a. Lắp cụm còi tần số cao bằng bu lông. 

b. Mômen: 20 N*m{ 204 kgf*cm , 15 ft.*lbf } 

 

6. LẮP CỤM BA ĐỜ SỐC TRƯỚC 

a. Lắp các giắc nối. 

b. Cài khớp 2 vấu hãm. 

c. GỢI Ý: Dùng các quy trình cho bên phải giống như quy trình cho bên trái. 
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d. Lắp cụm ba đờ xốc trước bằng 8 vít, 3 kẹp và 2 bảo vệ lưới che két nước. 

e. Lắp kẹp giữ chốt. 

CHÚ Ý: Hãy cắm kẹp giữ chốt vào với rãnh được gióng thẳng. Không được 

xoay kẹp sau khi cắm nó vào. Sau khi lắp, hãy kiểm tra rằng rãnh đã được gióng thẳng. 

 

 

 

 

7. LẮP HỌNG HÚT ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ NẠP CỦA BỘ LÀM MÁT 

(Động cơ 2GR-FE) 
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a. Lắp gioăng làm kín ống dẫn khí bằng 7 kẹp. 

 
BÀI THỰC HÀNH SỐ : 3 

CHUẨN ĐOÁN VÀ SỬA CHỮA HIỆN TƯỢNG HIỆN TƯỢNG KÍNH MỘT BÊN 

KHÔNG NÂNG ĐƯỢC 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

Chọn đúng thiết bị và dụng cụ trong quá trình kiểm tra và chuẩn đoán hệ thống 

khóa cửa và nâng hạ cửa kính. 

Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao 

Kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống khóa cửa và nâng hạ cửa kính. 

Tuân thủ an toàn lao động trong thực hành, rèn luyện kỹ năng tự học và làm việc 

nhóm. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại acquy  1 bình/ 8 HS  

2 Đồng hồ VOM, máy chuẩn đoán 1 máy/ 4 HS  

3 Mô hình hệ thống điện thân xe 1 mô hình/ 4HS  

4 
Kiềm tuốt đây, kiềm cắt, dụng cụ tháo 

lắp 

1 bộ/ 4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Dây điện 0,1kg/ 4HS  

3 Cầu trì 4 cái/ 4HS  
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4 Băng keo cách điện 1 cuộn/ 8HS  

5 Relay 4 chân thường mở 2 cái/ 4HS  

6 Giắc ghim các loại 20 cái/ 4HS  

7 
Công tắc điều khiển nâng hạ kính và 

khóa cửa 

1 bộ/ 4HS  

8 Mô tơ nâng hạ kính, mô tơ khóa cửa 2 cái/4HS  

III. Yêu cầu công việc 

Chuẩn bị dụng cụ và vị trí làm việc 

Xác định bộ phận bị hư hỏng 

Thực hiện sửa chữa 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

Thực hiện đo ghi và hoàn thành bảng dưới đây 

Tên phần tử Điều Kiện Đo 
Điều kiện tiêu 

chuẩn 

Kết quả đo thực tế 

Cầu chì 

   

   

   

Công tắc điều 

khiển cửa 

   

   

   

   

Môtơ khóa cửa 

   

   

   

Công tắc chính 

nâng hạ kính 
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Mô tơ nâng hạ 

kính 

   

   

   

   

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. KIỂM TRA CẦU CHỈ (ECU-B, DCC, DOOR) 

Tháo các cầu chì ECU-B và DCC ra khỏi hộp rơle khoang động cơ.  

Tháo cầu chì DOOR ra khỏi hộp rơle số 3.  

Đo điện trở của các cầu chì.  

Điện trở tiêu chuẩn: Dưới 1 Ω 

2. KIỂM TRA CẦU CHỈ (ECU-B, DCC, DOOR) 

Tháo các cầu chì ECU-B và DCC ra khỏi hộp rơle khoang động cơ.  

Tháo cầu chì DOOR ra khỏi hộp rơle số 3.  

Đo điện trở của các cầu chì.  

Điện trở tiêu chuẩn: Dưới 1 Ω 

3. KIỂM TRA CẦU CHỈ (ECU-B, DCC, DOOR) 

Tháo các cầu chì ECU-B và DCC ra khỏi hộp rơle khoang động cơ.  

Tháo cầu chì DOOR ra khỏi hộp rơle số 3.  

Đo điện trở của các cầu chì.  

Điện trở tiêu chuẩn: Dưới 1 Ω 

4. KIỂM TRA CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN CỬA 
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Đo điện trở của công tắc điều khiển cửa. 

Điện trở tiêu chuẩn: 

Nối dụng cụ 

đo 

Tình Trạng 

Công Tắc 
Điều kiện tiêu chuẩn 

Kết quả đo thực tế 

5 - 3 Khóa Dưới 1 Ω  

5 - 3, 8- 3 OFF 10 kΩ trở lên  

8 - 3 Mở khóa Dưới 1 Ω  

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay công tắc chính điều khiển cửa sổ điện. 

5. KIỂM TRA KHOÁ CỬA TRƯỚC TRÁI 
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 Cấp điện áp ắc quy vào khóa cửa và kiểm tra hoạt động của môtơ khóa cửa. 

OK: 

Điều Kiện Đo Điều kiện tiêu chuẩn Kết quả đo thực tế 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 4 

Cực dương ắc quy (-) → Cực 1 
Khóa 

 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 1 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 4 
Mở khóa 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay khóa cửa. 
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Đo điện trở của công tắc khóa và mở khóa cửa. 

Điện trở tiêu chuẩn: 

Nối dụng cụ 

đo 
Tình trạng khoá cửa 

Điều kiện tiêu 

chuẩn 

Kết quả đo thực tế 

9 - 7 Khóa Dưới 1 Ω  

9 -7, 10 - 7 OFF 10 kΩ trở lên  

10 - 7 Mở khóa Dưới 1 Ω  

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay khóa cửa. 

Hệ thống chống trộm: 

Đo điện trở của công tắc phát hiện. 

Điện trở tiêu chuẩn: 

Nối dụng cụ đo 
Tình Trạng Công 

Tắc 
Điều kiện tiêu chuẩn 

Kết quả đo thực tế 

7 - 8 Khóa 10 kΩ trở lên  

7 - 8 Mở khóa Dưới 1 Ω  

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay khóa cửa. 
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6. KIỂM TRA KHOÁ CỬA TRƯỚC PHẢI 

 

Cấp điện áp ắc quy vào khóa cửa và kiểm tra hoạt động của môtơ khóa cửa. 

OK: 

Điều Kiện Đo Điều kiện tiêu chuẩn Kết quả đo thực tế 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 4 

Cực dương ắc quy (-) → Cực 1 
Khóa 

 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 1 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 4 
Mở khóa 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay khóa cửa. 

7. KIỂM TRA KHOÁ CỬA SAU BÊN TRÁI 
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Cấp điện áp ắc quy vào khóa cửa và kiểm tra hoạt động của môtơ khóa cửa. 

OK: 

Điều Kiện Đo 
Điều kiện tiêu 

chuẩn 

Kết quả đo thực tế 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 4 

Cực âm ắc quy (-) → Cực 1 
Khóa 

 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 1 

Cực âm ắc quy (-) → Cực 4 
Mở khóa 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay khóa cửa. 

8. KIỂM TRA KHOÁ CỬA SAU PHẢI 
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Cấp điện áp ắc quy vào khóa cửa và kiểm tra hoạt động của môtơ khóa cửa. 

OK: 

Điều Kiện Đo Điều kiện tiêu chuẩn Kết quả đo thực tế 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 4 

Cực âm ắc quy (-) → Cực 1 
Khóa 

 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 1 

Cực âm ắc quy (-) → Cực 4 
Mở khóa 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay khóa cửa. 

9. KIỂM TRA KHOÁ CỬA HẬU 

Kiểm tra hoạt động của khóa cửa hậu 

Dùng tô vít, dịch chuyển chốt đến vị trí khoá hoàn toàn. 

Cấp điện áp ắc quy vào khóa cửa hậu và kiểm tra hoạt động của chốt. 

OK: 

Điều Kiện Đo 

Điều kiện tiêu chuẩn 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 4 

Cực âm ắc quy (-) → Cực 3 
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 Gạt đến vị trị mở chốt. 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay khóa cửa. 

 
 

Kiểm tra hoạt động của khóa cửa hậu 

Dùng tô vít, dịch chuyển chốt đến vị trí khoá hoàn toàn. 

Cấp điện áp ắc quy vào khóa cửa hậu và kiểm tra hoạt động của chốt. 

OK: 

Điều Kiện Đo Điều kiện tiêu chuẩn Kết quả đo thực tế 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 4 

Cực âm ắc quy (-) → Cực 3 
Gạt đến vị trị mở chốt. 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay khóa cửa. 

10. KIỂM TRA HỘP ĐẦU NỐI PHÍA NGƯỜI LÁI (RƠLE TỔ HỢP) 
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Ngắt các giắc 2A, 2D, 2H và 2L của hộp đầu nối. 

Đo điện áp và điện trở của giắc nối phía dây điện. 

Ký hiệu (Số 

cực) 

Màu 

Dây 
Mô tả cực Điều kiện 

Điều kiện tiêu 

chuẩn 

Kết quả đo 

thực tế 

BECU (2L-

12) - Mát 

thân xe 

L - 

Mát 

thân 

Nguồn +B 

(BECU) 

Mọi điều 

kiện 
10 đến 14 V 
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xe 

ALTB (2H-

4) - Mát thân 

xe 

LG - 

Mát 

thân 

xe 

Nguồn cấp +B 

(Hệ thống 

nguồn, hệ thống 

máy phát) 

Mọi điều 

kiện 
10 đến 14 V 

 

GND (2D-9, 

18) - Mát 

thân xe 

W-B - 

Mát 

thân 

xe 

Nối mát 
Mọi điều 

kiện 
Dưới 1 Ω 

 

L1 (2A-4) - 

Mát thân xe 

L - 

Mát 

thân 

xe 

Tín hiệu vào 

công tắc điều 

khiển cửa 

Công tắc 

điều khiển 

cửa OFF 

10 kΩ trở lên 

 

L1 (2A-4) - 

Mát thân xe 

L - 

Mát 

thân 

xe 

Tín hiệu vào 

công tắc điều 

khiển cửa 

Công tắc 

điều khiển 

cửa 

LOCK 

Dưới 1 Ω 

 

UL1 (2D-4) - 

Mát thân xe 

L-W - 

Mát 

thân 

xe 

Tín hiệu vào 

công tắc điều 

khiển cửa 

unlock 

Công tắc 

điều khiển 

cửa OFF 

10 kΩ trở lên 

 

UL1 (2D-4) - 

Mát thân xe 

L-W - 

Mát 

thân 

xe 

Tín hiệu vào 

công tắc điều 

khiển cửa 

unlock 

Công tắc 

điều khiển 

cửa 

UNLOCK 

Dưới 1 Ω 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, có thể có hư hỏng bên phía dây điện. 

Nối lại các giắc 2A, 2D và 2H của hộp đầu nối. 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỆ THỐNG NÂNG HẠ KÍNH 

1. KIỂM TRA CỤM CÔNG TẮC CHÍNH ĐIỀU KHIỂN CỬA SỔ ĐIỆN 

Đo điện trở của công tắc chính. 
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Điện trở tiêu chuẩn: 

Công tắc phía người lái:  

Tình trạng công tắc 

khoá cửa sổ 

Tình trạng công 

tắc điện 
Nối dụng cụ đo 

Điều kiện 

tiêu chuẩn 

Kết quả đo 

thực tế 

Mọi điều kiện 

(ON / OFF) 
LÊN 

3 (E) - 9 (DD) 

4 (DU) - 6 (B) 
Dưới 1 Ω 

 

Mọi điều kiện 

(ON / OFF) 
OFF 

3 (E) - 4 (DU) 

3 (E) - 9 (DD) 
Dưới 1 Ω 

 

Mọi điều kiện 

(ON / OFF) 
XUỐNG 

3 (E) - 4 (DU) 

6 (B) - 9 (DD) 
Dưới 1 Ω 

 

Mọi điều kiện 

(ON / OFF) 

XUỐNG KÍNH 

TỰ ĐỘNG 

3 (E) - 4 (DU) 

6 (B) - 9 (DD) 
Dưới 1 Ω 

 

Công tắc cửa hành khách trước:  

Tình trạng công tắc 

khoá cửa sổ 

Tình trạng công 

tắc điện 
Nối dụng cụ đo 

Điều kiện 

tiêu chuẩn 

Kết quả đo 

thực tế 

OFF LÊN 
3 (E) - 15 (PD) 

6 (B) - 18 (PU) 
Dưới 1 Ω 

 

OFF OFF 
3 (E) - 18 (PU) 

3 (E) - 15 (PD) 
Dưới 1 Ω 

 

OFF XUỐNG 
3 (E) - 18 (PU) 

6 (B) - 15 (PD) 
Dưới 1 Ω 
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ON LÊN 
3 (E) - 15 (PD) 

10 kΩ trở 

lên 

 

6 (B) - 18 (PU) Dưới 1 Ω  

ON OFF 
18 (PU) - 15 

(PD) 
Dưới 1 Ω 

 

ON XUỐNG 
3 (E) - 18 (PU) 

10 kΩ trở 

lên 

 

6 (B) - 15 (PD) Dưới 1 Ω  

Công tắc sau trái:  

Tình trạng công tắc 

khoá cửa sổ 

Tình trạng công 

tắc điện 
Nối dụng cụ đo 

Điều kiện 

tiêu chuẩn 

Kết quả đo 

thực tế 

OFF LÊN 
3 (E) - 13 (RLD) 

6 (B) - 12 (RLU) 
Dưới 1 Ω 

 

OFF OFF 
3 (E) - 12 (RLU) 

3 (E) - 13 (RLD) 
Dưới 1 Ω 

 

OFF XUỐNG 
3 (E) - 12 (RLU) 

6 (B) - 13 (RRD) 
Dưới 1 Ω 

 

ON LÊN 
3 (E) - 13 (RLD) 

10 kΩ trở 

lên 

 

6 (B) - 12 (RLU) Dưới 1 Ω  

ON OFF 
12 (RLU) - 13 

(RLD) 
Dưới 1 Ω 

 

ON XUỐNG 
3 (E) - 12 (RLU) 

10 kΩ trở 

lên 

 

6 (B) - 13 (RLD) Dưới 1 Ω  

Công tắc sau phải:  

Tình trạng công tắc 

khoá cửa sổ 

Tình trạng công 

tắc điện 
Nối dụng cụ đo 

Điều kiện 

tiêu chuẩn 

Kết quả đo 

thực tế 

OFF LÊN 
3 (E) - 16 (RRD) 

6 (B) - 10 (RRU) 
Dưới 1 Ω 

 

OFF OFF 
3 (E) - 10 (RRU) 

3 (E) - 16 (RRD) 
Dưới 1 Ω 

 

OFF XUỐNG 
3 (E) - 10 (RRU) 

6 (B) - 16 (RRD) 
Dưới 1 Ω 
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ON LÊN 
3 (E) - 16 (RRD) 

10 kΩ trở 

lên 

 

6 (B) - 10 (RRU) Dưới 1 Ω  

ON OFF 
10 (RRU) - 16 

(RRD) 
Dưới 1 Ω 

 

ON XUỐNG 
3 (E) - 10 (RRU) 

10 kΩ trở 

lên 

 

6 (B) - 16 (RRD) Dưới 1 Ω  

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm công tắc. 

 

Cấp điện áp dương ắc quy vào công tắc chính và kiểm tra rằng đèn AUTO sáng 

lên. 

OK: 

Điều Kiện Đo 
Điều kiện tiêu 

chuẩn 

Kết quả đo thực tế 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 6 (B) 

Cực âm ắc quy (-) → Cực 3 (E) 

Đèn AUTO sáng 

lên 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm công tắc. 

2. KIỂM TRA CỤM MÔTƠ NÂNG HẠ CỬA SỔ ĐIỆN (cho cửa trước bên trái) 
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Cấp điện áp ắc quy vào các cực 1 và 2 của giắc nối. 

CHÚ Ý: 

Không được cấp điện áp ắc quy vào bất cứ cực nào ngoài các cực 1 và 2. 

Kiểm tra rằng bánh răng môtơ quay êm như sau. 

OK: 

Điều Kiện Đo Điều kiện tiêu chuẩn Kết quả đo thực tế 

Cực dương ắc quy (+) → 1 

Cực âm ắc quy (-) → 2 

Bánh răng môtơ quay ngược 

chiều kim đồng hồ 

 

Cực dương ắc quy (+) → 2 

Cực âm ắc quy (-) → 1 

Bánh răng môtơ quay cùng 

chiều kim đồng hồ 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm môtơ nâng hạ. 

3. KIỂM TRA CỤM MÔTƠ NÂNG HẠ CỬA SỔ ĐIỆN (Trước phải) 

 
 

 

Cấp điện áp ắc quy vào các cực 1 và 2 của giắc nối. 

CHÚ Ý: 

Không được cấp điện áp ắc quy vào bất cứ cực nào ngoài các cực 1 và 2. 

Kiểm tra rằng bánh răng môtơ quay êm như sau. 

OK: 

Điều Kiện Đo Điều kiện tiêu chuẩn Kết quả đo thực tế 

Cực dương ắc quy (+) → 1 

Cực âm ắc quy (-) → 2 

Bánh răng môtơ quay 

cùng chiều kim đồng hồ 

 

Cực dương ắc quy (+) → 2 

Cực âm ắc quy (-) → 1 

Bánh răng môtơ quay 

ngược chiều kim đồng hồ 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm môtơ nâng hạ. 

4. KIỂM TRA CỤM MÔTƠ NÂNG HẠ CỬA SỔ ĐIỆN (Sau trái) 
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Cấp điện áp ắc quy vào các cực 1 và 2 của giắc nối. 

Kiểm tra rằng bánh răng môtơ quay êm như sau. 

OK: 

Điều Kiện Đo Điều kiện tiêu chuẩn Kết quả đo thực tế 

Cực dương ắc quy (+) → 1 

Cực âm ắc quy (-) → 2 

Bánh răng môtơ quay 

cùng chiều kim đồng 

hồ 

 

Cực dương ắc quy (+) → 2 

Cực âm ắc quy (-) → 1 

Bánh răng môtơ quay 

ngược chiều kim đồng 

hồ 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm môtơ nâng hạ. 

5. KIỂM TRA CỤM MÔTƠ NÂNG HẠ CỬA SỔ ĐIỆN (Sau phải) 

 
 

Cấp điện áp ắc quy vào các cực 1 và 2 của giắc nối. 

Kiểm tra rằng bánh răng môtơ quay êm như sau. 

OK: 

Điều Kiện Đo Điều kiện tiêu chuẩn Kết quả đo thực tế 

Cực dương ắc quy (+) → 1 Bánh răng môtơ quay ngược  
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Cực âm ắc quy (-) → 2 chiều kim đồng hồ 

Cực dương ắc quy (+) → 2 

Cực âm ắc quy (-) → 1 

Bánh răng môtơ quay cùng 

chiều kim đồng hồ 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm môtơ nâng hạ. 

6. KIỂM TRA CỤM CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN CỬA SỔ ĐIỆN 

 

Đo điện trở của công tắc khi vận hành công tắc. 

Điện trở tiêu chuẩn: 

Nối dụng cụ đo Tình Trạng Công Tắc 
Điều kiện tiêu 

chuẩn 

Kết quả đo thực 

tế 

5 - 4 

2 - 3 
LÊN Dưới 1 Ω 

 

5 - 4 

2 - 1 
OFF Dưới 1 Ω 

 

5 - 3 

2 - 1 
XUỐNG Dưới 1 Ω 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm công tắc bộ nâng hạ. 

7. KIỂM TRA CỤM MÔTƠ NÂNG HẠ CỬA SỔ ĐIỆN (cho cửa trước bên trái) 

 
 

Cấp điện áp ắc quy vào các cực 1 và 2 của giắc nối. 
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CHÚ Ý: 

Không được cấp điện áp ắc quy vào bất cứ cực nào ngoài các cực 1 và 2. 

Kiểm tra rằng bánh răng môtơ quay êm như sau. 

OK: 

Điều Kiện Đo Điều kiện tiêu chuẩn 
Kết quả đo thực 

tế 

Cực dương ắc quy (+) → 1 

Cực âm ắc quy (-) → 2 

Bánh răng môtơ quay ngược 

chiều kim đồng hồ 

 

Cực dương ắc quy (+) → 2 

Cực âm ắc quy (-) → 1 

Bánh răng môtơ quay cùng 

chiều kim đồng hồ 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm môtơ nâng hạ. 

8. KIỂM TRA CỤM MÔTƠ NÂNG HẠ CỬA SỔ ĐIỆN (Trước phải) 

 

 
 

 

Cấp điện áp ắc quy vào các cực 1 và 2 của giắc nối. 

