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BÀI 1: THÁO – LẮP, NHẬN DẠNG CHI TIẾT 

 

MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học viên sẽ có khả năng: 

- Trình bày  được tên gọi và phương pháp sử dụng các dụng cụ trong quá trình sửa 

chữa động cơ. 

- Trình bày được quy định an toàn lao động tại xưởng thực tập, xưởng sửa chữa. 

- Trình bày được tên gọi, chức năng các chi tiết động cơ 

- Sử dụng được các dụng cụ tháo, lắp, đo kiểm và thiết bị trong quá trình sửa chữa 

động cơ. 

- Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của dụng cụ và an toàn lao động 

trong thực hành động cơ đốt trong 

- Nghiêm túc, chấp hành quy định xưởng thực tập 

PHƯƠNG TIỆN - DỤNG CỤ - THIẾT BỊ 

- Các bảng hướng dẫn, quy định, nội quy trong xưởng thực hành; 

- Các dụng cụ sửa chữa ôtô, thiết bị nâng vật nặng: Máy khoan, cầu nâng, con đội, 

pa-lăng… 

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. 

 Sử dụng thành thạo chính xác, đúng kỹ thuật các loại trang thiết bị bảo hộ, an toàn 

có tại xưởng   
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 Một số quy định của khoa công nghệ ô tô 

Vị trí treo các chìa khoá của phòng học, xưởng thực hành ở tại văn phòng khoa; 

Khi sử dụng xong phòng học (xưởng thực hành) phải treo chìa khoá đúng vị trí quy 

định tại văn phòng Khoa. Không được mang chìa khoá về nhà hoặc để thất lạc; 

Khi mượn trang thiết bị, dụng cụ tại xưởng (phòng) nào thì cần trả lại đúng vị trí ngay 

sau sử dụng xong. Nếu có nhu cầu sử dụng lại thì tiếp tục mượn và cũng hoàn trả đúng vị 

trí ngay khi kết thúc công việc; 

Khi vận hành các máy móc thiết bị trong xưởng (phòng) phải hỏi ý kiến giáo viên phụ 

trách xưởng (phòng) trước khi sử dụng; 

Sau khi sử dụng phòng (xưởng) phải vệ sinh sạch sẽ, đóng các cửa sổ và cúp cầu dao 

điện tổng trước khi khoá cửa. 

1.1. An toàn lao động 

1.1.1. Nội quy xưởng thực tập 

Hút thuốc lá khi làm việc; 

Bất cẩn khi tiếp xúc, vận chuyển và cất giữ các chất lỏng dễ cháy như xăng, dầu, dung 

môi, hoá chất dễ cháy; 

Cửa thoát hiểm không có hoặc có nhưng lại bị khoá chặt; Dầu nhớt hoặc chất lỏng 

vương vãi trên nền xưởng; 

Thiếu biện pháp thông gió cho khu vực làm việc, đặc biệt tại vùng động cơ làm việc 

và phòng nạp điện cho ắc-quy; 

Trang thiết bị bảo hộ sử dụng không đúng hoặc trang bị không đầy đủ.  
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Hình 1.1: Sự bất cản của sinh viên 

1.1.2. Một số nguy hiểm do 

Che chắn không an toàn tại các thiết bị đang hoạt động; 

Sử dụng khí nén không hợp lý, các thiết bị trong hệ thống khí nén không đảm bảo  an 

toàn khi làm việc; 

Dụng cụ điện cầm tay không được nối mát tốt; 

Các thiết bị nâng hạ không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, đặc biệt là  công 

tác kiểm định chất lượng thường bị xem nhẹ; 

Các dụng cụ cầm tay như chìa khoá vòng miệng, kềm, búa … không được vệ sinh 

sạch sẽ trước và sau khi sử dụng. 

 

Hình 1.2: Môi trường làm việc 

1.2.  An toàn lao động trong xưởng dịch vụ ô tô 

Làm việc phải tập trung và cẩn thận. Luôn sắp xếp dụng cụ, thiết bị thật gọn gàng 

ngăn nắp, sạch sẽ; 

Trang phục đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động, không được đeo đồng hồ hoặc 
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các đồ trang sức khi làm việc; 

            Hình 1.3: Trang phục bảo hộ lao động 

Khi nâng những vật nặng hay tháo các đoạn ống xả hay tương tự, nên đeo găng tay. 

Tuy nhiên, không cần thiết phải quy định đeo găng tay cho những công việc bảo dưỡng 

thông thường. Khi nào thì bạn nên đeo bằng tay phải được quyết định tuỳ theo loại công 

việc mà bạn định tiến hành 

Luôn đeo kính bảo hộ khi làm việc với các dung dịch như xăng, sơn, dầu thắng, hoá 

chất hoặc khi sử dụng máy mài, cắt kim loại; 

Luôn sử dụng đúng công cụ lao động, không nên bỏ cây vặn vít hoặc các vật nhọn 

vào trong túi áo, quần; 
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Khi nâng xe lên, cần phải xác định đúng vị trí đặt thiết bị nâng dưới gầm xe để tránh 

làm hư hại xe. Không nâng xe khi có người đang làm việc trên xe. Luôn chèn bánh xe để 

giữ xe cố định khi nâng xe lên. Không nên chui vào gầm xe khi chưa chuẩn bị giá đỡ an 

toàn cho xe; 

 

Hình 1.4: Sử dụng cầu nâng 

 
Lau sạch dầu mỡ trước và sau khi làm việc, khi có dầu mỡ vương vãi thì cần phải 

làm sạch ngay lập tức; 

Không nên để động cơ hoạt động khi không có người trông coi. Nếu rời khỏi khu 

vực làm việc thì nên cho động cơ dừng hoạt động; 

Không nên đứng trước quạt gió khi quạt đang quay hoặc động cơ đang hoạt động vì 

cánh quạt có thể văng ra nếu nó không được lắp chặt. Nếu động cơ sử dụng quạt điện thì 

trước khi làm việc với nó cần phải tháo dây dẫn điện cho quạt; 

Không được vận hành động cơ trong khu vực không có thông gió tốt, cần phải lắp 
đặt đường ống thải của động cơ ra khỏi khu vực làm việc trước khi vận hành động cơ. 

1.2.1. Một vài quy định cụ thể 

1.2.1.1. Quy định về cháy, bỏng da 

1.2.1.1.1. Đối với nước nóng 

Tránh việc mở nắp két nước làm mát khi động cơ đang hoạt động hoặc ngay sau khi 

động cơ vừa ngừng hoạt động xong. Lúc này nhiệt độ và áp suất của nước trong két nước 

làm mát rất cao, vì thế khả năng bị bỏng rất cao. 

Tránh đưa mặt đến gần khi mở nắp két nước và phải đeo găng tay khi thao tác với nắp 

két nước này. 

 



BÀI 1: THÁO – LẮP, NHẬN DẠNG CHI TIẾT 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ         6 
 

1.2.1.1.2. Đới với axit 

Phải dùng ống xi phông khi cần lấy dung dịch axit từ trong bình chứa ra, tuyệt đối 

không nghiêng bình chứa để rót dung dịch axit ra nếu không có đồ gá vững chãi; 

Khi chuẩn bị dung dịch axit nên rót từ từ axit vào trong nước cất và khuấy liên tục 

bằng đũa thuỷ tinh. Không nên đổ nước vào axit vì quá trình hoà tan axit trong nước rất 

mãnh liệt và chỉ xảy ra ở trên bề mặt nên sẽ làm nhiệt độ tại lớp bề mặt này tăng rất cao 

và sự tạo bọt sẽ làm văng tung toé nước, axit ra ngoài rất nguy hiểm; 

Nếu axit rơi vào da thì phải rửa sạch bằng nước hoặc dùng dung dịch trung hoà 

10% cacbonat natri để tránh việc axit ăn sâu vào cơ thể. 

1.2.1.1.3. Cơ phận có nhiệt độ cao 

Không nên tiếp xúc trực tiếp với các chi tiết có nhiệt độ cao của động cơ, đặc biệt 
là ống khí thải, nắp máy; 

Hạn chế việc tháo ráp sửa chữa khi động cơ đang hoạt động hoặc có nhiệt độ cao. 

Khi thật sự cần thiết phải thao tác khi động cơ nóng thì phải sử dụng các trang thiết bị  

cần thiết để tránh bỏng khi tiếp xúc với các chi tiết có nhiệt độ cao này. 

1.2.1.2. Những quy định an toàn về nâng vật nặng 

1.2.1.2.1. Nâng bằng  pa-lǎng 

Phải xác định đúng vị trí móc cáp vào vật nặng, móc cáp phải thật sự chắc chắn 

bằng cách dùng tay kéo thử xem chiều của cáp treo sẽ như thế nào khi nâng vật lên; 

Phải kiểm tra vị trí móc pa-lăng, các chi tiết của pa-lăng xem có đủ sức nâng vật 

nặng lên một cách an toàn không bằng cách nâng vật lên khỏi vị trí ban đầu một khoảng 

cách nhỏ, dừng lại một thời gian để kiểm tra trước khi thật sự nâng vật nặng đến đúng 

chiều cao quy định; 

Khi không cần thiết thì nên giảm độ cao của vật nâng để tránh hư hỏng khi vật bị  

rơi khi có sự cố về pa-lăng hoặc cáp treo; 

Không nên làm việc bên dưới vật nâng dù rằng trong thời gian rất ngắn, để hạn chế 

thấp nhất các rủi ro; 

Khi cần treo vật, cần phải cố định dây kéo pa-lăng, không nên tin tưởng tuyệt đối 

về sự an toàn của cơ cấu khoá trên pa-lăng, đồng thời tránh sự tác động của người khác 

vào pa-lăng khi đang treo vật nặng. 

1.2.1.2.2. Nâng bằng thiết bị nâng, con đội thủy lực 

Không được nâng xe lên khi có người đang làm việc trong xe; 

Phải xác định đúng vị trí cho phép đặt thiết bị nâng phía dưới gầm xe, nếu đặt sai 

vị trí có thể làm hư hỏng xe và không an toàn khi làm việc dưới gầm xe; 

Khi nâng toàn bộ hoặc chỉ nâng một phần xe lên thì cần phải nêm, khoá chặt các bánh 

xe để tránh xe di chuyển khi nâng lên 
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Hình 1.5: Nâng xe 

 
Chỉ làm việc dưới gầm xe khi đã dùng gỗ hoặc các giá đỡ cố định chống đỡ xe. 

Không làm việc dưới gầm xe nếu xe chỉ được nâng bằng các thiết bị thuỷ lực, phải kê  

thật vững xe (dùng tay lắc thật mạnh xe để kiểm tra) trước khi làm việc dưới gầm xe. 

 

1.2.2. Những quy định an toàn về phòng cháy – chữa cháy 

Phải trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại khu vực làm việc; 

Không làm việc với xăng tại khu vực động cơ đang hoạt động hoặc có nguồn nhiệt; 

Luôn bảo quản xăng và các chất lỏng dễ cháy trong bình chứa kín. Không nên trữ 

nhiều xăng trong xưởng; 

Không bao giờ dùng xăng hoặc các chất dễ cháy để rửa tay, tẩy rửa quần áo hoặc 

các chi tiết; 

Khi cần phải sử dụng biện pháp hàn để sửa chữa bình chứa xăng, phải xả hết xăng  

ra khỏi bình, đổ nước vào xúc rửa nhiều lần và được thổi khô bằng khí nén; 

Cần phải thông gió tốt cho khu vực nạp điện bình ắc-quy, vì khí sinh ra trong quá 

trình nạp điện rất dễ cháy; 

Cẩn thận với các loại giẻ lau đã dính xăng hoặc hoá chất, vì đây cũng là nguồn cháy 

rất nguy hiểm; 

Tuyệt đối không được hút thuốc lá trong khu vực làm việc; 
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Hình 1.6: An toàn ve cháy nổ 

 

1.2.2.1.  Những quy định an toàn về điện, hóa chất 

1.2.2.1.1. Sử dụng dụng cụ điện cầm tay 

Phải kiểm tra sự an toàn của dây dẫn điện, tránh hiện tượng dây dẫn bị vặn xoắn, 

nứt bể phần cách điện; 

Kiểm tra sự chạm mát của thiết bị trước khi sử dụng. 

Không nên dùng lực quá lớn để ép thiết bị làm việc quá khả năng của nó vì có thể 

gây gãy bể các chi tiết của thiết bị rất nguy hiểm, đặc biệt là mũi khoan, đá mài, đá cắt 

kim loại …; 

Phải tuân thủ đúng quy trình hướng dẫn sử dụng, biện pháp đảm bảo an toàn đối với 

các thiết bị, máy móc đặc biệt và có quy định cụ thể. Nếu chưa biết cách vận hành thì 

phải hỏi người phụ trách xưởng để học cách vận hành. 

1.2.2.1.2. Những lưu ý an toàn khi làm việc với ắc quy 

Axit sunfuric dính trên da sẽ gây phỏng nặng và phải điều trị lâu mới khỏi được. Sẽ 

nguy hiểm hơn nếu bị axit này văng vào mắt; 

Hơi axit sunfuric bám vào quần áo, giày dép sẽ làm cho chúng bị cháy, bị mục … 

Nếu axit dính vào thiết bị dụng cụ thì không những làm gỉ sét mặt ngoài mà còn làm hư 

hỏng chúng nữa; 

Hơi axit sunfuric kích thích niêm mạc của đường hô hấp, gây hắt hơi, sổ mũi và cay 

mắt. Với nồng độ cao của hơi axit sẽ làm nôn ra máu, làm cho khí quản bị đau. Giới hạn 

cho phép là 2 mg/m3; 

Chì và các hợp chất của nó là loại độc tố tích tụ và có tác dụng chậm đối với cơ 

thể chúng ta. Chúng ngấm vào cơ thể qua đường hô hấp và qua các chỗ trầy xước 



BÀI 1: THÁO – LẮP, NHẬN DẠNG CHI TIẾT 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ         9 
 

trên da  

Khí bay ra khi nạp điện cho ắc-quy cũng rất dễ gây cháy nổ. Nếu chúng tích tụ 
trong bình ắc-quy sẽ làm nổ bình; còn nếu chúng tích tụ trong phòng có thể gây cháy nổ. 

1.2.2.1.3. Một số nguyên tắc an toàn cơ bản đối với người học 

Phải đúng trang phục bảo hộ lao động khi học tập tại xưởng; 

Không được đùa nghịch, chạy nhảy, ném dụng cụ vào nhau trong xưởng; 

Phải nắm rõ các quy định an toàn về công việc, khu vực được phân công thực hành; 

Phải sử dụng đúng các dụng cụ, thiết bị cho đúng với công việc được phân công; 

Phải báo cáo về các dụng cụ, máy móc hoặc thiết bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn 

khi sử dụng, ngay khi phát hiện cho giáo viên hoặc người phụ trách xưởng; 

Thường xuyên kiểm tra áp kế của máy nén khí, sự chắc chắn an toàn của các mối 

lắp ghép của đường ống khí nén trước khi sử dụng. Không được dùng khí nén thổi vào 

trong người hoặc vào người khác để làm mát, hong khô quần áo … hoặc để nghịch phá; 

Phải giao lại cho giáo viên, người phụ trách xưởng chìa khoá xe ngay khi kết thúc 

công việc; 

Không được tự ý vận hành động cơ nếu không được phép của giáo viên đứng lớp; 

Cuối buổi học, ca làm việc phải vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc, dụng cụ, máy móc 

thiết bị đã sử dụng. Hoàn trả đầy đủ, đúng vị trí các dụng cụ, máy móc thiết bị đã lấy ra 

sử dụng trong buổi làm việc. 

 

1.3. Sử dụng đồ nghề 

 

Hình 1.7: Tủ đồ nghề 
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1.3.1. Sử dụng đồ nghề 

1.3.1.1. Sử dụng đồ nghề tháo, lắp 

Hình 1.8: Cách chọn dụng cụ phù hợp với loại công việc 

Để tháo và thay thế bu-lông /đai ốc hay tháo các chi tiết. Thường phải sử dụng bộ 

đầu khẩu để sửa chữa ôtô. Nếu bộ đầu khẩu không thể sử dụng do hạn chế về không gian 

thao tác, hãy chọn chòng hay cờ-lê theo thứ tự. 

1.3.1.2. Chon dụng cụ phù hợp theo tốc độ hoàn thành công việc 

 

Hình 1.9: Cách dụng cụ phù hợp theo tốc độ hoàn thành công việc 

Đầu khẩu hữu dụng trong trường hợp mà nó có thể sử dụng để quay bu-lông /đai ốc 

mà không cần định vị lại. Nó cho phép quay bu-lông /đai ốc nhanh hơn. 

Đầu khẩu có thể sử dụng theo nhiều cách tuỳ theo loại tay nối lắp vào nó. 

CHÚ Ý: 

Tay quay cóc: Nó thích hợp khi sử dụng ở những nơi chật hẹp. Tuy nhiên, do cấu 

tạo của cơ cấu cóc, nó có thể đạt được mô-men rất lớn. 
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Tay quay trưot: Cần một không gian lớn nhưng nó cho phép thao tác nhanh nhất. 

Tay quay nhanh: Cho phép thao tác nhanh, với việc lắp thanh nối. Tuy nhiên tay 

quay này dài và khó sử dụng ở những nơi chật hẹp. 

1.3.1.3.  Chọn dụng cụ phù hợp theo độ lớn mô – men quay 

 

L1,2,3: Chiều dài cánh tay dòn 

Hình 1.10: Cách chọn dụng cụ phù hợp theo độ lớn mô – men quay 

Nếu cần mô-men lớn để siết lần cuối hay khi nới lỏng bu-lông /đai ốc, hãy sử dụng 

cụ vặn cho phép tác dụng lực lớn. 

 

CHÚ Ý: 

Độ lớn của lực có thể tác dụng phụ thuộc vào chiều dài của dụng cụ. Dụng cụ dài 

hơn, có thể đạt được mô-men lớn hơn với một lực nhỏ. 

Nếu sử dụng dụng cụ quá dài, có nguy cơ siết quá lực, và bu-lông có thể bị đứt. 

1.3.1.4. Các chú ý khi thao tác 

1.3.1.4.1.  Kích thưóc và úng dnng cua dnng cn 

Hình 1.11: Kích thước và úng dụng của dụng cụ 

Chắc chắn rằng đường kính của dụng cụ vừa khít với đầu bu-lông /đai ốc. Lắp 

dụng cụ và bu - lông/đai ốc một cách chắc chắn. 

1.3.1.4.2. Cách tác dụng lực 
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                                                            Hình 1.12: Cách tác dụng lực 

Luôn xoay dụng cụ sao cho bạn đang kéo nó. 

Nếu dụng cụ không thể kéo do không gian bị hạn chế, hãy đẩy bằng lòng bàn tay. 

                                                           Hình 1.13: Cách tác dụng lực  

Bu-lông / đai ốc đã được siết chặt có thể được nới lỏng ra dễ dàng bằng cách tác 

dụng xung lực. 

Tuy nhiên, không cần phải dùng búa hay ống thép (để nối dài tay đòn) nhằm tăng 
mô-men. 

1.3.1.4.3. Sử dụng cần siết lực 
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Hình 1.14: Dùng cần siết lực 

Phải luôn siết lần cuối cùng với cần siết lực, để siết đến mô-men tiêu chuẩn 

1.3.1.5. Dụng cụ cầm tay 

1.3.1.5.1. Ðầu khẩu 

 

 
           

              1: Kích cơ đầu khớp nối - 2: Loại ngắn và dài 

                                                 3: Loại 12 cạnh và 6 cạnh  

           Hình 1.15: Bộ đầu khẩu 

Dụng cụ này có thể sử dụng để tháo và thay thế bu-lông /đai ốc dễ dàng bằng cách 

kết hợp tay nối và đầu khẩu, tuỳ theo tình huống thao tác. 

Kích thước của đầu khẩu 

Có 2 loại kích thước khác nhau: lớn và nhỏ. Phần lớn hơn có thể đạt được mô-men 

lớn hơn so với phần nhỏ. 

Độ sâu của khẩu 

Có 2 loại: tiêu chuẩn và sâu, 2 hay 3 lần so với loại tiêu chuẩn. Loại sâu có thể dùng 

với đai ốc mà có bu-lông nhô cao lên, mà không lắp vừa với loại đầu khẩu tiêu chuẩn. 
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Có 2 loại: 12 cạnh và 6 cạnh. Loại lục giác có bề mặt tiếp xúc với bu-lông / đai ốc 

lớn hơn, làm cho nó rất khó làm hỏng bề mặt của bu-lông / đai ốc 

  Hình 1.16: Đầu khẩu cho bu-gi 

Úng dụng: Dụng cụ này được sử dụng đặc biệt để tháo và thay thế bu-gi. Có 2 cỡ, 

lớn và nhỏ. Để lắp vừa với kích thước của các bu-gi. Bên trong của khẩu có nam 

châm để giữ bu-gi. 

CHÚ Ý: 

Nam châm bảo vệ bu-gi, nhưng vẫn phải cẩn thận để không làm rơi nó. 

Để đảm bảo bu-gi được lắp đúng, trước tiên hãy xoay nó cẩn thận bằng tay 

1.3.1.5.2.  Đầu nối cho đầu khẩu 

           Hình 1.17: Đầu nối cho đầu khẩu 

Úng dụng: Dùng như một khớp nối để thay đổi kích thước đầu nối của khẩu. 

CHÚ Ý: Mô-men siết quả lớn sẽ đặt một tải trọng lên bản thân đầu khẩu hay bu- 

lông nhỏ. Mô-men phải được tác dụng tuỳ theo giới hạn siết quy định. 
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Hình 1.18: Đầu nối tùy động. 

Úng dụng: Đầu nối vuông có thể di chuyển theo phương trước và sau, trái và phải, 

và góc của tay cầm so với đầu khẩu có thể thay đổi tuỳ ý, làm cho nó rất hữu dụng 

khi làm việc ở những không gian chật hẹp. 

CHÚ Ý: 

Không tác dụng mô-men với tay cầm nghiêng với một góc lớn. 

Không sử dụng với súng hơi. Khớp nối có thể bị vỡ, do nó không thể hấp thụ được 

chuyển động lắc tròn, và làm hư hỏng dụng cụ, chi tiết hay xe. 

1: Thanh nối dài - 2:Thanh nối ngắn 

                           Hình 1.19: Thanh nối 

Úng dụng: Có thể sử dụng để tháo và thay thế bu-lông / đai ốc mà được đặt ở 

những vị trí quá sâu để có thể với tới.  

                Hình 1.19: Tay nối trượt 

Úng dụng: Loại tay quay này được sử dụng để tháo và thay thế bu-lông / đai ốc khi 

cần mô- men lớn. 
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• Đầu nối với khẩu có một khớp xoay được, nó cho phép điều chỉnh góc của tay 

nối khít với đầu khẩu. 

• Tay nối trượt ra, cho phép thay đổi chiều dài của tay cầm. 

CHÚ Ý: 

Trước khi sử dụng, hãy trượt tay nối cho đến khi nó khớp vào vị trí khoá. Nếu nó 

không ở vị trí khoá, tay nối có thể trượt vào hay ra khi đang sử dụng. Điều này có thể làm 

thay đổi tư thế làm việc của kỹ thuật viên và dẫn đến nguy hiểm. 

1.3.1.5.3. Tay quay 

1: Dùng lực lớn để tháo - 2: Quay nhanh ( T trượt) 

Hình 1.20: Tay quay nhanh 

Úng dụng: Tay nối này có thể được sử dụng 2 chiều bằng cách trượt vị trí so với 

đầu khẩu. 

Hình chu L: Để cải thiện mô-men 

Hình chu T: Để nâng cao tốc độ 

Hình 1.20: Tay quay cóc 
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1.3.1.5.4. Bộ chòng 

1: Tháo góc hẹp – 2: Lực tác dụng đều và lớn – 3: Tháo ở vị trí lõm                                                            

Hình 1.21: Tay quay cóc 

Ứng dụng 

Dùng để siết thêm một góc nhỏ và các thao tác tương tự, do nó có thể tác dụng một 

mô-men lớn vào bu-lông / đai ốc. 

(1) Do có 12 cạnh, có thể dễ dàng lắp vào bu-lông /đai ốc. Nó có thể lắp lại ở trong 

những không gian hạn chế; 

(2) Do nó bề mặt lục giác của bu-lông / đai ốc là có dạng tròn, không có nguy cơ bị 

hỏng các góc của bu-lông, và có thể tác dụng mô-men lớn; 

(3) Do phần cán của nó được làm cong, nó có thể được sử dụng để xoay bu-lông / 

đai ốc ở những nơi lõm vào hay trên bề mặt phẳng. 

1.3.1.5.5. Bộ cờ lê 

 

                                1: Tháo góc hẹp - 2: Dùng giữ để tháo dễ dàng  

                                    Hình 1.22: Bộ cờ lê 

Ứng dụng 

Được sử dụng ở những vị trí mà bộ đầu khẩu hay chòng không thể sử dụng được để 

tháo hay thay thế bu-lông / đai ốc. 

(1) Phần cán được gắn vào đầu cờ-lê với một góc. Điều đó có nghĩa là qua việc lật 

cờ-lê lên, nó có thể sử dụng để quay tiếp ở những không gian chật hẹp; 
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(2) Để tránh phần đối diện khỏi bị quay, như khi nới lỏng ống nhiên liệu, hãy dùng  

2 cờ-lê để nới lỏng đai ốc; 

(3) Cờ-lê không thể cho mô-men lớn, nên không được sử dụng để siết lần cuối 

cùng. 

CHÚ Ý: 

Không được lồng các ống thép vào phần cán của cờ-lê. Nó có thể làm cho mô-men 

quá lớn tác dụng vào và có thể làm hỏng bu-lông hay cờ-lê. 

* Siết lần cuối: lần siết bu-lông hay đai ốc cuối cùng 

1.3.1.5.6. Mõ lết 

Hình 1.23 Mõ lết 

Ứng dụng  

Sử dụng với bu-lông /đai ốc có kích thước khác nhau, hay để giữ các SST. 

• Xoay vít điều chỉnh sẽ thay đổi kích thước mỏ lết. Mỏ lết do đó có thể được sử 

dụng thay cho nhiều cờ-lê. 

• Không thích hợp khi tác dụng mô-men lớn. 

Hưóng dan 

Xoay vít điều chỉnh để chỉnh mỏ lết khớp với đầu bu-lông / đai ốc. 

CHÚ Ý: 

Quay mỏ lết sao cho vấu di động được đặt theo hướng quay. Nếu mỏ lết không 
được vặn theo cách này, áp lực tác dụng lên vít điều chỉnh có thể làm hỏng nó.  
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1.3.1.5.7. Tô-vít 

 

                            1: Chọn đúng loại - 2: Sử dụng đúng thao tác 

                                    Hình 1.24: Tô - vít 

Ứng dụng  

Được dùng để tháo và thay thế các vít. 

• Có hình dấu cộng (+) hay dấu trừ (-), tuỳ theo hình dạng của đầu. 

Hưóng dẫn 

(1) Hãy sử dụng tô-vít có kích thước thích hợp, vừa khít với rãnh của vít. 

(2) Hãy giữ cho tô-vít thẳng với thân vít, và xoay trong khi tác dụng lực. 

CHÚ Ý: 

• Không được sử dụng kìm có tâm trượt hay dụng cụ khác để tác dụng mô-men 

lớn hơn. Nó có thể làm chờn vít hay hỏng đầu của tô-vít. 

 

                                    Hình 1.25: Sử dụng tô-vít theo đúng mục đích  

 

 

1.3.1.5.8. Kìm 
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Hình 1.26: Kìm mũi nhọn 

Ứng dụng 

Dùng để thao tác ở những nơi hẹp hay để kẹp nhưng chi tiết nhỏ. 

• Mũi kìm nhỏ và dài, phù hợp khi làm việc ở nhưng nơi hẹp. 

• Có một lưỡi cắt ở phía trong, nó có thể cắt dây thép nhỏ hay bóc vỏ cách điện. 

CHÚ Ý: 

• Không tác dụng lực quá lớn lên mũi kìm. 

Chúng có thể bị cong hở, làm cho nó không sử dụng được cho những công việc 

chính xác. 

 

Hình 1.27: Kìm có tâm trượt 
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1.3.1.5.9. Búa 

1: Búa đầu tròn 2: Búa nhựa 3: Búa dấu 

Hình 1.28: Búa 

Ứng dụng: Dùng để tháo và thay thế các chi tiết bằng cách đóng vào chúng, và để 

thử độ siết chặt của bu-lông bằng âm thanh. 

Có những loại búa sau để sử dụng tuỳ theo ứng dụng hay vật liệu: 

Búa đầu tròn: Có đầu bằng thép. 

          Búa nhựa: Có đầu bằng nhựa, và được sử dụng ở những nơi cần tránh hư hỏng cho 

vật được đóng 

 

1.3.1.5.10. Thanh đóng 

 

Hình 1.29: Thanh đóng 

Ứng dụng: Một dụng cụ hỗ trợ để tránh hư hỏng do búa gây ra. Được chế tạo bằng 

đồng thau, nên không làm nhỏng các chi tiết (do nó sẽ bị biến dạng trước khi chi tiết 

biến dạng). 

1.3.1.5.11. Dao cạo gioăng 



BÀI 1: THÁO – LẮP, NHẬN DẠNG CHI TIẾT 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ         22 
 

         

            1-(1) 1-(2): Cách cạo gio-ǎng -  2: Quan bǎng dính 

 Hình 1.30 Dao cao Gio-ǎng 

Ứng dụng: Dùng để tháo giô-ăng nắp quy lát, keo lỏng, nhãn và các vật khác ra 

khỏi bề mặt phẳng. 

CHÚ Ý: 

• Không đặt tay lên trước mũi dao. Bạn có thể làm mình bị cắt bởi lưỡi dao. 

• Không mài lưỡi dao bằng máy mài. Luôn mài lưỡi dao bằng đá dầu. 

1.3.1.5.12. Đột 

                      

                              1: Không gõ mạnh - 2: Mài nhọn 

 Hình 1.31: Đột lấy tâm 

Ứng dụng: Dùng để đánh dấu chi tiết. 

•      Đầu của đột được tôi cứng. 

CHÚ Ý: 

• Không được gõ mạnh khi lấy dấu. 

• Đầu của đột phải được mài 

 

1.3.1.5.13. Súng hơi 
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               1,2,3,4 Các lưu ý trưóc khi sử dụng 

Hình 1.32: Súng hơi 

Ứng dụng: Súng hơi sử dụng áp suất không khí, và được dùng để tháo và thay thế 

bu-lông / đai ốc. Chúng cho phép hoàn hành công việc nhanh hơn. 

Những chú ý khi sử dụng 

1. Luôn sử dụng đúng áp suất không khí. (Giá trị đúng: 7 kg/cm2) 

2. Kiểm tra súng hơi định kỳ và bôi dầu để bôi trơn và chống rỉ. 

3. Nếu dùng súng hơi để tháo hoàn toàn đai ốc ra khỏi ren, đai ốc quay nhanh có thể 
văng ra ngoài. 

4. Luôn lắp đai ốc vào ren bằng tay trước. Nếu súng hơi được sử dụng ngay từ khi 

bắt đầu, ren có thể bị hỏng. Hãy cẩn thận không siết quá chặt. Hãy dùng vùng lực thấp 

để siết chặt. 

5. Khi kết thúc, dùng cần siết lực để kiểm tra 
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                                       1,2,3 Các hưóng dẫn sử dụng 

Hình 1.33: Súng hơi giật 

Ứng dụng: Dùng với những bu-lông/đai ốc cần mô-men tương đối lớn. 

1. Mô-men có thể được điều chỉnh từ 4 – 6 nấc. 

2. Chiều quay có thể được thay đổi. 

3. Sử dụng kết hợp với đầu khẩu dùng riêng. Đầu khẩu này đặc biệt khoẻ, và có đặc 

điểm là tránh cho chi tiết không bị văng ra khỏi khẩu. Không được sử dụng đầu khẩu  

khác với loại dùng riêng này. 

       

1: Tô-vít hơi – 2: Đầu khẩu  

Hình 1.34: Tô-vít hơi 

Ứng dụng: Dùng để tháo và thay thế nhanh bu-lông / đai ốc mà không cần mô-men lớn. 

1. Có thể thay đổi được chiều quay 

2. Có thể được sử dụng kết hợp với khẩu, một thanh nối dài v.v. 

3. Có thể được sử dụng tương tự như tô vít hơi khi không có khí nén. 

1.3.2. Dụng cụ đo. 



BÀI 1: THÁO – LẮP, NHẬN DẠNG CHI TIẾT 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ         25 
 

 
                               1,2,3,4: Các lưu ý trưóc khi do 

                    Hình 1.35: Dụng cụ đo 

Các thiết bị đo được sử dụng để chẩn đoán tình trạng của xe bằng cách kiểm tra  xem 

kích thước của chi tiết và trạng thái điều chỉnh có phù hợp với tiêu chuẩn hay không, và 

xem các chi tiết của xe hay động cơ có hoạt động đúng hay không. 

1.3.2.1. Những điểm cần kiểm tra trước khi đo: 

1.3.2.1.1. Lau sạch dụng cụ đo và chi tiết đo kiểm 

Những chất bẩn hay dầu có thể dẫn đến sai số về giá trị đo. Bề mặt phải được làm 

sạch trước khi đo. 

1.3.2.1.2. Chọn dụng cụ đo thích hợp 

Hãy chọn dụng cụ đo tương ứng với yêu cầu về độ chính xác. Phản ví dụ: Dùng 
thước kẹp để đo đường kính ngoài của pít-tông. 

Độ chính xác của phép đo: 0.05mm 

Độ chính xác yêu cầu: 0.01mm 

 Chỉnh về điểm 0 (pan-me) 

Kiểm tra rằng điểm 0 ở đúng vị trí của nó. Điểm 0 là rất cơ bản để đo đúng. 

 Bảo dưỡng dụng cụ đo 

Bảo dưỡng và điều chỉnh phải được thực hiện thường xuyên. Không sử dụng nếu 

dụng cụ bị gẫy. 
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1.3.2.2. Những điểm cần tuân thủ khi đo: 

1,2,3: Các lưu ý khi do 

Hình 1.36: Những điểm cần tuân thủ khi đo. 

         1)Đặt dụng cụ vuông góc với chi tiết được đo 

Đặt được góc vuông bằng cách ép dụng cụ đo trong khi di chuyển nó so với chi tiết 

cần đo. (hãy tham khảo hướng dẫn cụ thể cho từng dụng cụ đo để biết thêm chi tiết) 

2)  Sử dụng phạm vi đo thích hợp 

Khi đo điện áp hay dòng điện, hãy bắt đầu với phạm vi đo lớn, sau đó giảm dần 

xuống. Giá trị đo phải được đọc ở đồng hồ phù hợp với phạm vi đo. 

3)  Khi đọc giá trị đo 

Chắc chắn rằng tầm mắt của bạn vuông góc với đồng hồ và kim chỉ. 

1.3.2.3. Chú ý 

1,2,3: Các chú ý 

Hình 1.37: Hư hỏng khi sử dụng 

1) Không đánh rơi hay gõ, nếu không sẽ tác dụng chấn động. Những dụng cụ này 

là những thiết bị chính xác, và có thể làm hỏng các chi tiết cấu tạo bên trong. 

2) Tránh sử dụng hay lưu kho ở nhiệt độ cao hay độ ẩm cao. Sai số của giá trị đo có 
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thể xảy ra do sử dụng ở nhiệt độ hay độ ẩm cao. Bản thân dụng cụ có thể biến 

dạng nếu tiếp xúc với nhiệt độ cao. 

3) Lau sạch dụng cụ sau khi sử dụng, vào đặt nó vào vị trí ban đầu. Chỉ cất dụng cụ 

đi sau khi nó đã được lau sạch dầu hay chất bẩn. Tất cả dụng cụ phải được đưa trở về 

trạng thái ban đầu của nó, và bất kỳ dụng cụ vào có hộp chuyên dùng thì phải được đặt 

vào hộp. Dụng cụ đo phải được cất ở những nơi nhất định. Nếu dụng cụ được cất giữ 

trong thời gian dài, cần phải bôi dầu chống gỉ và tháo pin. 

1.3.2.4. Cần siết lực 

 

1: Cần nghe tiếng kiêu 2-(1), 2-(2): Cần siết loại đồng hồ kim  

Hình 1.38 Cần xiết lực 

Ứng dụng: Dùng để siết bu-lông/ đai ốc mô-men tiêu chuẩn. 

 Loại đặt trước 

Mô-men cần siết có thể đặt trước bằng cách xoay một núm. Khi bu-lông được siết 

dưới trạng thái này, có thể nghe thấy một tiếng “click” cho biết rằng đã đạt được mô-men 

tiêu chuẩn. 

 Lọai lò xo lá 

2-(1) Loai tiêu chuan 

Cần siết lực hoạt động bằng một thanh đàn hồi, nó được làm dưới dạng một lò xo 

lá, thông qua đó lực được cấp đế tay quay. Lực tác dụng có thể đọc bằng kim và thang 

đo để cho phép đạt được mô-men siết tiêu chuẩn. 

2-(2) Loai nhõ 

Giá trị tối đa vào khoảng 0.98 N.m. Được sử dụng cho việc đo tải trọng ban đầu. 

Hướng dẫn 

• Siết sơ bộ* bằng dụng khác có hiệu quả thao tác cao hơn, trước khi siết bằng 
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cần siết lực. Nếu sử dụng cần siết lực để siết ngay từ đầu, hiệu quả công việc sẽ kém 

hơn. 

* Siết sơ bộ: Siết tạm bu-lông / đai ốc, trước khi siết lần cuối. 

 

 

1, 2, 3-(1), 3-(2): Hướng dẫn đo 

 Hình 1.39: Sử dụng cần siết 

 Nếu siết một số bu-lông , hãy tác dụng lực đều đến từng bu-lông , lặp lại khoảng 
2 đến 3 lần. 

 Nếu SST được sử dụng cùng với cần siết lực, hãy tính toán mô-men theo hướng 

dẫn trong Cẩm nang sửa chữa. 

 Chú ý đối với loại lò xo lá: 

3-(1) Để tác dụng lực ổn định, hãy dùng 50 ~ 70% giá trị ghi trên thang đo. 

3-(2) Tác dụng lực sao cho tay cầm không chạm vào trục. Nếu áp lực tác dụng 

vào những phần khác với chốt, không thể đạt được giá trị đo mô-men chính xác. 

1.3.2.5. Thước kep 

                 

Hình 1.40: Thước kẹp 
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Ứng dụng: Thước kẹp có thể đo chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và 

độ sâu. Phạm vi đo: 0~150, 200, 300mm. Độ chính xác phép đo: 0.05mm 

1,2: Đo trong - 3: Đo ngoài -  4: Ðo độ sâu 

Hình 1.41: Thao tác sử dụng thước kẹp đúng 

 Hướng dẫn sử dụng đo 

              1, 2, 3: Các hưóng dẫn sử dụng đo  

           Hình 1.42: Hướng dẫn sử dụng thước kẹp 

Bước 1: Đóng hoàn toàn đầu đo trước khi đo, và kiểm tra rằng có đủ khe hở giữa 

đầu đo có thể nhìn thấy ánh sáng 

Bước 2: Khi đo, di chuyển đầu đo nhẹ nhàng sao cho chi tiết được kẹp chính xác 

giữa các đầu kẹp 

Bước 3: Khi chi tiết đã được kẹp chính xác giữa các đầu kẹp, cố định thước trượt 
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bằng vít hãm để dễ đọc giá trị đo 

Bước 4: đọc giá trị đo. 

           Hình 1.43: Hướng dẫn đọc giá trị đo 

 

Hình 1.44: Thước kẹp điện tử 

1.3.2.6. Pan-me 

1.3.2.6.1. Pan-me đo ngoài 
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Hình 1.45: Pan-me 

 

 

 

Hình 1.46: Pan-me điện tử 

Ứng dụng: Đo đường kính ngoài / chiều dày chi tiết bằng cách tính toán chuyển 

động quay 

tương ứng của đầu di động theo hướng trục. 

Phạm vi đo: 0~25mm; 25~50mm; 50~75mm; 75~100mm 

Độ chính xác phép đo: 0.01mm 

Hướng dẫn đo 
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Hình 1.47: Cách chỉnh thước trước khi đo 

Bước 1: Chỉnh về điểm 0 (ca-líp) 

Trước khi sử dụng pan-me, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng các vạnh không trùng 

khít với   nhau. 

Bước 2: Kiểm tra 

Trong trường hợp pan-me 50~75mm như trong hình vẽ, đặt một dưỡng tiêu chuẩn 

50mm vào giữa đầu đo, và cho phép hãm cóc quay 2 đến 3 vòng. Sau đó, kiểm tra 

rằng đường chuẩn trên thân và vạch không trên vòng xoay trùng nhau. 

Bước 3: Điều chỉnh 

• Nếu sai số nhỏ hơn 0.02mm 

Đẩy kẹp hãm để giữ chặt đầu di động. Sau đó dùng chìa điều chỉnh như trong hình 

vẽ B để di chuyển và điều chỉnh phần thân. 

• Nếu sai số nhỏ hơn 0.02mm 

Đẩy kẹp hãm để giữ chặt đầu di động như trên. Dũng chìa điều chỉnh để nới lỏng 

hãm cóc theo hướng của mũi tên trên hình vẽ C. Sau đó, gióng thẳng vạnh không trên  

ống quay với đường chuẩn trên thân. 

Bước 4: Đo 

 

2-(1), 2-(2), 2-(3): Các Bước đo 

Hình 1.48: Cách đo 

2-(1) Đặt đầu đo cố định vào vật cần đo, và xoay ống xoay cho đến khi đầu di động 

chạm nhẹ vào vật đo. 

2-(2) Khi đầu di động chạm nhẹ vào vật đo, quay hãm cóc một ít vòng và đọc giá 

trị. 
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2-(3) Hãm cóc làm đều áp lực tác dụng bởi đầu di động, vì vậy khi áp lực này lớn 

hơn một giá trị nhất định nó sẽ không tác dụng. 

CHÚ Ý: 

* Pan-me phải được cố định trên giá khi đo các chi tiết nhỏ. 

* Hãy tìm vị trí mà tại đó đường kính có thể đo chính xác được, bằng cách di 

chuyển pan-me. 

Bước 5: Đọc giá trị đo 

Hình 1.49: Cách đọc giá trị 

Giá trị đo đến 0.5 mm. Đọc giá trị lớn nhất, mà có thể nhìn thấy được trên thang đo 

của thân pan-me. 

A 55.5(mm) 

 Đọc giá trị đo từ 0.01 mm đến 0.5 mm 

Đọc tại điểm, mà thang đo trên ống xoay và đường chuẩn trên thân pan-me trùng 

nhau. 

B 0.45(mm) 

 Cách tính giá trị đo A + B 

Giá trị đo là: 55.5+0.45=55.95(mm) 
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Hình 1.50: Kết quả đo 

 

1.3.2.6.2. Pan-me đo trong 

 
 

Hình 1.51: Pan-me đo trong 

Cách đo 

Hình 1.52: Cách đo pan-me đo trong 

Cách sử dụng của pan me đo trong phức tạp hơn pan me đo ngoài. Khi sử dụng 

chúng ta theo phương pháp sau. Ví dụ, đo đường kính của xy-lanh. 

 

Cố định đầu cố định của pan me trong lòng xy-lanh và sau đó hiệu chỉnh pan me 

theo chiều tăng kích thước của dụng cụ, đồng thời di chuyển đầu hiệu chỉnh được theo 

phương đứng để xác định kích thước bé nhất. Xác định điểm này bằng cách ghi nhớ. 

 

Di chuyển pan me theo chiều ngang đi qua điểm vừa xác định trên và xác định 

đường kính lớn nhất. Khoá dụng cụ và đọc trị số này tương tự như pan me đo ngoài. 
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1.3.2.6.3. Ðồng hồ so 

 

Hình 1.53: Đồng hồ so kế 

Ứng dụng: Chuyển động lên xuống của đầu đo được chuyển thành chuyển động 

quay của kim chỉ ngắn và dài. Dùng để đo độ lệnh hay cong của trục, và sự biến đổi 

bề mặt của mặt bích v.v. 

Các loại đầu đo 

A Loại dài: Dùng để đo những chi tiết ở những nơi chật hẹp 

B Loại con lǎn: Dùng để đo những bề mặt lồi / lõm v.v. 

C Loại bập bênh: Dùng để đo những chi tiết mà dao động không thể chạm trực 

tiếp vào (độ lệch theo hướng thẳng đứng của mặt bích lắp) 

D Loại phẳng: Dùng để đo vầu lồi v.v. 
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Hướng dẫn  

Hình 1.54:  Hướng dẫn đo 

1) Hướng dẫn đo 

 Luôn sử dụng khi đã định vị trên đến từ. Điều chỉnh vị trí của đồng hồ so và vật 

đo, và đặt đầu đo sao cho nó nằm ở điểm giữa của phạm vi chuyển động. 

 Quay vật đo và đọc độ lệch của kim chỉ. 

2)  Đọc giá trị đo 

Đồng hồ so cho thấy chuyển động của 7 vạch. Độ lệch: 0.07mm 

1.3.2.6.4. Dưỡng so 

 

Hình 1.55:  Dưỡng so 

 

Ứng dụng: Một loại đồng hồ so được sử dụng để đo đường kính bên trong. Với loại 

được mô tả trong hình vẽ bên trái, kim dài quay một vòng khi chân di động di chuyển 2 

mm. 

Độ chính xác của phép đo: 0.01mm (Giá trị đồng hồ: 20 vạch =0.2mm) 
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Hướng dẫn 

1-(1), 1-(2), 1-(3), 2-(1), 2-(2): Các hướng dẫn đo 

Hình 1.56:  Hướng dẫn đo 

Bước 1. Chỉnh về điểm 0  

(1) Đặt pan-me đến giá trị đo tiêu chuẩn, và cố định đầu di động của pan-me bằng 

khoá hãm. 

(2) Dùng chân cố định làm tâm quay, quay đồng hồ. 