CHÚ Ý: 

Không được cấp điện áp ắc quy vào bất cứ cực nào ngoài các cực 1 và 2. 

Kiểm tra rằng bánh răng môtơ quay êm như sau. 

OK: 

Điều Kiện Đo Điều kiện tiêu chuẩn Kết quả đo thực tế 

Cực dương ắc quy (+) → 1 

Cực âm ắc quy (-) → 2 

Bánh răng môtơ quay cùng 

chiều kim đồng hồ 

 

Cực dương ắc quy (+) → 2 

Cực âm ắc quy (-) → 1 

Bánh răng môtơ quay ngược 

chiều kim đồng hồ 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm môtơ nâng hạ. 

9. KIỂM TRA CỤM MÔTƠ NÂNG HẠ CỬA SỔ ĐIỆN (Sau trái) 
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Cấp điện áp ắc quy vào các cực 1 và 2 của giắc nối. 

Kiểm tra rằng bánh răng môtơ quay êm như sau. 

OK: 

Điều Kiện Đo Điều kiện tiêu chuẩn Kết quả đo thực tế 

Cực dương ắc quy (+) → 1 

Cực âm ắc quy (-) → 2 

Bánh răng môtơ quay cùng 

chiều kim đồng hồ 

 

Cực dương ắc quy (+) → 2 

Cực âm ắc quy (-) → 1 

Bánh răng môtơ quay ngược 

chiều kim đồng hồ 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm môtơ nâng hạ. 

10. KIỂM TRA CỤM MÔTƠ NÂNG HẠ CỬA SỔ ĐIỆN (Sau phải) 

 

 
 

Cấp điện áp ắc quy vào các cực 1 và 2 của giắc nối. 

Kiểm tra rằng bánh răng môtơ quay êm như sau. 

OK: 
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Điều Kiện Đo Điều kiện tiêu chuẩn Kết quả đo thực tế 

Cực dương ắc quy (+) → 

1 

Cực âm ắc quy (-) → 2 

Bánh răng môtơ quay 

ngược chiều kim đồng 

hồ 

 

Cực dương ắc quy (+) → 

2 

Cực âm ắc quy (-) → 1 

Bánh răng môtơ quay 

cùng chiều kim đồng hồ 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm môtơ nâng hạ. 

BÀI 7 : HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GƯƠNG CHIẾU HẬU  

7.1.1  CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 

GƯƠNG CHIẾU HẬU 

1. Chức năng. 

 

Hình 6.1 : Gương chiếu hậu. 

Gương chiếu hậu là loại gương được gắn trên xe hơi nói chung và trên một số 

phương tiện giao thông khác. Thông thường, gương chiếu hậu được lắp ở hai bên thân 

xe và phần trên cùng của kính chắn gió. Nhiệm vụ gương chiếu hậu là một thiết bị an 

toàn thiết yếu của ôtô giúp người lái xe quan sát phía sau đảm bảo an toàn khi điều 

khiển phương tiện giao thông. 

Yêu cầu: 

Hệ thống điều khiển gương điện có những yêu cầu sau: 
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- Có kết cấu nhỏ gọn điều khiển dễ dàng ít phải chăm sóc bảo dưỡng sửa chữa 

- Có tầm nhìn rộng hạn chế những điểm mù. 

- Điều khiển tự động 

- Có khả năng tự gập hoặc gập bằng tay. 

2. Phân loại. 

Theo vị trí lắp đặt gương chiếu hậu chia làm hai loại: 

- Gương chiếu hậu lắp trên kính chắn gió : Đây là loại gương chiếu hậu kiểu cũ 

tuy nhiên vẫn được sử dụng và rất cần thiết đối với lái xe có thể giúp lái xe quan sát 

trong khoang xe phía sau và giúp quan sát điều khiển xe được tốt hơn khi thực hiện lùi 

xe tránh va vào vật cản phía sau khó quan sát trong điểm mù. 

 

Hình 6.2 : Gương chiếu hậu trên kính chắn gió. 

Gương chiếu hậu hai bên thân xe (gương chiếu hậu ngoài): 

Khi giao thông trên đường ngày càng trở nên đông đúc, người lái xe bắt đầu thấy 

được sự bất tiện củ a gương chiếu hậu kiểu cũ. Có rất nhiều điểm ở phía sau không 

nhìn thấy được, nhất là ở hai bên, khi gương được lắp ở trong xe. Bên cạnh đó, gương 

chiếu hậu lắp trên kính chắn gió thường xuyên bị mất tác dụng bới người ngồi sau hay 

khi xe chở hàng hóa. Vì thế, các nhà sản xuất ôtô bắt đầu nghiên cứu chế tạo và ứng 

dụng loại gương chiếu hậu cho phép lái xe có tầm nhìn rộng hơn. Loại gương chiếu 

hậu mới được ra đời có tên gọi Wingmirror (gương chiếu hậu hai bên thân xe). Ngày 

nay, bất cứ một chiếc xe hơi nào cũng được trang bị loại gương chiếu hậu này. Gương 

chiếu hậu hai bên thân xe được lắp đặt ở bên ngoài nên có thể trợ giúp cho người lái có 

được cái nhìn tốt hơn ở phía sau xe. Bên cạnh đó,  gương chiếu hậu thân xe còn cho 

phép điều chỉnh linh hoạt để có được góc nhìn tốt nhất, phù hợp với chiều cao và vị trí 

của người lái. 
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Hình 6.3 : Gương chiếu hậu 2 bên thân xe 

Theo phương pháp điều khiển: 

Gương chiếu hậu điều khiển bằng tay: Hiện nay gương chiếu hậu điều khiển bằng 

tay vẫn được sử dụng rất phổ biến và rộng dãi chủ yếu sử dụng trên các xe tải, xe bus, 

xe đầu kéo và một số xe con đời cũ. 

 

Hình 6.4. Gương chiếu hậu điều chỉnh bằng tay 

Gương chiếu hậu điều khiển điện: Việc ứng dụng gương chiếu hậu lắp bên ngoài 

xe đem đến cho người lái tầm quan sát tốt hơn. Tuy nhiên, trước kia, để điều chỉnh góc 

chiếu và gập gương lại khi đỗ xe, người lái đều phải thao tác bằng tay rất bất tiện. 

Gương chiếu hậu điều khiển điện ra đời đã khắc phục nhược điểm đó. Lái xe chỉ việc 

ngồi trong xe, điều khiển góc chiếu của gương và gập gương chỉ bằng một nút bấm. 

Một mạch điện được nối từ nút bấm tới môtơ, điều khiển gương theo nhiều hướng 

khác nhau. 
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.  

Hình 6.5: Gương chiếu hậu điều khiển điện. 

Theo chức năng: 

Gương chống chói:  

Khi lái xe vào ban đêm, một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến độ an toàn là 

gương chiếu hậu bị chói khi có xe đi phía sau rọi đèn pha. Gương chống chói chính là 

giải pháp nâng cao độ an toàn. Khác với các loại gương chiếu hậu thông thường chỉ có 

một lớp kính, gương chống chói bao gồm hai lớp, trong đó lớp ngoài trong suốt và lớp 

bên trong được tráng chất phản xạ như các  loại gương bình thường. Giữa hai lớp kính 

này có một chất gien từ tính có thể đổi màu dưới tác động của xung điện. Các cảm biến 

và bộ điều khiển trung tâm sẽ kiểm soát độ mờ và chống chói cho gương. 

Gương chiếu hậu tích hợp màn hình:  

Một thực tế cho thấy, dù rất hữu ích nhưng gương chiếu hậu vẫn tồn tại những 

điểm mù, tức là những điểm mà lái xe không thể nhìn thấy được qua gương. Khi công 

nghệ phát triển, người ta ứng dụng các thiết bị camera gắn phía sau xe để khắc phục 

nhược điểm đó. Gương chiếu hậu trong, ngoài nhiệm vụ truyền thống còn được tích 

hợp màn hình. Tín hiệu hình ảnh sẽ được truyền trực tiếp lên màn hình trên gương 

chiếu hậu. Ở một số loại xe, bạn chỉ cần gài s ố lùi, màn hình lập tức hiển thị lên 

gương chiếu hậu. 
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Hình 6.6 Gương chiếu hậu tích hợp màn hình. 

Gương chiếu hậu tích hợp công nghệ di động Bluetooth: 

  Không chỉ giúp cho các lái xe có thể quan sát xung quanh khi điều khiển xe ôtô 

mà gương chiếu hậu tích hợp công nghệ di động Bluetooth còn cho phép ng ười lái dễ 

dàng đàm thoại điện thoại giúp an toàn hơn trong việc điều khiển xe. Gương chiếu hậu 

tích hợp công nghệ di động bluetooth có đầy đủ những tính năng của chiếc điện thoại 

di động như hiển thị số điện thoại gọi đến, từ chối lịch sự cuộc gọi đến, báo số bằng 

giọng nói, nhạc chuông khi có điện thoại gọi đến... Bộ đàmthoại kết nối Bluetooth gắn 

trên gương hỗ trợ tất cả các loại điện thoại di động có chức năng Bluetooth. 

 

Hình 6.7 : Gương chiếu hậu tích hợp công nghệ di động Bluetooth. 

Gương chiếu hậu tích hợp GPS: 

Với  hệ  thống  định  vị  toàn  c ầu  (GPS)  MirrorPilot  gắn  v ào  gương  chiếu  

hậu, việc quan sát màn hình hiển thị thông tin dẫn đường sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thiết 

vị dẫn đường sử dụng hệ thống GPS tích hợp trên gương chiếu hậu sẽ cung cấp thông 

tin như khi lắp tr ên táp lô, đồng thời giúp mắt người lái không phải nhìn xuống mà 

vẫn nhìn đường phía trước. Khoa học công nghệ càng phát triển, chiếc gương chiếu 

hậu không chỉ đơn thu ần là chiếc gương chiếu hậu nữa. Người ta tích hợp ngày càng 
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nhiều các chức năng như la bàn, đồng hồ đo nhiệt độ, cảnh báo an toàn giao thông vào 

gương chiếu hậu... Tất cả đều nhằm đem đến tiện ích, sự an toàn cũng như sự quan sát 

tốt nhất cho người lái. Đó chính là nền tảng cho việc phát triển, tích hợp công  nghệ 

trên gương xe sau  

 

Hình 6.8 Gương chiếu hậu tích hợp GPS 

3 Cấu tạo 

Cấu tạo của gương chiếu hậu ô tô điều khiển bằng động cơ điện. 

 

Hình 6.9: Cấu tạo gương điện 

Gương điện được điều khiển bởi các mô tơ điều khiển đặt trong thân 

gương.Thông thường trong một chiếc gương được bố trí 2 mô tơ,1 mô tơ có chức năng 

điều khiển xoay gương theo chiều lên xuống,chiếc còn lại có chức năng điều khiển 

gương xoay trái,phải.Ngoài ra ở một số loại gương của các dòng xe hiện nay còn được 

bố trí lắp đặt mô tơ thứ 3 có chức năng gập gương 

Motor gập gương 
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Hình 6.10: Mô tơ gập gương 

Cấu tạo: 

 - Mô mô tơ điều khiển 2 chiều bằng cách  đổi chiều dòng điện, các bánh răng... 

       - Môtơ được lắp với vỏ của gương và phần đế gương để có thể chuyển động 

gập và mở gương được. 

 

Công dụng:  

Mở gương và gập gương 1 cách tự động. 

Motor điều khiển mặt kính 
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Công dụng: Có thể điều khiển  mặt gương 1 cách tự động , lên xuống, sang trái 

sang phải. 

Yêu cầu: Điều khiển 1 cách tự dộng linh hoạt. 

4 Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển gương chiếu hậu 
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Mạch điện điều khiển hệ thống gương chiếu hậu 

 

Bật công tắc điều khiển gương bên trái (Seclect SW Left): 
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Điều khiển gương trái các chế độ sau (Operation SW): 

Up: Dương ACC  Cầu chì 7,5A  (8 B  Up  MV  Left  MLV  

4) của công tắc  1A  11B  (5  MV M+  3) của motor  12B  22A  

(6  M+  Up E7) của công tắc  2B  4B   mass, điều khiển gương quay 

lên. 

Down: Dương ACC  Cầu chì 7,5A   (8B  Down  M+6) của công 

tắc  22A 12B   (3  M+  MV  5) của motor  11B  1A  (4 MLV 

 Left  MV  Down  E  7) của công tắc  2B  4B   mass, điều khiển 

gương quay xuống.  

Left: Dương ACC  Cầu chì 7,5A  (8 B  Left  MH  Left  MLH  

5) của công tắc  3A  9B  (1  MH M+  3) của motor  12B  22A  (6 

 M+  Left  E 7) của công tắc  2B  4B   mass, điều khiển gương quay 

trái. 

Right: Dương ACC  Cầu chì 7,5A   (8B  Right  M+6) của công tắc 

 22A 12B   (3  M+  MH  1) của motor  9B  3A  (5 MLH  

Left  MH  Right  E  7) của công tắc  2B  4B   mass, điều khiển gương 

quay phải. 

Bật công tắc điều khiển gương bên trái (Seclect SW Right): 

Điều khiển gương trái các chế độ sau (Operation SW): 

Bật công tắc gương bên phải Up, Down, Left, Right tương tự như công tắc điều 

khiển gương trái. 

6.7.1.2 Các hư hỏng thường gặp 

1. Gương bên trái không hoạt động Mô tơ gương trái hư hỏng 

Công tắc điều khiển gương trái hư hỏng 

Các giắc nối tiếp xúc không tốt hoặc bị 

đứt 

 

2. Gương bên phải không hoạt động 

 

Mô tơ gương phải hư hỏng 

Công tắc điều khiển gương phải hư hỏng 

Các giắc nối tiếp xúc không tốt hoặc bị 

đứt 

3. Hệ thống điều khiển gương không 

hoạt động 

 

Cầu chì hư hỏng 

Thiếu mát hay tiếp mát không tốt 

Công tắc điều khiển gương chiếu hậu hư 

hỏng 

Mô tơ điều khiển gương hư hỏng 
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4. Hệ thống điều khiển gương không cụp 

gương và mở gương được 

 

Mô tơ cụp gương hư hỏng 

Công tắc cụp mở gương hư hỏng 

Cầu chì hư hỏng 

Thiếu mát 

 

 

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: 

THÁO LẮP NHẬN DẠNG CÁC PHẦN TỬ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GƯƠNG 

CHIẾU HẬU 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

Chọn đúng thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo và lắp hệ thống điều khiển 

gương chiếu hậu 

Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao 

Tuân thủ an toàn lao động trong thực hành, rèn luyện kỹ năng tự học và làm việc 

nhóm. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại acquy  1 bình/ 8 HS  

2 Đồng hồ VOM 1 máy/ 4 HS  

3 Mô hình hệ thống điện thân xe 1 mô hình/ 4HS  

4 
Kiềm tuốt đây, kiềm cắt, dụng cụ 

tháo lắp 

1 bộ/ 4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Dây điện 0,1kg/ 4HS  

3 Cầu trì 4 cái/ 4HS  

4 Băng keo cách điện 1 cuộn/ 8HS  

5 Relay 4 chân thường mở 2 cái/ 4HS  

6 Giắc ghim các loại 20 cái/ 4HS  

7 Công tắc điều khiển gương. 1 bộ/ 4HS  

8 Mô tơ điều khiển gương. 2 cái/4HS  

III. Yêu cầu công việc 
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Đọc sơ đồ mô hình hệ thống điện thân xe.  

Xác định các chi tiết cần tháo. 

Tháo, lắp hệ thống nâng hạ cửa kính.  

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

 

Đọc sơ đồ và xác định tên và vị trí các chi tiết trên xe cần tháo 

 

1   

2   

3   

4   

5   
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. NGẮT CÁP ÂM RA KHỎI ẮC QUY 

2. THÁO TAY NÂNG CỦA BỘ NÂNG HẠ KÍNH CỬA TRƯỚC (w/o Cửa sổ điện) 

Hãy lồng dụng cụ tháo kẹp giữa tấm và ốp. 

Giữ nguyên vị trí như trước đó và quay tay nắm cùng chiều kim đồng hồ để tháo 

nó. 

 

3. THÁO TẤM ỐP GIÁ BẮT KHUNG DƯỚI CỬA TRƯỚC TRÁI 

Dùng tô vít, nhả khớp 3 kẹp và tháo miếng ốp. 

 

4. THÁO TẤM ĐỠ BÊN TRÊN TỰA TAY TRƯỚC TRÁI 

Tháo vít. 

Dùng một tô vít, nhả khớp 2 kẹp và 8 vấu. Tháo tấm đế tựa tay cùng với công 

tắc chính điều khiển cửa sổ theo hướng như trên hình vẽ. 

w/ Cửa sổ điện: Ngắt giắc của công tắc. 
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w/ Cửa sổ điện (phía người lái): Tháo 3 vít và công tắc chính điều khiển cửa sổ ra 

khỏi tấm để tựa tay. 

 

w/ Cửa sổ điện (phía hành khách trước): Dùng tô vít, tách 2 vấu hãm và tháo 

công tắc điều khiển cửa sổ điện ra khỏi tấm ốp đế tựa tay. 

 

5. THÁO TẤM ỐP TRANG TRÍ CỬA TRƯỚC TRÁI 

Tháo vít. 

Dùng tô vít, nhả khớp 9 kẹp và tháo tấm ốp. 
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6. THÁO CỤM GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI BÊN TRÁI 

w/ Hệ thống điều khiển gương điện: 

Ngắt giắc nối A của gương. 

Tháo 3 đai ốc. 

Hãy ấn vào vấu và tháo gương chiếu hậu 

bên ngoài. 

 

Dùng dụng cụ tháo nẹp, nhả khớp 2 vấu hãm và 2 kẹp. 

Tháo gương. 
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Dùng một tô vít, tách 9 vấu hãm và tháo 

nắp gương. 

LẮP 

1. LẮP NẮP GƯƠNG NGOÀI BÊN TRÁI (w/ Nắp) 

Lắp nắp gương như trong hình vẽ. 

Kiểm tra rằng không có khe hở giữa nắp 

và thân gương. 

Lắp gương như trong hình vẽ. 

 

2. LẮP CỤM GƯƠNG CHIẾU HẬU BÊN NGOÀI TRÁI 

Lắp gương để gắn vấu hãm và lắp 3 đai ốc. 
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Mômen: 8.0 N*m{ 82 kgf*cm , 71 ft.*lbf } 

w/ Hệ thống điều khiển gương điện: Nối giắc nối A. 

 

3. LẮP TẤM ỐP TRANG TRÍ CỬA TRƯỚC BÊN TRÁI 

Cài khớp 8 vấu hãm để lắp gioăng cửa bên trong. 

Lắp tấm ốp.  

Lắp kẹp. 

 

4. LẮP TẤM ĐỠ TRÊN TỰA TAY TRƯỚC BÊN TRÁI 

cho Phía hành khách trước: Cài khớp 2 vấu để lắp công tắc điều khiển cửa sổ vào 

tấm đế. 

cho Phía người lái: 

Lắp giắc nối công tắc. 

Cài khớp 2 kẹp và 8 vấu hãm để lắp tấm đế cùng với công tắc chính điều khiển 

cửa sổ điện. 

Lắp tay kéo bằng một vít. 
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5. LẮP TẤM ỐP GIÁ BẮT KHUNG DƯỚI CỬA TRƯỚC TRÁI 

Cài khớp 3 kẹp để lắp ốp trang trí. 

 

6. LẮP CỤM TAY NÂNG BỘ NÂNG HẠ KÍNH CỬA TRƯỚC 

Lắp phanh hãm vào tay nắm bộ điều khiển ï. 

Với cửa sổ đã được đóng hoàn toàn, hãy lắp tay nắm bộ điều khiểnï cửa sổ và 

vòng đệm vào trục điều khiển. 

7. TIẾN HÀNH THIẾT LẬP BAN ĐẦU 

Tiến hành thiết lập ban đầu (Xem trang Tham khảo HƯỚNG DẪN > HƯỚNG 

DẪN SỬA CHỮA > THIẾT LẬP TRẠNG THÁI BAN ĐẦU(200601 - )). 

BÀI THỰC HÀNH SỐ: 2 

CHUẨN ĐOÁN VÀ SỬA CHỮA HIỆN TƯỢNG GƯƠNG CHIẾU HẬU MỘT BÊN 

KHÔNG HOẠT ĐỘNG 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

Chọn đúng thiết bị và dụng cụ trong quá trình kiểm tra và chuẩn đoán hệ thống 

điều khiển gương chiếu hậu. 

Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao 

Kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống điều khiển gương chiếu hậu. 