(3) Đặt đồng hồ về điểm không ở điểm nhỏ nhất có thể (điểm mà tại đó kim đồng  

hồ đổi hướng để cho biết chân di động ở vị trí gần hơn). 

Bước 2. Đo 

 Dùng nút di chuyển để đóng chân di động và đưa các chân vào trong chi tiết cần 

đo. 

 Di chuyển chân di động sang trái và phải và lên và xuống, rồi đọc các số đó sau 

trên đồng hồ. 

Trái và phải: Tại điểm với khoảng cách dài nhất. 

Lên và xuống: Tại điểm với khoảng cách ngắn nhất. 

Bước 3. Cách tính toán giá trị đo 

Giá trị đo = Giá trị đo tiêu chuẩn ± giá trị đọc (Ví dụ, Giá trị đo tiêu chuẩn, Giá trị 

đồng hồ và giá trị đo: 

12.00mm+0.2mm=12.20mm 

12.00: Giá trị đo tiêu chuẩn 

0.2: Giá trị đồng hồ (hướng mở)  

12.20: Giá trị đo 
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Chú ý 

1, 2: Các chú ý khi do  

Hình 1.57: Chú ý khi đo 

 Dùng chân cố định làm tâm quay, di chuyển đồng hồ sang trái và phải, rồi tìm 
điểm mà tại đó khoảng cách là lớn nhất. 

 Tại điểm đó, di chuyển đồng hồ lên và xuống rồi lấy giá trị tại điểm mà khoảng 

cách ngắn nhất 

 

1.3.2.6.5.  Đồng hồ đo lòng xy-lanh. 

 

Hình 1.58: Đồng hồ đo xy-lanh 

Ứng dụng: Được sử dụng để đo đường kính xy-lanh. Độ chính xác của phép đo: 

0.01mm 

Đặc điểm: 

• Chuyển động ra và vào của đầu đo được đọc bằng đồng hồ so. 
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• Pan-me cũng được sử dụng để đo đường kính xy-lanh. 

Hình 1.59: Cách đo 

Ví dụ: Kiểm tra đường kính lòng xy-lanh. 

Bước 1: Dùng thước kẹp đo sơ bộ đường kính xy-lanh. Ví dụ 80,90mm 

Bước 2: Kiểm tra sự di chuyển nhẹ nhàng của đầu di động và so kế. 

Bước 3: Chọn trục thay thế ở vị trí 80mm và chọn vòng đệm có kích thước 1mm 

trong hộp dụng cụ đo. Gá chúng vào bộ cảm nhận. 

Bước 4: Chỉnh pan me đo ngoài có kích thước là 81mm. 

Bước 5:  Đặt đầu đo vào pan me và hiệu chỉnh số 0 trùng với kim dài của so kế. 

Bước 6: Đặt nghiêng dụng cụ đo vào xy-lanh cần kiểm tra. Giữ cố định đầu của bộ cảm 

nhận và dịch chuyển đầu có trục thay thế di chuyển theo như hình vẽ bên dưới. Xác định 

đường kính bé nhất trên so kế. Ví dụ độ lệch của kim so kế so với số 0 là 5 vạch về phía 

nhỏ. Tức đường kính đang đo nhỏ hơn kích thước 81mm của pan me là 0,05mm. 

Vậy đường kính tại vị trí đang đo là: 81mm – 0,05mm = 80,95mm 

1.3.2.6.6. Đồng hồ đo số vòng quay trục khuỷu (RPM) 
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Hình 1.60: Đồng hồ đo số vòng quay trục 

khuỷu 

Ứng dụng: Dùng để đo tốc độ động cơ. Hiện nay thường dùng đèn xem thời điểm 

đánh lửa hoặc đèn xem thời điểm phun dầu để đo tốc độ động cơ. 

- Nguồn điện cung cấp cho đèn phải là nguồn điện một chiều 6 hoặc 12 vôn. Nếu 

sử dụng nguồn DC 24 vôn thì đèn sẽ hỏng. 

- Phải nắm thật chắc phương pháp dấu dây, cụ thể như sau: 

Bưóc 1: Đối với dây đôi, kẹp màu đỏ nối với dương của nguồn + ắc-quy), kẹp màu 

xanh hoặc đen nối với âm của nguồn (- ắc-quy). 

Bưóc 2: Sợi dây đơn màu đỏ được đấu với dấu bu-gi số 1 hoặc từ đầu nắp đèn đến 

bu-gi này, để lấy tín hiệu cao áp kích cho đèn sáng. 

 

1.3.2.6.7. Đồng hồ kiểm tra áp suất nén  

 

Hình 1.61: Đồng hồ đo áp suất nén 

Dùng để đo áp suất nén của xy-lanh động cơ. 

1.4. Tháo – lắp, nhận dạng các chi tiết động cơ 

1.4.1. Các hệ thống chính của ô tô 
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 Động cơ: Thiết bị tạo ra công suất cần thiết để làm ô tô chuyển động hoặc để kéo 

các máy công tác có gắng phía sau 

 

 

Hình 1.62: Cụm động cơ 

 

 

 Hệ thống điện: cung cấp nguồn điện cần thiết cho sự hoạt động của ô tô và điều khiển 

các loại thiết bị điện chiếu sáng, thiết bị điều khiển tín hiệu, thiết bị đo kiểm, thiết bị 

điều khiển động cơ và ô tô, thiết bị điều hoà không khí … 

 

 

Hình 1.63: Hệ thống điện trên xe 

 Hệ thống gầm: truyền mô-men từ trục khuỷu động cơ đến các bánh xe chủ động 

và làm cho ô tô chuyển động tịnh tiến một cách an toàn. 



BÀI 1: THÁO – LẮP, NHẬN DẠNG CHI TIẾT 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ         42 
 

 

 

Hình 1.64: Hệ thống khung gầm 

 

1.4.2. Chỉ số Vin 

Chỉ số nhận diện xe VIN (Vehicle Identification Number): 

Chỉ số này dùng để nhận biết riêng cho từng chiếc xe được sản xuất. 

Chỉ số này gồm có 17 chữ số và ký tự được ghi trên một tấm mỏng phía bên trái 

bảng điều khiển, gần sát kính chắn gió và có thể đọc được nếu đứng ở ngoài xe. Ngoài ra 

còn một tấm ghi số VIN được lắp đặt tại khung xe; 

Chỉ số này được quy định bởi từng nhà sản xuất. Loại xe: Xe tải, xe khách, xe du 

lịch, xe thể thao 
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   Hình 1.65: Vị trí ghi chỉ số Vin 

Hình 1.65: Chỉ số Vin hãng Toyota 

 

1.4.3. Nhận đạng các chi tiết động cơ 

 

Hình 1.66: Cơ cấu sinh lực 

 

 

Hình 1.67: Hệ thống nạp 
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Hình 1.68: Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng 

 

Hình 1.69: Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel 

 

 

Hình 1.70: Hệ thống nhiên bôi trơn 
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Hình 1.71: Hệ thống nhiên làm mát 

PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

Ngày: Lớp: Nhóm: 

Tổ: Tên thành viên: 

Tên bài: 

Tên chi tiết: 

Ký hiệu: 

1. Vệ sinh – Quan sát 

- Dùng giẻ vệ sinh bên ngoài ôtô 

- Quan sát ôtô 

2. Ghi nhận đặc điểm tình trạng bên ngoài ô tô 

- Ghi nhận ôtô có bị tróc sơn, móp…, 

3. Nhận định – Kiểm tra – Ghi nhận tình trạng các hệ thống trên ô tô 

3.1 Nhận định tổng quát 

- Ôtô đang quan sát thì theo phân loại kiểu thân xe là loại gì: ……………………… 

- Vị trí ghi mã VIN ....................................................................................................... 

3.2 Nhận định phần động cơ 

- Động cơ thuộc loại gì: (ví dụ xăng, diesel…) ............................................................ 

3.3 Nhận định hệ thống điện 

- Xác định công tắc khởi động 

- Vẽ lại hình dáng các đèn báo trên bảng táp-lô 

 Đèn báo tốc độ động cơ.................................................................................................... 

 Đèn báo tốc độ xe............................................................................................................. 

 Đèn báo nhiệt độ nước làm mát ...................................................................................... 

 Đèn áp suất nhớt.............................................................................................................. 

 Đèn báo sạc ..................................................................................................................... 

 Đèn báo thắt dây đai........................................................................................................ 

 Đèn báo của mở............................................................................................................... 

- Xác định công tắc hệ thống chiếu sáng, tín hiệu, gạt nước 
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3.4  Nhận định hệ thống khung gầm 

- Xác định các cụm bộ phận hệ thống treo: nhíp, thanh xoắn:………………………… 

- Xác định các cụm bộ phận hệ thống lái: vô lăng, thước lái:…………………………. 

- Xác định các cụm bộ phận hệ thống phanh: Pê-đan phanh, phanh tay:……………… 

- Xác định ôtô sử dụng loại truyền lực gì? FF, FR:…………………………………
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BÁI 2 : THÁO – KIỂM TRA -  LẮP CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ. 

Mục tiêu của bài: Sau khi học bài này sinh viên nắm được: 

- Trình bày được các phương pháp thực hiện các bài Bảo dưỡng sửa chữa cơ cấu 

phân phối khí động cơ 

- Phân tích được tầm quan trọng của các bài Bảo dưỡng sửa chữa cơ cấu phân 

phối khí trong quá trình sửa chữa động cơ 

- Phân tích được mối liên hệ giữa các bài Bảo dưỡng sửa chữa cơ cấu phân phối 

khí với nhau. 

- Thực hiện được thao tác xác định được chiều quay động cơ, xú páp cùng tên, 

điểm chết trên động cơ, thứ tự công tác động cơ, cân cam động cơ, điều chỉnh 

khe hở xú páp, kiểm tra động cơ bằng cách đo áp suất nén đúng quy trình kỹ 

thuật 

- Sử dụng chính xác, dụng cụ trong quá trình thực hiện thao tác. 

- Thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận, chuẩn xác khi thực hiện thao tác. 

- Tích cực trong học tập, phân tích vấn đề của bài học, làm việc nhóm. 
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2.1. CÂN CAM ĐỘNG CƠ. 

2.1.1.  Phương pháp xác định chiều quay động cơ. 

 A. Phương pháp thực hiện 

Chúng ta có rất nhiều phương pháp để xác định chiều quay của động cơ. Ở đây 

chúng tôi chỉ trình bày ba phương pháp cơ bản nhất. 

 Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm – phun dầu sớm 

Dấu đánh lửa sớm hoặc phun dầu sớm được bố trí ở đầu trục khuỷu hoặc ở bánh 

đà. 

Đầu trục khuỷu: Mặt trước động cơ gần pu li trục khuỷu có khắc vạch chia độ 

và trên pu li trục khuỷu có khắc một dấu. 

Bánh đà: Trên bánh đà có khắc vạch chia độ và một mũi tên được bố trí ở phía 

sau thân máy. Chúng ta có thể quan sát qua một lỗ ở trên vỏ của ly hợp. 

 Dấu 0 biểu thị điểm chết trên của piston số 1 và piston song hành. 

 Dấu 5, 10, 15, 20° chỉ góc đánh lửa sớm trước điểm chết trên. 

 Như vậy, theo hình bên dưới, khi chúng ta đứng ở đầu trục khuỷu và nhìn vào nó, 

chiều quay của trục khuỷu là chiều kim đồng hồ. 

 

Hình 2.1: Dấu trên đánh lửa sớm, phun dầu sớm 

 

 Căn cứ vào hệ thống khởi động 

Đây là phương pháp nhanh nhất và thuận lợi nhất. Khi khởi động chúng ta sẽ xác 

định được chiều quay của trục khuỷu. 
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Hình 2.2: Khởi động động cơ 

 

1. Điện áp ắc quy phải trên 12 vôn. 

2. Đấu ắc quy vào hệ thống. Lưu ý cực của ắc quy. 

 + Ắc quy đấu đến rơ le khởi động. 

 - Ắc quy kết nối với vỏ động cơ (Nối mát). 

 Xoay contact máy để khởi động động cơ. 

 Quan sát chiều quay của trục khuỷu. 

 Căn cứ vào xú pap 

Chúng ta căn cứ vào các xú pap hút và thải của một xy lanh bất kỳ. 

1. Xác định các xú pap hút và thải của một xy lanh. 

   Xú pap nào bố trí lệch về đường ống nạp là xú pap hút. 

   Xú pap nào bố trí lệch về đường ống góp thải đó là các xú pap thải. 

2. Quay trục khuỷu theo một chiều nào đó, khi thấy xú pap thải vừa đóng lại và xú 

pap hút vừa mở ra thì đó chính là chiều quay của trục khuỷu (Cuối kỳ thải đầu kỳ 

nạp). 
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Hình 2.3: Xác định tên xú-páp 

B. Nhận xét 

1. Tùy theo trường hợp cụ thể mà chúng ta lựa chọn phương pháp cho phù hợp 

để công việc được nhanh chóng. 

2. Đa số động cơ, chiều quay trục khuỷu là chiều kim đồng hồ. Nhưng cần chú 

ý một số ít động cơ, trục khuỷu quay ngược chiều kim đồng hồ như Hãng 

Honda chẳng hạn. 

3. Ngoài các phương pháp trên, chúng ta có thể căn cứ vào hệ thống đánh lửa, 

cơ cấu truyền động sên cam hoặc đai cam. Bộ căng đai hoặc bộ căng sên cam 

luôn được bố trí ở nhánh chùng… 

Khi sử dụng phương pháp dùng động cơ khởi động, phải thận trọng để tránh nguy hiểm 

cho người khác. 

2.1.2. Phương pháp xác định xú pap cùng tên. 

A. Yêu cầu 

- Phải biết trước chiều quay của động cơ. 

- Biết lựa chọn dụng cụ một cách thành thạo. 

- Nắm vững nguyên lý làm việc của động cơ. 

B. Phương pháp thực hiện 

Để xác định các xú pap cùng tên, chúng ta có thể chọn một trong các phương pháp sau: 
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 Căn cứ vào ống góp 

- Các xú pap nạp: Bố trí lệch về đường ống nạp. 

- Các xú pap thải: Bố trí lệch về ống góp thải. 

 

 

Hình 2.4: Bố trí lệch về cổ góp 

 

 Căn cứ vào chiều quay động cơ 

- Xác định các xú pap của xy lanh số 1. 

- Quay trục khuỷu theo chiều quay và nhìn vào sự tác động của xú pap. Nếu các xú pap 

nào vừa đóng 

lại, đó là các xú pap thải và các xú pap vừa mở ra, là các xú pap hút. 

- Sau khi tìm được xú pap hút và thải của xy lanh số 1, lần lượt chúng ta tìm xú pap hút 

và thải của 

các xy lanh còn lại. 

C. Nhận xét 

- Đường kính đầu xú pap hút lớn hơn xú pap thải. 

- Động cơ Diesel hai kỳ dùng xú pap, tất cả các xú pap là xú pap thải. 

- Xú pap có bố trí cơ cấu xoay, thường đó là xú pap thải. 
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2.1.3. Phương pháp xác định điểm chết trên động cơ. 

A. Phương pháp thực hiện 

Có nhiều phương pháp để tìm điểm chết trên. Chúng ta có thể lựa chọn một trong 

các phương pháp sau. 

 Căn cứ vào dấu trên pu li hoặc bánh đà 

Quay trục khuỷu theo chiều quay, cho đến khi rãnh khuyết trên pu li trùng với 

điểm 0 trên các vạch chia độ ở mặt trước động cơ thì piston của xy lanh số 1 và 

piston của xy lanh song hành với nó ở điểm chết trên. 

 

 

Hình 2.5: Dấu nhà chế tạo 

 

Ở một số động cơ các dấu đánh lửa sớm và điểm chết trên được bố trí trên bánh 

đà. Nếu trên bánh đà chỉ có một dấu thì phải cần lưu ý, bởi vì đó là điểm đánh lửa 

sớm. 

 Căn cứ vào sự trùng điệp của xú pap 

Do xú pap thải đóng trễ sau điểm chết trên và xú pap hút lại mở sớm trước điểm 

chết trên. Vì vậy có một số thời điểm hai xú pap đều mở, góc này được gọi là góc 

trùng điệp của xú pap. 

Khi hai xú pap của một xy lanh bất kỳ trùng điệp thì piston của xy lanh đó ở lân 

cận điểm chết trên. 

 Dùng que dò 
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Người ta dùng một cây que đưa qua lỗ bu gi để xác định vị trí của piston. Phương 

pháp được thực hiện như sau. 

1. Tháo bu gi số 1 ra khỏi nắp máy. 

2. Đặt que dò qua lỗ bu gi. 

3. Quay trục khuỷu theo chiều quay sao cho que dò lên vị trí cao nhất. Chúng ta 

xác định được điểm chết trên của xy lanh số 1. 

 

 

Hình 2.6: Dựa vào que dò 

 

 Phương pháp ½ cung quay 

Khi cần thiết phải tìm lại vị trí ĐCT của xy lanh số 1. Chúng ta thực hiện như sau: 

1. Đưa que dò vào lòng xy lanh như hình vẽ. 

2. Quay trục khuỷu theo chiều quay sao cho piston cách ĐCT một khoảng nào đó. 

Đánh một dấu F trên que dò ngay với một điểm cố định nào đó. 
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Hình 2.7: Phương pháp ½ cung quay 

 

 

3. Đánh một dấu A trên bánh đà ngay với một điểm cố định trên thân máy. 

4. Tiếp tục quay trục khuỷu theo chiều quay. Khi piston đi xuống, điểm F trên que 

dò trùng với điểm cố định thì dừng lại. 

5. Đánh một dấu B trên bánh đà trùng với điểm cố định ban đầu. 

6. Chia đôi cung AB. Chúng ta được điểm O. 

7. Quay trục khuỷu ngược chiều quay ban đầu sao cho điểm O trùng với điểm cố 

định trên thân máy. Chúng ta được ĐCT. 

B. NHẬN XÉT 

1. Phương pháp 1 được dùng để cân cam, điều chỉnh khe hở xú pap. 

2. Phương pháp hai thường được dùng để điều chỉnh khe hở xú pap bằng phương 

pháp quay trục khuỷu động cơ bằng động cơ khởi động khi số xy lanh động cơ từ 

6 trở xuống. 

3. Phương pháp 3 thường được dùng để kiểm tra nhanh khi có sự nghi ngờ sai lệch 

về thời 

điểm đánh lửa hoặc điểm chết trên. 

4. Phương pháp 4 dùng để lấy lại dấu ĐCT khi cần thực hiện công việc có độ chính 

xác cao. 

2.1.4. Phương pháp tìm thứ tự công tác của động cơ.  

A. Mục đích 

Thứ tự công tác là thứ tự nổ của một động cơ nhiều xy lanh. Trong một động cơ 

bất kỳ không có trường hợp nào hai xy lanh nổ cùng một lúc. Thứ tự công tác 

được bố trí một góc độ đều đặn trong một chu kỳ sao cho tải tác dụng lên các ổ 

đỡ trục khuỷu là bé nhất. 

 

Hình 2.8: Dựa vào sự bố trí dây cao ap  
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Trong động cơ 4 xy lanh thẳng hàng, 4 kỳ thứ tự công tác là 1 - 3 - 4 - 2 hoặc 1 - 2 

- 4 - 3. Ở động cơ 6 xy lanh thì thứ tự công tác thường là 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4. Một 

động cơ có cùng số xy lanh, nhưng thứ tự công tác của chúng có thể khác nhau. Vì 

vậy, công việc tìm thứ tự công tác là rất quan trọng, nó là cơ sở cho công việc điều 

chỉnh hoặc sửa chữa một động cơ. 

Mục đích tìm thứ tự công tác của động cơ là dùng để điều chỉnh khe hở xú pap, lắp 

đúng thứ tự của các dây cao áp từ nắp bộ chia điện đến các bu gi… 

B. Yêu cầu 

1. Phải biết trước chiều quay của động cơ. 

2. Nắm vững phương pháp xác định các xú pap cùng tên. 

3. Chuẩn bị một số dụng cụ tay phù hợp với công việc. 

C. Phương pháp thực hiện 

Có rất nhiều phương pháp để xác định thứ tự công tác của động cơ. Tùy theo 

từng trường hợp cụ thể, chúng ta áp dụng một trong các phương pháp sau. 

 Căn cứ vào tài liệu kỹ thuật 

Nếu chúng ta có tài liệu sửa 

chữa của động cơ đang thực 

hiện, chúng ta sẽ biết được 

thứ tự công tác của động cơ. 

Thí dụ trong tài liệu có ghi 

Firing Oder 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 

4. Đây chính là thứ tự công 

tác của động cơ 6 xy lanh. 

Ví dụ tài liệu sửa chữa động                            

cơ 3S - GE của Hãng Toyota                           Hình 2.9: Dựa vào tài liệu hãng 

ở trang A-2 có ghi Firing 

Oder 1 - 3 - 4 - 2. 

 Quan sát trên động cơ 

Thông thường trên carter đậy cò mổ, ống góp hoặc thân máy… Nhà chế tạo có 

ghi sẳn thứ tự công tác của động cơ. Ví dụ, trên đường ống nạp có ghi Firing 

Oder 1-5-3-6-2-4. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tìm gặp ở trên nắp bộ chia điện. 

 Căn cứ vào sự đóng mở của xú pap 

Nếu trong cả hai trường hợp trên đều không thể xác định được. Chúng ta dựa 

vào nguyên tắc cơ bản sau: Trong động cơ 4 kỳ, chu kỳ làm việc của động cơ là 

2 vòng quay trục khuỷu, các xú pap chỉ mở có một lần. Thứ tự mở lần lượt của 

các xú pap cùng tên chính là thứ tự công  tác của động cơ. 
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1. Tháo nắp đậy cò mổ. 

2. Xác định toàn bộ các xú pap cùng tên của toàn bộ động cơ và đánh dấu (Toàn bộ 

xú pap thải hoặc toàn bộ xú pap hút). 

3. Quay trục khuỷu theo chiều quay sao cho xú pap hút của xy lanh 1 vừa mở. 

4. Tiếp tục quay theo chiều quay, chúng ta sẽ thấy lần lượt các xú pap hút của các 

xy lanh khác mở. Sự lần lượt mở này chính là thứ tự công tác của động cơ. 

Lưu ý: Chúng ta cũng có thể dựa vào các xú pap thải. 

D. Nhận xét 

 Thứ tự công tác (Thứ tự nổ) là thông số rất quan trọng trong công việc kiểm tra 

sửa chữa động cơ. 

 Nên chọn phương pháp nhanh nhất để công việc đạt hiệu quả và tiết kiệm thời gian. 

 

 

 

 Hình 2.10: Dựa vào sự đóng mở của xú-páp  

 

2.1.5. Phương pháp cân cam. 

2.1.5.1 Phương pháp cân cam có dấu: 

2.1.5.1.1 Cân cam có dấu động cơ SOHC 

Bước 1: Đặt piston xi lanh 1 lên điểm chết trên 

Bước 2: Đặt trục cam xi lanh số 1 sao cho vấu cam xi lanh số 1 ở kỳ cháy( cuối 

nén đầu cháy). 

Bước 3: Lắp tăng đưa, không siết chặt bu lông hãm 



BÁI 2 : THÁO – KIỂM TRA -  LẮP CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ         57 
 

Bước 4: Lắp dây cua ro 

Bước 5: Điều chỉnh độ căng của dây cua ro + lắp lò xo căng dây 

Bước 6: Siết chặt bu lông hãm 

Bước 7: Quay động cơ 2 vòng và kiểm tra xem dấu cân đúng hay không. Nếu có 

sự sai lệch thì phải tiến hành điều chỉnh lại. 

 
 

Hình 2.11: Cân cam cơ cấu OHC 

 

 

2.1.5.1.2 Cân cam có dấu động cơ DOHC  

 

- Trường hợp cân cam đối với DOHC thì phương pháp thực hiện tương tự như 

OHC nhưng dối với dấu của trục cam thì phải đặt dấu của 2 trục cam hút và trục 

cam xả. 

- Trong quá trình đặt dấu cam nếu không xoay được trục cam hoặc trục khuỷu là 

do có hiện tượng đội xú páp nên ta phải tiến hành xoay trục cam hoặc trục khuỷu 

để có thể xoay được và tiến hành đặt dấu. 
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Hình 2.12: Cân cam cơ cấu DOHC 

 

2.1.5.1.3 Cân cam có dấu động cơ OHV 

- Loại dẫn động bằng xích cam 

 
Hình 2.13: Cơ cấu OHV dẫn động xích 

Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Đặt dấu của trục khuỷu, piston xi lanh 1 ở điểm chết trên 

Bước 2: Đặt dấu của trục cam trùng với dấu của nhà chế tạo 

Bước 3: Lắp xích cam 

Bước 4: Lắp cơ cấu điều chỉnh xích 

Bước 5: Quay động cơ 2 vòng và kiểm tra. Nếu dấu cam đúng và không vị kẹt thì 

là đúng yêu cầu. 

Bước 6: Lắp nắp đậy sên cam 

Bước 7: Lắp bu ly trục khuỷu 

2.1.5.2 Phương pháp cân cam không dấu 

- Áp dụng chung cho trường hợp cân cam không dấu của SOHC, DOHC, OHV. 

- Phương pháp này áp dụng trong trường hợp chúng ta không chắc chắn về dấu khi 

tiến hành cân cam hoặc các bánh răng được thay mới và không có dấu. 

- Đặt piston xi lanh 1 lên điểm chết trên 
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 Sử dụng que dò để đặt vào lỗ bu gi và đặt piston xi lanh 1 lên điểm chết trên. 

Quay trục khuỷu động cơ theo chiều quay đúng. Khi quay quan sát vị trí của 

que dò tại vị trí của que dò thay đổi chiều chuyển động khi lên vị trí cao nhất 

đó là vị trí điểm chết trên. 

 Quay trục cam theo chiều quay đúng, tại ví trí cuối xả đầu hút của xi lanh 1 

ta làm dấu trên bánh răng cam và dấu trên nắp máy, tiếp tục quay trục khuỷu 

động cơ theo chiều quay đúng 1 góc 3600 lúc này trục cam sẽ dừng vị trí là 

cuối nén đầu nổ  

 Lắp dây cuaro và điều chỉnh độ căng của dây 

Quay động cơ 2 vòng kiểm tra. Nếu dấu ngay và không có hiện tượng kẹt cứng là quá 

trình cân cam hoàn chỉnh. Nếu xảy ra bất kỳ sự kẹt cứng nào chứng tỏ quá trình cân 

cam không đúng và thực hiện lại. 

 

1. Dấu cân cam còn có một số dạng như sau. 
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Hình 2.14: Một số dạng dấu cân cam thông dụng 

 

2.2 Điều chỉnh khe hở  xú páp. 

Trong quá trình làm việc dưới tác dụng của nhiệt độ, các chi tiết động cơ sẽ bị 

dản nở dài. Do đó, muốn cho xú pap được đóng kín để đảm bảo cho công suất của 

động cơ, thì trong cơ cấu phân phối khí phải có một khe hở nhất định, khe hở này 

được gọi là khe hở nhiệt. 

Điều chỉnh khe hở này được gọi là điều chỉnh khe hở xú pap. Mục đích của việc 

điều chỉnh là đảm bảo đúng góc độ phân phối khí và công suất của động cơ. 

Trị số khe hở phụ thuộc vào cách bố trí xú pap, vật liệu chế tạo cơ cấu, phương 

pháp làm mát động cơ… Nếu trục cam bố trí trên nắp máy thì khe hở sẽ nhỏ hơn so 

với cơ cấu OHV, bởi vì dưới tác dụng của nhiệt độ thì nắp máy sẽ dản nở nhiều hơn 

so với sự dản nở của xú pap và các chi tiết khác. 
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Ở một số động cơ, người ta dùng con đội thuỷ lực để giới hạn khe hở của cơ cấu 

là thấp nhất, đồng thời loại này có ưu điểm là gia tăng độ nâng và thời gian mở của 

xú pap khi tốc độ động cơ gia tăng. 

Người ta tiến hành điều chỉnh xú pap khi các xú pap hút và thải của một xy lanh 

hoàn toàn đóng. Thông thường, người ta tiến hành điều chỉnh khi piston ở điểm chết 

trên hoặc lân cận ĐCT ở cuối kỳ nén. 

 Yêu cầu 

1. Phải biết được chiều quay của động cơ. 

2. Biết thứ tự công tác của động cơ. 

3. Biết cách xác định xú pap hút và thải của một xy lanh. 

4. Trị số khe hở cần phải hiệu chỉnh. Điều kiện hiệu chỉnh ( Nóng hay nguội). 

5. Nắm vững cách bố trí cơ cấu phân phối khí. Vị trí kiểm tra khe hở và vị trí 

hiệu chỉnh khe hở. 

 Đối với xú pap đặt khe hở hiệu chỉnh nằm giữa đầu con đội và đuôi xú pap, 

vị trí điều chỉnh là con vít nằm trên con đội. 

 Với cơ cấu OHV thì khe hở hiệu chỉnh nằm giữa đuôi xú pap và đầu cò mổ, 

vít hiệu chỉnh ở trên đuôi cò mổ. 

 Ở cơ cấu SOHC thì khe hở hiệu chỉnh nằm giữa lưng cò mổ và lưng cam 

hoặc  giữa lưng cam và đuôi con đội.Vị trí điều chỉnh trên cò mổ hoặc ở đuôi con 

đội. 

 Ở cơ cấu DOHC thì khe hở hiệu chỉnh nằm giữa lưng cam và đuôi con đội, 

vị trí hiệu chỉnh là miếng shim ở đuôi con đội. 

 Phương pháp thực hiện 

Có rất nhiều phương pháp. Căn cứ vào động cơ cụ thể chúng ta lựa chọn một 

trong các phương pháp sau.  

 

2.2.1 Điều chỉnh khe hở xú páp loại động cơ có sử dụng cò mổ 

Đây là phương pháp cơ bản nhất có thể dùng để hiệu chỉnh cho tất cả các loại 

động cơ có số xy lanh khác nhau và cách bố trí khác nhau. 

1. Quay trục khuỷu theo chiều quay sao cho các xú pap hút của xy lanh số 1 vừa 

đóng lại. Tiếp tục quay thêm một góc từ 90° đến 120° để cho piston số 1 ở vùng lân 

cận điểm chết trên. 

2. Chọn căn lá có trị số đúng theo yêu cầu của nhà chế tạo, điều chỉnh khe hở 
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của xú pap hút và thải của xy lanh số 1. 

3. Căn cứ vào chiều quay, số xy lanh, số kỳ và thứ tự công tác của động cơ, 

điều chỉnh khe hở xú pap của các xy lanh còn lại. 

Sau đây là một số ví dụ cụ thể cho từng trường hợp một. 

Ví dụ 1: Điều chỉnh khe hở xú pap của động cơ sử dụng cơ cấu OHV, 4 xy 

lanh, 4 kỳ, thứ tự công tác 1 - 3 - 4 - 2. Khe hở xú pap hút là 0,15mm và xú pap 

thải 0,20mm. 

1. Quay trục khuỷu theo chiều quay của động cơ, sao cho xú pap hút của xy 

lanh số 1 vừa đóng lại. Tiếp tục quay thêm một góc 90°. 

 

Hình 2.15: Dấu trên puli trục khuỷu 

 

Cần lưu ý rằng, hầu hết tất cả các động cơ đều có dấu điểm chết trên hoặc dấu 

đánh lửa sớm. Do đó chúng ta có thể thực hiện như sau: Quay trục khuỷu theo chiều 

quay sao cho xú pap hút của xy lanh số 1 vừa đóng lại. Tiếp tục quay sao cho rãnh 

khuyết trên pu li trùng với điểm 0 trên nắp mặt trước đầu trục khuỷu hoặc dấu điểm 

chết trên trên bánh đà trùng với dấu cố định ở sau thân máy. 

2. Nới lỏng đai ốc hãm vit hiệu chỉnh ở đuôi cò mổ của xu pap hút và thải. Đưa 

căn lá có bề dày 0,15mm vào giữa đầu cò mổ và đuôi xú pap hút. Vặn vit hiệu chỉnh 

sao cho khi kéo đẩy căn lá trong khe hở thì cảm thấy có lực cản nhẹ, siết chặt đai ốc 

hãm. Tương tự như vậy, dùng căn lá có bề dày 0,20mm điều chỉnh khe hở của xú pap 

thải.  
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Hình 2.16: Hiệu chỉnh khe hở nhiệt 

3. Do đặc điểm động cơ là 4 kỳ 4 xy lanh. Vì vậy chúng ta tiếp tục quay thêm một 

góc 720°/4 =180° điều chỉnh khe hở của xú pap hút và thải của xy lanh số 3. 

4. Quay thêm một góc 180° điều chỉnh khe hở xú pap của xy lanh số 4. 

5. Quay thêm một góc 180° điều chỉnh khe hở xú pap của xy lanh số 2. 

Ví dụ 2:Điều chỉnh khe hở cơ cấu phân phối khí của động cơ Diesel 2 thì, 6 xy 

lanh, dùng xú pap để thải. Khe hở xú pap là 0, 35mm và thứ tự công tác là 1 - 5 - 3 - 6 

- 2 - 4. 

1. Quay trục khuỷu theo chiều quay sao cho xú pap thải của xy lanh số 1 vừa 

đóng lại (Cuối thải). 

2. Tiếp tục quay theo chiều quay một góc từ 90° đến 120°. 

3. Dùng căn lá có bề dày 0,35mm điều chỉnh khe hở các xú pap thải của xy 

lanh số 1 như hướng dẫn ở ví dụ 1. 

4. Do đặc điểm là động cơ 2 kỳ, 6 xy lanh. Do đó tiếp tục quay theo chiều quay 

một góc 360 / 6 = 60° . Điều chỉnh khe hở các xú pap thải của xy lanh số 5. 

5. Tiếp tục, điều chỉnh khe hở các xú pap thải của các xy lanh theo thứ tự 3 - 6 - 

2 – 4. 

Ví dụ 3: Động cơ xăng 4 xy lanh, 4 thì, thứ tự công tác 1 - 3 - 4 - 2 . Dùng cơ cấu 

SOHC, khe hở xú pap hút là 0,15mm và xú pap thải là 0,20mm. 

1. Quay trục khuỷu theo chiều quay sao cho piston của xy lanh 1 ở cuối kỳ nén. 

2. Nới lỏng đai ốc hãm ở đuôi cò mổ xú pap hút và thải. 

3. Dùng cỡ lá có bề dày 0,15mm đưa vào giữa lưng cam và đầu cò mổ, điều chỉnh 

khe hở xú pap của hút xy lanh 1. Tương tự, dùng cỡ lá 0,20mm điều chỉnh khe hở của 

xú pap thải. 
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Hình 2.17: Hiệu chỉnh khe hở nhiệt 

 

2.2.2 Điều chỉnh khe hở xú páp loại động cơ có sử dụng con đội thủy lực. 

Động cơ 4 xy lanh, 4 kỳ, thứ tự công tác 1 - 3 - 4 - 2. Dùng cơ cấu DOHC, khe 

hở xú pap hút và thải lần lượt là 0,15mm và 0,20mm. 

1. Quay trục khuỷu theo chiều quay cho piston xy lanh số 1 ở cuối thì nén. 

2. Dùng căn lá đo khe hở giữa lưng cam và đuôi con đội của các xú pap hút xy 

lanh số 1. Ví dụ khe hở là A. 

 

3. Dùng dụng cụ chuyên dùng lấy các miếng shim của xú pap hút và sử dụng pan 

me xác định bề dày T của chúng. 

Nếu gọi N là bề dày miếng shim cần thay thế. Ta có: 

N = T + ( A - 0,15mm) 

4. Lựa chọn đúng bề dày miếng shim mới có bề dày là N và đưa nó vào đuôi 
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con đội của xú pap hút. 

 

Hình 2.18: Đo miếng shim 

 

5. Chọn bề dày miếng shim của xú pap thải N = T + ( A - 0,20mm ) và đưa 

chúng vào đúng vị trí của nó. 

Ví dụ: A = 0,20mm , T = 2,45mm 

Vậy N = 2,45 + ( 0,20 - 0,15 ) = 2,50mm. 

Theo bảng bên dưới miếng shim mới có bề dày 2,50mm tương ứng với shim có 

mã số là 13. 

Số 

Shim 

Bề dày 

(mm) 

Số 

Shim 

Bề dày 

(mm) 

01 2,20 27 2,85 

03 2,25 29 2,90 

05 2,30 31 2,95 

07 2,35 33 3,00 

09 2,40 35 3,05 

11 2,45 37 3,10 

13 2,50 39 3,15 

15 2,55 41 3,20 

17 2,60 43 3,25 

19 2,65 45 3,30 

21 2,70 47 3,35 

23 2,75 49 3,40 
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25 2,80   

 

6. Quay theo chiều quay một góc 180° và tương tự như thế lựa chọn bề dày các 

miếng shim của xy lanh số 3 và đưa nó vào đúng vị trí. 

7. Tiếp tục công việc trên cho xy lanh số 4 và xy lanh số 2. 

a. Phương pháp 2 

Đây là phương pháp dựa vào các piston song hành để điều chỉnh xú pap. Thí dụ 

động cơ 4 xylanh 4 kỳ, piston của xy lanh 1 song hành với piston của xy lanh 4 và piston 

xy lanh số 2 song hành với piston xy lanh số 3. 

Để tìm các piston của các xy lanh song hành, chúng ta thực hiện như sau: 

Vẽ vòng tròn có bán kính bất kỳ. 

Chia vòng tròn thành nhiều phần với số phần bằng với số xy lanh của động cơ. 

Chọn chiều quay. 

Căn cứ vào chiều quay viết thứ tự công tác lên các phần. 

Đối xứng qua tâm chúng ta tìm được các xy lanh song hành với nhau
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Tìm các piston song hành của động cơ 4 xy lanh, có thứ tự công tác là 1 - 3 - 4 - 2 và 

điều chỉnh khe hở xú pap của động cơ này. 

Ta có: Piston 1 song hành với piston 4. Piston 2 song hành với piston 3. 

1. Dùng contact đề cầm tay, một cực nối với cực điều khiển rơ le đề và cực còn lại 

nối với cực dương accu. Nhấp đề từ từ và quan sát sự chuyển động của xú pap hút và 

thải của xy lanh 4, cho đến khi hai xú pap của xy lanh này trùng điệp. 

2. Dùng căn lá thích hợp, điều chỉnh khe hở các xú pap của xy lanh số 1. 

3. Tiếp tục nhấp đề cho đến khi hai xú pap của xy lanh số 2 trùng điệp. Điều chỉnh 

khe hở các xú pap của xy lanh số 3. 

4. Quay trục khuỷu cho các xú pap của xy lanh 1 trùng điệp và điều chỉnh khe hở 

các xú pap của xy lanh số 4. 

5. Và quay trục khuỷu cho các xú pap của xy lanh 3 trùng điệp, hiệu chỉnh khe hở 

xú pap của xy lanh số 2. 

b. Phương pháp 3 

Phương pháp này dùng để hiệu chỉnh khe hở xu pap của động cơ ở trạng thái 

nóng, nó còn áp dụng để hiệu chỉnh cho một động cơ khi không có số liệu cụ thể. 

1. Điều chỉnh sơ bộ tất cả các xú pap của động cơ như đã hướng dẫn. 

2. Cho động cơ nổ khoảng 5 phút để đạt được nhiệt độ bình thường. 

3. Cho động cơ hoạt động ở chế độ cầm chừng. 

4. Khi động cơ đang nổ, nới lỏng đai ốc hãm và vặn vit điều chỉnh đi ra cho 

đến khi nghe có tiếng gõ của xúpap 

5. Vặn vit điều chỉnh ngược lại từ từ cho đến khi tiếng gõ vừa mất, siết chặt đai ốc 

hãm. 

6. Tương tự, điều chỉnh các xú pap còn lại của động cơ. 

2.3. Phương pháp kiểm tra động cơ bằng đồng hồ áp suất nén. 

2.3.1. Phương pháp thực hiện 

a. Xaùc ñònh tröôùc trò soá aùp suaát neùn chuaån vaø trò soá aùp suaát neùn giôùi 

haïn ñöôïc cho bôûi nhaø cheá taïo trong caùc taøi lieäu kyõ thuaät. AÙp suaát chuaån 

cuûa caùc ñoäng cô hieän nay laø 12kg/cm2 vaø aùp suaát giôùi haïn laø 9kg/cm2. 

b. Gaù ñoàng hoà ño aùp suaát neùn qua loã bu-gi xy lanh soá 1 baèng tay. 

. Thaùo ñaàu noái ñieän ñeán rô le khôûi ñoäng. Noái moät daây cuûa duïng cuï khôûi 

ñoäng baèng tay vaøo cöïc cuûa rô le ñeà vaø cöïc coøn laïi cuûa duïng cuï ñöôïc noái 

vôùi cöïc döông cuûa accu. 

d. AÁn contact duïng cuï tay ñeå khôûi ñoäng, luùc naøy kim ñoàng hoà seõ dao 

ñoäng. Ñoïc trò soá aùp suaát neùn cao 
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e. Nhoû qua loã bu gi töø 5 ñeán 8 gioït nhôùt vaø ño laïi aùp suaát neùn cuûa caùc xy 

lanh moät laàn nöõa. Böôùc kieåm tra naøy ñöôïc goïi laø kieåm tra aùp suaát neùn 

cuûa ñoäng cô ôû traïng thaùi öôùt. Ghi chuù caùc trò soá. 

2.3.2. Đánh giá kết quả 

a. Độ chênh lệch áp suất nén giữa các xy lanh động cơ không được vượt quá 

1kg/cm2 hay 14PSI. Khi có sự chênh lệch lớn về áp suất, động cơ sẽ nổ không đều. 

- Áp suất nén giữa xy lanh số 1 và xy lanh số 3 chênh lệch vượt quá 1kg/cm2. 

- Khi kiểm tra ở trạng thái ướt, áp suất xy lanh số 3 không tăng và các xy lanh khác 

tăng không đáng kể. Sự cố này là do ống kềm xú pap bị mòn, xú pap hoặc bệ xú pap bị 

cháy, lò xo xú pap yếu hoặc thân xú pap chuyển động không nhẹ nhàng trong ống kềm 

xú pap. 

b. Trò soá aùp suaát neùn trong caùc xy lanh khoâng ñöôïc beù hôn qui ñònh cuûa 

nhaø cheá taïo. Khi trò soá aùp suaát neùn cuûa caùc xy lanh ñeàu thaáp, coâng suaát 

cuûa ñoäng cô yeáu vaø ñoäng cô hao nhieân lieäu. 

Tên động cơ Trị số áp suất nên chuẩn Trị số áp suất giới hạn 

3S - FE và 3S - GE 12,5kg/cm2 hay 178PSI 10,0kg/cm2 hay 142PSI 

 

Số xy lanh 1 2 3 4 

Trang thài khô (PSI) 106 100 96 98 

Trạng thái ưđt (PSI) 122 118 108 112 

- AÙp suaát neùn cuûa caùc xy lanh töông ñoái ñeàu nhau khi kieåm tra ôû traïng thaùi 

khoâ. Coøn khi kieåm tra ôû traïng thaùi öôùt, aùp suaát coù taêng hôn 10PSI. Nguyeân 

nhaân do piston, xeùc maêng vaø loøng xy lanh bò moøn. Ngoaøi ra coøn coù khaû 

naêng do xuù pap vaø xeùc maêng ñeàu khoâng kín (Xy lanh soá 4 khi kieåm tra aùp 

suaát ôû traïng thaùi öôùt, aùp suaát taêng khoâng ñaùng keå). Trong moät soá tröôøng 

Xy lanh p ở trạng thái khô p ở trạng thái 5t Đánh giá tình trang 

1 * * * 

2 * * * 

3 * * * 

4 * * * 

 

Số xy lanh 1 2 3 4 

Trang thái kho 12Kg/cm2 11,5Kg/cm2 10,9Kg/cm2 11,7Kg/cm2 

Trang thái ướt 12,2 11,7 10,9 11,8 
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hôïp coù theå laø do xích cam quaù moøn hoaëc coù theå xích truyeàn ñoäng hoaëc daây 

ñai bò nhaûy raêng. 

- Khi kieåm tra thaáy aùp suaát neùn ñoäng cô thaáp, ñoàng thôøi ñoäng cô hao nhôùt 

laø do xeùc maêng bò moøn. 

c. Nếu trị số áp suất nén trong các xy lanh đều quá cao, lớn hơn trị số chuẩn của nhà chế 

tạo, đồng thời khi động cơ làm việc có tiếng gõ. 

Ñaây laø tröôøng hôïp tæ soá neùn cuûa ñoäng cô quaù lôùn, nguyeân nhaân chính laø 

do buoàng ñoát quaù nhieàu muội than hoaëc beà maët naép maùy bò maøi quaù 

nhieàu. 

d. Trò soá aùp suaát neùn giöõa hai xy lanh keà nhau ñeàu thaáp so vôùi caùc xy lanh 

coøn laïi. Nguyeân nhaân laø do joint naép maùy khoâng kín. 

- Trị số áp suất nén của xy lanh số 2 và xy lanh số 3 đều thấp so với xy lanh số 1 và số 

4. 

- Như vậy, nguyên nhân là phần joint nằm giữa xy lanh số 2 và số 3 không kín. 

-  Trị số áp suất nén quá thấp thường do các nguyên nhân sau: 

 Xú pap bị kẹt mở, lò xo xú pap bị gãy, xú pap và bệ xú pap bị cháy nặng. 

 Xéc măng bị gãy, phần gờ xéc măng bị bể hoặc nắp máy bị nứt. 

 

2.4. Tháo lắp nắp máy 

2.4.1. Tháo nắp máy 

a. Tháo đường ống nhiên liệu 

Mặc dù động cơ đã dừng nhưng trong hệ thống nhiên liệu vẫn còn áp suất dư. Do 

vậy, khi tháo đường ống nhiên liệu cung cấp và đường ống hồi phải xả áp suất nhiên 

liệu trong hệ thống. 