Tuân thủ an toàn lao động trong thực hành, rèn luyện kỹ năng tự học và làm việc 

nhóm. 
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II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại acquy  1 bình/ 8 HS  

2 Đồng hồ VOM, máy chuẩn đoán 1 máy/ 4 HS  

3 Mô hình hệ thống điện thân xe 1 mô hình/ 4HS  

4 
Kiềm tuốt đây, kiềm cắt, dụng cụ 

tháo lắp 

1 bộ/ 4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Dây điện 0,1kg/ 4HS  

3 Cầu trì 4 cái/ 4HS  

4 Băng keo cách điện 1 cuộn/ 8HS  

5 Relay 4 chân thường mở 2 cái/ 4HS  

6 Giắc ghim các loại 20 cái/ 4HS  

7 Công tắc điều khiển gương. 1 bộ/ 4HS  

8 Mô tơ điều khiển gương. 2 cái/4HS  

III. Yêu cầu công việc 

Chuẩn bị dụng cụ và vị trí làm việc 

Xác định bộ phận bị hư hỏng 

Thực hiện sửa chữa 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

Thực hiện đo ghi và hoàn thành bảng dưới đây 

Tên phần tử Điều Kiện Đo 
Điều kiện tiêu 

chuẩn 

Kết quả đo thực tế 

Công tắc điều 

khiển gương bên 

trái 

   

   

   

   

   

   

   

Môtơ điều khiển    
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gương 
   

   

Công tắc điều 

khiển gương bên 

phải 

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

Cụm gương chiếu 

hậu bên ngoài 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. KIỂM TRA CỤM CÔNG TẮC GƯƠNG BÊN NGOÀI 

 
 

 

Vị trí L của công tắc điều chỉnh Trái/Phải: Đo điện trở của công tắc gương. 

Điện trở tiêu chuẩn (cho phía bên trái): 

Nối dụng cụ đo Tình Trạng Công Tắc Điều kiện tiêu chuẩn 

4 (MLV) - 8 (B) 

6 (M+) - 7 (E) 
LÊN Dưới 1 Ω 

4 (MLV) - 7 (E)  

6 (M+) - 8 (B) 
XUỐNG Dưới 1 Ω 

5 (MLH) - 8 (B)  

6 (M+) - 7 (E) 
TRÁI Dưới 1 Ω 

5 (MLH) - 7 (E)  

6 (M+) - 8 (B) 
PHẢI Dưới 1 Ω 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm công tắc. 

Vị trí R của công tắc điều chỉnh Trái/Phải: Đo điện trở của công tắc gương. 

Điện trở tiêu chuẩn (cho phía bên phải): 
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Nối dụng cụ đo Tình Trạng Công Tắc Điều kiện tiêu chuẩn 

3 (MRV) - 8 (B)  

6 (M+) - 7 (E) 
LÊN Dưới 1 Ω 

3 (MRV) - 7 (E)  

6 (M+) - 8 (B) 
XUỐNG Dưới 1 Ω 

2 (MRH) - 8 (B)  

6 (M+) - 7 (E) 
TRÁI Dưới 1 Ω 

2 (MRH) - 7 (E)  

6 (M+) - 8 (B) 
PHẢI Dưới 1 Ω 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm công tắc. 

2. KIỂM TRA CỤM GƯƠNG CHIẾU HẬU BÊN NGOÀI TRÁI 

 
 

 

Ngắt giắc nối của gương. 

Cấp điện áp ắc quy vào và kiểm tra hoạt động của gương. 

OK: 

Điều kiện đo Điều kiện tiêu chuẩn 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 5 (MV) 

Cực âm ắc quy (-) → Cực 3 (M+) 
Quay hướng lên trên (A) 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 3 (M+) 

Cực âm ắc quy (-) → Cực 5 (MV) 
Quay xuống dưới (B) 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 1(MH) 

Cực âm ắc quy (-) → Cực 3 (M+) 
Quay trái (C) 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 3 (M+) Quay phải (D) 
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Cực âm ắc quy (-) → Cực 1 (MH) 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm gương. 

3. KIỂM TRA CỤM GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI BÊN PHẢI 

 
 

 

Ngắt giắc nối của gương. 

Cấp điện áp ắc quy vào và kiểm tra hoạt động của gương. 

OK: 

Điều kiện đo Điều kiện tiêu chuẩn 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 5 (MV) 

Cực âm ắc quy (-) → Cực 3 (M+) 
Quay hướng lên trên (A) 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 3 (M+) 

Cực âm ắc quy (-) → Cực 5 (MV) 
Quay xuống dưới (B) 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 1(MH) 

Cực âm ắc quy (-) → Cực 3 (M+) 
Quay trái (C) 

Cực dương ắc quy (+) → Cực 3 (M+) 

Cực âm ắc quy (-) → Cực 1 (MH) 
Quay phải (D) 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay cụm gương. 
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Bài 8 TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐIỀU HÒA 
1.1.Lý thuyết về hệ thống điều hòa không khí trên ôtô. 

Điều hoà không khí điều khiển nhiệt độ trong xe. Nó hoạt động như là một máy hút ẩm có 

chức năng điều khiển nhiệt độ thay đổi từ cao đến thấp. Điều hoà không khí cũng giúp loại bỏ 

các chất cản trở tầm nhìn như sương mù, băng đọng trên mặt trong của kính xe. Điều hoà 

không khí là một bộ phận để: 

- Điều khiển nhiệt độ và thay đổi độ ẩm trong xe. 

- Điều khiển dòng không khí trong xe  

- Lọc và làm sạch không khí 

- Không khí được lấy từ bên ngoài vào và đi qua giàn lạnh (bộ bốc hơi). Tại đây không 

khí bị giàn lạnh lấy đi rất nhiều năng lượng thông qua các lá tản nhiệt, do đó nhiệt độ 

không khí sẽ bị giảm xuống rất nhanh đồng thời hơi ẩm trong không khí cũng bị ngưng 

tụ lại và đưa ra ngoài.  

- Tại giàn lạnh khi môi chất ở thể lỏng có nhiệt độ, áp suất cao sẽ trở thành môi chất 

thể hơi có nhiệt độ, áp suất thấp. Khi quá trình này xảy ra môi chất cần một năng lượng 

rất nhiều, do vậy nó sẽ lấy năng lượng từ không khí xung quanh giàn lạnh (năng lượng 

không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác).  

- Không khí mất năng lượng nên nhiệt độ bị giảm xuống, tạo nên không khí lạnh. 

Trong hệ thống, máy nén làm nhiệm vụ làm môi chất từ dạng hơi áp suất, nhiệt độ thấp 

trở thành hơi có áp suất, nhiệt độ cao. Máy nén hút môi chất dạng hơi áp suất, nhiệt độ 

thấp từ giàn lạnh về và nén lên tới áp suất yêu cầu: 12-20 bar. Môi chất ra khỏi máy 

nén sẽ ở dạng hơi có áp suất, nhiệt độ cao đi vào giàn nóng (bộ ngưng tụ) 

 
Hình 1: Nguyên lý làm việc hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 

- Khi tới giàn nóng, không khí sẽ lấy đi một phần năng lượng của môi chất thông qua các lá 

tản nhiệt. Khi môi chất mất năng lượng, nhiệt độ của môi chất sẽ bị giảm xuống cho đến khi 

bằng với nhiệt độ, áp suất bốc hơi thì môi chất sẽ trở về dạng lỏng có áp suất cao.  

- Môi chất sau khi ra khỏi giàn nóng sẽ tới bình lọc hút ẩm. Trong bình lọc hút ẩm có lưới lọc 

và chất hút ẩm. Môi chất sau khi đi qua bình lọc sẽ tinh khiết và không còn hơi ẩm. Đồng thời 

nó cũng ngăn chặn áp suất vượt quá giới hạn.  

- Sau khi qua bình lọc hút ẩm, môi chất tới van tiết lưu : Van tiết lưu quyết định lượng môi 

chất phun vào giàn lạnh, lượng này được điều chỉnh bằng 2 cách: bằng áp suất hoặc bằng 

nhiệt độ ngõ ra của giàn lạnh. Việc điều chỉnh rất quan trọng nó giúp hệ thống hoạt động được 

tối ưu. 

1.2.Công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các chi tiết trong hệ thống điều hòa không 

khí trên ôtô. 

1.2.1. Bảng điều khiển. 
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Có rất nhiều bộ chọn (núm, cần) điều chỉnh trên bảng điều khiển của điều hoà không khí. 

Những bộ chọn này được phân loại như sau: Bộ chọn dòng khí vào, bộ chọn nhiệt độ, bộ chọn 

luồng không khí và bộ chọn tốc độ quạt giàn lạnh. Hình dạng của các núm chọn này khác 

nhau tuỳ theo kiểu xe và cấp nội thất, nhưng các chức năng thì giống nhau. 

 
Hình 2 : Bảng điều khiển 

 

1.2.2. Hệ thống sưởi. 
Hệ thống sưởi ấm bao gồm các chi tiết sau đây:  

1. Van nước  

2. Két sưởi (Bộ phận trao đổi nhiệt)  

3. Quạt giàn lạnh (mô tơ, quạt)  

- Van nước: Van tiết lưu được lắp trong mạch nước làm mát của động cơ và được dùng để điều 

khiển lượng nước làm mát động cơ tới két sưởi (bộ phận trao đổi nhiệt). Người lái điều khiển 

độ mở của van nước bằng cách dịch chuyển núm chọn nhiệt độ trên bảng điều khiển. Một số 

mẫu xe gần đây không có van nước. Ở các xe này nước làm mát chảy liên tục và ổn định qua 

két sưởi. 
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- Két sưởi Nước làm mát động cơ (khoảng 800 C) chảy vào két sưởi và không khí khi qua két 

sưởi nhận nhiệt từ nước làm mát này. Két sưởi gồm có các đường ống, cánh tản nhiệt và vỏ. 

Việc chế tạo các đường ống dẹt sẽ cải thiện được việc dẫn nhiệt và truyền nhiệt. 

1.2.3. Hệ thống làm lạnh 

 
Hình 6: Cách bố trí hệ thống điều hòa trên ô tô 

1.2.4. Máy nén 

Máy nén kiểu đĩa chéo : 

- Cấu tạo Các cặp píttiông được đặt trong đĩa chéo cách nhau một khoảng 720 đối với máy 

nén 10 xylanh và 1200 đối với loại máy nén 6 xilanh. Khi một phía piston ở hành trình nén, 

thì phía kia ở hành  trình hút. 

Hình 3: Các bộ phận của hệ thống sưởi 

Hình 4: Van nước Hình 5: Két nước 
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Hình 7 : Cấu tạo máy nén 

- Nguyên lý hoạt động Piston chuyển động sang trái, sang phải đồng bộ với chiều quay của đĩa 

chéo, kết hợp với trục tạo thành một cơ cấu thống nhất và nén môi chất (ga điều hoà). Khi 

piston chuyển động vào trong, van hút mở do sự chênh lệch áp suất và hút môi chất vào trong 

xy lanh. Ngược lại, khi piston chuyển động ra ngoài, van hút đóng lại để nén môi chất.Áp suất 

của môi chất làm mở van xả và đẩy môi chất ra. Van hút và van xả cũng ngăn không cho môi 

chất chảy ngược lại. 

Máy nén loại xoắn ốc : 

- Cấu tạo Máy nén này gồm có một đường xoắn ốc cố định và một đường xoắn ốc quay tròn. 

 
Hình 8 : Cấu tạo máy nén loại xoắn lốc 

Máy nén khí dạng đĩa lắc 

- Cấu tạo Khi trục quay, chốt dẫn hướng quay đĩa chéo thông qua đĩa có vấu được nối trực tiếp 

với trục. Chuyển động quay này của đĩa chéo được chuyển thành chuyển động tịnh tiến của 

piston trong xylanh để thực hiện việc hút, nén và xả trong môi chất. Để thay đổi dung tích của 

máy nén có 2 phương pháp: Một là dùng van điều khiển được nêu ở trên và dùng loại van điều 

khiển điện từ. 
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Hình 9 : Cấu tạo máy nén loại đĩa lắc 

- Nguyên lý hoạt động Van điều khiển thay đổi áp suất trong buồng đĩa chéo tuỳ theo mức độ 

lạnh. Nó làm thay đổi góc nghiêng của đĩa chéo nhờ chốt dẫn hướng và trục có tác dụng như 

là khớp bản lề và hành trình piston để điều khiển máy nén hoạt động một cách phù hợp. Khi 

độ lạnh thấp, áp suất trong buồng áp suất thấp giảm xuống. Van mở ra vì áp suất của ống xếp 

lớn hơn áp suất trong buồng áp suất thấp. Áp suất của buồng áp suất cao tác dụng vào buồng 

đĩa chéo. Kết quả là áp suất tác dụng sang bên phải thấp hơn áp suất tác dụng sang bên trái. 

Do vậy hành trình piston trở lên nhỏ hơn do được dịch sang phải. 

Van giảm áp và phớt làm kín trục : 

Nếu giàn nóng không được tản nhiệt bình thường hoặc bị nghẹt, thì áp suất của giàn nóng và 

bộ lọc sẽ trở nên cao bất bình thường tạo lên sự nguy hiểm cho đường ống dẫn. Để ngăn 

không cho hiện tượng này xảy ra, nếu áp suất ở phía áp suất cao tăng lên khoảng từ 3,43 MPa 

(35kgf/cm2 ) đến 4,14 MPa (42kgf/cm2 ), thì van giảm áp mở để giảm áp suất. 

 
Hình 10 : Van giảm áp và phớt làm kín trục 

1.2.5. Công tắc nhiệt độ  

Máy nén khí loại cánh gạt xuyên có một công tắc nhiệt độ đặt ở đỉnh của máy nén để phát 

hiện nhiệt độ của môi chất. Nếu nhiệt độ môi chất cao quá mức, thanh lưỡng kim ở công tắc 

sẽ biến dạng và đẩy thanh đẩy lên phía trên để ngắt tiếp điểm của công tắc. Kết của là dòng 

điện không đi qua ly hợp từ và làm cho máy nén dừng lại. Do đó ngăn chặn được máy nén bị 

kẹt. 
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Hình 11 : Công Tắc nhiệt độ 

1.2.6. Dầu máy nén. 

- Chức năng Dầu máy nén cần thiết để bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy nén. Dầu 

máy nén bôi trơn cho máy nén bằng cách hoà vào môi chất và tuần hoàn trong mạch của hệ 

thống điều hoà. Vì vậy cần phải sử dụng dầu phù hợp. Dầu máy nén sử dụng trong hệ thống 

R-134a không thể thay thế cho dầu máy nén dùng trong R12. Nếu dùng sai dầu bôi trơn có thể 

làm cho máy nén bị kẹt. 

 - Lượng dầu bôi trơn máy nén Nếu không có đủ lượng dầu bôi trơn trong mạch của hệ thống 

điều hoà, thì máy nén không thể được bôi trơn tốt. Mặt khác nếu lượng dầu bôi trơn máy nén 

quá nhiều, thì một lượng lớn dầu sẽ phủ lên bề mặt trong của giàn lạnh và làm giảm hiệu quả 

quá trình trao đổi nhiệt và do đó khả năng làm lạnh của hệ thống bị giảm xuống. Vì lý do này 

cần phải duy trì một lượng dầu đúng qui định trong mạch của hệ thống điều hoà. 

- Bổ sung dầu sau khi thay thế các chi tiết Khi mở mạch môi chất thông với không khí, môi 

chất sẽ bay hơi và được xả ra khỏi hệ thống. Tuy nhiên vì dầu máy nén không bay hơi ở nhiệt 

độ thường hầu hết dầu còn ở lại trong hệ thống. Do đó khi thay thế một bộ phận chẳng hạn 

như bộ lọc, giàn lạnh hoặc giàn nóng thì cần phải bổ sung một lượng dầu tương đương với 

lượng dầu ở lại trong bộ phận cũ vào bộ phận mới. 

1.2.7. Ly hợp từ  

- Chức năng Ly hợp từ được động cơ dẫn động bằng đai. Ly hợp từ là một thiết bị để nối động 

cơ với máy nén. Ly hợp từ dùng để dẫn động và dừng máy nén khi cần thiết.  

- Cấu tạo Ly hợp từ gồm có một Stator (nam châm điện), puli, bộ phận định tâm và các bộ 

phận khác. Bộ phận định tâm được lắp cùng với trục máy nén và stator được lắp ở thân trước 

của máy nén. 

 
Hình 12 : Ly hợp máy nén 

1.2.8. Giàn nóng  
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- Chức năng Giàn nóng (giàn ngưng) làm mát môi chất ở thể khí có áp suất và nhiệt độ cao bị 

nén bởi máy nén và chuyển nó thành môi chất ở trạng thái nhiệt độ và áp suất thấp (phần lớn 

môi chất ở trạng thái lỏng và có lẫn một số ở trạng thái khí)  

- Cấu tạo Giàn nóng gồm có các đường ống và cánh tản nhiệt, nó được lắp đặt ở mặt trước của 

két nước làm mát. 

- Nguyên lý hoạt động Môi chất dạng khí ở nhiệt độ và áp suất cao được đưa từ máy nén qua 

3 đường ống của giàn nóng để được làm mát. 

 
Hình 13 : Giàn nóng 

1.2.9. Bộ lọc 

- Bộ lọc hút ẩm Bộ lọc là một thiết bị để chứa môi chất được hoá lỏng tạm thời bởi giàn nóng 

và cung cấp một lượng môi chất theo yêu cầu tới giàn lạnh. Bộ lọc có chất hút ẩm và lưới lọc 

dùng để loại trừ các tạp chất hoặc hơi ẩm trong chu trình làm lạnh. Nếu có hơi ẩm trong chu 

trình làm lạnh, thì các chi tiết sẽ bị mài mòn hoặc đóng băng ở van giãn nở dẫn đến bị nghẹt.  

- Kính quan sát 

Chức năng: Kính quan sát là lỗ để kiểm tra để quan sát môi chất tuần hoàn trong chu trình làm 

lạnh cũng như để kiểm tra lượng môi chất.  

Cấu tạo: Có hai loại kính kiểm tra: Một loại được lắp ở đầu ra của bình chứa và loại kia được 

lắp ở giữa bình chứa và van giãn nở. 

 
Hình 14 : Bộ lọc 

1.2.10. Van giãn nở 

Van giãn nở Van giãn nở phun môi chất ở dạng lỏng có nhiệt độ và áp suất cao qua bình chứa 

từ một lỗ nhỏ làm cho môi chất giãn nở đột ngột và biến nó thành môi chất ở dạng sương có 
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nhiệt độ và áp suất thấp. Tùy theo độ lạnh, van giãn nở điều chỉnh lượng môi chất cung cấp 

cho giàn lạnh.  

Dạng hộp  

- Cấu tạo: Một van trực tiếp phát hiện nhiệt độ của môi chất (độ lạnh) xung quanh đầu ra của 

giàn lạnh bằng một thanh cảm nhận nhiệt và truyền tới khí ở bên trong màng ngăn. Sự thay 

đổi áp suất khí là do sự thay đổi nhiệt độ cân bằng giữa áp suất đầu ra của dòng lạnh và áp lực 

lò xo đẩy van kim để điều chỉnh lượng môi chất. Nhiệt độ xung quanh cửa ra của giàn lạnh 

thay đổi theo đầu ra của giàn lạnh. 

 
Hình 15: Cấu tạo van giãn nở dạng hộp 

- Hoạt động:  

 Khi độ lạnh nhỏ nhiệt độ xung quanh đầu ra của giàn lạnh giảm xuống và do đó nhiệt độ 

được truyền từ thanh cảm nhận nhiệt tới môi chất ở bên trong màng ngăn cũng giảm xuống 

làm cho khí co lại. Kết quả là van kim bị đẩy bởi áp lực môi chất ở cửa ra của giàn lạnh và áp 

lực của lò xo nén chuyển động sang phải. Van đóng bớt lại làm giảm dòng môi chất và làm 

giảm khả năng làm lạnh.  

 Khi độ lạnh lớn, nhiệt độ xung quanh cửa ra của dòng lạnh tăng lên và khí giãn nở. Kết quả 

là van kim dịch chuyển sang trái đẩy vào lò xo. Độ mở của van tăng lên làm tăng lượng môi 

chất tuần hoàn trong hệ thống và làm cho khả năng làm lạnh tăng lên. 

Loại có ống cảm nhận nhiệt 

- Cấu tạo Bộ phận cảm nhận nhiệt độ của van giãn nở được đặt ở bên ngoài của cửa ra giàn 

lạnh. Ở đỉnh của màng dẫn tới ống cảm nhận nhiệt, có chứa môi chất và áp suất của môi chất 

thay đổi tuỳ theo nhiệt độ bên ngoài của giàn lạnh. Áp suất môi chất ở bên ngoài của giàn lạnh 

tác động vào đáy màng. Sự cân bằng giữa lực đẩy màng lên (áp suất môi chất ở bên ngoài của 

giàn lạnh + lò xo) và áp suất môi chất của ống cảm nhận nhiệt làm dịch chuyển van kim do đó 

điều chỉnh được dòng môi chất. 