1. Tháo giắc điện nối với thùng nhiên liệu 

 Tháo nệm ghế sau xe. 

 Tháo nắp đậy các giắc điện trên sàn xe. 

Số xy lanh 1 2 3 4 

Trạng thái khô (PSI) 170 182 178 175 

Trạng thái ưđt (PSI) 172 184 180 180 

 

Số xy lanh 1 2 3 4 

Trang thài khô ( PSI) 148 82 89 140 

Trang thài ữôt (PSI) 150 90 93 147 
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 Tháo giắc điện kết nối với thùng nhiên liệụ. 

Ghi chú: Để bơm không hoạt động bằng cách tháo rơ le bơm nhiên liệu. 

 

2. Khởi động và cho động cơ nổ cho đến khi 

động cơ tự động dừng. 

3. Dùng vải quấn xung quanh và nới lỏng nhẹ đường ống. 

4. Khi nhiên liệu mất áp lực, tháo rời đường ống. 

5. Không cho nhiên liệu chảy xuống nền và đậy kín các đường ống nối với thùng 

nhiên liệu. 

b. Tháo ắc quy 

1. Trước khi tháo các cực ắc quy, ghi lại các mã lỗi và các mã khác có cài đặt trong 

bộ nhớ. 

2. Tháo cáp nối với âm ắc quy. 

3. Tháo cáp nối với dương ắc quy. 

4. Tháo kẹp giữ bình ắc quy. 

5. Tháo bình ắc quy ra khỏi xe. 

c. Xả nước trong hệ thống làm mát 

Không được xả nước khi động cơ còn nóng để tránh hư hỏng động cơ và gây 

bỏng cho con người. 
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1. Bọc miếng giẻ trên nắp két nước. 

2. Xoay nắp két nước 45˚ để xả áp lực trong két nước. 

3. Tiếp tục xoay 45˚, tháo nắp két nước ra ngoài. 

4. Xả van dưới đáy két nước. 

5. Xả van nước trên thân máy. 

 

d. Tháo các giắc nối điện 

Tách các giắc nối điện ra khỏi động cơ. Làm dấu cẩn thận để tránh các sai sót về 

sau. 

e. Tháo đường ống 

1. Tháo ống trợ lực phanh và làm kín nó. 

2. Dùng khai chứa nước. Tháo hai ống dẫn nước từ két làm mát vào động cơ. 

3. Tháo hai ống dẫn nước đến bộ sưởi ấm bên trong xe. 

4. Tháo đường ống nối từ lọc gió đến đường ống nạp và làm kín đường ống nạp 

để tránh các vật lạ rơi vào động cơ. 
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5. Tháo lọc gió ra khỏi xe. 

 

f. Tháo các chi tiết trong khoang động cơ 

1. Tháo dây đai truyền động máy nén hệ thống điều hoà. 

2. Tháo máy nén hệ thống điều hoà ra khỏi động cơ và buộc chúng chắc chắn vào 

khung xe. 

3. Nới lỏng bu lông cao su chân máy. 

4. Tháo dây cáp truyền động bướm ga. 

5. Tháo xy lanh làm việc của ly hợp và buộc chúng chắc chắn vào khung xe. 

6. Tháo dây cáp chọn số và chuyển số. 

Nới lỏng bu lông bắt máy phát điện. Tháo đai dẫn động máy phát điện. 
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g. Tháo các bộ phận bên dưới gầm xe 

1. Tháo ống giảm thanh ra khỏi động cơ. 

2. Tháo rô tuyn hệ thống lái ra khỏi cầu xe. 

3. Tháo đai ốc hãm bán trục. 

 

4. Tháo đòn treo dưới ra khỏi moay ơ. 

5. Tháo thanh nối thanh ổn định ra khỏi giảm chấn. 

 

6. Tháo bán trục ra khỏi moay ơ. 

7. Nâng xe cho đến khi đưa kích vào được bên dưới động cơ. 
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8. Dùng các miếng chêm và nâng kích vừa chạm vào động cơ. 

9. Tháo các bu lông chân máy và các bộ phận liên quan đến công việc lấy động cơ 

ra ngoài. 

10. Lấy động cơ ra ngoài. 

3.7.2. Tháo hộp số - ly hợp – bánh đà 

1. Đặt động cơ và hộp số lên bàn sửa chữa. 

2. Tháo tất cả bu lông bắt hộp số vào động cơ. 

3. Dùng pa lăng nâng nhẹ động cơ và hộp số. 

 

 

4. Dùng vít lớn đưa vào khe hở giữa động cơ và hộp số. Bẩy hộp số để nới lỏng 

trục sơ cấp. 

5. Dùng tay lắc hộp số qua lại và kéo hộp số ra khỏi động cơ. 

6. Là Tháo tất cả các con vit lắp ghép ly hợp với bánh đà. 

7. Lấy vỏ ly hợp và đĩa ma sát ra ngoài. 

8. Dùng SST giữ chặt đai ốc đầu trục khuỷu. Tháo các con vít lắp ghép bánh đà 
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với trục khuỷu. 

9. Lấy bánh đà ra khỏi động cơ. 

10. Gá động cơ lên khung đại tu máy. 

 

3.7.3. Tháo các bộ phận bên ngoài động cơ 

1. Tháo đường ống nạp và các bộ phận liên quan ra khỏi nắp máy. 

2. Tháo ống góp thải ra khỏi động cơ. 

 

3. Tháo các giắc nối điện, kẹp điện và dây điện ra khỏi động cơ. 

4. Tháo máy phát điện ra khỏi động cơ. 
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5. Tháo pu li bơm nước. 

6. Tháo giá đỡ động cơ. 

 

7. Quay trục khuỷu cho rãnh khuyết trên pu li trùng với điểm 0 trên mặt trước động 

cơ. Dùng SST tháo pu li trục khuỷu ra khỏi động cơ. 

8. Tháo bơm nước và đệm kín ra khỏi động cơ. 

 

3.7.4. Tháo rã động cơ với cơ cấu DOHC truyền động xích 

1. Tháo các con vít lắp ghép nắp đậy trục cam với nắp máy. Lấy nắp đậy trục cam 

và đệm làm kín ra ngoài. 

2. Tháo các con vít bắt nắp đậy xích cam. Dùng vít dẹp xeo nắp đậy xích cam và 

lấy nó ra ngoài. 

3. Tháo bộ căng xích cam: 

 Nhả cơ cấu hãm bộ căng xích. Ấn piston vào trong và dùng một chốt để giữ vị 

trí cơ cấu hãm.  
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 Tháo bộ căng xích cam. 

 Tháo thanh trượt ra khỏi thân máy. 

 Tháo thanh đỡ ra khỏi động cơ.   

 

    Quay trục khuỷu theo ngược chiều quay khoảng 40˚. Kiểm tra dấu cân cam. 

 Lấy xích cam ra ngoài. 
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4. Tháo trục cam 

 Quay trục cam nạp sao cho các cam đội xú pap ở vị trí là ít nhất. Nới lỏng đều 

các nắp cổ trục cam từ ngoài vào trong, lấy các nắp cổ trục cam và trục cam hút ra ngoài. 

 Xoay trục cam thải sao cho các cam đội các xú pap ở vị trí bé nhất. Tương tự 

như trên, lấy các nắp cổ trục cam thải và cam thải ra ngoài. 

5. Tháo nắp máy. 

Tháo các vít lắp ghép giữa nắp máy và thân máy, dựa theo nguyên tắc nới lỏng đều từ 

ngoài vào trong theo đối xứng và tách nắp máy ra khỏi thân máy. 

 

2.4.2. Lắp nắp máy 

1. Thay các phốt guide xú pap. Cần chú ý phốt guide xú pap hút và thải có thể không 

giống nhau. 

2. Dùng cảo lắp các xú pap và các chi tiết liên quan vào nắp máy. Lấy búa nhựa gõ 

nhẹ vào  
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3. Đuôi xú pap để ổn định vị trí của các móng hãm ở đuôi xú pap. 

 

 

 

4. Thay joint nắp máy mới và đặt nó đúng vị trí trên thân máy. 
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5. Đặt nắp máy lên thân máy. Xiết đều các con vít theo nguyên tắc từ trong ra ngoài 

và đúng trị số momen xiết. 

6. . Lắp các bu gi vào nắp máy theo đúng chủng loại. 

 

2.4.3. Kiểm tra các chi tiết nắp máy 

 

2.5 Tháo – kiểm tra – lắp cơ cấu phân phối khí. 

2.5.1 Tháo cơ cấu phân phối khí. 

2.5.1.1. SOHC 

 Lấy các con đội và các miếng shim . Sắp xếp chúng có thứ tự, tránh lẫn lộn. 

 

 Dùng cảo tháo các xú pap, lò xo, móng hãm, đế chận.. ra ngoài. Sắp xếp thứ tự. 

 Lấy các phớt xú pap ở trên đầu ống kềm xú pap. 

2.5.1.1.1. Lắp trục cam SOHC 

1. Lắp bánh răng phụ vào trục cam thải theo phương pháp sau: 

 Kẹp trục cam thải vào êtô. 

 Lắp bánh răng phụ vào trục cam thải. 

 Lắp khoen chận đầu bánh răng phụ. 
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 Lắp một con vít A vào bánh răng phụ và sau đó dùng tuốc nơ vít xeo sao cho 

một lỗ khác trên bánh răng phụ trùng với lỗ ren trên bánh răng cam thải. Giữ 

thật chặt ở vị trí này và dùng con vít B để xiết chặt. 

 

 

2. Đặt trục cam nạp vào nắp máy. Xoay trục cam nạp sao cho các cam đội con đội 

là bé nhất và gá lắp các nắp cổ trục cam đúng chiều và đúng vị trí của nó. 

 

 

3. Xiết đều các nắp bợ trục cam và xiết đúng mô men. 
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4. Thay mới phớt chận nhớt đầu trục cam và lắp vào đúng vị trí. 

5. Gá trục cam thải vào nắp máy và chú ý vị trí ăn khớp giữa hai bánh răng. 

 

 

6. Lắp các nắp cổ trục cam theo đúng vị trí và xiết chặt. 

 

2.5.2. Kiểm tra cơ cấu phân phối khí. 

2.5.2.1. Kiểm tra nắp máy 

a. Làm sạch 

1. Dùng cây cạo joint và hoá chất để làm sạch bề mặt lắp ghép với thân 

máy, ống góp hút và thải. 

2. Dùng chổi cước làm sạch buồng đốt. 
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3. Ngâm nắp máy trong dầu Diesel và dùng cọ để làm sạch một lần nữa. 

4. Dùng nước trộn hoá chất có áp lực thổi sạch và kiểm tra lại. 

5. Dùng gió nén thổi khô và bảo quản các bề mặt không bị rỉ sét. 

b. Kiểm tra các bề mặt lắp ghép 

Dùng thước thẳng và căn lá kiểm tra: 

 Độ phẳng của bề mặt lắp ghép với thân máy: Kiểm tra 6 vị trí 

 Bề mặt lắp ghép với ống góp hút: Kiểm tra hai vị trí. 

 

Khe hở giới hạn 

Bề mặt nắp 

máy 

Bề mặt lắp ghép ống góp 

nạp 

Bề mặt lắp ghép ống góp 

thải 

0,05mm 0,08mm 0,08mm 

Nếu độ cong vênh vượt quá cho phép, thay mới nắp máy. 

c. Kiểm tra vết nứt 

Dùng nam châm: 
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Khi nắp máy bị nứt, khí cháy sẽ lọt qua nước làm mát, nhiệt độ nước làm mát 

tăng nhanh, màng dầu nổi lên trong két nước hoặc nước làm mát vào xy lanh động 

cơ… 

Phương pháp kiểm tra sử dụng thông dụng là dùng nam châm thật mạnh kết 

hợp với bột ôxýt sắt. 

1. Rãi bột ôxýt sắt lên chỗ nghi ngờ là có vết nứt, thường là nơi tiếp giáp giữa hai xy 

lanh, giữa hai xú pap. 

2. Đặt hai cực nam châm thật mạnh lên chỗ nghi ngờ đó. 

3. Nếu bột kim loại xếp thành hàng, sự sắp xếp này biểu thị vị trí và chiều dài vết nứt. 

 

4. Để kiểm tra vết nứt bên trong nắp máy, phun bột kim loại vào bên trong và sau đó 

dùng nam châm kiểm tra như hướng dẫn ở trên. 

Dùng hoá chất: 

 Làm thật sạch nơi cần kiểm tra. 

 

 Phun chất thấm có màu đỏ và để khô. 

 Lau sạch chất thấm bằng dung dịch rửa màu xanh. 

 Phun dung dịch thử màu trắng. 

 Nếu nơi nào có vết nứt thì vết đỏ sẽ hiện lên biểu thị vị trí và chiều dài của 

vết nứt. 

2.5.2.2.  Kiểm tra cơ cấu phân phối khí 

a. Kiểm tra cơ cấu OHC – Truyền động đai 

Tuỳ theo động cơ cụ thể, lựa chọn phương pháp kiểm tra cho thích hợp. 
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b. Kiểm tra khe hở giữa xúpap và ống kềm xúpap 

Ống kềm xú pap có tác dụng dẫn hướng xú pap. Nếu khe hở bé, xú pap sẽ bị kẹt 

trong ống kềm khi làm việc. 

Khi khe hở giữa ống kềm và xú pap nạp lớn: Động cơ bị hao hụt nhớt, gây các tác 

hại như bu gi đóng chấu, sinh cháy sớm và kích nổ, làm cho công suất và hiệu suất động 

cơ giảm. 

Nếu khe hở giữa ống kềm và xú pap thải lớn: Khí cháy đi qua khe hở giữa xú pap 

và ống kềm làm cho nhớt mau bị biến chất, tuổi thọ động cơ giảm. 

Làm sạch 

Dùng cây suổi, bàn chải làm sạch muội than xung quanh đầu và thân xú pap. Rửa 

xú pap sạch sẽ. 

Kiểm tra 

1. Dùng ca lip kiểm tra đường kính trong của ống kềm xú pap. 

2. Dùng pan me xác định đường kính ngoài của thân xú pap. 

3. Hiệu số giữa đường kính trong của ống kềm và đường kính ngoài của thân 

xú pap, chúng ta được khe hở dầu của ống kềm xú pap. 

4. Khe hở giới hạn: Hút 0,08mm, Thải: 0,10mm 

 

 

Sửa chữa 

Nếu khe hở lắp ghép vượt quá qui định, thay ống kềm xú pap. Phương pháp như 

sau: 

1. Dùng thước kẹp đo độ nhô lên khỏi nắp máy của ống kềm xú pap. 
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2. Nung nóng nắp máy từ từ trong chất lỏng để đạt được nhiệt độ từ 80 - 100°C. 

3. Dùng dụng cụ chuyên dùng đóng ống kềm xú pap ra khỏi nắp máy. 

4. Dùng ca lip đo đường kính trong của xy lanh ống kềm xú pap. 

 

 

5. Lựa chọn ống kềm mới cho phù hợp với lỗ trong nắp máy. 

6. Nung nóng nắp máy ở nhiệt độ từ 80 - 100˚C. Dùng dụng cụ chuyên dùng đóng 

ống kềm xú pap vào thân máy, chú ý độ nhô của ống kềm. 
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7. Lựa chọn lưởi doa phù hợp, doa lỗ ống kềm xú pap đạt thông số tiêu chuẩn. 

8. Sử dụng thiết bị chuyên dùng mài lại góc độ bệ xú pap cho phù hợp. 

 Kiểm tra xú pap 

1. Bề dày tối thiểu của đầu xú pap nạp là 0,5mm và xú pap thải là 0,8mm. Nếu 

1. bé hơn thay các xú pap mới. 

2. Kiểm tra lại chiều dài toàn bộ của các cây xú pap. Nếu chiều dài ngắn hơn 

qui định của nhà chế tạo, thay xú pap mới. 

3. Kiểm tra đường kính thân xú pap. Không đúng thì thay mới. 

 

 

4. Kiểm tra độ cong của xú pap: Dùng khối chữ V và so kế kiểm tra độ cong 

của xú pap. 

Kiểm tra lò xo xú pap 

Lò xo xú pap dùng để đảm bảo xú pap đóng kín và cơ cấu hoạt động bình thường 

khi động cơ hoạt động ở số vòng quay cao. 

Kiểm tra độ nghiêng của lò xo 

Khi lò xo xú pap bị nghiêng sẽ làm cho xú pap đóng sai lệch. 

1. Đặt lò xo lên một mặt phẳng. 
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2. Dùng ê ke để kiểm tra độ nghiêng của lò xo xú pap. 

3. Độ nghiêng tối đa không quá 2mm. 

 

Kiểm tra chiều dài tự do của lò xo 

Dùng thước kẹp kiểm tra chiều dài tự do của lò xo. Nếu không đúng, thay mới. 

Kiểm tra lực nén lò xo 

 

Dùng thiết bị kiểm tra lực nén của ò xo. 

1. Đặt lò xo lên dụng cụ kiểm tra. 

2. Ép lò xo lại với một đoạn nhất định. 

3. Đọc trị số lực nén lò xo trên đồng hồ. 

4. Nếu không đạt yêu cầu, thay mới lò xo. 

 Kiểm tra trục cam 

Kiểm tra độ cong trục cam 

1. Đặt hai khối chữ V lên một mặt chuẩn. 

2. Đặt trục cam lên hai khối chữ V. 

3. Gá so kế vào cổ trục giữa của trục cam. 

4. Xoay tròn trục cam để kiểm tra độ cong. 

5. Độ đảo tối đa không vượt quá 0,06mm.  
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Kiểm tra chiều cao các mỏ cam 

1. Dùng pan me kiểm tra chiều cao mỏ cam. 

2. So sánh với các thông số cho bởi nhà chế tạo. 

3. Nếu không đạt yêu cầu, thay mới trục cam. 

 

Kiểm tra đường kính cổ trục cam 

1. Dùng pan me kiểm tra đường kính cổ trục cam. 

2. So sánh với thông số cho của nhà chế tạo. 

3. Nếu đường kính không đúng, kiểm tra khe hở dầu của cổ trục. 

 

Kiểm tra tình trạng ổ đỡ trục cam 

Quan sát tình trạng của ổ đỡ trục cam. Nếu bị mòn khuyết, trầy xước, thay mới 

nắp cổ trục cam và nắp máy. 
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Kiểm tra khe hở dầu cổ trục cam 

1. Lau sạch cổ trục cam và các nắp cổ trục cam. 

2. Đặt trục cam vào nắp máy đúng vị trí của nó. 

3. Đặt một miếng nhựa đo khe hở dọc theo đường sinh của mỗi cổ trục cam. 

4. Đặt các nắp cổ trục cam vào đúng vị trí ban đầu của nó. 

5. Xiết đều các nắp cổ trục cam đúng trị số momen . 

6. Tháo các nắp cổ trục cam. 

7. Dùng bao cọng nhựa để xác định khe hở dầu. 

8. Khe hở dầu nằm trong khoảng 0,025 đến 0,062mm.Không vượt quá 0,10mm. 

9. Nếu khe hở vượt quá cho phép, thay mới trục cam. Nếu cần thiết thay mới các 

nắp cổ trục và cả nắp máy. 

Kiểm tra khe hở dọc trục cam 
1. Làm sạch và gá trục cam vào các cổ trục của nó. 

2. Xiết chặt các cổ trục cam đúng qui định. 

3. Đặt so kế vào đầu trục cam. 

4. Xeo trục cam về hết một phía. 

5. Xeo trục cam theo hướng ngược lại. 

6. Khe hở dọc tối đa không được vượt quá 0,25mm. 

 

Kiểm tra khe hở ăn khớp giữa hai bánh răng 

1. Lắp cam nạp vào nắp máy và xiết chặt các cổ trục. 

2. Dùng con vít sửa chữa xiết chặt bánh răng cam thải và bánh răng phụ. 

3. Lắp cam thải vào nắp máy và xiết chặt các cổ trục. 
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4. Dùng so kế kiểm tra khe hở ăn khớp và xoay trục cam qua lại. 

5. Khe hở ăn khớp giữa hai bánh răng không được vượt quá 0,30mm. 

Kiểm tra con đội 

Các con đội khi tháo ra phải sắp xếp có thứ tự và bảo đảm khi lắp lại phải đúng 

vị trí của nó 

 

Kiểm tra khe hở dầu 

1. Dùng pan me kiểm tra đường kính ngoài của con đội. 

2. Dùng ca lip xác định đường kính trong của xy lanh con đội. 

3. Nếu khe hở dầu vượt quá 0,10mm, thay con đội. Trường hợp thấy cần thiết, thay 
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cả nắp máy. 

 

b. Kiểm tra cơ cấu OHC – Truyền động xích 

Các bộ phận giống như cơ cấu OHC truyền động đai, kiểm tra tương tự. 

Kiểm tra xích 

Dùng lực kế kéo căng xích cam với một lực nhất định, sau đó dùng thước cặp đo 

một số mắt sên nào đó. Nếu chiều dài vượt quá giới hạn cho phép thì thay sên mới. 

 

  

Kiểm tra bánh xích 

1. Mắc dây xích vào bánh răng của nó. 

2. Dùng thước cặp kiểm tra như hình vẽ. 

3. Nếu kích thước bé hơn giới hạn cho phép, thay bánh răng mới. 
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Kiểm tra các thanh đỡ xích 

Nếu mòn quá 1,0mm, thay mới. 

c. Kiểm tra cơ cấu OHV – Truyền động xích 

Các bộ phận giống như cơ cấu OHC truyền động đai, kiểm tra tương tự.  

 Kiểm tra trục cam 

Khe hở dọc 

Cơ cấu OHV, khe hở dọc là khe hở nằm giữa cạnh bên của cổ trục đầu tiên và 

tấm hạn chế chuyển động dọc. Khe hở này được kiểm tra bằng căn lá và nó không 

được vượt quá 0,30mm. 

 

Kiểm tra khe hở dầu 

Khe hở dầu trục cam được kiểm tra như sau: 

1. Dùng pan me đo đường kính các cổ trục cam. 

2. Dùng dụng cụ đo trong xác định đường kính trong các ổ trục cam. 

3. Hiệu số giữa đường kính trong ổ trục và đường kính ngoài cổ trục cam, chúng ta 

xác định được khe hở dầu của từng cổ trục cam. 

4. Khe hở dầu tối đa không quá 0,14mm. 

5. Nếu khe hở lớn, cảo các ổ trục cam ra khỏi thân máy và thay mới cho phù hợp với 

các cổ trục cam. 

Kiểm tra khe hở cò mổ - trục cò mổ 

1. Kiểm tra độ mòn của đầu cò mổ bằng cách quan sát. Nếu mòn khuyết chúng ta sửa 
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chữa nó trên máy mài xú pap. 

2. Kiểm tra sơ bộ: Dùng tay lắc cò mổ qua lại trục cò mổ để xác định độ rơ của nó. 

 

3. Khe hở lắp ghép giữa cò mổ và trục cò mổ được kiểm tra như sau: 

- Dùng ca lip xác định đường kính trong của cò mổ. 

- Dùng pan me đo đường kính ngoài của trục cò mổ. 

- Khe hở lắp ghép không được vượt quá 0,08mm. 

Kiểm tra độ cong trục cò mổ 

 KIỂM TRA ĐỘ CONG TRỤC CÒ MỔ 

Độ cong của trục cò mổ được kiểm tra bằng so kế. 

1. Đặt hai khối chữ V lên một bề mặt chuẩn. 
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2. Làm sạch các bề mặt cần thực hiện để kiểm tra. 

3. Gá trục cò mổ lên hai khối chữ V. 

4. Dùng so kế để kiểm tra như hình vẽ bên . 

5. Độ cong không được vượt quá 0,30mm. 

 Kiểm tra bộ truyền động xích 

2.5.2.2. DOHC 

Người ta kéo căng xích cam, sau đó dùng thước cặp đo một số mắt sên nào đó. 

Nếu chiều dài vượt quá giới hạn cho phép thì thay sên mới. 

 

Kiểm tra bánh xích 

1. Mắc dây sên vào bánh răng của nó. 

2. Dùng thước cặp kiểm tra như hình vẽ. 

3. Nếu kích thước bé hơn giới hạn cho phép, thay bánh răng mới. 

 

 

Kiểm tra bộ căng xích 

Dùng thước kẹp đo bề dày của nó, nếu bề dạy mòn quá cho phép thì thay mới 

 

2.5.2.3. Xoáy xú páp  
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Sau khi sửa chữa xú pap và bệ xú pap hoặc sau một khoảng thời gian sử dụng, sự 

tiếp xúc giữa xú pap và bệ không còn kín nữa. Phương pháp xoáy xú pap như sau: 

1. Làm sạch cây xú pap và ống kềm xú pap. 

2. Dùng cát thô thoa một vài điểm trên bề mặt làm việc của xú pap cần xoáy. 

3. Cho một lớp mỏng nhớt lên thân xú pap và đưa cây xú pap vào đúng ống kềm 

của nó. Lưu ý, không để cát xoáy rơi vào bên trong ống kềm xú pap. 

 

4. Chọn núm cao su có cán phù hợp với đường kính đầu xú pap. 

5. Dùng núm cao su chụp lên đầu xú pap. 

6. Kéo cán lên cho bề mặt của xú pap rời khỏi bệ xú pap từ 5 đến 10 mm. Đẩy cán 

xuống cho bề mặt xú pap va vào bệ của nó 

7. Xoay xú pap, kéo cán lên và đẩy xuống. Cứ thực hiện như thế cho đến khi bề mặt 

của cây xú pap tiếp xúc đều. 

8. Dùng vải lau sạch đầu xú pap và tiến hành xoáy nó với cát mịn cho đến khi vết tiếp  

xúc giữa bề mặt xú pap và bệ đều, mịn và có màu xám xanh. 

9. Cho một ít nhớt vào bề mặt để xoáy, làm trơn láng bề mặt tiếp xúc. 
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BÀI 3: THÁO – KIỂM TRA – LẮP CƠ CẤU TRỤC KHUỶU –  

THANH TRUYỀN 

1.Mục tiêu của bài: 

-Trình bày được quy trình tháo, ráp , kiểm tra các chi tiết trong động cơ  

-Phân tích được ảnh hưởng hư hỏng của các chi tiết đến hoạt động của động cơ. 

-Lập được quy trình thực hiện tháo, lắp, kiểm tra các chi tiết động cơ. So sánh được 

giá trị thông số kỹ thuật và đề ra biện pháp sửa chữa. 

-Thực hiện được thao tác tháo, lắp, kiểm tra các chi tiết động cơ đúng kỹ thuật 

- Sử dụng chính xác dụng cụ tháo lắp, đo kiểm  trong quá trình thực hiện thao tác. 

-Thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận, chuẩn xác khi thực hiện thao tác. 

-Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc  tháo, ráp , kiểm tra các chi 

tiết trong động cơ 

 

 

 
Hình 3.1: Hình phân rã thân máy 
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3.1. Tháo lắp thân máy 

3.1.1 Tháo thân máy 

3.1.1.1 Tháo các te nhớt, lọc thô 

 Xả sạch nhớt ra khỏi carter. 

 Nới lỏng đều các con vít lắp ghép giữa các te và thân máy. 

 Tháo carter rời khỏi thân máy. Chú ý, tránh làm bề mặt lắp ghép bị hỏng. 

 Tháo đệm kín và lưới lọc ra khỏi thân máy. 

 

Hình 3.2:Tháo cacte 

 

3.1.1.2 Tháo phốt đầu, cụm bơm nhớt 

3.1.1.3 Tháo phốt đuôi 

3.1.1.4 Tháo Piston 

 Đánh dấu trên thanh truyền và nắp của nó trước khi tháo. 

 

Hình 3.3: Đánh dấu trên thanh truyền 

 Sử dụng SST làm sạch muội than bám trong lòng xy lanh 
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Hình 3.4: Làm sạch muội 

 Nới lỏng đều và tháo các bu lông thanh truyền. 

 

Hình 3.5: Nới lỏng bu lông thanh truyền. 

 Dùng búa nhựa gõ nhẹ vào bu lông thanh truyền, tách nắp đầu to khỏi thanh 

truyền. Lấy nắp đầu to thanh truyền ra ngoài. 

 

Hình 3.6: Dùng búa gõ vào bu lông thanh truyền 

 Dùng ống nhựa lồng vào bu lông thanh truyền để bảo vệ cổ trục không bị trầy 

xước. 
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Hình 3.7: Dùng ống nhựa lồng vào bu lông thanh truyền 

 Tháo hai nửa miếng bạc lót đầu to ra bên ngoài. 

 Làm sạch đầu to thanh truyền, các bạc lót và chốt khuỷu. 

 Quan sát tình trạng bề mặt của bạc lót và chốt khuỷu. Nếu bề mặt bị trầy 

xước, hỏng thì thay mới bạc lót. Nếu cần thiết, thay mới trục khuỷu. 

 Lắp các bạc lót trở lại đúng vị trí. 

 Lần lượt tháo tất cả cụm piston thanh truyền ra khỏi các xy lanh và sắp xếp 

chúng có thứ tự ngăn nắp. 

 

Hình 3.8: Sắp xếp cụm piston thanh truyền thứ tự  

 

3.1.1.5 Tháo bạc piston 

3.1.1.5 Tháo chốt piston 

3.1.1.6 Tháo Trục khuỷu 

 Tháo các nắp các cổ trục chính và sắp xếp có thứ tự. 
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Hình 3.9: Tháo các nắp các cổ trục chính 

 Lấy trục khuỷu ra khỏi thân máy. 

 

  
Hình 3.10: Lấy trục khuỷu ra khỏi thân máy 

 Làm sạch các cổ trục chính, ổ trục và các bạc lót. Kiểm tra tình trạng của các 

bạc lót và các cổ trục. Nếu bề mặt các bạc lót hư hỏng, thay các bạc lót mới. Nếu 

các cổ trục bị hỏng nặng, cần thiết thay mới trục khuỷu. 

 Lắp các bạc lót vào đúng vị trí của nó không được lẫn lộn. 

 

Hình 3.11: Các cổ trục chính 

 

3.1.2 Lắp thân máy 

3.1.2.1. Lắp Trục khuỷu 
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1. Thay mới phớt đuôi và đầu trục khuỷu mặc dù nhận thấy chúng vẫn còn tốt. 

2. Làm sạch thân máy, thông rửa kỹ càng các lỗ nhớt và mạch dầu làm trơn. 

3. Dùng chổi cước thông và rửa sạch các lỗ dầu trong trục khuỷu. 

4. Lật ngữa thân máy, lau sạch các ổ đỡ và lắp các bạc lót cổ trục chính vào đúng vị 

trí của nó. Không được cho nhớt vào lưng của các bạc lót chính. 

5. Nhỏ nhớt vào bề mặt các bạc lót cổ trục chính. 

6. Đặt trục khuỷu vào thân máy. 

 

Hình 3.12: Lắp trục khuỷu 

7. Nhỏ nhớt vào các cổ trục chính. 

8. Lắp hai nửa miếng bạc chận vào thân máy. Thông thường các miếng bạc chận 

dọc trục khuỷu được bố trí ở cổ trục giữa của trục khuỷu. Phương pháp lắp như 

sau: 

 Đẩy trục khuỷu về hết một phía. Đặt nửa miếng bạc chận ôm vào cổ trục và 

chú ý các rãnh thoát nhớt quay ra phía ngoài. Xoay bạc chận đi xuống để nó 

được lắp vào đúng vị trí của nó. 

 Tương tự lắp nửa miếng bạc chận còn lại, bằng cách đẩy trục khuỷu theo chiều 

ngược lại. 

9. Lắp các nắp cổ trục chính. Trên các nắp cổ trục chính có đánh dấu và số biểu thị 

chiều lắp và vị trí lắp ráp. 

a. Các dấu mũi tên được lắp quay về phía trước động cơ. 

b. Các số biểu thị vị trí lắp ráp của nắp cổ trục chính tính từ đầu trục khuỷu. 
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Hình 3.13: Siết bu lông trục khuỷu 

10. Dùng cần xiết mô men xiết đều, xiết từ trong ra ngoài và đúng mô men xiết. 

11. Quay trục khuỷu nó phải chuyển động nhẹ nhàng, trơn tru. Nếu bị sượng, tháo 

trục khuỷu và kiểm tra lại sự sạch sẽ và tình trạng của các cổ trục chính cũng 

như các bạc lót. 

12. Thay joint và phớt chận dầu đuôi trục khuỷu. Lắp chúng vào đúng vị trí. 

 

3.1.2.2 Lắp chốt piston 

Lắp trục piston vào đầu nhỏ thanh truyền và lỗ trục piston. Khi lắp cần chú ý 

dấu lắp ráp trên đầu piston và trên thanh truyền phải ở cùng một phía. 

 

Hình 3.14: Lắp trục piston 

 

3.1.2.3 Lắp  bạc piston 

1. Lắp xéc măng dầu vào rãnh piston. Khi lắp xéc măng dầu loại 3 chi tiết cần chú ý 

là lắp vòng lò xo vào trước và sau đó lắp hai vòng thép gạt dầu vào sau. 
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Hình 3.15: Lắp xéc măng 

2. Dùng kềm chuyên dùng lắp hai xéc măng làm kín vào đúng rãnh của nó. 

Trên xéc măng có ghi chữ và số. Khi lắp, phần chữ và số phải quay lên trên, đồng thời 

xéc măng có kí hiệu 1N hoặc T là xéc măng trên cùng và kí hiệu 2N hoặc 2T là xéc 

măng làm kín thứ hai. 

 

Hình 3.16: Lắp xéc măng 

Ngoài ra, do xéc măng làm kín thứ nhất thường được chế tạo bằng thép hợp kim và xéc 

măng kín thứ hai chế tạo bằng gang hợp kim. Vì vậy, để phân biệt bằng cách chúng ta 

thả lần lượt hai xéc măng này xuống nền xi măng, tiếng vang trong trẻo là xéc măng thứ 

nhất và tiếng kêu nặng nề là xéc măng thứ hai. 

 

3.1.2.4 Lắp piston 

1. Lắp các bạc lót thanh truyền vào đúng vị trí của nó và chú ý lỗ dầu bên hông 

thanh truyền. 
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Hình 3.17: Lắp bạc lót thanh truyền 

2. Quay chốt khuỷu của xy lanh số 1 ở điểm chết dưới. 

3. Dùng ống bóp xéc măng và cán búa đưa piston - xéc măng - thanh truyền của xy 

lanh số 1 vào lòng xy lanh. Lưu ý, dấu lắp ráp trên đỉnh piston và thanh truyền phải 

hướng về phía trước động cơ, đồng thời bảo đảm chính xác vị trí của các xéc măng 

như hướng dẫn ở hình trên. 

 

Hình 3.18: Chia rãnh xéc măng 

 

 

Hình 3.19: Lắp piston 

4. Lắp nắp đầu to thanh truyền theo đúng dấu đã đánh khi tháo. 
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Hình 3.20: Lắp nắp đầu to thanh truyền 

5. Xiết đều và xiết đúng mô men xiết. Kiểm tra lại khe hở dọc của thanh truyền. 

Bước kiểm tra này rất quan trọng, bảo đảm sự tồn tại của khe hở dầu. 

6. Tương tự như trên, lần lượt lắp các cụm piston thanh truyền còn lại vào thân máy. 

 

3.1.2.5 Lắp phốt đuôi 

3.1.2.6 Lắp phốt đầu, cụm bơm nhớt 

3.1.2.7 Lắp lọc thô, các te nhớt 

1. Lắp lưới lọc và tấm che vào động cơ. Chú ý joint làm kín lưới lọc. 

 

Hình 3.21: Lắp lưới lọc và tấm che 

2. Dùng keo hoặc joint mới lắp carter chứa dầu vào thân máy. 

 

 
Hình 3.22: Lắp carter chứa dầu 

 Quy trình và yêu cầu kỹ thuật tháo lắp kiểm tra thân máy: 
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TT 
NỘI DUNG 

CÔNG VIỆC 
DỤNG CỤ 

PHƯƠNG ÁN 

SỬA CHỮA 

YÊU CẦU 

KỸ THUẬT 

1 Đặt động cơ nơi rộng 

rãi an toàn. 

Cục kê  Kê chắc chắn. 

2 Vệ sinh thân máy. Dẻ lau, 

dầu DO. 

 Sạch, khô. 

3 Kiểm tra độ không 

phẳng của bề mặt 

thân máy. 

Thước 

thẳng, căn 

lá. 

Mài lại mặt phẳng khi 

độ không phẳng 

vượt quá quy định. 

Độ không phẳng 

≤ 0,15mm. 

 

4 Kiểm tra độ sâu của ổ 

đặt xylanh so với 

xylanh. 

Thước 

cặp. 

Thêm căn đệm  khi ổ 

đặt sâu hơn xylanh 

Độ sâu ổ đặt  

thấp hơn xylanh 

khoảng 0,2 – 0,3 

mm. 

5 Kiểm tra sự nứt vỡ 

thân máy. 

Dầu DO, 

bột màu, 

dẻ lau. 

Hàn lại thân máy bị 

nứt vỡ. 

Không có 

nứt. 

vết 

6 Kiểm tra các ổ đặt. Động 

so 

hồ Mài lại các ổ đặt khi 

mòn quá tiêu 

chuẩn. 

 

7 Vệ sinh 

công việc. 

hoàn chỉnh Dẻ lau, 

máy nén 

khí,dầu 

DO. 

 Thân máy 

được các 

tiêu  chuẩn 

trên. 

đạt  

 

 

Bảng 4.1: Quy trình và yêu cầu kỹ thuật tháo lắp kiểm tra thân máy 

 

 Những sai phạm thường gặp – Nguyên nhân – Biện pháp phòng tránh: 

 

TT SAI PHẠM NGUYÊN NHÂN 
BIỆN PHÁP 

PHÒNG 

TRÁNH 
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1 Đo ổ đặt xylanh không 

chính xác 

- Vệ sinh động cơ 

không sạch 

- Đặt thước đo không 

đúng 

- Vệ sinh sạch trước khi 

kiểm tra 

- Đặt thước đo vuông góc 

với mặt phẳng cần đo 

2 Chầy xước bề mặt của 

thân máy, của ổ đặt 

Trong quá trình kiểm  tra 

làm va chạm vào dụng 

cụ, đồ nghề và 

các chi tiết khác 

Đặt động cơ lên mặt bàn 

gỗ, dụng cụ, chi tiết phải để 

gọn, riêng biệt. 

Bảng 4.2: Những sai phạm thường gặp – Nguyên nhân – Biện pháp phòng tránh 

 

 

3.1.3 Kiểm tra các chi tiết thân máy 

3.1.3.1 Kiểm tra các te nhớt 

3.1.3.2 Kiểm tra phốt đầu, phốt đuôi 

3.1.3.3 Kiểm tra piston 

NỘI DUNG 

KIỂM TRA 
DỤNG CỤ 

PHƯƠNG ÁN 

SỬA CHỮA 

YÊU CẦU 

KỸ THUẬT 

1. Kiểm tra sự lắp ráp 

của chốt piston ở 

nhiệt độ 60oC 

 
 

Tay Thay thế nếu cần Ấn vào dễ dàng 

Kiểm tra đường 

kính chốt 

 

 

Pame. Đồng hồ so Thay thế nếu cần Khe hở tiêu 

chuẩn. 0.05 - 

0.011 mm 

Kiểm tra đường 

kính chốt 

 

 
 

Bảng 4.3: Phương pháp kiểm tra trục piston 
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 Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng: 

 Piston làm việc trong điều kiện phụ tải xung kích tương đối lớn và bôi trơn kém, 

vì vậy làm cho phần giữa của nó và chỗ lắp trong đầu nhỏ thanh truyền bị mòn 

thành hình côn, hình ovan, khe hở lắp ghép tăng lên, khi động cơ làm việc 

thường có tiếng kêu khác thường vì bị va đập. 

3.1.3.4 Kiểm tra xec-măng 

a) Phương pháp kiểm tra thay thế: 

 
NỘI DUNG 

CÔNG 

VIỆC 

DỤN
G 

CỤ 

PHƯƠN
G 

ÁN 

YÊU CẦU 

KỸ THUẬT 

Kiểm tra khe hở miệng xéc măng 

a. Đặt xéc măng vào xylanh 

b. Dùng piston ấn xéc măng xuống 

Căn lá Thay thế 

nếu không 

nằm  trong 

Khe hở miệng xéc 

măng 

-Số 1: 0.25 -0.47 

 

sao cho cạnh dưới của xéc măng 

cách mặt đỉnh của thân máy là 110 mm 

 giá trị tiêu 

chuẩn 

mm 

-Số 2: 0.2 - 0.42 

mm 

 

  

c. Đo khe hở miệng   

 

 

  

Bảng 4.4: Phương pháp kiểm tra thay thế xecmăng 

 

b) Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng: 

Do điều kiện làm việc nên vòng găng xảy ra những hư hỏng sau: 
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 Mài mòn làm tăng khe hở miệng. 

 Gẫy xéc măng do bị bó kẹt piston 

 

3.1.3.5 Kiểm tra chốt piston 

 Quan sát mặt ngoài piston nếu có vết sước nhỏ lấy giấy nhám mịn đánh sạch. 

 Dùng thước cặp hoặc dưỡng để kiểm tra rãn xéc măng, nếu rãnh mòn phải tiện 

lại và thay xéc măng có kích thước tương ứng. 

 Kiểm tra lỗ chốt bằng đồng hồ so đo lỗ nếu mòn  doa lại. 

 Kiểm tra hao mòn của piston bằng cách quan sát và  đo. 

 

 

NỘI DUNG 

CÔNG VIỆC DỤNG CỤ 

YÊU CẦU 

CÔNG VIỆC 

Đo đường kính piston 

 

 

Thước pame Khe hở giữa thành xylanh 

và thân piston < 0.07mm 

Đo khe hở rãnh xécmăng 

 

 

Căn lá Khe hở từ < 0.08mm 

Bảng 4.5: Kiểm tra sửa chữa piston. 

 

 Những sai phạm thường gặp. 

 

TT SAI PHẠM NGUYÊN NHÂN 
BIỆN PHÁP 

PHÒNG 

TRÁNH 

1 Đo đường kính piston 

không chính xác. 

Đặt dụng cụ 

không chính xác. 

đo Đặt pan me  vuông  góc 

hoặc  chùng với lỗ chốt 

piston phía trên lỗ chốt. 



BÀI 3: THÁO – KIỂM TRA – LẮP CƠ CẤU TRỤC KHUỶU –  

THANH TRUYỀN 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ         111 
 

2 Làm vỡ piston khi động 

cơ làm việc. 

Lắp không chính xác Xác định 

tháo lắp. 

dấu trước khi 

Bảng 4.6: Những sai phạm thường gặp. 

 Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng. 

Nguyên nhân làm cho piston biến dạng theo hình ô van: 

 Do giãn nở vì nhiệt : Trên thân piston vật liệu phân bố tập chung nhiều ở 2 

đế lỗ chốt nên khi chịu nhiệt thân piston dãn nở theo phương của chốt piston 

nhiều hơn. 

 Do áp suất của khí thể, đỉnh piston chịu lực nén có xu thế bị nén xuống làm 

thân piston bị biến dạng ngang. 

 Biến dạng do lực ngang N ép piston vào thành xylanh làm thân piston biến dạng 

theo hình ô van. 

 Để khắc phục hiện tượng này có các biện pháp sau: 

 Chế tạo thân piston có dạng ô van mà trục dài vuông góc với trục tâm của lỗ 

chốt piston. 

 Cắt bớt phần kim loại ở 2 bên đế lỗ chốt. 

 Xẻ rãnh phòng nở nhiệt hình chữ T … tránh hiện tượng bó kẹt piston (thường 

đầu piston chế tạo có đường kính nhỏ hơn). 

 Những hư hỏng và nguyên nhân gây hư hỏng: 

 Hao mòn, giảm kích thước, lỗ lắp ắc piston bị mòn, rãnh lắp xéc măng mòn. 

 Nguyên nhân:Do áp suất cao, chuyển động quán tính có va đập, điều kiện bôi 

trơn kém, do lắp ghép không chính xác, vật liệu không đảm bảo, làm việc quá    

tải thiếu dầu bôi trơn, nước làm mát. 

 Xước piston, vỡ piston. 

3.1.3.6 kiểm tra thanh truyền 

 Kiểm tra sửa chữa: 
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 Kiểm tra thanh truyền xem bị cong và xoắn trên thiết bị chuyên dùng. 

 

 Độ xoắn cho phép trên ôtô 0,04-0,06 mm/100 mm.chiều dài thanh truyền tính từ 

tâm lỗ đầu trên và tâm lỗ đầu dưới. 

 Độ uốn cho phép 0,02-0,03 mm/100 mm chiều dài biên. 

Nếu độ cong , độ xoắn vượt quá giới hạn cho phép thì nắn lại. 

Sau khi nung nóng cần xử lý bằng cách nung nóng đến nhiệt độ khoảng 

400- 5000C và giữ ở nhiệt độ đó khoảng 1,5h. 

 Kiểm tra nứt thanh truyền. 

 Dụng cụ chuyên dùng như hình vẽ. 

 Hoặc ngâm thanh truyền vào dầu DO  khoảng 10’ sau đó lau sạch, khô. 

dùng  búa gõ nhẹ vào thanh truyền nếu có thì vết nứt sẽ suất hiện. 

 Sửa chữa thay thế khi thanh truyền bị gẫy ,bị cong mà khả năng phục hồi 

không đáp ứng và đảm bao được hiệu quả làm việc thì ta thay thế. 