 
Hình 16: Cấu tạo van giãn nở loại có ống cảm nhận nhiệt 

1.2.11. Giàn lạnh  

- Chức năng Giàn lạnh làm bay hơi môi chất ở dạng sương sau khi qua van giãn nở. Môi chất 

trong giàn lạnh có nhiệt độ và áp suất thấp, nó làm lạnh không khí ở xung quanh giàn lạnh.  

- Cấu tạo Giàn lạnh gồm có một thùng chứa, các đường ống và cánh làm lạnh. Các đường ống 

xuyên qua các cánh làm lạnh và hình thành các rãnh nhỏ để truyền nhiệt được tốt.  

- Nguyên lý hoạt động Một motor quạt thổi không khí vào giàn lạnh. Môi chất lấy nhiệt từ 

không khí để bay hơi và nóng lên rồi chuyển thành khí. Không khí qua giàn lạnh bị làm lạnh, 
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hơi ẩm trong không khí đọng lại và dính vào các cánh của giàn lạnh. Hơi ẩm tạo thành các 

giọt nước nhỏ xuống và được chứa ở trong khay sẽ được xả ra khỏi xe thông qua ống xả. 

- Nguyên lý hoạt động Để vận hành điều hoà một cách bình thường hoặc để giảm hư hỏng đối 

với các bộ phận khi có hư hỏng xảy ra, các tín hiệu từ mỗi cảm biến hay công tắc được gửi tới 

bộ khuyếch đai điều hoà để điều khiển điều hoà. 

- Điều khiển công tắc áp suất: Công tắc áp suất dùng để phát hiện sự tăng lên không bình 

thường của áp suất môi chất và ngắt ly hợp từ để bảo vệ các bộ phận trong chu trình làm lạnh 

và dừng máy nén.  

- Điều khiển nhiệt độ giàn lạnh: Bộ điều khiển nhiệt độ bay hơi để phát hiện nhiệt độ bề mặt 

của giàn lạnh và đóng hay ngắt ly hợp từ để điều khiển sự hoạt động của máy nén sao cho 

giàn lạnh không bị phủ băng.  

- Hệ thống bảo vệ đai dẫn động: Hệ thống này dùng để xác định việc khoá máy nén, bảo vệ 

đai dẫn động khỏi bị lỏng bằng cách lắp ly hợp từ và làm cho đèn chỉ báo công tắc điều hoà 

(công tắc A/C) nhấp nháy  

- Hệ thống điều khiển máy nén 2 giai đoạn: Hệ thống này dùng để điều chỉnh hệ số sử dụng 

của máy nén và cải thiện tính kinh tế nhiên liệu cũng như khả năng dẫn động.  

- Bộ điều khiển điều hoà kép (máy lạnh ở sau): Bộ phận này dùng để đóng ngắt van điện từ để 

điều khiển mạch môi chất kép 

 - Điều khiển bù không tải: Bộ phận này dùng để ổn định chế độ không tải của động cơ khi bật 

điều hoà.  

- Điều khiển quạt điện: Bộ phận này dùng để điều khiển quạt điện và cải thiện khả năng làm 

lạnh, tính kinh tế nhiên liệu và giảm ồn. 

 
Hình 17: Giàn lạnh 

1.2.12. Điều khiển công tắc áp suất  

- Chức năng Công tắc áp suất được lắp ở phía áp suất cao của chu trình làm lạnh. Khi công tắc 

phát hiện áp suất không bình thường trong chu trình làm lạnh nó sẽ dừng máy nén để ngăn 

không gây ra hỏng hóc do sự giãn nở do đó bảo vệ được các bộ phận trong chu trình làm lạnh. 

- Phát hiện áp suất thấp không bình thường Cho máy nén làm việc khi môi chất trong chu 

trình làm lạnh thiếu hoặc khi không có môi chất trong chu trình làm lạnh do rò rỉ hoặc do 

nguyên nhân khác sẽ làm cho việc bôi trơn kém có thể gây ra sự kẹt máy nén. Khi áp suất môi 

chất thấp hơn bình thường (nhỏ hơn 0,2 MPa (2kgf/cm2 )), thì công tắc áp suất phải ngắt để 

ngắt ly hợp từ.  

- Phát hiện áp suất cao không bình thường Áp suất môi chất trong chu trình làm lạnh có thể 

cao không bình thường khi giàn nóng không được làm mát đủ hoặc khi lượng môi chất được 

nạp quá nhiều. Điều này có thể làm hỏng các cụm chi tiết của chu trình làm lạnh. Khi áp suất 

môi chất cao không bình thường (cao hơn 3,1 MPa (31,7kgf/cm2 )), thì công tắc áp suất phải 

tắt để ngắt ly hợp từ. 
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Hình 18: Cấu tạo công tắc áp suất 

 

BÀI SỐ THỰC HÀNH SỐ 2: 

MÁY NÉN KHÍ DÀN LẠNH PHÁT RA TIẾNG KÊU.  

THÁO LẮP MÁY NÉN TỪ TRÊN XE  

(Thời lượng : 3 giờ) 

I. Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng: 

- Tháo một máy nén cụ thể trên ô tô theo đúng quy trình 

- Lắp máy nén trên ô tô theo đúng quy trình 

- Hình thành tác phong công nghiệp và ý thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp 

khi tháo và lắp máy nén trên ô tô xuống. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Bộ dụng cụ tháo lắp  1 bộ / 4 HS  

2 Búa nhựa 1 cái / 4 HS  

Vật tư 

1 Ga lạnh R134A 1 bình / 1 lớp  

2 Nhớt máy nén 1 bình / 1 lớp  

III. Yêu cầu công việc 

- Tháo được máy nén trong hệ thống lạnh trên ô tô. 

- Lắp được máy nén lại lên hệ thống lạnh trên ô tô. 

- Đảm bảo các chi tiết được hoạt động bình thường sau khi tháo lắp xong. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

 

1. Quy trình tháo máy nén ra khỏi xe 

Bước 1: Tháo các dây điện kết nối với máy nén 

Bước 2: Nới lỏng đai dẫn động máy nén 

(1) Nới lỏng bulông (A) và (B) của máy phát mà được dùng để điều chỉnh độ căng của 

đai dẫn động.  

(2) Dùng tay, ấn máy phát vềphía động cơ và sau đó tháo đai dẫn động. 

 
 

Bước 3: Tháo đai dẫn động máy nén 
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Bước 4: Tháo các ống nối ra khỏi máy nén A/C. Tách đường ống sẽ làm dầu A/C bị rò 

rỉ. Nên sau khi tách đường ống, hãy che đường ống bằng túi nhựa để tránh dầu A/C rò 

rỉ hay hơi nước lọt vào trong máy nén A/C. 

 
 

Bước 5: Tháo máy nén A/C. Nới lỏng tất cả bulông bắt máy nén điều hoà,và sau đó 

tháo bulông trong khi đỡ máy nén điều hoà.  

(2) Che máy nén điều hoà bằng túi nhựa, để tránh dầu máy nén khỏi bị rò rỉ hay hơi 

nước không lọt vào máy nén điều hoà. 
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Chú ý: Khi tháo máy nén điều hòa cẩn thận không để làm hỏng các chi tiết do va 

chạm vào lọc dầu két nước 

2.Quy trình lắp máy nén lên xe 

Bước 1: Lắp máy nén vào thân máy động cơ 

 
 

Trong khi đỡ máy nén A/C, đầu tiên hãy xiết chặt bằng tay bulông bắt và sau đó xiết 

đều tất cả bu long. 

Bước 2: Lắp các ống nối máy nén A/C 
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Chú ý: Bôi trơn gioăng chữ O mới bằng dầu máy nén A/C và lắp chúng lên đường ống 

Bước 3: Lắp đai dẫn động 

 
Với bulông bắt máy nén A và B nới lỏng, lắp dây đai lên tất cả các puly. 

(2) Dùng một thanh cứng (cán búa hay dụng cụ tháo lắp đai ốc lốp v.v.), di chuyển máy 

phát để điều chỉnh độcăng đai và sau đó xiết bulông (B).  

(3) Kiểm tra độ căng của đai dẫn động và xiết bulông (A). 
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BÀI SỐ THỰC HÀNH SỐ 3: 

MÁY NÉN PHÁT RA TIẾNG KÊU.  

THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG CÁC CHI TIẾT MÁY NÉN HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA 

(Thời lượng : 5 giờ) 

I. Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng: 

- Tháo lắp máy nén đúng quy trình 

- Kiểm tra các chi tiết trong máy nén 

- Hình thành tác phong công nghiệp và ý thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp 

khi sửa chữa máy nén 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Bộ cảo mở buly 1 bộ / 4 HS  

2 Kềm mở phe 1 bộ / 4 HS  

3 Cảo 2 chân 1 bộ / 4 HS  

4 Bộ dụng cụ Licota 1 bộ / 4 HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,5 kg/ 4 HS  

III. Yêu cầu công việc 

- Tháo rã và lắp lại được các chi tiết trong máy nén. 

- Kiểm tra các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật. 

- Sau khi tháo lắp các chi tiết phải hoạt động được bình thường. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

 

1. Quy trình thảo rã máy nén: 

Tháo cụm ly hợp từ 
Bước 1: Tháo vít giữ mâm ép ly hợp từ 

 

 
 

 

 

Bước 2: Tháo phe giữ cụm ly hợp từ 
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Bước 3: Dùng cảo tháo puly trên ly hợp từ 
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Bước 4 :  Tháo các vít giữ dây điện nối với cuộn từ 
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Bước 5: Dùng cảo tháo cuộn từ 
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Tháo máy nén: 

Bước 1 : Tháo các vít bắt vỏ trước và sau của máy nén 
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Bước 2 :  Tách phần vỏ phần trước của máy nén 

 
Bước 3 : Lấy gioong làm kín  ra ngoài 

 
 

 

 

 

 

 

Bước 4: Tách phần vỏ phần đuôi của máy nén và gioong làm kính 
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Bước 5: Lấy các van ra ngoài 
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Bước 6: Tháo cụm piston đĩa lắc 
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2. Bảo dưỡng các chi tiết máy nén 

-Kiểm tra gioăng làm kín máy nén 

-Kiểm tra bạc đạn trục máy nén 

-Kiểm tra thông các đường khí ga đến buồng điều khiển 

-Kiểm tra cuộn dây ly hợp từ 
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BÀI SỐ THỰC HÀNH SỐ 4: 

BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHI NHIỆT ĐỘ LẠNH 

TRONG XE GIẢM XUỐNG KHÔNG SÂU (< 150C) 

(Thời lượng : 5 giờ) 

I. Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng: 

- Thực hiện được các công việc cần kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí 

trên ô tô. 

- Hình thành tác phong công nghiệp và ý thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp 

khi sửa chữa máy nén. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Máy kiểm tra áp suất và nạp ga 1 máy / 1 lớp  

2 Thiết bị kiểm tra trong dàn lạnh 1 máy / 1 lớp  

3 Bộ đầu nối với dàn lạnh 1 bộ / 1 lớp  

4 Đồng hồ đo nhiệt độ ngoài trời 1 bộ / 1 lớp  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,5 kg/ 4 HS  

2 Dung dịch súc rửa dàn lạnh 1 lít / 10 HS  

3 Lọc không khí dàn lạnh 1 cái / 4 HS  

4 Gas lạnh (R134a) 1 bình / 1 lớp  

5 Lọc dàn lạnh 1 cái / 4 HS  

6 Van tiết lư 1 cái / 4 HS  

7 Van đuôi 1 cái / 4 HS  

III. Yêu cầu công việc 

- Kiểm tra và bảo dưỡng các chi tiết trong hệ thống theo yêu cầu kỹ thuật.  

- Sau khi tháo lắp các chi tiết phải hoạt động được bình thường. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

 

1. Kiểm tra lọc gió điều hòa : 

 

 
Vệ sinh bằng cách xì gió. Khuyến cáo nên thay cứ mỗi 20.000 km 

 
 

 

2. Kiểm tra ống ga: 
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Ống cao áp kích thước nhỏ và có kí hiệu chữ (H) 

 
 

Ống thấp áp kích thước to hơn 

 
 

Kiểm tra những vị trí ghép nối. Kiểm tra rò rỉ tại các vị trí bắt ống 

3. Kiểm tra quạt dàn nóng: 

 
Khi bật máy lạnh lên mà quạt dàn nóng không hoạt động. Lập tức kiểm tra quạt dàn nóng 

ngay lập tức. 

4. Kiểm tra máy nén và áp suất Gas: 
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Kết nối 2 ống thấp áp và cao áp của máy kiểm tra gas với hệ thống điều hòa trên ô tô. 

 
Sử dụng máy để kiểm tra áp suất và sự hoạt động của hệ thống điều hòa để phát hiện lỗi hư 

hỏng thường gặp. 

5. Kiểm tra vệ sinh dàn nóng: 

 
Dùng nước áp lực cao để vệ sinh dàn nóng. 

6. Kiểm tra vệ sinh dàn lạnh: 

Dùng dung dịch vệ sinh dàn lạnh 
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Khởi động động cơ. Bật quạt gió chế độ lớn nhất, tắt A/c bật quạt trong, nhiệt độ ở mức cao 

nhất. Để hoạt động ở chế độ vừa sát lập trong 10 phút.  

 
Tháo lọc gió ra. Sau khi cho hoạt động 10 phút tháo quạt gió trong xe ra. 

 
Dùng thiết bị kiểm tra dàn lạnh. 
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Lưu ý khi xịt dung dịch thì lỗ thông không khí phải thông.Vệ sinh bằng dung dịch.  

Tiến hành lắp lại quạt gió. Thực hiện chế độ sấy trong 10 phút. Thực hiện dùng thiết bị 

kiểm tra lại trước khi hoàn thành công đoạn vệ sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU THỰC HÀNH 
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BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHI NHIỆT ĐỘ LẠNH 

TRONG XE GIẢM XUỐNG KHÔNG SÂU (< 150C) 

 

STT 
TÊN BƯỚC THỰC 

HIỆN 
CÁC THÔNG SỐ CẦN CHÚ Ý GHI CHÚ 

1 

Kiểm tra nhiệt độ trên 

xe khi mở lạnh hết mức 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

2 

Kiểm tra áp suất gas 

lạnh (môi chất lạnh) 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

3 

Tháo vệ sinh giàn lạnh 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

4 

Rã dàn lạnh trong 

Cabin 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

5 

Quạt và lọc gió điều 

hòa 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

6 

Dàn lạnh ô tô 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 



Bài 8 TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐIỀU HÒA 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  248 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

7 

Van tiết lưu  

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

7 

Tháo lọc  

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

8 

Vệ sinh dàn nóng 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

9 

Van đuôi  

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 
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10 

Chạy lại hệ thống lạnh 

khi 70C 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

BÀI SỐ THỰC HÀNH SỐ 5: 

HỆ THỐNG LẠNH KHÔNG ĐẢM BẢO NHIỆT ĐỘ DO THIẾU GAS LẠNH. 

THỰC HIỆN NẠP GA CHO HỆ THỒNG LẠNH BẰNG BÌNH GAS 

(Thời lượng : 5 giờ ) 

I. Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng: 

- Kiểm tra vận hành hệ thống lạnh. 

- Kiểm tra tiêu chuẩn về thông số của hệ thống  so với yêu cầu của nhà chế tạo 

- Thực hiện nạp ga lạnh bằng bình gas và máy nén chân không theo đúng yêu cầu kỹ 

thuật.  

- Tuân thủ an toàn lao động trong thực hành, rèn luyện kỹ năng tự học và làm việc 

nhóm. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Sách hướng dẫn sửa chữa 1 sách/ 1 HS  

2 
Mô hình điều hòa không khí 

(còn hoạt động được) 

1 máy/ 4 HS  

3 Bộ khóa  1 bộ/ 4 HS  

4 Bộ dụng cụ chuyên dùng 1 bộ/ 4 HS  

5 Bộ kiểm tra áp suất  1 bộ/ 4 HS  

6 Máy hút chân không 1 bộ/ 4 HS  

7 Thau đựng dung dịch 1 bộ/ 4 HS  

8 Sách hướng dẫn sửa chữa 1 sách/ 1 HS  
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Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 R134a 1 bình/ 1 lớp  

3 Nhớt giàn lạnh 1 bình/ 1 lớp  

4 Nhớt máy nén 1 bình/ 1 máy nén  

III. Yêu cầu công việc 

 Vận hành hệ thống. Kiểm tra các thông số của hệ thống so với yêu cầu kỹ thuật so 

với sách hướng dẫn sửa chữa chuẩn 

 Kiểm tra áp suất, sự rò rĩ của hệ thống sau khi vận hành. 

 Thực hiện đúng, đủ và chính xác các bước, thao tác trong qua trình nạp ga lạnh. 

Chú ý an toàn khi nạp ga. Luôn ghi nhớ các bước sử lý khi xảy ra sự rò rĩ của ga 

lạnh. 

 Vệ sinh, hoàn thành công việc : Kiểm tra tổng, vệ sinh và lắp đặt 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

 

 

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

Quy trình sạc ga hệ thống điều hòa không khí bằng bình ga: 

- Lắp ráp bộ đồng hồ đo 

- Xả ga (thu hồi ga) lạnh 

- Hút chân không 

- Bổ xung dầu máy nén 

- Nạp ga vào hệ thống  

- Kiểm tra lượng môi chất 

1.1 Lắp ráp bộ đồng hồ đo 

Chuẩn bị Phuong tiện 

- Dùng tấm lót hông che đậy hai bên tai xe 

- Dùng cơ lê thích hợp mở các nắp dậy các đầu kiểm tra phía cao áp và thấp áp 
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Khóa hai van của đòng hồ đo 

Ráp các ống nối đồng hồ đo vào máy nén 

- Lắp ống nối cao áp (màu đỏ) vào đầu nối phía cao áp trên hệ thông lạnh. 

 
- Lắp ống nối thấp áp (màu xanh) vào đầu nối phía áp thấp trên hệ thống 

lạnh. 

Xả gió trong hai ống nối  

- Mở nhẹ van đồng hồ áp thấp trong vài giây để khí ga trong hệ thống đẩy không 

khí ra bên ngoài 

- Thực hiện thao tác tương tự cho bên phía cao áp 

1.2 Thu hồi ga hệ thống điều hòa không khí 

1.2.1 Xả ga hệ thống lạnh 

- Lắp bộ đồng hồ đo vào hệ thống lạnh 
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- Dùng giẻ lau đặt ở đầu cuối của ống nối với bình ga  

- Mở nhẹ van đồng hồ phía cao áp cho môi chất theo đường ống ra ngoài 

- Quan sát khan lau,nếu phát hiện dầu bôi trơn thoát ra ngoài thì ta đóng bớt van 

lại 

- Khi đồng hò phía cao áp còn khoảng 3.5kg/cm2,mở từ từ van đồng hồ phía áp 

thấp 

- Khi toàn bộ ga trong hệ thống đã được xả ra hoàn toàn đóng kín các van đồng 

hồ 

1.2.2 Thu hồi ga lạnh 

1.2.2.1 Thu hồi ga bằng bình ga 

- Lắp bộ đồng hồ đo vào hệ thống lạnh 

 
- Kết nối bình môi chất rỗng vào ống nối còn lại của bộ đồng hồ đo áp suất 

- Mở van áp cao cho ga thu hồi vào bình rổng 

- Cho máy nén hoạt động để tăng áp suất trong hệ thống 

- Để ga được thu hồi hoàn toàn ta ngâm bình chứa môi chất vào nước đá  
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1.2.2.2 Thu hồi ga bằng máy thu hồi 

- Kết nối ống áp thấp và áp cao của máy thu hồi vời đầu nối tương ứng trên hệ 

thống lạnh 

- Bật nguồn máy thu hồi ga 

- Chọn chế độ thu hồi ga,chờ cho đến khi ga thu hồi hoàn toàn 

1.3 Hút chân không: 

Sau khi tiến hành thu hồi ga ta để tiến hành kiểm tra sửa chữa hệ thống lạnh ta 

cần phải tiến hành rút chân không.Việc hút chân không nhằm mục đích hút sạch 

không khí và loại bỏ chất ẩm trong hệ thống, trước khi nạp ga trở lại cho hệ 

thống. Trong quá trình hút chân không áp suất trong hệ thống cuãng giảm theo 

làm giảm điểm sôi của chất ẩm do đó chất ẩm bốc hơi được hút ra khỏi hệ thống 

Quá trình hút chân không bao gồm các bước sau: 

- Kết nối bộ đồng hồ đo vào trong hệ thống lạnh,Chú ý khóa chặt 2 van đồng hồ 

phía áp thấp và áp cao 

- Nối ống còn lại của bộ đồng hồ đo vào cửa hút của bơm chân không 

- Khởi động bơm chân không 

- Mở van đồng hồ phía áp thấp 
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- Sau khoảng 10-15phút  tắt máy và tiến hành quan sát đồng hồ, kim đồng hồ 

phía áp thấp chỉ mức dưới 300mmHg và phía áp cao dưới mức 0. 