 Kiểm tra độ mòn lỗ đầu to và đầu nhỏ thanh truyền: 

 Dùng Pame đo lỗ để kiểm tra; 

 Yêu cầu: Độ côn, độ ô van  0,01mm, độ dịch dọc trục đối với mf không 

quá 0,3mm. 
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 Quy trình tháo lắp kiểm tra thanh truyền bạc lót 

 

T

T 

NỘI DUNG 

CÔNG VIỆC 
DỤNG CỤ 

PHƯƠNG 
ÁN 

SỬA CHỮA 

YÊU CẦU 

KỸ THUẬT 

1 Tháo nắp máy Khẩu  Tháo các chi tiết liên 

quan bên ngoài 

trước 

Tháo theo đúng 

trình tự 

2 Tháo đáy dầu Khẩu  Nới đều các bu 

lông 

3 Kiểm tra khe hở dọc trục Đồng hồ Thay thế thanh Tiêu chuẩn: 

0,16– 

0,31mm 

Độ dịch dọc tối đa: 

0,35mm 

 thanh truyền xo, truyền hoặc 

  Tupnơvít trục khuỷu nếu 

   độ dịch dọc lớn 

   hơn mức tối đa 

4 Đo khe hở bạc, trục đầu 

to thanh truyền 

Pan me, 

Dải nhựa 

plastigage, 

Khẩu 

Thay bạc có 

cùng số ký hiệu 

ghi trên nắp ổ 

đỡ. hoặc mài cổ 

trục nếu vượt 

quá tiêu chuẩn 

- Khe hở tiêu 

chuẩn: 

0,03 – 0,05mm 

Tối đa: 0,1mm. 

- Lực siết khi kiểm 

tra: 

    300KGcm. 

- Không được quay 

trục khi đặt dây 

kiểm tra. 

5 Tháo nhóm thanh Khẩu, búa  Lấy dấu trước khi 

 truyền, xéc măng, pis cao su tháo, 

 tôn ra khỏi xylanh  Các chi tiết tháo 

   phải dặt riêng từng 

   cụm. 

  



BÀI 3: THÁO – KIỂM TRA – LẮP CƠ CẤU TRỤC KHUỶU –  

THANH TRUYỀN 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ         114 
 

6 Kiểm tra (P) và chốt (P) Tay Thay piston và 

chốt khi có độ 

rơ lỏng 

Lắc piston lên 

xuống không có độ 

rơ lỏng 

7 Kiểm tra thanh truyền 

a/ Kiểm tra độ cong 

 

 

Dụng cụ 

chuyên 

dùng. 

Thay thế thanh 

truyền 

Độ cong tối đa: 

0,05/ 100mm chiều 

dài. 

Độ xoắn tối đa: 

0,15/100mm chiều 

dài 

 b/ Kiểm tra độ xoắn    

  

 

   

8 Kiểm tra khe hở chốt (P) 

và bạc: 

Pan me, 

đồng hồ 

xo 

Thay thế bạc Khe hở tiêu chuẩn: 

(0,05 – 0,011)mm 

Khe hở tối đa: 

0,015mm. 

9 Vệ sinh và lắp ráp Vòng lắp Thay thế các Bôi lớp dầu bôi 

  xéc măng, chi tiết không trơn lên bề mặt các 

  búa cao đạt tiêu chuẩn chi tiết trước khi 

  su, khẩu  lắp. 

    Siết đều bu lông 

    thanh truyền: 

    300Kgcm sau đó 

siết thêm 900 

Bảng 4.7: Quy trình tháo lắp kiểm tra thanh truyền bạc lót 
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 Những sai phạm thường gặp – Nguyên nhân – Biện pháp phòng tránh: 

TT 
SAI PHẠM NGUYÊN NHÂN 

BIỆN PHÁP 

PHÒNG 

TRÁNH 

1 Làm biến dạng các chi 

tiết. 

Dùng búa thép đóng các 

chi tiết. 

Không dùng búa thép 

đóng các chi tiết. 

2 Không quay được 

động cơ khi lắp. 

Siết các bu lông không 

đúng lực. 

Không vệ sinh sạch các 

chi tiết khi lắp ghép. 

Siết đúng lực quy định. 

 

 

Vệ sinh sạch trước khi 

lắp ráp. 

Bảng 4.8: Những sai phạm thường gặp – Nguyên nhân – Biện pháp phòng tránh 

 

3.1.3.7 Kiểm tra lòng xi lanh 

3.1.3.8 Kiểm tra trục khuỷu 

 Kiểm tra: 

+ Trước khi đưa trục vào s/c phải rửa sạch, đối với trục bị xước sâu, bị nứt 

hoặc hết kích thước sửa chữa thì phải thay thế. 

 Những trục còn lại cần kiểm tra vết nứt ngầm nhờ thiết bị dò khuyết tật. 

+ Đo độ côn: Dùng ban me đo từng cổ trục ở 2 vị trí cách má khuỷu từ  8-  

10mm, hiệu số đo được chính là độ côn. 

 Quy trình kiểm tra và sửa chữa trục khuỷu: 

 

 

STT 

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
 

DỤNG 

CỤ 

GIÁ 

TRỊ 

TIÊU 

CHUẨN 

GIÁ 

TRỊ 

THỰC 

TẾ ĐO 

PHƯƠN

G ÁN 

SỮA 

CHỮA 

1 Kiểm tra độ rơ dọc trục của 

trục cơ 

 

 

Đồng 

xo 

hồ 0,02 – 

0,22mm 

≥ 

mm 

0,3 Thay thế 

đệm dịch 

dọc trục. 

2 Đo khe hở dọc trục  của thanh 

truyền bằng cách lắc ngang 

Đồng 

so 

hồ 0.15 - 

0.25mm 

> 

mm 

0.3 Thay thế 

thanh 
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thanh truyền 

 

 

truyền, 

nếu cần 

Thay 

trục 

khủyu 

 

4 Đo khe hở dầu tại đầu to 

thanh truyền 

a. Đặt đoạn dây nhựa lên bề 

mặt giữa bạc đầu to thanh 

truyền và cổ trục khuỷu 

b. Lắp và siết đầu to thanh 

truyền với lực 300 Kgcm 

c. Tháo và lấy dây nhựa đã bị 

biến dạng để đo. (chú ý không 

quay trục khuỷu) 

 
 

 

Dây nhựa 

plastgage, 

pame, 

khẩu 

0.02

 

- 

0.051mm 

> 

0.08mm 

Thay

 t

hế 

bạc

 

có 

cùng

 

số 

trên

 

nắp 

thanh 

truyền. 

5 Kiểm tra khe hở dầu cổ trục Dây nhựa 0,02 mm ≥ Thay 

bạc 

 cơ plastgage, – 0,049 0,1mm có

 cù

ng 

 a. Đặt đoạn dây nhựa lên bề panme, mm  mã số. 

 mặt giữa bạc đầu to thanh khẩu.    

 truyền và cổ trục khủyu     

 b. Lắp và siết đầu to thanh     

 truyền với lực 400 Kgcm     

 c. Tháo và lấy dây nhựa đã     

 bị biến dạng để đo. (chú ý     
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 không quay trục khủyu)     

  

 

    

6 Kiểm tra vết xước trên  bề 

mặt bạc. 

 

Mắt 

thường 

Không có 

vết xước 

Xước Thay 

thế 

7 Kiểm tra độ côn, độ ô van cổ Pan me Độ côn: Độ côn: Mài

 

lại 

 trục cơ  < 0,005 ≥ 0,005 trục cơ. 

  

 

 mm 

Độ ô van: 

< 0,005 

mm 

mm  

Độ ô van: 

≥ 0,005 

 

    mm  

Bảng 4.9: Quy trình kiểm tra và sửa chữa trục khuỷu 

 

 SAI PHẠM NGUYÊN NHÂN 
BIỆN PHÁP 

PHÒNG 

TRÁNH 

1. Làm trầy xước cổ trục 

khuỷu 

Trong quá trình tháo lắp 

làm cổ trục và vào các dai 

ốc 

Bọc ống nhựa mềm lên các 

đai ốc của cổ trục. 

2. Lắp sai các chi tiết Khi tháo không quan sát, 

tìm hiểu kỹ 

Quan sát, tìm hiểu trước 

khi tháo 

Bảng 4.10: Những sai phạm và biện pháp phòng tránh 

 Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng: 

 Hư hỏng thường thấy: là hao mòn và giảm đường kính, sai lệch vè hình dáng hình 
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học, trục bị cong soắn, bề mặt bị cào xước, rỗ cháy, trục bị nứt vỡ, hỏng rãnh then, 

lỗ mặt bích bắt bánh đà hỏng ren. 

 Nguyên nhân: 

+ Cổ trục khuỷu bị mòn: do áp lực khí cháy trong xylanh, nên khi trục khuỷu  quay 

lực li tâm do đầu to thanh truyền sinh ra có xu hướng làm cho thanh truyền rời 

khỏi cổ trục khuỷu, và mặt trong của đầu to thanh truyền tì vào mặt ngoại của 

trục khuỷu và dần dần lâu ngày làm cổ cho trục  khuỷu và  mặt trong của đầu 

to thanh truyền mòn thành hình côn. 

+ Trục khuỷu bị cong và xoắn:-do khe hở của gối đở quá  lớn nên  khi làm việc có 

va đập nên gay hiện tượng cong xoắn trục khuỷu. Hoặc trong quá trình  làm 

việc gối đỡ bị cháy do thiếu dầu bôi trơn. Ngoài ra, áp lực nổ tăng đột ngột cũng 

có thể gây cho trục khuỷu chịu ứng xuất quá lớn mà sinh ra biến dạng. 

+ Trục khuỷu bị rạn nứt. Vết nứt thường sinh ra ở vai trục, do góc lượn chuyển 

tiếp với vai trục không đúng sẽ sinh ra ứng suất tập trung, làm nứt vai trục. 

3.1.3.9 Kiểm tra bánh đà 

 

       

        
 
Bánh đà được bố trí ở đuôi trục khuỷu.  
Bánh đà dùng để ổn định số vòng quay của trục khuỷu ở tốc độ thấp, ngoài ra nó 

còn dùng để khởi động và truyền công suất đến hệ thống truyền lực. 
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BÀI 4: THÁO – KIỂM TRA – LẮP HỆ THỐNG BÔI TRƠN VÀ LÀM MÁT 

 

1.Mục tiêu của bài: 

- Xác định được mạch nhớt, đường nước làm mát của động cơ. 

- Trình bày được phương pháp kiểm tra các chi tiết của hệ thống bôi trơn, hệ thống 

làm mát. 

- Thực hiện được công tác bảo dưỡng hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát . 

- Thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận, chuẩn xác khi thực hiện thao tác. 

- Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo dưỡng hệ thống bôi 

trơn, làm mát của động cơ. 

- Tích cực trong học tập, phân tích vấn đề của bài học, làm việc nhóm. 
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4.1.  Tháo -  Kiểm tra - Lắp hệ thống bôi trơn 

4.1.1 Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn 

4.1.1.1. Thay nhớt động cơ 

Nếu động cơ nguội hâm nóng động cơ vài phút. Còn nếu động cơ quá nóng, để nó hơi 

nguội rồi mới tiến hành thay nhớt để đảm bảo tuổi thọ của động cơ. 

 

 

Hình 4.1: Phương pháp thay nhớt 

1. Tháo nắp đổ nhớt ở các-te đậy nắp máy. 

2. Cho xe lên cầu nâng nếu có và nâng xe vừa tầm. 

3. Dùng một cái khai để hứng nhớt. 

4. Nới lỏng ốc xả nhớt ra từ từ và tránh nhớt văng xuống nền. 

5. Thay mới đệm làm kín và siết chặt ốc xả nhớt vào các-te. 

6. Lau sạch xung quanh ốc xả nhớt trước khi hạ xe. 

7. Châm một lượng nhớt vào động cơ đúng lượng của nó. Lau sạch xung quanh và 

siết chặt nắp đổ nhớt. 

8. Khởi động động cơ khoảng hai phút và sau đó tắt máy. 

9. Đợi khoảng 5 phút và dùng que thăm nhớt kiểm tra lại lượng nhớt trong các-te và 

kiểm tra lại độ kín của ốc xả nhớt. 

 

4.1.1.2. Thay lọc nhớt  
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Trong quá trình động cơ làm việc, các chất bẩn như mụi than, mạt kim loại... làm bẩn 

dầu làm trơn. Các chất này sẽ tích tụ trong lõi lọc và lâu ngày sẽ làm mất hiệu quả của 

lõi lọc. Do đó phải thay lọc nhớt đúng định kỳ. 

1. Dùng một khai chứa nhớt và sử dụng dụng cụ chuyên dùng để tháo lọc nhớt ra 

khỏi thân máy. 

 

Hình 4.2: Phương pháp thay lọc nhớt 

2. Lau sạch bề mặt chỗ lắp ghép lọc dầu. 

3. Dùng tay thoa một lớp dầu nhớt mỏng lên joint làm kín của lọc nhớt mới. 

4. Dùng tay vặn lọc nhớt vào thân máy cho đến khi cảm thấy có sức cản. Dùng cảo 

lọc nhớt xiết thêm ¾ vòng. 

5. Khởi động động cơ trong khoảng thời gian là 2 phút. 

6. Dừng động cơ khoảng 5 phút. Kiểm tra độ kín của lọc nhớt và dùng que thăm 

kiểm tra lại mực nhớt trong động cơ. 

 

Hình 4.3: Thăm nhớt 

 

4.1.2. Kiểm tra – sửa chữa hệ thống bôi trơn 



BÀI 4: THÁO – KIỂM TRA – LẮP HỆ THỐNG BÔI TRƠN VÀ LÀM MÁT 
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TT 
NỘI DUNG 

CÔNG VIỆC 
DỤNG CỤ 

YÊU CẦU 

 KỸ THUẬT 

1 
Đặt động cơ nơi rộng rãi 

an toàn 
Cục kê Kê chắc chắn 

2 

Kiểm tra mức nhớt và chất 

lượng nhớt trong động cơ. 

 

 

Thước thăm nhớt Động cơ được đặt cân 

bằng, mức nhớt giữa 

vạch Max và Min, độ 

nhớt 40. 

3 

Kiểm tra lọc nhớt và các 

đường ống dẫn 

 

Quan sát bằng mắt 

thường 

Nhớt không rò rỉ ra 

bên ngoài 

4 Vận hành động cơ Máy khởi động điện  

5 

 

Kiểm tra áp lực nhớt 

Đèn, quan sát bằng 

mắt thường 

Đèn báo áp lực nhớt 

tắt, nhớt phải bơm lên 

dàn cò mổ. 

 

6 
Kiểm tra bầu lọc nếu áp 

lực nhớt thấp 

Clê, quan sát đường ra 

của dầu 

Bầu lọc phải lưu 

thông tốt 

7 
Kiểm tra bơm dầu Quan sát đường dầu 

và bầu lọc 

Dầu đẩy mạnh với áp 

lực 2,5 – 3 KG/cm2 

8 Kiểm tra cảm biến Cây kim 
Đèn tắt khi đẩy màng  

cảm biến 

9 Kiểm tra lọc dầu Quan sát 
Thay lọc nếu lọc quá 

bẩn 

10 Kiểm tra bơm dầu Cở lá 
Khe hở rotor 0.16-0.2 

mm 
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Thay thế nếu khe hở 

vượt quá giới hạn 

 

4.1.2.1. Kiểm tra áp lực của hệ thống bôi trơn 

1. Tháo cảm biến áp suất nhớt. 

2. Gá chặt đồng hồ đo áp suất nhớt vào lỗ cảm biến áp suất nhớt. 

 

Hình 4.4: Kiểm tra áp suất nhớt 

3. Khởi động động cơ và làm ấm, để đạt nhiệt độ bình thường. 

4. Áp suất nhớt ở tốc độ cầm chừng phải lớn hơn 0,3Kg/cm2. 

5. Ở số vòng quay 3000 vòng/phút, áp suất nhớt từ 2,5 đến 5,0 Kg/cm2. 

6. Tháo đồng hồ đo. Làm sạch nhớt xung quanh lỗ cảm biến. 

Thoa một lớp keo làm kín vào phần ren cảm biến và lắp nó trở lại vị trí. Kiểm tra lại sự 

rò rỉ nhớt. 

4.1.2.2. Kiểm tra hoạt động của hệ thống bôi trơn 

 

TT Hiện 

tượng 
Nguyên nhân Tác hại 

1 

Chảy dầu 

+ Các đường ống bị dạn 

nứt. 

+ Chảy dầu ở các đầu nối  

do bắt không chặt hoặc lỏng 

ren. 

+ Chảy dầu ở các gioăng 

đệm, phớt cao su do bị rách 

hoặc làm việc lâu ngày  

 

+ Gây thiếu dầu bôi trơn 

trong hệ thống làm tăng ma sát 

giữa các chi chuyển động với 

nhau. 

+ Chảy dầu ở đầu các bán 

trục ra hệ thống phanh làm cho 

hệ thống kém phát huy tác 

dụngdễ gây ra tai nạn và dẫn 

đến hậu quả rất lớn.  

 

 

2

2 

 

 

Áp suất 

dầu thấp. 

+ Do bơm dầu bị hỏng. 

+ Van ổn áp của bơm dầu 

bị hỏng (do lò xo bị yếu hặc 

gãy ). 

+ Không đủ lượng dầu 

cung cấp cho các chi tiết mà 

dầu khó có thể đến nơi.  
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 + Độ nhớt dầu nhờn giảm 

do làm việc lâu ngày .  

+ Khe hở giữa bạc và trục 

quá lớn (bạc biên và cổ biên 

bạc cổ chính; bạc cam và cổ 

cam). 

+ Các chi tiết nóng và 

chóng bị mài mòn cào sước 

giữa các bề mặt chuyển động 

tượng đối với  nhau có thể dẫn 

đến bó cứng và làm chết máy. 

3  

 

Áp suất 

dầu cao 

Van điều áp bị kẹt đóng 

do đó áp suất dầu tăng đột 

ngột; dùng loại dầu quá đặc, 

tỷ số nén thấp, nhiệt độ động 

cơ thấp… 

Mạch dầu nhờn bị tắc, dầu 

nhờn không đến được các 

điểm cần bôi trơn; 

4

4 

 

 

 

Mức 

dầu động 

cơ không 

đúng quy 

định. 

+ Mức dầu giảm do chảy 

dầu hoặc sục dầu lên buồng 

đốt. 

+ Mức dầu tăng do nhiên 

liệu và nước sục vào hệ thống 

bôi trơn. 

 

+ Mức dầu quá cao làm 

dầu sục lên buồng đốt gây ra 

hiện tượng kích nổ và tạo 

nhiều muội than trong buồng 

đốt dẫn đến động cơ chạy rung 

rật, nhiệt độ động cơ tăng cao, 

công suất động cơ giảm. 

+ Mức dầu quá thấp 

không đủ lượng dầu cung cấp 

cho hệ thống sẽ gây ra các hậu 

quả nh trên.  

Các hư hỏng trên thường làm giảm lưu lượng và áp suất dầu cấp đến đường dầu chính 

hoặc suy giảm chất lượng dầu bôi trơn, kết quả là các chi tiết bị mài mòn nhanh, giảm 

công suất và còn có thể gây ra cháy bạc lót,… 

 

4.1.2.3.  Kiểm tra bơm nhớt 

Khi tháo rã động cơ, chúng ta phải tiến hành kiểm tra bơm nhớt. Đa số động cơ ngày 

nay bơm nhớt được dẫn động bởi trục khuỷu và được bố trí ở đầu thân máy. Trong quá 

trình kiểm tra áp lực nhớt, nếu áp lực nhớt thấp là do khe hở lắp ghép các chi tiết lớn 

hoặc do bơm nhớt và bộ điều hoà áp suất nhớt bị hỏng. Nếu thấy cần thiết, chúng ta 

kiểm tra nó như sau: 

1. Xả nhớt ra khỏi các-te chứa nhớt như đã hướng dẫn. 

2. Tháo các bộ phận có liên quan. 

3. Tháo các-te chứa nhớt ra khỏi thân máy. 

4. Tháo lưới lọc và tấm che. 
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Hình 4.5: Tháo các-te, lưới lọc và tấm che 

5. Tháo cơ cấu truyền động trục cam. 

6. Tháo bơm nhớt ra khỏi thân máy. 

 

Hình 4.6: Tháo bơm nhớt 

7. Tháo van an toàn. 

8. Tháo bánh răng dẫn động và bị động của bơm nhớt. 
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Hình 4.7: Tháo van an toàn, bánh răng dẫn động và bị động của bơm nhớt 

9. Dùng căn lá kiểm tra khe hở giữa bánh răng và vỏ bơm. Khe hở tối đa không 

vượt quá 0,20 mm. 

10. Dùng căn lá kiểm tra khe hở giữa hai răng của bơm nhớt. Khe hở này 

tối đa là 0,20 mm. Nếu thấy cần thiết thay bơm mới. 

11. Kiểm tra khe hở giữa vỏ bơm và bề mặt các bánh răng. Khe hở này không 

được vượt quá 0,15 mm. 
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Hình 4.8: Kiểm tra bơm nhớt 

12. Thay mới phớt chận nhớt đầu trục bơm. 

13. Thay mới joint làm kín và lắp ráp bơm trở lại. 

14. Thay joint làm kín và lắp bơm nhớt vào thân máy. 

15. Lắp lưới lọc và các bộ phận còn lại. 

 

4.1.2.4. Kiểm tra van điều áp  

 
Hình 4.9: Van điều áp 

 

4.1.2.5. Kiểm tra két sinh hàn 
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         Tháo két làm mát dầu 

- Chuẩn bị: các loại clê, tuýp, giẻ lau sạch, dụng cụ kê chèn, thùng chứa,… 

- Tháo cút nối: tháo bu lông  dẫn dầu, 2 gioăng và cút nối 

- Tháo lọc dầu 

- Tháo tấm bắt lọc dầu (bộ ổn định áp suất): tháo bu lông  dẫn dầu, tấm bắt lọc dầu 

và vòng đệm chữ ‘O’. 

- Tháo rời tấm bắt lọc dầu 

        Kiểm tra thủng két 

Bơm khí vào két đang ngâm trong bể nước, không có khí bay lên là tốt. 

       Sửa chữa két mát dầu 

Rửa bằng dung dịch sút (10  20)%, ngâm 2  3 giờ sau đó rửa bằng nước nóng. 

Các vị trí thủng phải hàn bằng vẩy đồng. Sửa chữa xong đậy kín các đường thông, bơm khí 

nén vào với áp suất 3KG/cm2 mà không thấy bong bóng bay ra khi ngâm nó vào bể nước 

là được. 

 

4.1.2.6. Kiểm tra mạch nhớt động cơ 

Nếu đèn vẫn sáng khi động cơ hoạt động ở tốc độ cầm chừng, chúng ta kiểm tra như 

sau: 

1. Tháo giắc nối đến contact áp suất nhớt và xoay contact máy On thì đèn phải tắt. 

2. Dùng dây điện nối giắc gim điện từ đèn báo ra mát thì đèn báo phải sáng. 

3. Đo điện trở của contact áp suất nhớt khi động cơ dừng thì phải liên tục. 

4. Kiểm tra sự không liên tục của cotact áp suất nhớt khi động cơ hoạt động ở tốc độ 

cầm chừng. 

5. Khi áp suất nhớt trên 0,5Kg/cm2, contact áp suất nhớt phải không liên tục. Nếu 

không đúng theo yêu cầu thì thay mới contact áp suất nhớt. 