- Nếu phía áp cao không chỉ dưới mức 0 chứng tỏ hệ thống đã bị tắt nghẽn. Tiến 

hành sửa chữa. 

- Nếu phía áp thấp không về mức như yêu cầu chứng tỏ hệ thống có rò rĩ. Tiến 

hành kiểm tra rò rĩ và sửa chữa. 

- Để cho chân không được hút hoàn toàn ta tiến hành hút nhiều lần để loại bỏ 

toàn bộ không khí trong hệ thống. 

-Khi hệ thống đạt yêu cầu tiến hành khóa các van lại và tắt máy bơm chân 

không. 

1.4 Bổ sung dầu vào hệ thống 

Khi thay thế các bộ phận trong hệ thống lạnh cần bổ sung lượng dầu cần thiết 

vào trong từng bộ phận trước khi lắp đặt vào hệ thống. Lượng dầu cần thiết 

trong các bộ phận tương ứng là : 

Giàn lạnh : 40cc 

Lọc :          25cc 

Giàn nóng: 30cc 

Máy nén:   40cc 

Đường ống 50cc 

 
Trong quáy trình hoạt động của máy nén A/C, dầu máy nén tuần hoàn trong 

hệthống điều hoà. Sau khi máy nén dừng lại, một số dầu còn đọng lại trong hệ 

thống điều hoà. 

Vì lý do đó, khi đổ dầu hãy tính đến lượng dầu máy nén còn đọng lại trong hệ 

thống điều hoà sau khi tháo/thay thế máy nén. Máy nén điều hoà mới được đổ 

sẵn dầu máy nén cần sử dụng trong hệ thống điều hoà. Do vậy, lượng dầu máy 

nén đọng lại cần được xả ra. 

Khi tháo cụm máy nén điều hòa 

- Đo lượng dầu trong máy nén điều hòa còn lại (A) 

- Bổ sung lượng dầu trong máy nén điều hòa 

Lượng dầu cần đổ = A + 20cm3 
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Khi thay mới máy nén 

- Đo lượng dầu máy nén điều hoà (A).  

- Kiểm tra lượng dầu máy nén điều hoà mới theo hướng dẫn sửa chữa.  

- Xảdầu : Lượng dầu xả ra = Lượng dầu trong máy nén dhs – A 

 
1.5 Nạp ga hệ thống lạnh 

1.5.1 Nạp ga từ bình lúc động cơ đang vận hành 

Phương pháp nạp này, môi chất được nạp vào hệ thống quan phía áp thấp và ở 

trạng thái hơi 

- Kết nối bộ đồng hồ đo áp suất vào trong hệ thống 

- Nối bình ga vào đường nạp ga 

- Mở van trên bình gas sau đó vặn đầu ống nối phía đồng hồ cho ga xì ra thì vặn 

lại để xả gió trong ống nối 

- Ngâm bình chứa môi chất vào nước nóng (400C) để ấp suất hơi môi chất trong 

bình chứa cao hơn áp suất trong hệ thống. 

-Mở van đồng hồ phía áp thấp để môi chất được nạp vào hệ thống. 

 
Trạng thái nạp: 

Động cơ chạy ở1500 v/p  



Bài 8 TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐIỀU HÒA 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  256 

• Công tắc tốc độ quạt gió ở"HI"  

• Công tắc A/C ON  

• Bộ chọn nhiệt độ ở"MAXCOOL"  

• Cửa mở hoàn toàn 

Chú ý: Khi tiến hành nạp ga khi động cơ vận hành tuyệt đối không mở van phía 

áp cao vì khí cao áp có thể chạy ngược rở lại bình nạp ga 

 
- Chỉ nạp đủ lượng ga cần thiết không được nạp quá nhiều gây làm mát không 

tốt hay quá nóng. 

- Khi thay bình nạp ga, đóng van phía áp suất cao và van phía áp suất thấp. Sau 

khi thay thế, mởvan xảkhí và xảkhông khí ra khỏi ống giữa (xanh lá cây) và ra 

khỏi đồng hồ đo 

- Kiểm tra áp suất để đánh giá lượng môi chất trong hệ thống. 

- Tháo ống nạp ra khỏi van nạp trên xe và van của bình nạp ga 

 
1.5.2 Nạp ga lúc hệ thống đã được thu hồi ga và hút chân không hoàn toàn 

- Lắp bình chứa môi chất vào đầu nối tương ứng trên đồng hồ đó 

+ Đóng hoàn toàn van phía áp suất thấp và van phía áp suất cao của đồng hồ đo.  

+ Lắp bình nạp ga lên ống nạp màu xanh lá cây của đồng hồ đo.  
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+ Quay van theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nó dừng lại vào tạo một lỗ trên 

bình nạp.  

+ Quay van theo chiều ngược kim đồng hồ và trả kim về.  

 
- Ấn van xả khí của đồng hồ đo và xả không khí cho đến khi ga điều hoà thoát 

ra khỏi van. 

- Mở van đồng hồ phía áp cao để ga lạnh đi vào hệ thống 

 
Chú ý: Chỉ số áp suất của đồng hồ đo có thểthay đổi một chút tuỳtheo nhiệt 

độkhông khí bên ngoài.  

• Do việc nạp ga sẽ khó khăn khi nhiệt độ bên ngoài cao, hãy làm mát giàn 

ngưng bằng nước hay không khí.  

• Hâm nón bình nạp ga trong nước ấm (dưới 400C) khi nhiệt độ bên ngoài thấp 

để sao cho có thể nạp ga được dễ dàng hơn 



Bài 8 TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐIỀU HÒA 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  258 

 
- Quan sát đồng hồ đo áp suất để kiểm soát lượng môi chất nạp vào, có thể dùng 

cân để đo chính xác lượng môi chất nạp vào, kết hợp quan sát môi chất ở mắt ga. 

Lượng ga nạp vào hệ thống tùy thuộc vào từng loại xe 

- Khi lượng môi chất đã được nạp đủ khóa van đồng hồ  

- Tháo bình chứa môi chất và bộ đồng hồ đo ra khỏi hệ thống 

- Nổ máy kiểm tra lượng môi chất 

BÀI SỐ THỰC HÀNH SỐ 6: 

HỆ THỐNG LẠNH SAU KHI ĐẠI TU TẠI XƯỞNG SỬA CHỮA.  

NẠP GA CHO HỆ THỒNG LẠNH BẰNG MÁY SẠC GA 

(Thời lượng : 5 giờ) 

I. Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài học này,người học có khả năng: 

- Kiểm tra vận hành hệ thống lạnh. 

- Kiểm tra tiêu chuẩn về thông số của hệ thống  so với yêu cầu của nhà chế tạo 

- Thực hiện nạp ga lạnh bằng máy sạc gas tự động theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  

- Tuân thủ an toàn lao động trong thực hành, rèn luyện kỹ năng tự học và làm việc 

nhóm. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Sách hướng dẫn sửa chữa 1 sách/ 1 HS  

2 
Mô hình điều hòa không khí 

(còn hoạt động được) 

1 máy/ 4 HS  

3 Bộ khóa  1 bộ/ 4 HS  
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4 Bộ dụng cụ chuyên dùng 1 bộ/ 4 HS  

5 Bộ kiểm tra áp suất  1 bộ/ 4 HS  

6 Máy hút chân không 1 bộ/ 4 HS  

7 Thau đựng dung dịch 1 bộ/ 4 HS  

8 Sách hướng dẫn sửa chữa 1 sách/ 1 HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 R134a 1 bình/ 1 lớp  

3 Nhớt giàn lạnh 1 bình/ 1 lớp  

4 Nhớt máy nén 1 bình/ 1 máy nén  

III. Yêu cầu công việc 

 Vận hành hệ thống. Kiểm tra các thông số của hệ thống so với yêu cầu kỹ thuật so 

với sách hướng dẫn sửa chữa chuẩn 

 Kiểm tra áp suất, sự rò rĩ của hệ thống sau khi vận hành. 

 Thực hiện đúng, đủ và chính xác các bước, thao tác trong qua trình nạp ga lạnh. 

Chú ý an toàn khi nạp ga. Luôn ghi nhớ các bước sử lý khi xảy ra sự rò rĩ của ga 

lạnh. 

 Vệ sinh, hoàn thành công việc : Kiểm tra tổng, vệ sinh và lắp đặt 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

Nạp ga hệ thống lạnh sử dụng máy sạc ga 

- Kết nối ống đầu nối áp thấp và áp cao tương ứng trên máy sạc ga vào các đầu 

nối tương ứng trên hệ thống lạnh 

- Bật nguồn máy sạc ga  

- Chọn chế độ thu hồi ga (Recovery) trên máy sạc ga, mở cả 2 van áp thấp và 

áp cao trên máy và tiến hành thu hồi ga 

- Sau khi thu hồi ga, máy tiến hành tách dầu bôi trơn 

- Chọn chế độ hút chân không và đinh thời gian hút chân không cần thiết (5-10 

phút tùy theo từng hệ thống, khi tiến hành hút chân không kết hợp quan sát 

đồng hồ đo áp thấp và cao tương ứng để đảm bảo chân không được hút hoàn 

toàn khỏi hệ thống. Ta có thể tiến hành hút chân nhiều lần để không khí trong 

hệ thống được hút hoàn toàn 

- Tình toán lượng dầu cần thiết bổ sung vào hệ thống, bổ sung dầu vào bình 

chứa dầu trên máy sạc ga 

- Mở van bổ sung dầu để cho dầu được bổ sung vào trong hệ thống  

- Chọn chế độ sạc ga (Charging) vào trong hệ thống,chọn lượng ga cần thiết 

nạp vào hệ thống, lượng ga  tùy thuộc vào từng dòng xe 

- Khi lượng ga đã được nạp vào hệ thống tiến hành kiểm tra áp suất để đánh 

giá lượng môi chất cần thiết 

Kiểm tra lượng môi chất và rò rĩ trong hệ thống 

Để quá trình kiểm tra lượng môi chất được chính xác khi tiến hành đo cần thỏa 

mãn những điều kiện 

- Nhiệt độ nước làm mát động cơ: Sau khi được hâm nóng  

- Núm chọn luồng không khí: "FACE"  

- Cửa mở 

- Khí vào: recirculation 

- Tốc độ động cơ 1,500 vòng/phút 

- Nhiệt độ không khí vào: 25-350C 

- Quạt dàn lạnh: cực đại 

- Nhiệt độ cài đặt: thấp nhất. 
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Nếu hệ thống làm việc bình thường, thì giá trị áp suất đồng hồ được chỉ ra như 

sau:  

- Phía áp suất thấp : Từ 0,15 đến 0,25 MPa (1,5 đến 2,5 kgf/cm2)  

- Phía áp suất cao : 1,37 đến 1,57 MPa (14 đến 16 kgf/cm2) 

Lương môi chất trong hệ thống được đánh giá thông qua bảng sau: 

 

Lượng 

ga/Kiểm tra 

Hết ga hoàn 

toàn 

Thiếu ga  Đủ ga  Thừa ga 

Nhiệt độ 

đường ống 

phía cao áp và 

thấp áp 

Nhiệt độ trên 

cả 2 đường 

ống hầu như 

bằng nhau 

Ống áp cao 

nóng vừa,ống 

áp thấp hơi 

lạnh 

Ống cao áp 

nóng (700C), 

ống thấp áp 

lạnh (00C) 

Ống cao áp 

nóng bất bình 

thường 

Tình hình 

dòng môi chất 

chảy qua kính 

quan sát (mắt 

ga) 

Bọt xuất hiện 

liên tục (dạng 

sương mù) 

Bọt xuất hiện 

cách quảng 

Có ít bọt hoặc 

không bọt.Khi 

tăng tốc độ 

động cơ xuất 

hiện bọt 

Hoàn toàn 

không xuất 

hiện bọt 

Tình hình áp 

suất trong hệ 

thống lạnh 

Áp suất bên 

phía áp cao 

giảm bất bình 

thường  

Áp suất cả hai 

phía đều thấp 

hơn bình 

thường 

Áp suất cả hai 

phía áp thấp 

và áp cao đạt 

giá trị bình 

thường 

Áp suất cả hai 

phía đều cao 

hơn bình 

thường 

 

 
Kiểm tra rò rĩ trong hệ thống: 
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Kiểm tra bằng máy dò ga 

- Tính chất: 

Kiểm tra rò rỉ ga điều hoà bằng đèn nháy và âm thanh. 

• Khi đến khu vực có rò rỉ sẽ làm cho chu kỳ nháy và âm thanh phát ra nhanh 

hơn.  

• Nâng cao độnhạy sẽ cho phép kiểm tra những rò rỉ thậm chí rất ít. 

 
-Quy trình kiểm tra: Đưa máy dò ga đến phần nối của ống, ống thoát nước bộ 

A/C, cửa quạt gió A/C v.v. 

Chú ý: 

+ Thực hiện kiểm tra khi động cơn ngừng.  

+ Do ga điều hoà nặng hơn không khí một chút, hãy đặt máy dò ở phần dưới của 

ống và di chuyển chậm dọc theo chu vi.  

+ Tiến hành công việc kiểm tra này khi rung nhẹ ống. 

 
 
B9.2.1. Sơ đồ mạch điện điều khiển tổng quát hệ thống điều hòa không  khí trên 

ôtô– Lý thuyết 

 

2.1.Sơ đồ mạch điện điều khiển tổng quát hệ thống điều hòa không  khí trên ôtô 

2.1.1 Bộ điều khiển đóng ngắt máy nén.  

a. Tín hiệu ra điều khiển máy nén. 

Trạng thái ON/OFF của máy nén được điều khiển nhờ rơ le điện từ. Có ba loại 

gửi tín hiệu đến rơ le. 

Kiểu A: Tín hiệu điều khiển được truyền đi từ bộ điều khiển, cùng với các tín 
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hiệu điều khiển khác được cung cấp từ ECU động cơ. 

Kiểu B: Nhận tín hiệu điều khiển từ máy nén từ bộ điều khiển A/C. Đưa ra tín 

hiệu tới ECU động cơ. 

Kiểu C: Nhận tín hiệu độc lập từ bộ điều khiển A/C. 

 

Các kiểu điều khiển máy nén 

 

Điều khiển máy nén kiểu A 

Bộ điều khiển truyền các tín hiệu sau: Cho phép bật máy nén  hoạt động, và 

bắt đầu bù ga. ECU có thể truyền tín hiệu trở lại phụ thuộc vào trạng thái của 

động cơ lúc đó. 

b. Công tắc điều khiển A/C và ECON. 

Công t ắc điều khiển A/C và  ECON phân ra làm hai mức cảm nhận nhiệt độ 

không khí sau khi đ  ã làm lạnh, để điều khiển hoạt động của máy nén ON/OFF.   

Công tắc hệ thống điều hòa không khí được dùng để chọn chế độ A/C hay 

ECON. Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh cảm nhận nhiệt độ của khí lạnh ngay sau 

khi chúng đi qua khỏi giàn lạnh. Việc điều khiển dựa vào nhiệt độ của khí lạnh. 
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Công tắc điều khiển A/C và ECON 

Để làm lạnh nhanh không khí bên trong xe ta bật công tắc điều hòa A/C ở vị trí 

ON. Khi nhiệt độ giàn lạnh nhỏ hơn 30 C, máy nén được ngắt. Khi nhiệt độ 

giàn lạnh lớn hơn 40C, máy nén được bật và hệ thống bắt đầu làm việc. 

 

Công tắc điều khiển A/C (ở vị trí ON) 
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Công tắc điều khiển A/C (ở vị trí OFF) 

Khi muốn điều hòa không khí hoạt động ở chế độ tiết kiệm hoặc làm khô không 

khí, bật công tắc ECON ở vị trí ON. Khi nhiệt độ giàn lạnh xấp xỉ 100C hoặc 

thấp hơn thì máy nén d ừng hoạt động. Khi nhiệt độ xấp xỉ 110C hoặc cao hơn 

thì máy nén thì máy nén hoạt động trở lại. So với công tắc A/C khi ở vị trí ON, 

thì việc làm lạnh yếu hơn. Thời gian làm việc của máy nén giảm tiết kiệm được 

nhiên liệu và xe chạy bốc hơn. 

 

Công tắc điều khiển ECON (ở vị trí ON) 

 

Công tắc điều khiển ECON (ở vị trí OFF) 

c. Điều khiển theo tốc độ động cơ. 

Khi máy nén hoạt động lúc động cơ đang ở trạng thái không tải, công suất của 

động cơ nhỏ nên động cơ có thể bị chết máy. Khi máy nén hoạt động, việc điều 

khiển tốc độ động cơ giúp bù ga đ ể duy trì tốc độ động cơ hoặc trên tốc độ 

quay định . Khi tốc độ động cơ giảm, máy nén sẽ được ngắt. Những chức năng 

này giúp ngăn ngừa động cơ chết máy nhờ việc điều khiển máy nén ON/OFF 

phụ thuộc vào tốc độ của động cơ (rpm- Revolution per minute: Số vòng quay 

trên phút). 
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Điều khiển máy nén theo tốc độ động cơ 

d. Điều khiển ngắt A/C để tăng tốc độ động cơ. 

 

Điều khiển ngắt A/C (qua ECU và bộ điều khiển A/C) 

Kiểu điều khiển này sử dụng hiệu quả trong việc kiểm soát công suất của 

động cơ của các xe có công suất động cơ nhỏ. Máy nén được ngắt tức thời trong 

quá trình tăng tốc để giảm tải cho động cơ. Quá trình tăng tốc được nhận biết bởi 

ECU động cơ, dựa vào một loạt tín hiệu. Khi sự tăng tốc được nhận biết  gửi 

tín hiệu đến bộ điều khiển A/C. Bộ điều khiển này sẽ điều khiển ngắt máy nén 

trong vài giây. 
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Điều khiển ngắt A/C (bằng công tắc) 

Loại này gồm một công tắc được đặt ở phía dưới chân ga. Khi đạp chân ga, máy 

nén ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn đủ để tăng tốc độ động cơ. 

e. Điều khiển ngắt máy nén trong trường hợp khẩn cấp. 

Công tắc áp suất kép được lắp ở phần 

cao áp của hệ thống lạnh. Khi áp suất 

quá cao được phát hiện trong hệ thống 

lạnh, máy nén sẽ dừng hoạt động. 

Điều này ngăn chặn hư hỏng và bảo 

vệ các bộ phận quan trọng trong hệ 

thống điều hòa không khí. 

Khi môi chất lạnh trong hệ thống còn 

ít do bị dò rỉ hoặc do các nguyên nhân 

khác dẫn đến thiếu dầu tuần hoàn để 

bôi trơn máy nén. Điều này có thể 

làm cháy máy nén. 

Khi áp su ất  quá thấp (áp suất môi 

chất 0,2 MPa hoặc thấp hơn) công 

tắc áp suất kép chuyển sang trạng 

thái ngắt.  

 

Cấu tạo công tắc áp suất kép 

Nguồn điện tới bộ điều khiển A/C không được cấp và ly hợp từ bị ngắt dẫn 

đến nén ngừng hoạt động . Điều này đảm b ảo an toàn cho các b           ộ phận trong hệ 

thống điều hòa không khí trên ô tô. 
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Vị trí lắp đặt công tắc áp suất kép 

Khi áp suất môi chất lạnh quá cao do việc giải nhiệt giàn nóng kém dẫn đến quá 

tải môi chất, các bộ phận trong hệ thống điều hòa có thể bị phá hỏng. Khi áp suất 

môi chất quá cao (áp suất môi chất khoảng 3,1 MPa hoặc cao hơn), công tắc áp 

suất kép chuyển sang trạng thái ngắt. Nguồn điện tới bộ khuếch đại A/C không 

được cấp và ly hợp từ bị ngắt dẫn đến nén ngừng hoạt động. Điều này đảm bảo 

an toàn cho các bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí trên ô tô. 

 

Công tắc áp suất kép (khi có sự cố xảy ra) 

f. Điều khiển A/C khi nhiệt độ nước cao. 

Cảm biến nhiệt độ nước làm cảm nhận nhiệt độ nước làm mát của động cơ , 

để ngăn quá nhi  ệt động cơ. Khi đạt nhiệt độ quy định (xấp xỉ 1000C) ly h  ợp 
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từ ngừng hoạt động và máy nén bị ngắt. Điều này làm giảm tải cho động cơ. 

Trong một vài loại xe, điều này có thể thực hiện trong máy nén loại thay đổi lưu 

lượng. Khi nhiệt độ nước lên tới 1000C hoặc cao hơn công suất máy nén giảm 

50% . Khi nhiệt độ nước từ 950C hoặc thấp hơn , công suất máy nén có thể đạt 

100%. Điều này làm giảm tải cho động cơ. 

 

Cảm biến nhiệt độ nước 

2.1.2 Điều chỉnh tốc độ quạt. 

Khi máy nén hoạt  động, nếu cả áp suất môi chất lạnh và nhiệt độ nước làm 

mát đều thấp, thì quạt giàn nóng và quạt két nước làm mát động cơ được mắc 

nối tiếp với nhau và quay ở tốc độ thấp. 

 

Quạt giàn nóng và quạt két nước mắc nối tiếp 

Khi máy nén ho ạt động, n ếu cả áp suất môi chất lạnh và nhiệt độ nước làm 

mát đều cao, thì quạt giàn nóng và quạt két nước làm mát động cơ được mắc 

song song với nhau và quay ở tốc độ  cao. Khi máy nén ngừng hoạt động thì 

quạt giàn nóng không quay. 
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Quạt giàn nóng và quạt két nước mắc song song 

- Nguyên lý điều khiển quạt giàn nóng và quạt két nước. 

+ Chế độ 1: Nhiệt độ nước thấp, điều hòa không bật . Khi đó công tắc áp suất ở 

trạng thái OFF tức là ở trạng thái đóng (áp suất ga lớn hơn hoặc bằng 15 

kg/cm2), công tắc nhiệt độ nước làm mát cũng ở trạng thái OFF khi nhiệt độ 

nước lớn hơn hoặc bằng 900C. Quạt giàn nóng và quạt két nước không hoạt 

động. 

 

Nguyên lý điều khiển quạt giàn nóng và quạt két nước 

+ Chế độ 2: Nhiệt độ nước thấp, bật điều hòa, áp suất ga lớn hơn hoặc bằng 

15kg/cm2(hai quạt mắc nối tiếp nhau chạy ở tốc độ thấp). 
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+ Chế độ 3: Không bật điều hòa, nhiệt độ nước cao (ví dụ như khi leo dốc). Quạt 

giàn nóng không hoạt động, quạt két nước quay ở tốc độ cao.  Bởi vì khi đó 

công tắc nhiệt độ nước sẽ mở ra và cuộn dây của Rơ le số 1 không có điện qua 

do đó tiếp điểm vẫn đóng, dòng điện đi thẳng từ công tắc máy tới thẳng quạt 

két nước làm mát động cơ. Do đó quạt két nước sẽ quay ở tốc độ cao. 

+ Chế độ 4: Bật điều hòa, nhiệt độ  nước thấp, áp suất ga lớn hơn 15 kg/cm2. 

Khi đó công tắc áp suất sẽ mở ra  do đó rơ le 1 vẫn đóng . Khi đó quạt giàn 

nóng và quạt két nước làm mát được mắc song song với nhau. Do đó dòng điện 

tăng lên và hai quạt chạy ở tốc độ cao. 

+ Chế độ 5: Bật điều hòa, nhiệt độ nước cao, áp suất ga cao. Khi đó hai quạt vẫn 

đấu song song và chạy ở tốc độ cao. 

BÀI SỐ THỰC HÀNH SỐ 1:  

KIỂM TRA RELAY, CẦU CHÌ VÀ CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN. 
Thời lượng : 5 giờ 

 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình, kiểm tra . 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của rờ le. 

- Kiểm tra kết quả đo, kết quả kiểm tra và vận hành thử. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Đồng hồ VOM 1 chiếc/ 4 HS  

2 Ắc quy 1 cái/ 4 HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Các loại rờ le, cầu chì 4 cái/ 4HS  

3 Bóng đèn 02 cái/ 4HS  

III. Yêu cầu công việc 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của cầu chì rờ le ắc quy. 

- Kiểm tra kết quả đo, kết quả kiểm tra và vận hành thử. 

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo lắp, kiểm tra rờ le. 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 
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STT CÁC BƯỚC KIỂM TRA GIÁ TRỊ CHUẨN GIÁ TRỊ ĐO ĐÁNH GIÁ 

1 
GIÁ TRỊ ĐIỆN TRỞ TIÊU 

CHUẨN 
 

  

2 
XÁC ĐỊNH ĐÚNG CUỘN 

DÂY VÀ TIẾP ĐIỂM 
 

  

3 
KIỂM TRA ĐIỆN QUA TIẾP 

ĐIỂM 
 

  

 

 

QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

 
Có nhiều bạn chưa biêt rờ le có tác dụng gì, tại sao phải xài rờ le cho các thiết bị sài 

dòng lớn ( mấy bạn hay gọi là tốn điện). Bài dưới là mình tổng hợp lại. 

 

 
Rờle là công tắc điều khiển từ xa đơn giản, dùng một dòng nhỏ để điều khiển một dòng 

lớn vì vậy nó được dùng để bảo vệ công tắc nên cũng được xem là một thiết bị bảo vệ. 

 

Một rơle điển hình điều khiển mạch và cả điều khiển nguồn.Kết cấu rơle gồm có một 

lõi sắt ,một cuộn từ và một tiếp điểm. 

 
HÌnh dạng thực tế 
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 Rờle là một công tắc điện điều khiển từ xa và được điều khiển bởi một công tắc 

khác.Chẳng hạn như công tắc kèn hoặc một bộ xử lý bên trong ECU.Rờle cho 

phép một dòng nhỏ đi qua để điều khiển một dòng lớn qua mạch.Một vài thiết 

kế của rờle được sử dụng hiện nay là loại 3. chân,4 chân,5 chân,6 

chân.  

Tất cả các rờle đều hoạt động cùng một nguyên lý cơ bản.Chúng ta sẽ dùng rơle 4 chân 

trong các ví dụ.Rờle có 2 mạch:mạch điều khiển (màu xanh lá) và mạch tải (màu 

đỏ).Mạch điều khiển có một cuộn dây nhỏ trong khi mạch tải có một công tắc. 

 
 

-Rờle mở (relay energized) 

 

Dòng điện chạy qua cuộn dây mạch điều khiển (chân số 1 và số 3) tạo ra một từ trường 

nhỏ làm đóng tiếp điểm (chân số 2 và số 4).Tiếp điểm,là một phần của mạch tải,được 
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dùng để điều khiển mạch điện nối với nó.Dòng chạy qua chân số 2 và số 4 khi rờle 

được kích hoạt (trạng thái mở 

 
-Rờle ngắt (relay de-energized) 

Khi dòng ngừng chạy qua mạch điều khiển (chân số 1 và số 3) rờle trở nên ngắt 

.Không còn từ trường,tiếp điểm hở ra và dòng bị ngăn không chạy qua chân số 2 và số 

4.Rờle bây giờ ngắt. 

 
-Khi không có điện áp đặt lên chân số 1,không có dòng chạy qua cuộn dây.Không có 

dòng nghĩa là không có từ trường sinh ra nên tiếp điểm hở ra.Khi có điện áp đặt lên 

chân số 1,dòng đi qua cuộn dây sinh ra từ trường cần thiết để đóng tiếp điểm cho phép 

thông mạch giữa chân số 2 và số 4. 

-Rờle được thiết kế hoặc là loại thường đóng (normally closed)hoặc thường mở 

(normally open).Chú ý đến tiếp điểm của hai loại rờle được chỉ ra bên dưới 

 
Rờle thường mở có tiếp điểm hở ra cho đến khi được kích (ON),loại thường đóng có 

tiếp điểm đóng lại cho đến khi được kích (ON).Rờle luôn được thể hiện ở vị trí chưa 

được kích ,nghĩa là khi chưa có dòng chạy qua cuộn dây và mạch điện OFF.Rờle 

thường mở được sử dụng hầu hết trên xe.Tuy nhiên mỗi loại sẽ được dùng tùy vào ứng 
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dụng riêng. 

 
-ĐIỆN ÁP TỰ CẢM (SỨC ĐIỆN ĐỘNG NGƯỢC) 

Khi tiếp điểm đóng lại (hình bên trái) dòng điện chạy qua cuộn dây từ cực dương đến 

cực âm thể hiện bởi đường màu đỏ.Dòng điện này tạo ra một từ trường bao quanh cuộn 

dây.Phía trên cuộn dây là cực dương,phía dưới là cực âm. 

 
Khi tiếp điểm hở ra (hình bên phải),dòng ngừng chạy qua cuộn dây và từ trường quanh 

cuộn dây cũng không còn được duy trì.Khi một từ trường mất đi trong một cuộn dâynó 

sẽ cảm ứng một điện áp lên chính nó,tạo ra một điện áp ngược (lên tới vài trăm 

vôn.Mặc dù phía trên cuộn dây vẫn là dương 12V nhưng phía dưới cuộn dây đã sinh ra 

một điện áp dương vài trăm vôn. 200 vôn mạnh hơn 12V rất nhiều nên bây giờ dòng 

điện sẽ chạy từ phía dưới cuộn dây lên phía trên. 

 

-KIỂU RỜLE TRIỆT TIÊU ĐIỆN ÁP TỰ CẢM 

Rờle thường được điều khiển bởi một bộ xử lý (ví dụ rờle điều khiển quạt két nước tốc 

độ trung bình và rờle điều khiển quạt két nước tốc độ cao được 2 transito trong ECU 

điều khiển đóng mở).Khi rờle được điều khiển bởi linh kiện bán dẫn như 

transito,chúng buộc phải có thiết bị triệt tiêu điện áp tự cảm nhằm bảo vệ linh kiện bán 

dẫn vốn không chịu nổi điện áp cao.Các mạch bán dẫn (solid-state circuits) dễ bị hư 

hại (vulnerable ) bởi điện áp tự cảm 
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Trong khi một số mạch xử lý có thiết kế triệt tiêu điện áp tự cảm bên trong thì một số 

khác thực hiện triệt tiêu điện áp tự cảm từ bên trong rờle.Điện trở Ohm cao,diode,tụ 

điện được sử dụng để triệt tiêu điện áp.Diode và điện trở đựoc sử dụng thông dụng 

nhất.Chú ý: rờle thường có ghi chú rõ nếu có diode hay điện trở bên trong. 

 

Một diode ngăn dòng tự cảm được nối song song với cuộn dây rờle.Nó mắc theo chiều 

nghịch nên khi tiếp điểm mở thì không có dòng chạy qua diode.Khi mạch điều khiển 

rờle ngắt (tiếp điểm hở) dòng sẽ ngừng chạy qua cuộn dây,gây ra sự giảm của từ 

trường.Các đường sức từ xuyên qua cuộn dây và sinh ra điện áp ngược trong cuộn 

dây.Điện áp ngược này bắt đầu tăng lên.Khi điện áp ngược phía dưới diode tăng cao 

hơn điện áp dương nguồn phía trên diode 0.7V thì diode sẽ dẫn cho dòng phía điện áp 

cao đi qua.Kết quả là triệt tiêu điện áp tự cảm 

 
 

Điện trở có Ohm cao thỉnh thoảng được dùng thay cho diode.Điện trở có độ bền cao 

hơn và có thể triệt tiêu điện áp tự cảm tương tự như diode,nhưng điện trở sẽ cho phép 

dòng chạy qua nó mỗi khi rờle mở.Vì vậy điện trở của rờle khá cao (khoảng 600 Ohm) 

để ngăn không cho dòng chạy qua nó nhiều. 
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Điện trở Ohm cao thì không triệt tiêu điện áp ngược hiệu quả bằng diode 

 

-Nhận dạng chân (pins identification) 

Rờle dễ kiểm tra nhưng thường bị lầm lẫn (misunderstood).Dùng một rờle 4 chân làm 

ví dụ,trước hết chúng ta phải nhận dạng các chân.Một số nhà sản xuất ghi chú cách 

nhận dạng chân bên ngoài vỏ rờle chỉ ra chân nào là của mạch điều khiển và chân nào 

là của mạch tải tiêu thụ. 

 
 

Kiểm tra thông mạch để nhận dạng chân 

 

Nếu rờle không có dán nhãn ghi chú bên ngoài thì ta có thể dùng một Ohm kế và kiểm 

tra để thấy những chân nào thông nhau.Bạn có thể thấy được một giá trị Ohm điển 

hình khoảng 50 đến 120 Ohm giữa hai chân.Đây là mạch điều khiển.Nếu cuộn dây nhỏ 

hơn 50 Ohm thì có vấn đề.Tham khảo tài liệu để xác định giá trị đọc được có phù hợp 

không.Hai chân còn lại hiển thị OL(không xác định) nếu là loại rờle thường mở,hoặc 0 

Ohm nếu là loại rờle thường đóng. 
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Nếu giá trị đo được là chính xác thì thực hiện các bước kiểm tra tiếp theo.Chú ý: nếu 

đo một trong các chân chỉ giá trị cuộn dây với các chân còn lại hiển thị 0 Ohm hoặc 

OL thì rờle bị hư hỏng và cần được thay thế. 

 

Sau khi các chân được xác định,kích mạch điều khiển bằng cách cấp nguồn B+ cho 

chân số 1 và nối mass cho chân số 3. 

 
Một tiếng “click” được nghe.Mặc dù tiếng click này có nghĩa là tiếp điểm đóng lại 

(hoặc hở ra),nó không có nghĩa là rờle còn tốt.Tiếp điểm công tắc mạch tải có thể vẫn 

chưa tốt (gây điện trở cao),và bắt buộc phải kiểm tra kỹ hơn bằng cách dùng Ohm kế 

đo sự thông mạch chân 2 và chân 4. Một lỗi thông thường mà kỹ thuật viên mắc phải 

là họ nghe tiếng “click” và tưởng rằng rờle còn tốt. 
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Chú ý: Việc kiểm tra rờle có diode bên trong bắt buộc phải theo quy trình 

riêng.Những rờle này rất dễ hư hỏng,việc đặt điện áp dương B+ sai chân (ngược) thay 

vì lên chân số 1 và chân 3 nối mass sẽ làm hỏng diode và làm mất đi tính năng bảo vệ 

của rờle. 

 
BÀI SỐ THỰC HÀNH SỐ 2  

LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN GIÀN NÓNG VÀ CÔNG TẮC ÁP SUẤT  
Thời lượng : 5 giờ 

 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình lắp và kiểm tra . 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của mạch điện. 

- Kiểm tra kết quả hoạt động của mạch điện. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Đồng hồ VOM 1 chiếc/ 4 HS  

2 Ắc quy 1 cái/ 4 HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Các loại rờ le, cầu chì 4 cái/ 4HS  

3 Dây điện. 10m/ 4HS  

4 Công tắc áp suất 1 cái/4HS  

5 Mô hình điện lạnh 1 cái/4HS  

III. Yêu cầu công việc 
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- Kiểm tra tình trạng vận hành của cầu chì rờ le ắc quy. 

- Kiểm tra kết quả đo, kết quả kiểm tra và vận hành thử. 

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo lắp, kiểm tra rờ le. 

- Tập họp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

STT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GIÁ TRỊ CHUẨN GIÁ TRỊ ĐO ĐÁNH GIÁ 

1 
XÁC ĐỊNH ĐÚNG CÁC BỘ 

PHẬN TRONG SƠ ĐỒ 
 

  

2 
ĐO KIỂM TRA CÔNG TẮC 

A/C 
 

  

3 
ĐẤU THEO SƠ ĐỒ MẠCH 

ĐIỆN. 
 

  

 

 

QUI TRÌNH THỰC HIỆN 

 

Khi máy nén hoạt  động, nếu cả áp suất môi chất lạnh và nhiệt độ nước làm 

mát đều thấp, thì quạt giàn nóng và quạt két nước làm mát động cơ được mắc nối tiếp 

với nhau và quay ở tốc độ thấp. 

 

Quạt giàn nóng và quạt két nước mắc nối tiếp 

Khi máy nén ho ạt động, n ếu cả áp suất môi chất lạnh và nhiệt độ nước làm 

mát đều cao, thì quạt giàn nóng và quạt két nước làm mát động cơ được mắc song 

song với nhau và quay ở tốc độ  cao. Khi máy nén ngừng hoạt động thì quạt giàn 

nóng không quay. 
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Quạt giàn nóng và quạt két nước mắc song song 

- Nguyên lý điều khiển quạt giàn nóng và quạt két nước. 

+ Chế độ 1: Nhiệt độ nước thấp, điều hòa không bật . Khi đó công tắc áp suất ở 

trạng thái OFF tức là ở trạng thái đóng (áp suất ga lớn hơn hoặc bằng 15 kg/cm2), 

công tắc nhiệt độ nước làm mát cũng ở trạng thái OFF khi nhiệt độ nước lớn hơn hoặc 

bằng 900C. Quạt giàn nóng và quạt két nước không hoạt động. 

 

:Nguyên lý điều khiển quạt giàn nóng và quạt két nước 
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NỘI DUNG YÊU CẦU  
VẬT CHẤT, 

DỤNG CỤ 

 

Tháo  đường ống 

vào và ống ra của 

dàn nóng 

 

 

 

 

 

 

Tháo cánh tản 

nhiệt và mô tơ quạt. 

 

 

Tháo ống xả môi 

chất 
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Tháo giàn nóng  

 

Tháo bình lọc hút 

ẩm môi chất. 
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Phân tích bình hút 

ẩm 

 

 

Tháo công tắc áp 

suất 
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Tháo cực âm ắc 

quy, xả ga từ hệ 

thống, tháo đường 

ống nạp , tách đường 

ống nạp và cổng hút. 

 

 

Tháo đầu nối từ 

giàn lạnh 

 

 

Tháo nắp đậy dàn 

lạnh 

 

 

Tháo nắp đậy phía 

bên dưới 
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Tháo bảng điều 

khiển  

 

 

Tháo bảng kết nối 

Radio 

 

 

Tháo bộ phận đỡ 

chính phía bên dưới. 

 

 

BÀI SỐ THỰC HÀNH SỐ 3:  

LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN GIÀN LẠNH. 
Thời lượng : 5 giờ 

 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình lắp và kiểm tra . 

- Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của mạch điện. 

- Kiểm tra kết quả hoạt động của mạch điện. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 
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STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Đồng hồ VOM 1 chiếc/ 4 HS  

2 Ắc quy 1 cái/ 4 HS  

3 Mô hình điện lạnh 1 cái/4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Các loại rờ le, cầu chì 4 cái/ 4HS  

3 Dây điện. 10m/ 4HS  

4 Công tắc điều khiển quạt  1 cái/4HS  

III. Yêu cầu công việc 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của cầu chì rờ le ắc quy. 

- Kiểm tra kết quả đo, kết quả kiểm tra công tắc. 

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo lắp, kiểm tra. 

- Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

STT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GIÁ TRỊ CHUẨN GIÁ TRỊ ĐO ĐÁNH GIÁ 

1 
XÁC ĐỊNH ĐÚNG CÁC BỘ 

PHẬN TRONG SƠ ĐỒ 
 

  

2 
ĐO KIỂM TRA CÔNG TẮC 

QUẠT GIÀN LẠNH 
 

  

3 
ĐẤU THEO SƠ ĐỒ MẠCH 

ĐIỆN. 
 

  

 

 

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

 

Lưu lượng gió được điều chỉnh bởi sự thay đổi tốc độ quay của mô tơ quạt. 

Tốc độ quay của mô tơ quạt phụ thuộc vào điện áp giữa hai đầu mô tơ. Trong hệ thống 

điều hòa ô tô, công ắt c quạt thay đổi  giá trị điện trở mắc nối tiếp với động cơ. Bằng 

cách này có thể điều chỉnh tốc độ quay của mô tơ. 
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Khi công tắc quạt cài đặt ở vị trí ở vị trí Low , dòng điện chạy qua cuộn dây của 

rơ le sưởi và làm cho rơ le này ở vị trí ON. Điện áp qua tiếp điểm của rơ le sưởi của bộ 

sưởi ấm. 
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Khi bật công tắc ở vị trí Me, rơ le sưởi ở vị trí ON giống như khi ta cài đặt ở chế độ 

Low. Điều này cho phép gửi điện áp tới động cơ quạt. Sau khi đi qua động cơ quạt, 

dòng điện đi qua một phần qua điện trở quạt rồi ra mát. So với chế độ Low, hiệu diện 

thế giữa hai đầu động cơ quạt lớn hơn. Điều này cho phép động cơ làm việc ở chế độ 

trung bình. 

 

:Bộ điều chỉnh tốc độ quạt gió (ở vị trí Low) 

Khi công t ắc quạt ở vị trí High thì rơ le ở vị trí giống như ở chế độ thấp và 

có điện áp đưa tới quạt. Tuy nhiên dòng  phép điện áp nguồn cấp trực tiếp cho động cơ 

nên mô tơ quạt quay ở tốc độ cao. 
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Bộ điều chỉnh tốc độ quạt gió (ở vị trí Medium) 

 

Hình 4.38:Bộ điều chỉnh tốc độ quạt gió (ở vị trí High) 

Bộ điều khiển tốc độ không tải (bù ga). 

Khi động cơ chạy không tải, công suất của động cơ nhỏ. Bật máy nén sẽ làm 

quá tải động cơ. Điều này có thể gây chết máy hoặc động cơ quá nóng, máy điều hòa 

hoạt động khi xe dừng, tốc độ động cơ phải đư ợc tăng lên một cách tự động, gọi là 

điều khiển tốc độ bù ga không tải. 

a. Bù ga kiểu điện. 

ECU điều khiển động cơ nhận tín hiệu công tắc A/C ON từ bộ khuếch đại A/C 

và mở van điều chỉnh tốc độ không tải. Cả lượng không khí và nhiên liệu đều tăng lên, 

giúp tăng tốc độ động cơ tới nhiệt độ thích hợp. Có hai kiểu bù ga kiểu điện là: Kiểu 

cho không khí đi tắt và kiểu dùng van điều chỉnh không tải ISCV (rpm- Revolution per 

minute: Số vòng quay trên phút). 
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Bộ điều khiển bù ga không tải (kiểu điện) 

b. Bù ga kiểu cơ. 

Loại này được dùng trên động cơ điesel loại không có hộp điều khiển điện từ và 

động cơ xăng sử dụng chế hòa khí. Khi hệ thống điều hòa hoạt động, van điện từ bù ga 

hoạt động, áp suất chân không trong bầu chân không được dẫn tới cơ cấu chấp hành và 

đẩy bướm ga. Điều này làm tăng tốc độ không tải của động cơ. 

 

Bộ điều khiển bù ga không tải (kiểu cơ khi chưa có điện) 
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Bộ điều khiển bù ga không tải (kiểu cơ khi A/C bật) 

Bộ điều khiển chống đóng băng giàn lạnh.  

a. Loại EPR. 

Bộ điều hòa áp suất giàn lạnh (EPR) là một van điều chỉnh áp suất gồm một ống 

kim loại và một Piston. Bộ phận này được lắp giữa giàn lạnh và máy nén để duy trì áp 

suất môi chất bên trong giàn lạnh ở 0,18 MPa, hoặc cao hơn, ngăn chặn sự đóng băng. 

Máy nén hoạt động liên tục trong loại sử dụng van EPR, vì vậy sự thay đổi nhiệt độ 

đầu ra là thấp. Loại điều hòa không khí sử dụng van EPR không gây ra tiếng ồn, nên 

được dùng rộng rãi trong các loại xe đắt tiền. 

 

Hình 4.42:Cấu tạo van EPR 

Khi nhiệt độ trong xe cao, tải nhiệt cao, áp suất bay hơi (Pe) tăng cao hơn áp lực 
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của lò xo (Ps), Piston dịch chuyển sang phái trái làm mở van. Môi chất bay hơi ở g iàn 

lạnh và được hút vào máy nén. Trong quá trình hoạt động, Piston của van EPR sẽ đóng 

và mở. Chuyển động này điều chỉnh áp suất bay hơi (Pe) cho giàn lạnh , vì thế áp suất 

không xuống dưới 0,18 MPa, ngăn chặn sự đóng băng giàn lạnh. 

 

Nguyên lý hoạt động van EPR (nhiệt độ trong xe cao) 

Khi nhiệt độ trong xe giảm và nhiệt độ tải giảm, áp suấ t (Pe) tr ở nên thấp 

hơn. Lúc này trong van EPR, giá tr   ị của (Pe)  nhỏ hơn áp lực của lò xo và Piston bị 

kéo trở lại bên phải. Van được đóng lại và ngắt dòng môi chất lạnh để điều chỉnh 

năng suất lạnh phù hợp với tải nhiệt. 

 

Nguyên lý hoạt động van EPR (nhiệt độ trong xe thấp) 
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b. Loại thermistor. 

Khi nhiệt độ giàn lạnh tăng, nhiệt độ của cảm biến nhiệt cũng thay đổi theo. 

Giá trị điện trở giảm, làm cho điện thế tại điểm A trong bộ khuếch đại A/C giảm. Khi 

điện thế tại điểm A giảm, bộ khuếch đại A/C làm cho transistor chuyển trạng thái ON 

và ly hợp từ hoạt động. Máy nén hoạt động để bắt đầu quá trình làm lạnh. 

 

 

Nguyên lý hoạt động thermistor (khi nhiệt độ cao) 

Khi nhiệt độ giàn lạnh xấp xỉ 00C, điện trở của cảm biến nhiệt tăng. Điện thế tại 

điểm A trong bộ khuếch đại tăng. Khi điện thế tại điểm A tăng lên thì bộ khuếch đại 

cho transistor khóa và ly hợp không đóng m ạch làm cho máy nén ngừng hoạt động . 

Điều đó ngăn chặn được sự đóng băng của giàn lạnh. 
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Nguyên lý hoạt động thermistor (khi nhiệt độ thấp) 
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BÀI SỐ THỰC HÀNH SỐ 4:  

LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN GIÀN LẠNH. 
Thời lượng : 5 giờ 

 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình lắp và kiểm tra . 

- Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của mạch điện giàn lạnh. 

- Kiểm tra kết quả hoạt động của mạch điện. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Đồng hồ VOM 1 chiếc/ 4 HS  

2 Mô hình điện lạnh 1 cái/4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1kg / 4 HS  

2 Các loại rờ le, cầu chì 4 cái/ 4HS  

3 Dây điện. 10m/ 4HS  

4 Công tắc điều khiển quạt  1 cái/4HS  

III. Yêu cầu công việc 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của cầu chì rờ le ắc quy. 

- Kiểm tra kết quả đo, kết quả kiểm tra công tắc. 

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo lắp, kiểm tra. 

- Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

STT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GIÁ TRỊ CHUẨN GIÁ TRỊ ĐO ĐÁNH GIÁ 

1 

XÁC ĐỊNH ĐÚNG CÁC 

DỤNG CỤ VẬT TƯ ĐÚNG 

THEO SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN. 

 

  

2 
ĐO KIỂM TRA CÔNG TẮC 

QUẠT GIÀN LẠNH 
 

  

3 
ĐẤU THEO SƠ ĐỒ MẠCH 

ĐIỆN. 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

 

Lưu lượng gió được điều chỉnh bởi sự thay đổi tốc độ quay của mô tơ quạt. 

Tốc độ quay của mô tơ quạt phụ thuộc vào điện áp giữa hai đầu mô tơ. Trong hệ thống 

điều hòa ô tô, công ắt c quạt thay đổi  giá trị điện trở mắc nối tiếp với động cơ. Bằng 

cách này có thể điều chỉnh tốc độ quay của mô tơ. 

Khi công tắc quạt cài đặt ở vị trí ở vị trí Low , dòng điện chạy qua cuộn dây của 

rơ le sưởi và làm cho rơ le này ở vị trí ON. Điện áp qua tiếp điểm của rơ le sưởi của bộ 

sưởi
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Khi bật công tắc ở vị trí Me, rơ le sưởi ở vị trí ON giống như khi ta cài đặt ở chế độ 

Low. Điều này cho phép gửi điện áp tới động cơ quạt. Sau khi đi qua động cơ quạt, 

dòng điện đi qua một phần qua điện trở quạt rồi ra mát. So với chế độ Low, hiệu diện 

thế giữa hai đầu động cơ quạt lớn hơn. Điều này cho phép động cơ làm việc ở chế độ 

trung bình. 

 

:Bộ điều chỉnh tốc độ quạt gió (ở vị trí Low) 

Khi công t ắc quạt ở vị trí High thì rơ le ở vị trí giống như ở chế độ thấp và 

có điện áp đưa tới quạt. Tuy nhiên dòng  phép điện áp nguồn cấp trực tiếp cho động cơ 

nên mô tơ quạt quay ở tốc độ cao. 
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Bộ điều chỉnh tốc độ quạt gió (ở vị trí Medium) 

 

Hình 4.38:Bộ điều chỉnh tốc độ quạt gió (ở vị trí High) 

Bộ điều khiển tốc độ không tải (bù ga). 

Khi động cơ chạy không tải, công suất của động cơ nhỏ. Bật máy nén sẽ làm 

quá tải động cơ. Điều này có thể gây chết máy hoặc động cơ quá nóng, máy điều hòa 

hoạt động khi xe dừng, tốc độ động cơ phải đư ợc tăng lên một cách tự động, gọi là 

điều khiển tốc độ bù ga không tải. 

a. Bù ga kiểu điện. 

ECU điều khiển động cơ nhận tín hiệu công tắc A/C ON từ bộ khuếch đại A/C 

và mở van điều chỉnh tốc độ không tải. Cả lượng không khí và nhiên liệu đều tăng lên, 

giúp tăng tốc độ động cơ tới nhiệt độ thích hợp. Có hai kiểu bù ga kiểu điện là: Kiểu 

cho không khí đi tắt và kiểu dùng van điều chỉnh không tải ISCV (rpm- Revolution per 

minute: Số vòng quay trên phút). 
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Bộ điều khiển bù ga không tải (kiểu điện) 

b. Bù ga kiểu cơ. 

Loại này được dùng trên động cơ điesel loại không có hộp điều khiển điện từ và 

động cơ xăng sử dụng chế hòa khí. Khi hệ thống điều hòa hoạt động, van điện từ bù ga 

hoạt động, áp suất chân không trong bầu chân không được dẫn tới cơ cấu chấp hành và 

đẩy bướm ga. Điều này làm tăng tốc độ không tải của động cơ. 

 

Bộ điều khiển bù ga không tải (kiểu cơ khi chưa có điện) 
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Bộ điều khiển bù ga không tải (kiểu cơ khi A/C bật) 

Bộ điều khiển chống đóng băng giàn lạnh.  

a. Loại EPR. 

Bộ điều hòa áp suất giàn lạnh (EPR) là một van điều chỉnh áp suất gồm một ống 

kim loại và một Piston. Bộ phận này được lắp giữa giàn lạnh và máy nén để duy trì áp 

suất môi chất bên trong giàn lạnh ở 0,18 MPa, hoặc cao hơn, ngăn chặn sự đóng băng. 

Máy nén hoạt động liên tục trong loại sử dụng van EPR, vì vậy sự thay đổi nhiệt độ 

đầu ra là thấp. Loại điều hòa không khí sử dụng van EPR không gây ra tiếng ồn, nên 

được dùng rộng rãi trong các loại xe đắt tiền. 

 

Cấu tạo van EPR 

Khi nhiệt độ trong xe cao, tải nhiệt cao, áp suất bay hơi (Pe) tăng cao hơn áp lực 

của lò xo (Ps), Piston dịch chuyển sang phái trái làm mở van. Môi chất bay hơi ở g iàn 
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lạnh và được hút vào máy nén. Trong quá trình hoạt động, Piston của van EPR sẽ đóng 

và mở. Chuyển động này điều chỉnh áp suất bay hơi (Pe) cho giàn lạnh , vì thế áp suất 

không xuống dưới 0,18 MPa, ngăn chặn sự đóng băng giàn lạnh. 

 

Nguyên lý hoạt động van EPR (nhiệt độ trong xe cao) 

Khi nhiệt độ trong xe giảm và nhiệt độ tải giảm, áp suấ t (Pe) tr ở nên thấp 

hơn. Lúc này trong van EPR, giá tr   ị của (Pe)  nhỏ hơn áp lực của lò xo và Piston bị 

kéo trở lại bên phải. Van được đóng lại và ngắt dòng môi chất lạnh để điều chỉnh 

năng suất lạnh phù hợp với tải nhiệt. 

 

Nguyên lý hoạt động van EPR (nhiệt độ trong xe thấp) 
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Khi nhiệt độ giàn lạnh tăng, nhiệt độ của cảm biến nhiệt cũng thay đổi theo. 

Giá trị điện trở giảm, làm cho điện thế tại điểm A trong bộ khuếch đại A/C giảm. Khi 

điện thế tại điểm A giảm, bộ khuếch đại A/C làm cho transistor chuyển trạng thái ON 

và ly hợp từ hoạt động. Máy nén hoạt động để bắt đầu quá trình làm lạnh. 

 

 

Nguyên lý hoạt động thermistor (khi nhiệt độ cao) 

Khi nhiệt độ giàn lạnh xấp xỉ 00C, điện trở của cảm biến nhiệt tăng. Điện thế tại 

điểm A trong bộ khuếch đại tăng. Khi điện thế tại điểm A tăng lên thì bộ khuếch đại 

cho transistor khóa và ly hợp không đóng m ạch làm cho máy nén ngừng hoạt động . 

Điều đó ngăn chặn được sự đóng băng của giàn lạnh. 
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Nguyên lý hoạt động thermistor (khi nhiệt độ thấp) 

BÀI SỐ THỰC HÀNH SỐ 5:  

KIỂM TRA SỰ RÒ RỈ GA TRONG HỆ THỐNG. 
Thời lượng : 5 giờ 

 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình kiểm tra . 

- Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của mạch điện trên mô hình 

- Kiểm tra kết quả hoạt động của thiết bị kiểm tra rò rỉ. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Đồng hồ VOM 1 chiếc/ 4 HS  

2 Ắc quy 1 cái/ 4 HS  

3 Mô hình điện lạnh 1 cái/4HS  

4 Bộ kiểm tra rò rĩ ga 1 bộ/4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 1kg / 4 HS  

2 Bình ga 5kg 1kg/ 4HS  

3 Xà phòng, nước 0,5kg/4HS  

III. Yêu cầu công việc 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của cầu chì rờ le ắc quy. 

- Kiểm tra kết quả đo, kết quả kiểm tra công tắc. 

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo lắp, kiểm tra. 

- Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

STT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GIÁ TRỊ CHUẨN GIÁ TRỊ ĐO ĐÁNH GIÁ 

1 
XÁC ĐỊNH ĐÚNG CÁC BỘ 

PHẬN TRÊN MÔ HÌNH 
 

  

2 
 KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG 

CỦA HỆ THỐNG 
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3 
XÁC ĐỊNH ĐÚNG VỊ TRÍ 

CẦN KIỂM TRA. 
 

  

 

 

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

 

Quy trình kiểm tra theo hướng dẫn. 

 

Xác định hỏng hóc xảy ra trong hệ thống điện lạnh ô tô 

+ Xác định hư hỏng và kiểm tra triệu chứng. 

Xác định kiểu xe, kiểu động cơ, kiểu điều hòa không khí. Xác định ngày giờ 

và tần số xảy ra sự cố. Xác định điều kiện đường xá, tình trạng thời tiết và xác định 

biểu hiện của hư hỏng. 

+ Kiểm tra sơ bộ. 

Kiểm tra bảng điều khiển. 
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Cho các cần gạt và công tắc trên bảng điều khiển hoạt động. Kiểm tra sự 

hoạt động nhẹ nhàng của các cửa. Kiểm tra độ tin cậy của các cổng chức năng điều 

hòa không khí ô tô. Đặc biệt kiểm tra tốc độ không tải so sánh với những giá trị tiêu 

chuẩn. 

Kiểm tra dây curoa. 

Kiểm tra các vết nứt và mức hư hỏng của dây curoa, kiểm tra sức căng của 

dây curoa. Sử dụng thiết bị đo sức căng của dây curoa để kiểm tra. 

+ Kiểm tra lượng môi chất nhờ mắt ga. 

Nếu thiếu ga dòng môi chất chảy liên tục xuất hiện các bọt khí. Nếu như đủ ga 

thì hầu như không nhìn thấy bọt khí xuất hiện. Khi ta quan sát mà không thấy bọt khí 

xuất hiện tức là lượng môi chất đang dư một lượng nhất định. 

+ Kiểm tra ống nối. 

Nếu vết dầu xuất hiện tại các khớp nối thì môi chất có thể bị dò. Tiến hành 

làm sạch vết dầu và tiến hành kiểm tra rò rỉ. 

Thiết bị phát hiện dò ga. 

Kiểm tra hệ thống điện lạnh để phát hiện xì ga là một bước công đoạn quan trọng nhất 

trong việc chẩn đoán sửa chữa hỏng hóc. Sau một thời gian hoạt động, tất cả hệ thống 

điện lạnh đều bị thất thoát môi chất lạnh. Với một hệ thống điện lạnh hoàn hảo, cứ sau 

mỗi năm, môi chất R-12 bị hao hụt mất 200 gam là chuyện bình thường. Nếu bị hao 

hụt nhiều hơn thông số này cần phải kiểm tra phát hiện và sửa chữa chỗ bị xì ga. 

Các yếu tố sau đây giúp ta phát hiện vị trí xì ga: 

+ Thường bị xì nơi đầu ống nối tại máy nén, tại các khớp nối, nối ống và tại các 

gioăng đệm. 

+ Môi chất lạnh có thể thẩm thấu xuyên qua ống dẫn. 

+ Axít t  ạo nên do trộ n lẫn nước với môi chất lạnh, ăn thủng ống dẫn của giàn lạnh, 

làm xì mất môi chất. 

+ Nơi nào có vết dầu bôi trơn là nơi đó bị xì ga, vì ga xì ra mang theo dầu bôi trơn 

của máy nén. 

Những vị trí có nguy cơ bị xì ga trên hệ thống điện lạnh ô tô: 
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vị trí xì ga  

 1. Điện trở quạt điều 

hoà  

 2. Máy nén điều hoà  

 3. Giàn ngưng  

 4. Giàn lạnh  

 5. Bình chứa  

 6. Ống thoát nước  

 7. Những vị trí nối 

ống  

 8. EPR (Với bộ điều 

áp giàn lạnh) 

9. Thiết bị dò ga 

 

Van nối già n lạnh, công tắc ngắt mạch áp suất thấp, rắc co máy nén, phốt trục máy 

nén, van cửa áp suất cao, rắc co bình lọc (hút ẩm), giàn nóng, giàn lạnh. 

Vị trí xì ga trong hệ thống điện lạnh ô tô có thể phát hiện nhờ các phương tiện sau: 

+ Dùng dung dịch lỏng sủi bọt. 

Những điểm xì ga ở vị trí chật hẹp trên ô tô không thể dùng các thiết bị hiện đại để 

dò tìm thì dung dịch sủi bọt là phương tiện tốt nhất. Nếu không mua được bình 

dung dịch chuyên dụng ta có thể hoà tan xà phòng với nước. Dùng cọ sơn phết lớp 

nước xà phòng lên vị trí nghi ngờ xì ga, nếu bọt sủi lên có hiện tượng xì ga. Lưu ý sau 

khi thử nghiệm xong phải rửa sạch nước xà phòng chống sét rỉ. 

+ Nhuộm màu môi chất lạnh. 

Để có thể phát hiện vị trí bị xì hở ga trầm trọng, người ta nạp vào phía thấp áp của 

hệ thống một lượng nhỏ môi chất lạnh đã được nhuộm màu. Dùng khăn trắng trùi sạch 

vị trí nghi ngờ bị xì hở, nếu vải khăn dính vết màu chứng tỏ có xì ga nhiều. Hoá chất 

màu dùng cho khâu thử nghiệm này có màu vàng hay màu đỏ và không gây nguy hại 

cho hệ thống điện lạnh ô tô. 

+ Cách dùng đèn cực tím để phát hiện xì ga. 

Trong phương pháp này, người ta nạp vào trong hệ thống một lượng quy định hoá 

chất màu cảm ứng với tia cực tím. Sau đó khởi động động cơ và bật công tắc A/C cho 

hệ thống điện lạnh hoạt động trong 10 phút để hoá chất màu lưu thông đều khắp 

trong hệ thống, tắt máy và chiếu đèn tia cực tím vào vị trí nghi ngờ để xác định điểm 

xì ga. Hoá chất màu xì ra theo ga sẽ cảm ứng với tia cực tím và chiếu sáng long l anh 

màu vàng - xanh lá cây. 

+ Dùng ngọn lửa đèn propan để xác định xì ga. 

Loại  thiết  bị  này  là  ngọn đèn  ga  propan, có  khả  năng phát hiện chỗ xì hở ở bất 

cứ vị trí nào trên hệ thống lạnh. Kết cấu của thiết bị gồm hai phần chính: Bộ phận phát 

hiện xì ga và bình chứa ga propan. Bình chứa khoảng 0,5kg ga propan dưới áp suất 

và chỉ được nạp ga một lần. Bộ phận phát hiện xì ga gồm một van mở cho ga propan 

đến buồng đốt và một ống dò tìm. Ống dò tìm dẫn ga môi chất bị xì đến đốt chung với 

ngọn lửa khí propan, màu sắc của ngọn lửa sẽ thay đổi tuỳ theo lượng ga môi chất 
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xì ra. 

 

Thiết bị xác định dò rỉ môi chất lạnh 
1. Đĩa đốt ngọn lửa 2. Chụp thuỷ tinh 

3. Ông dò ga môi chất rò rỉ 4. Van 

5. Bình ga propan 6,7. Màu sắc ngọn lử 

+ Dùng thiết bị điện tử để phát hiện xì ga. 

Thiết bị điện tử chuyên dùng để 

khám phá vị trí xì ga là thiết bị 

cầm tay, hoạt động nhờ pin, có 

đoạn dây dò. Dây này di chuyển 

chậm khoảng 1 inch (2,54 cm) 

quanh vùng tình nghi có xì ga, vì ga 

môi chất nặng hơn không khí nên 

phải đặt dây dò phía dưới điểm thử. 

Nếu gặp chỗ xì ga, chuông sẽ reo 

hay đèn sẽ chớp để báo tín hiệu. 

Đây là loại thiết bị nhạy cảm nhất. 

Thiết bị điện tử 

Ngoài ra còn một số dụng cụ khác như là: Dụng cụ tháo ly hợp, ống nối, nhiệt kế. 

 

+ Kiểm tra sự rò rỉ và kiểm tra lại. 

Chuẩn bị: 

Nếu nhiệt độ môi trường là 150  hay cao hơn. 

1. Đo áp suất khi máy nén ngừng hoạt động. 

2. Nếu áp suất xấp xỉ 0,4 MPa hoặc cao hơn tiến hành kiểm tra. 
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3. Nếu áp suất thấp hơn 0,4 MPa, nạp môi chất vào. Chỉ tiến hành kiểm tra khi áp suất 

môi chất 0,4 MPa hoặc cao hơn. 

Nếu nhiệt độ môi trường thấp hơn 150 . Đặc điểm của môi chất không cho 

phép có áp suất 0,4 MPa hay cao hơn. Sự rò rỉ không thể xảy ra ở nhiệt độ này. 

- Kiểm tra sự rò ga và hoàn thiện quá trình tìm pan. 

 

Sơ đồ kiểm tra sự rò ga (Môi chất lạnh trong hệ thống) 

BÀI SỐ THỰC HÀNH SỐ 6:  

KIỂM TRA CÁC HƯ HỎNG TRONG MẠCH ĐIỆN TỔNG THÀNH. 
Thời lượng : 5 giờ 

 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình lắp và kiểm tra . 

- Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của mạch điện. 

- Kiểm tra kết quả hoạt động của mạch điện. 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy cách S.L/ HSSV Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 
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1 Đồng hồ VOM 1 chiếc/ 4 HS  

2 Ắc quy 1 cái/ 4 HS  

3 Mô hình điện lạnh 1 cái/4HS  

Vật tư 

1 Giẻ lau 1kg / 4 HS  

2 Rờ le ,cầu chì 4 cái/ 4HS  

3 Dây điện 0,5kg/4HS  

III. Yêu cầu công việc 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của cầu chì, rờ le, ắc quy. 

- Kiểm tra kết quả đo, kết quả kiểm tra công tắc. 

- Chọn được thiết bị và dụng cụ trong quá trình tháo lắp, kiểm tra. 

- Tập hợp các chi tiết, bộ phận và vật tư tiêu hao đúng quy định xưởng sửa chữa. 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

STT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GIÁ TRỊ CHUẨN GIÁ TRỊ ĐO ĐÁNH GIÁ 

1 
XÁC ĐỊNH ĐÚNG CÁC BỘ 

PHẬN TRONG SƠ ĐỒ 
 

  

2 
ĐO KIỂM TRA CÔNG TẮC 

A/C,  
 

  

3 
ĐO KIỂM TRA CÔNG TẮC 

QUẠT GIÀN LẠNH 
 

  

4 KIỂM TRA TỔNG QUÁT    

 

 

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

 

MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN THAM KHẢO 
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SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ 
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Mạch điện điều khiển hệ thống điều hòa tự động 
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Mạch điện điều khiển hệ thống điều hòa tự động 
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Mạch điện điều khiển hệ thống điều hòa tự động 
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Giải thích các ký hiệu và chức năng của các bộ phận trên hình vẽ. 
 

Các cực của ECU điều khiển điều hòa không khí tự động (Xe Toyota Hiace 

2007- Nhật bản) 

 

 

Ký hiệu 

(Số cực) 

Màu 

Dây 

Mô tả 

dụng cụ 

thử 

Điều kiện 
Thông số 

kỹ thuật 

PTC 

(H18-2) 

- GND 

(H18-29) 

LG - 

W-B 

Tín hiệu 

điều khiển 

bộ sưởi 

PTC 

Khoá điện: ON 

Công tắc nhiệt độ: Max. 

HOT Nhiệt độ làm mát: 

Dưới 76°C (169°F) 

Nhiệt độ bên ngoài: Dưới 10 

độ C (50°F) 

Bộ sưởi PTC: Không hoạt 

động → Hoạt động (ALT, F-

DUTY lớn hơn 95 %) 

Dưới 1.0 V 

→ 

10 đến 14 

V 

PTCL 

(H18-3) 

- GND 

(H18-29) 

GR - 

W-B 

Tín hiệu 

chấp nhận 

của bộ sưởi 

PTC 

Khoá điện: ON 

Công tắc nhiệt độ: Max. 

HOT Nhiệt độ làm mát: 

Dưới 73°C (163°F) 

Nhiệt độ bên ngoài: Dưới 10 

độ C (50°F) 

Bộ sưởi PTC: Không hoạt 

động → Hoạt động (ALT, F-

DUTY lớn hơn 95 %) 

Dưới 1.0 V 

→ 

10 đến 14 

V 

PHTR 

(H18-5) 

- GND 

(H18-29) 

 

L-W - 

W- B 

Tín hiệu 

công tắc 

không tải 

Khoá điện: ON 

Công tắc bù điều hoà: OFF 

→ 

ON 

Dưới 1.0 V 

→ 

10 đến 14 

V 

A.C (H18-

8) 

Y - W-

B 

Tín hiệu 

công tắc 

Khoá điện: ON 

Công tắc quạt: ON 

Dưới 1.0 V 

→ 
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- GND 

(H18-29) 

A/C Công tắc A/C: OFF → ON 10 đến 14 

V 

LED+ 

(H18-9) 

- GND 

(H18-29) 

G-B - 

W-B 

Tín hiệu 

đèn báo 

công tắc 

A/C 

Khoá điện: ON 

Công tắc quạt: ON 

Công tắc A/C: OFF → ON 

Dưới 1.0 V 

→ 

10 đến 14 

V 

BLW 

(H18-16) 

- GND 

(H18-29) 

L - W-

B 

Tín hiệu 

điều khiển 

môtơ quạt 

gió 

Khoá điện: ON 

Công tắc quạt: OFF → ON 

10 đến 14 

V → Dưới 

1.0 V 

GND 

(H18-29) 

- Mát thân 

xe 

W-B - 

Mát 

thân xe 

Nối mát 

cho nguồn 

cấp chính 

Mọi điều kiện Dưới 1.0 Ω 

PRE 

(H18-4) 

- GND 

(H18-29) 

R-L - 

W-B 

Tín hiệu 

cảm biến 

áp suất A/C 

Khởi động động cơ 

Vận hành hệ thống A/C 

Áùp suất ga điều hoà: Áp 

suất bất thường (Lớn hơn 

3,030 kPa (31.0 kgf/cm, 440 

PSI)) 

4.7 V hay 

lớn hơn 

PRE 

(H18-4) 

- GND 

(H18-29) 

R-L - 

W-B 

Tín hiệu 

cảm biến 

áp suất A/C 

Khởi động động cơ 

Vận hành hệ thống A/C 

Áp suất ga điều hoà: Áp suất 

bất thường (thấp hơn 180 

kPa (1.9 kgf/cm, 27 PSI)) 

Dưới 0.7 V 

PRE 

(H18-4) 

- GND 

(H18-29) 

R-L - 

W-B 

Tín hiệu 

cảm biến 

áp suất A/C 

Khởi động động cơ 

Vận hành hệ thống A/C 

áp  suất ga điều hoà: Áp suất 

bình thường (thấp hơn 3,030 

kPa (31.0 kgf/cm, 440 PSI) 

và lớn hơn 180 kPa (1.9 

kgf/cm, 27 

PSI)) 

0.7 đến 4.7 

V 

S5 (H18- 

13) - SG-1 

(H13-12) 

Y-R - 

L-W 

Cấp nguồn 

cho cảm 

biến áp 

suất 

Khoá điện: LOCK → ON Dưới 1.0 V 

→ 

5.15 V 
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TAM 

(H18-25) 

- SG-1 

(H13-12) 

G-W - 

L- W 

Tín hiệu 

cảm biến 

nhiệt độ 

bên ngoài 

A/C 

Khoá điện: LOCK → ON Chú ý khi 

nhiệt độ 

tăng lên thì 

điện trở 

giảm 

xuống. 

SG-1 

(H18-12) 

- Mát thân 

xe 

L-W - 

Mát 

thân xe 

Nối mát 

cho từng 

cảm biến 

Mọi điều kiện Dưới 1.0 Ω 

TE 

(H18-24) 

- SG 

(H18-31) 

W - L-

B 

Tín hiệu 

cảm biến 

nhiệt độ 

giàn lạnh 

A/C 

Khoá điện: LOCK → ON Nhiệt độ 

tăng lên thì 

điện trở 

giảm 

xuống. 

SG 

(H18-31) 

- Mát thân 

xe 

L-B - 

Mát 

thân xe 

Nối mát 

cho từng 

cảm biến 

Mọi điều kiện Dưới 1.0 Ω 

FRBV 

(H18-22) 

- SG 

 

L-R - 

LG- B 

Tín hiệu 

đặt nhiệt độ 

Max. HOT → Max. COOL 0 Ω → 3 

kΩ 

(H18-31)  khoang 

hành khách 

  

MHSW 

(H18-38) 

- Mát thân 

xe 

B-W - 

Mát 

thân xe 

Tín hiệu 

công tắc 

Max. hot 

Trừ vị trí max. HOT → Max. 

HOT 

Dưới 1.0 V 

→ 

10 đến 14 

V 

CANH 

(H18-10) 

- Mát thân 

xe 

L - Mát 

thân xe 

Hệ thống 

thông tin 

CAN 

Khoá điện: LOCK → ON Tạo xung 

CANH 

(H18-11) 

- Mát thân 

xe 

W - 

Mát 

thân xe 

Hệ thống 

thông tin 

CAN 

Khoá điện: LOCK → ON Tạo xung 
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RRTE 

(H18-23) 

- SG-2 

(H18-30) 

W-R - 

L-B 

Tín hiệu 

cảm biến 

nhiệt độ 

giàn lạnh 

A/C phía 

sau 

Khoá điện: LOCK → ON Nhiệt độ 

tăng lên thì 

điện trở 

giảm 

xuống. 

SG-2 

(H18-30) 

- Mát thân 

xe 

L-B - 

Mát 

thân xe 

Nối mát 

cho cảm 

biến nhiệt 

độ giàn 

lạnh A/C 

Mọi điều kiện Dưới 1.0 Ω 

RRAC 

(H18-7) 

- Mát thân 

xe 

P - Mát 

thân xe 

Tín hiệu 

công tắc 

điều hoà 

phía sau 

Khoá điện: ON 

Công tắc A/C: OFF → ON 

Dưới 1.0 V 

→ 

10 đến 14 

V 

RMGV 

(H18-18) 

- Mát 

R-Y - 

Mát 

thân xe 

Tín hiệu 

van từ phía 

sau 

Khoá điện: ON 

Van từ phía sau: OFF → ON 

10 đến 14 

V → Dưới 

1.0 V 

LOCK 

(H18-28) 

- SG 

(H18-31) 

L - L-B Tín hiệu 

cảm biến 

khoá máy 

nén 

Động cơ chạy không tải 

Công tắc A/C: ON (Công tắc 

từ: ON) 

Tạo xung 

MGC 

(H18-19) 

- Mát thân 

xe 

R - 

Mát 

thân xe 

Tín hiệu 

cho phép li 

hợp từ ON 

Khoá điện: ON 

Công tắc A/C: OFF → ON 

10 đến 14 

V → Dưới 

1.0 V 

IG+ 

(H18-20) 

- Mát thân 

xe 

R-B - 

Mát 

thân xe 

Nguồn 

(IG) 

Khoá điện: LOCK hay ACC 

→ON 

Dưới 1.0 V 

→ 

10 đến 14 

V 

B (H18- 

40) - 

Mát thân 

xe 

W-R - 

Mát 

thân xe 

Nguồn (Dự 

phòng) 

Mọi điều kiện 10 đến 14 

V 
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Kiểm tra bộ điều khiển điều hòa (5LE). Các cực của bộ điều khiển. 

 
 

 

Ký hiệu (Số 

cực) 

Màu 

Dây 

Mô tả dụng cụ 

thử 
Điều kiện 

Thông số kỹ 

thuật 

AC1 (H19-8) - 

Mát thân xe 

R-B - 

Mát thân 

xe 

 

Tín hiệu vận hành 

máy nén 

Khoá điện: ON 

Công tắc A/C: 

OFF 

→ ON 

3.7 đến 4.5 V 

→ 

1.3 đến 2.6 V 

 

ACT (H19-10) 

- Mát thân xe 

G-W - 

Mát thân 

xe 

Tín hiệu cho phép 

vận hành máy nén 

Khoá điện: ON 

Công tắc A/C: 

OFF 

→ ON 

Dưới 1.0 V 

→ 10 

đến 14 V 

A.C (H19-11) 

- GND (H19- 

6) 

 

 

Y - W-B 

 

Tín hiệu công tắc 

A/C 

Khoá điện: ON 

Công tắc A/C: 

OFF 

→ ON 

Dưới 1.0 V 

→ 10 

đến 14 V 

GND (H19-6) 

- Mát thân xe 

W-B - 

Mát thân 

xe 

Nối mát cho 

nguồn cấp chính 

Mọi điều kiện  

Dưới 1.0 Ω 

PRE (H19-3) - 

Mát thân xe 

R-L - 

Mát thân 

xe 

Tín hiệu công tắc 

áp suất A/C 

Khởi động động 

cơ Vận hành hệ 

thống A/C Áp 

suất ga điều hoà: 

Bình thường → 

Nhỏ hơn 0.19 

MPa (2.0 kgf/cm, 

28 PSI) hoặc lớn 

hơn 1.34 MPa 

(13.7 kgf/cm, 

195 PSI)) 

Dưới 1 V → 

10 

đến 14 V 
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TE (H19-4) - 

SG (H19-16) 

W - L-B Tín hiệu cảm biến 

nhiệt độ giàn lạnh 

A/C 

Khoá điện: LOCK 

→ ON 

Nhiệt độ tăng 

lên thì điện 

trở giảm 

xuống. 

SG (H19-16) - 

Mát thân xe 

L-B - 

Mát thân 

xe 

Nối mát cho từng 

cảm biến 

Mọi điều kiện Dưới 1.0 Ω 

FRBV (H19- 

12) - SG 

 

B - L-B 

Tín hiệu đặt nhiệt 

độ khoang hành 

Max. HOT → 

Max. COOL 

0 Ω → 3 Ω 

(H19-16)  khách   

RRTE (H19-7) 

- SG (H19-16) 

 

W-R - L- 

B 

Tín hiệu cảm biến 

nhiệt độ giàn lạnh 

A/C phía sau 

Khoá điện: LOCK 

→ ON 

Nhiệt độ tăng 

lên thì điện 

trở giảm 

xuống. 

RRAC (H19- 

18) - Mát thân 

xe 

Y - Mát 

thân xe 

Tín hiệu công tắc 

điều hoà phía sau 

Khoá điện: ON 

Công tắc A/C: 

OFF 

→ ON 

Dưới 1.0 V 

→ 10 

đến 14 V 

RMGV (H19- 

9) - Mát thân 

xe 

R-Y - 

Mát thân 

xe 

Tín hiệu van từ 

phía sau 

Khoá điện: ON 

Van từ phía sau: 

OFF → ON 

Dưới 1.0 V 

→ 10 

đến 14 V 

MGC (H19- 

15) - Mát thân 

xe 

R - Mát 

thân xe 

Tín hiệu cho phép 

li hợp từ ON 

Khoá điện: ON 

Công tắc A/C: 

OFF 

→ ON 

Dưới 1.0 V 

→ 10 

đến 14 V 

 

IG+ (H19-13) 

- Mát thân xe 

R-B - 

Mát thân 

xe 

 

 

Nguồn (IG) 

Khoá điện: LOCK 

hay ACC → ON 

 

Dưới 1.0 V 

→ 10 

đến 14 V 
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Đo dạng sóng giữa cực LOCK của giắc nối bộ điều khiển A/C và mát 

thân xe. Nếu dạng sóng như hình vẽ H20 chứng tỏ bộ điều khiển điều 

hòa vẫn làm việc tốt. 

 

Dạng sóng giữa các cực của giắc nối ECU 
 

  

Kí hiệu Màu dây 

 

W (White) 
 

Màu trắng 

 

R (Red) 

 

Màu đỏ 

 

G (Green) 

 

Màu xanh lá cây 

 

B (Black) 
 

Màu đen 

 

B (Brown) 

 

Mầu nâu 

 

Y (Yellow) 

 

Màu vàng 

 

L (Blue) 
 

Màu xanh da trời 

 

G (Gray) 

 

Màu xám 

 

BÀI 9: BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG.          Trang 

I. MỤC TIÊU:  

Sau khi học xong bài thực tập này Sinh viên: 

      Xác định được tình trạng máy khởi động trên động cơ. 

      Tháo, kiểm tra, lắp được máy khởi động. 

       Đảm bảo an toàn về người và thiết bị. 
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II. PHƯƠNG TIỆN - DỤNG CỤ - THIẾT BỊ 

- Động cơ xăng, Động cơ diesel, máy khởi động rời. 

- Đồng hồ VOM, thước kẹp, mâm đựng các chi tiết, bàn ê-tô, dầu diesel, giẻ lau, 

kẹp gắp chi tiết. 

- Tủ đồ nghê, dụng cụ sửa chữa ô tô thích hợp. 

III. YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

             Kiểm tra tình trạng vận hành của một hệ thống. Báo cáo sự cố. 

             Xác định vị trí các cụm chi tiết, các bộ phận. 

             Thực hiện tháo – lắp và bảo dưỡng được. 

IV.  HOÀN THÀNH CÁC CÂU HỎI DẪN DẮT 

    NỘI DUNG THỰC HIỆN 

    1.  Bảo dưỡng máy khởi động 

      1.1 Tháo động cơ điện 
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Hình 6.49: Các chi tiết tháo rời động cơ điện 

 

Hình 6.50: Cách tháo ổ bi phần ứng 

Lưu ý: Trong quá trình tháo rã động cơ điện tránh thất thoát những chi tiết nhỏ 

         1.2  Tháo công tắc từ 

 

Hình 6.51: Các chi tiết tháo rời của công tắc từ 

 

          1.3  Tháo bánh răng bendix 
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Hình 6.52: Các chi tiết tháo rời của bánh răng bendix 

 

        1.4 Nội dung bảo dưỡng máy khởi động 

Kiểm tra Minh họa Hư hỏng 

 

 

  

  

- Trị số đo được 

dưới giá trị tiêu 

chuẩn thì hư 

hỏng 

 
 

- Trị số đo được 

khác  giá trị tiêu 

chuẩn thì hư 

hỏng 
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Kiểm tra Minh họa Hư hỏng 

  

- Trị số đo được 

khác  giá trị tiêu 

chuẩn thì hư 

hỏng 

 
 

- Nếu cảm nhận sự 

rơ và tiếng kêu 

thì hư hỏng 

  

- Nếu không thông 

mạch là hư hỏng 

 
 

- Trị số đo được 

dưới giá trị tiêu 

chuẩn thì hư 

hỏng 
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Kiểm tra Minh họa Hư hỏng 

  

- Trị số đo được 

khác  giá trị tiêu 

chuẩn thì hư 

hỏng 

 
 

- Trị số đo được 

dưới giá trị tiêu 

chuẩn thì hư 

hỏng 

  

- Nếu yếu hoặc rỉ 

sét là hư hỏng 
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Kiểm tra Minh họa Hư hỏng 

 
 

- Nếu mòn hoặc 

mẻ hoặc quay 

được 2 chiều là 

hư hỏng 

Kiểm tra công tắc từ 

 

 
Lưu ý: Trước khi tiến hành kiểm tra cần tháo 

đầu C để cách ly động cơ điện  

- Nếu không đúng 

thì hư hỏng 
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Kiểm tra Minh họa Hư hỏng 

  

- Nếu không đúng 

thì hư hỏng 

  

- Nếu không đúng 

thì hư hỏng 

 

2. Lắp ráp máy khởi động 

Trước khi lắp ráp lại máy khởi động, kiểm tra hoạt động của các chi tiết và phải 

đảm bảo các bộ phận ráp đúng vị trí 

Bôi mỡ chuyên dùng vào các bộ phận chuyển động 

Sử dụng cần siết lực để vặn đúng trị số lực siết qui định 
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Hình 6.56: Các điểm bôi mỡ và trị số lực siết máy khởi động loại RA (1,4 kW) 

 