 

 

Hình 4.10: Kiểm tra áp lực nhớt 
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4.2. Tháo -  Kiểm tra - Lắp hệ thống bôi trơn hệ thống làm mát 

4.2.1 Bảo dưỡng hệ thống làm mát 

 

Bộ phận Đặc điểm kỹ thuật 

Hệ thống làm mát 
Hệ thống tuần hoàn nước làm mát cưỡng 

bức 

Lượng chất làm mát 45L 

 Loại Loại ly tâm 

Máy bơm nước Loại Loại ống và cạnh gợn sóng 

Bộ tản nhiệt Loại Loại van phụ ở dưới và bi sáp 

Bộ điều nhiệt 
Nhiệt độ mở van x 

số lượng 
820C x 2 

 Loại Loại hút 

Quạt làm mát 

Khớp quạt tự làm 

mát 

Loại Loại nhớt 

Chất lỏng thủy lực Dầu silicon 

Cu roa chữ V 

Loại x 

số 

lượng 

Giữa pu ly đệm của quạt và pu ly 

trục khuỷu 

Vấu cạnh thấp loại C 

x 1 

Giữa pu ly của quạt và pu ly quạt Vấu cạnh thấp loại B 

x 1 

Giữa pu ly trục quay, máy phát 

điện và pu ly máy bơm 

Vấu cạnh thấp loại B 

x 2 

 

Bộ phận bảo trì 

Giá trị danh định 

(Đường kính cơ bản [ 

]) 

Giới 

hạn 
Biệm pháp chú ý 

Độ hở giữa quạt và vành che 

quạt 
>= 3 – Điều chỉnh 

Sự rơ giữa pu ly bơm nước và 

trục máy bơm 
[25] 0,05 đến 0,08 – Phụ thuộc và hai chi tiết 

Sự rơ giữa trục máy bơm và 

chong chóng 
[11,8] 0,03 đến 0,06 – Phụ thuộc và hai chi tiết 

Bộ điều nhiệt 
Nhiệt độ bắt 

đầu mở van 
800 đến 840 – 

Thay thế 

 
Nâng 

van/nhiệt độ 
>=10/950C – 

Áp suất kiểm tra bộ tản nhiệt (áp 

suất không khí) 
98 kPa(1kgf/cm2) – Sửa hay thay thế 

Áp suất mở van 34 đến 64 kPa – Thay thế 
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(0,35 đến 

0,65kgf/cm2) 

Độ võng 

của cu – 

roa chữ V 

Giữa pu ly của quạt 

và pu ly đệm 
7 đến 12 – 

Điều chỉnh 

Giữa pu ly của quạt 

và pu ly trục khuỷu 
25 đến 35 – 

Giữa pu ly máy 

phát điện và pu ly 

máy bơm nước 

17 đến 22 – 

 Bảo dưỡng hàng ngày 

Đối với hệ thống làm mát hở, kiểm tra mức nước trong két, mức nước phải thấp 

hơn miệng két nước từ 15  20 mm. Kiểm tra xem nước trong hệ thống có bị rò chảy 

không, nếu bị rò chảy cần sửa chữa và đổ bổ sung nước tới mức quy định.  

Bảo dưỡng định kỳ 

Bảo dưỡng 1: Kiểm tra xem tất cả các chỗ nối của hệ thống có bị rò chảy không. 

Bơm mỡ vào các ổ bi của bơm nước cho tới khi mỡ trào ra ở vú mỡ là được. Nếu bơm 

quá sẽ làm phớt chắn dầu chồi ra. 

Bảo dưỡng 2: Kiểm tra độ kín của hệ thống làm mát và nếu cần thiết khắc phục 

chỗ rò chảy. Kiểm tra, nếu cần thì siết chặt két nước, lớp áo và rèm chắn gió. Kiểm tra 

độ bắt chặt bơm nước và độ căng dây đai quạt gió, nếu cần thiết điều chỉnh độ căng dây 

đai. Kiểm tra độ bắt chặt quạt gió. Kiểm tra sự hoạt động của cửa chắn gió, đóng, mở 

phải bình thường. Kiểm tra sự hoạt động của van không khí ở nắp két nước. 

Chú ý: 

- Khi động cơ đang làm việc tuyệt đối không được mở nắp két nước làm mát 

- Khi cần bổ sung nước phải để động cơ giảm bớt nhiệt độ 

 

4.2.2.  Kiểm tra -  sửa chữa hệ thống làm mát 

Kiểm tra các ống dẫn, các mối nối yêu cầu phải kín, bề mặt các ống dẫn mềm 

không có vết rạn nứt, không bị trương nở. Dùng ngón tay ấn lên van ở nắp bộ tản nhiệt 

để kiểm tra sự làm việc của nó, nếu thấy chuyển động linh hoạt là tốt và ngược lại. 

 Lau chùi sạch sẽ bên ngoài quạt gió, bơm nước.  

Kiểm tra bắt chặt hệ thống làm mát 

Kiểm tra bắt chặt quạt gió, két làm mát, bơm nước, cánh chớp gió, các đầu nối 

đường ống dẫn nước...   

Điều chỉnh độ căng dây đai dẫn động quạt gió và bơm nước 

 Kiểm tra độ căng dây đai dẫn động quạt gió, bơm nước bằng cách tác động một 

lực qui định lên giữa nhánh dây đai dẫn động. Độ căng của dây đai dẫn động bơm nước 

tương ứng cho từng loại ô tô phải đúng tiêu chuẩn. Nếu không đúng phải điều chỉnh lại.  

- Kiểm tra và điều chỉnh sức ép của dây cu roa chữ V 
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Đè mạnh mỗi dây ở chính giữa [khoảng 98 N{10 kgf}]  và thấy rằng độ võng nằm 

trong các giới hạn đặc trưng. Nếu độ võng không nằm trong giới hạn đặc trưng, chỉnh sức ép 

của dây bằng cách ở trang kế. 

Kiểm tra sự hư hỏng của dây cu roa chữ V. Thay thế nếu bị hỏng hay mòn. 

 

 
Hình 4.11. điều chỉnh sức ép của dây cu roa chữ V 

CHÚ Ý 

Một dây lỏng có thể tạo cho động cơ nóng hay gây thiếu sự tích điện trong máy phát 

điện. Ngược lại dây quá chặt có thể làm hư khung đỡ. 

- Điều chỉnh dịch chuyển máy phát 

 
Hình 4.12. Điều chỉnh dịch chuyển máy phát 

Nới lỏng đai ốc gắn vào máy phát (theo mũi tên) từ từ. Nới lỏng các đai ốc khóa và 

chỉnh sức căng dây bằng cách quay đai ốc siết. Kéo dài cây làm  căng dây. Sau khi chỉnh, 

vặn chặt các đai ốc khóa để làm vừa đai ốc siết. Sau đó vặn chặt đai ốc gắn vào máy phát 

một cách an toàn. 

CHÚ Ý: 
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Xoay đầu bu lông gắn máy phát để siết chặt có thể gây trạng thái lỏng. Luôn xoay 

đai ốc. 

- Chỉnh cu roa quạt 

+ Tháo nhẹ đai ốc hãm (A), chỉnh độ căng dây bằng cách xoay đai ốc siết (B) 

đúng theo yêu cầu. Vặn chặt đai ốc hãm (A) một cách an toàn sau khi chỉnh. 

 
Hình 4.12. Chỉnh cu roa quạt 

+ Tháo nhẹ đai ốc hãm (A), chỉnh độ căng dây bằng cách xoay đai ốc siết (B) đúng 

theo yêu cầu. Vặn chặt đai ốc hãm (A) một cách an toàn sau khi chỉnh. 

 

Hình 4.13. Chỉnh cu roa quạt 

 

4.2.2.1. Kiểm tra rò rỉ của hệ thống làm mát 

            Kiểm tra áp suất 

- Làm đầy két nước đến mức dưới miệng rót khoảng 13 mm. Lau sạch bề mặt 

làm kín miệng rót lắp bộ kiểm tra áp suất. 

- Vận hành động cơ để cung cấp áp lực cho hệ thống làm mát. Quan sát kiểm tra 

áp kế nếu áp suất giảm thì có sự dò rỉ 
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Hình 4.14: Kiểm tra áp suất két làm mát 

                 Kiểm tra sự dò rỉ ở khối xy lanh 

 
Hình 4.15: Kiểm tra dò rỉ nước ở xy lanh 

- Khi động cơ chạy nóng với tốc độ 3000 v/p kim đồng hồ của áp kế dao động 

cho biết sự dò rỉ khí xả có thể ở đầu xy lanh hoặc đệm kín đầu xy lanh. Nếu kim đồng 

hồ ổn định ta tăng tốc độ động cơ vài lần. Kiểm tra sự thoát bất thường của chất lỏng 

hoặc khói trắng ở ống xả. Đây là dấu hiệu đầu hoặc khối xy lanh bị nứt hoặc đệm không 

kín  

- Nếu đầu xy lanh bị nứt thì hàn rồi mài và doa lại (nếu là lót xy lanh thì thay mới). 

- Nếu đệm nắp máy bị rách hở thì thay mới 

            Kiểm tra đường ống dẫn 

- Dùng tay bóp ống xem xét tình trạng ống nối nếu ống nứt, phồng, móp, rách 

phải thay mới. 
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KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ         134 
 

 
Hình 4.16. Kiểm tra đường ống dẫn 

- Kiểm tra các đầu nối ống, mặt bích bơm bằng quan sát thông thường nếu thấy 

tình trạng xấu thì phải thay mới. 

            Kiểm tra két nước 

- Quan sát két nước nếu có vết  tràn rỉ sắt màu nâu là có hiện tượng dò rỉ.  

- Các đường dẫn và bầu chứa nước bị thủng thì thay mới.                                                                                                                           

- Các lá tản nhiệt bị sô lệch về một phía thì nắn thẳng như ban đầu. Nếu bị dò rỉ 

nước thì hàn thiếc rồi mài phẳng. 

- Két nước bị tắc bẩn ta tiến hành xúc rửa.    

 

4.2.2.1.1. Kiểm tra bơm nước 

- Vỏ bơm bị nứt nhỏ thì hàn lại rồi mài phẳng sau đó kiểm tra vết hàn bằng xăng. 

Kiểm tra khe hở dọc trục nếu vượt quá 0.22mm thì phải thay thế trục mới. 

- Ổ trục và vỏ bơm được lắp chặt với nhau nếu lỏng thì phải thêm bạc lót vào 

bơm. 

- Nếu trục bị cong thì nắn lại cho thẳng. 

- Đệm chắn nước của bơm nếu bị hỏng thì thay mới. 

- Phớt nước và lo xo chắn bị hỏng thì phải thay mới. 

- Đệm lót nắp bơm bị rách hoặc biến chất thì  thay mới. 

 

4.2.2.1.2. Kiểm tra van hằng nhiệt 

a. Hư hỏng 

+ Van hằng nhiệt bị kẹt ở vị trí mở, nước luôn luôn qua két không nâng nhanh 

được nhiệt độ động cơ lên nhiệt độ định mức. 

+ Van kẹt ở vị trí đóng là không cho nước làm mát qua két nước làm cho động 

cơ quá nóng. 

b. Nguyên nhân 

+ Nguyên nhân chủ yếu là do chất hoạt tính bị mất tác dụng hoặc hộp  xếp bị 

thủng 

+ Thanh lưỡng kim bị hỏng đối với loại dùng thanh lưỡng kim để mở van. 

+ Lò xo bị yếu mất đàn tính . 
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KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ         135 
 

     Kiểm tra nhiệt độ mở van và độ nâng của van 

- Nhúng van hằng nhiệt vào chậu nước và đun nóng từ từ. 

- Đun cho nhiệt độ cao hơn mức quy định  (80-84)oC từ 15 oC so với nhiệt độ của 

van thì van phải mở hoàn toàn. 

- Độ mở của van phải đúng mức quy định là 8 mm ở 95 oC 

 

Hình 4.17: Kiểm tra độ mở của van hằng nhiệt 

- Hạ nhiệt độ xuống dưới  5 oC so với mức quy định của van nó phải đóng hoàn 

toàn. 

 

Hình 4.18: Kiểm tra sự đóng của van hằng nhiêt 

 - Khi van hằng nhiệt đóng hoàn toàn ta lấy tay lắc nhẹ phải cảm giác van đóng 

chặt vào ở van  ( dựa vào kinh nghiệm). 

- Nếu van bị thủng ta lau khô và lắc nhẹ nếu thấy có vết nước thì chứng tỏ van bị 

thủng. 

 

4.2.2.1.3. Kiểm tra két nước 

- Nắp két nước được kiểm tra độ kín của gioăng cao su, độ kín và trạng thái của các 

van áp suất, van chân không trên nắp. 

- Để kiểm tra áp suất mở van ta dùng dụng cụ thử nắp két nước cho van xả mở, 

áp suất này phải nằm trong khoảng  từ 0,75 Kg/cm2 đến 1,05 Kg/cm2  
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Hình 4.19: Bộ kiểm tra áp suất để kiểm tra áp suất nắp két nước 

- Theo dõi kim đồng hồ áp suất, khi áp suất tác động lên nắp két nước dưới 0,6 

Kg/cm2  làm của đồng hồ không được tụt ngay. 

- Nếu một trong 2 phép thử không cho kết quả theo  tiêu chuẩn  quy định thì phải 

thay nắp két nước. 

Kiểm tra, sửa  chữa két làm mát 

a. Các dạng hư hỏng – Nguyên nhân – Hậu quả của két nước 

- Cánh tản nhiệt bị dạt và quệt với quạt gió, tháo lắp không đúng kĩ thuật làm cho 

gió không qua được  két làm mát, giảm diện tích tiếp xúc với không khí của két nước 

.Hậu  quả làm mát kém 

- Các bầu chứa nước, bình ngưng, đường ống dẫn nước bị thủng, nứt do ăn mòn 

hoá học và do va đập và làm dò nước ra ngoài hệ thống dẫn đến thiếu nước hệ thống. 

- Đường ống dẫn nước vào và ra do làm việc lâu ngày bị biến chất dẫn đến thiếu 

nước của hệ thống 

- Bụi bám nhiều ở két làm mát do bảo dưỡng kém, do môi trường nhiều bụi làm 

quá trình toả nhiệt của két bị hạn chế. 

- Lò xo nắp két nước bị giảm đàn tính đệm nắp bị rách, các van ở két nước bị 

hỏng đóng không khít dẫn đến thay đổi áp suất trong hệ thống làm mát lớn, bay hơi làm 

thiếu nước. 

- Van ở vị trí kẹt đóng dẫn đến áp suất của hệ thống quá cao (kẹt van xả hoặc quá 

thấp vào mùa đông (kẹt van hút) dẫn đến làm vỡ đường ống hay bị móp bẹp đường ống. 

- Két nước bị tắc do bẩn hoặc có vật lạ vào làm cản trở lượng nước dẫn đến bơm 

không đủ công suất làm nhiệt độ động cơ tăng. 

- Quan sát trực tiếp: Mở nắp két nứơc phát hiện xem có váng bột màu vàng của 

rỉ hay váng dầu mỡ nổi lên hay không, nếu có phải hớt sạch váng sau đó cho động cơ 

làm việc và kiểm tra  lại, nếu váng dầu tiếp tục hình thành chứng tỏ có khả năng lọt khí 

cháy từ xy lanh hoặc dầu nhờn từ bộ làm mát dầu nhờn sang đường nước làm mát. 

b. Kiểm tra két nước 
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* Một số phương pháp kiểm tra sự rò rỉ két nước: 

+ Dùng khí nén: 

Dùng bơm tay nén khí có áp suất từ 0,15 - 0,2 Pa vào két nước, mức nước trong 

nước rút bớt khoảng 1,5 (cm) để tạo ra khoảng trống cho khí nén. áp suất trong két được 

bào bằng áp kế gắn trên bơm. Nếu sau vài phút, áp suất không giảm chứng tỏ két kín, 

giảm thì chứng tỏ két hở  

 

Hình 4.20 Bộ kiểm tra áp suất để kiểm tra áp suất dò dỉ két nước 

Lưu ý: Trước khi kiểm tra két nước, ta kéo nút chặt lỗ xả và đầu ống.Sau đó bơm 

nước vào để tạo áp suất tiêu chuẩn. 

+ Dùng tia X (tia cực tím) 

  Pha vào nước làm mát một hàm lượng nhỏ chất phát quang.Sau đó ta dùng đèn 

chiếu tia X vào chỗ nghi chảy, nếu có nước rò ra chất phát quang sẽ phát ra màu xanh 

nên dễ dàng quan sát được. Phương pháp chiếu tia X này thường kết hợp với nén khí 

vào két để tăng cường sự chính xác và khả năng phát  hiện sự dò rỉ. 
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Hình 4.21: Đèn cực tím để kiểm tra sự dò rỉ két nước 

* Kiểm tra nồng độ chất chống đông. 

+ Tỷ trọng kế phao. 

 

 Hình 4.22: Kiểm tra nồng độ chất chống đông 

Ta đặt đầu ống cao su vào chất làm nguội trong bộ tản nhiệt hoặc bình giãn nở. 

Sau đó bóp mạnh và nhả bầu cao su, để rút chất làm nguội vào tỷ trọng kế. Nhiệt độ 

đông đặc càng thấp, phần trăm chất chống đông càng lớn và thân phao phía trên chất 

làm nguội càng cao. 

+ Tỷ trọng kế bi. 
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 Hình 4.23: Kiểm tra nồng độ chất chống đông 

Tỷ trọng kế bi này có bốn năm viên bi nhỏ trong ống chất dẻo trong suốt, chất 

làm nguội được hút vào bằng cách bóp và nhả bầu cao su. Phần trăm chất chống đông 

trong chất làm nguội càng lớn thì càng có nhiều viên bị nổi lên. 

c. Sửa chữa két nước 

- Cánh tản nhiệt bị xô dạt thì nắn lại bằng 

 lực chuyên dùng đẩy theo chiều ngang để cánh thẳng lại như ban đầu. 

- Bình chứa, bình ngưng ống dẫn thẳng thủng thì hàn thiếc lại.Trước khi hàn phải 

làm sạch mối hàn bằng hơi 

- Nếu ống thủng trên 10% thì đánh bẹp đường ống lại 

- Van một chiều hỏng, lò xo hỏng, đệm cao su ở miệng bị rách thì thay mới. 

Nếu két nước bị bẩn tắc thì tiến hành xúc rửa két nước   

 

 SỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG LÀM MÁT. 

Mục tiêu:  

- Phát hiện được các sự cố trong hệ thống làm mát 

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô 

 

Dấu hiệu Nguyên nhân có thể Tản pháp 

 

 

Toả nhiệt nhiều 

 

 

 

 

 

Hư dây cu roa V - Căng không đúng Chỉnh 

- Đứt dây Thay 

Hệ thống làm mát bị tắc Làm sạch 

Hư bộ điều hoà nhiệt Thay 

Hư máy 

bơm 

- Lỏng trục gắn vào đế viền  

Thay 

- Lỏng trục gắn vào cánh đẩy 

- Hư cánh đẩy 

- Khoảng cách giữa cánh đẩy 

và vỏ không đúng 
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Tấm dẹt bộ tản nhiệt tắc Làm sạch 

Hư khớp quạt 

tự làm mát 

- Hỏng lưỡng kim loại 

Thay - Hỏng khớp quạt tự làm 

mát 

- Lưỡng kim bị tắc Làm sạch 

Hư quạt làm mát Thay 

Mức chất làm mát thấp Làm đầy 

Nhiệt quá thấp Hư bộ điều nhiệt Thay 

Chất làm mát 

mất nhanh 

Hư ống bộ 

tản nhiệt 

- Lỏng chỗ nối ống Sửa 

- Ống bị nứt hay hư Thay 

Hư bộ tản 

nhiệt 

- Bộ tản nhiệt không chặt 
Thay 

- Nắp áp suất không chặt 

Hư máy 

bơm nước 

- Ống bít bị hư 

Thay 
- Phớt dầu bị hư 

- Bơm gắn không đúng (hư 

miếng đệm) 

Hư bình giảm nhiệt dầu Thay 

Bộ điều nhiệt gắn không đúng (hư miếng 

đệm) 
Thay 

Nắp bộ điều nhiệt gắn không đúng (hư 

miếng đệm) 

Hư ống dẫn nhiệt 
- Lỏng chỗ nối ống Sửa 

- Ống bị nứt hay hư Thay 

Hư miếng lót quy lát Thay 
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BÀI TẬP TỔNG HỢP 

 THÁO, LẮP, ĐO KIỂM ĐỘNG CƠ 1NZ - FE 

Thang điểm: 100 điểm 

 

 

a. Trục khuỷu 

 

Mô tả 

Thông số 

tiêu 

chuẩn 

 

Thực tế 

 

Có thể sử dụng 

 

Không dùng lại 

Đường kính cổ trục chính số….     

Đường kính cổ biên số….     

b. Piston số…….. 

Mô tả 
Thông số tiêu 

chuẩn 
Thực tế Có thể sử dụng Không dùng lại 

Đường kính Piston     

 

c. Xy lanh số ……… 

Mô tả 
Thông số tiêu 

chuẩn 
Thực tế Có thể sử dụng Không dùng lại 

Đường kính xy lanh 
 
 

 
 

. 

. 

 
 

 

d. Xéc măng (Chỉ 1 xéc măng của piston số .... ) 

Mô tả 
Thông số tiêu 

chuẩn 
Thực tế Có thể sử dụng Không dùng lại 

Khe hở cạnh 

(Xéc măng khí số .... ) 

    

Khe hở miệng 

(Xéc măng khí số ... ) 

    

BẢNG BÁO CÁO CƠ KHÍ ĐỘNG CƠ 
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1. 
Chuẩn bị, đảm bảo an toàn, sức 

khỏe và vệ sinh môi trường 

 

Có 

 

Khô

ng 

 

Thực tế 

 

Ghi 

chú 

1.

1 

Kiểm tra trước tất cả các thiết bị 1.0 0   

1.

2 

Kiểm tra trước các hướng dẫn 1.0 0   

1.

3 

Lựa chọn các dụng cụ phù hợp 1.0 0   

1.

4 

Sử dụng dụng cụ phù hợp 1.0 0   

1.

5 

Thực hiện qui trình làm việc hợp lý 1.0 0   

1.

6 

Chuẩn bị trước khu vực làm việc 2.0 0   

1.

7 

Chuẩn bị trước các dụng cụ và thiết 

bị 

2.0 0   

1.

8 

Vệ sinh các chi tiết và dụng cụ kiểm 

tra 

1.0 0   

Tổn

g 

10.0 0   

 

2. Tháo rời các bộ phận bên ngoài 

của động cơ và tháo rời xích cam 

Có Khô

ng 

Thực 

tế 
Ghi 

chú 

2.1 Sử dụng cẩm nang sửa chữa 1.0 0   

2.2 Tháo IC đánh lửa 1.0 0   

2.3 Tháo bu gi đánh lửa 1.0 0   

2.4 Tháo đường ống nạp động cơ 1.0 0   

2.5 Tháo đường ống xả động cơ 1.0 0   

2.6 Tháo nắp đậy su páp 1.0 0   

2.7 Tháo pu-ly đầu trục khuỷu 1.0 0   

2.8 Tháo bộ căng xích cam 1.0 0   

2.9 Tháo bộ giảm chấn và dẫn hướng 

xích cam 

1.0 0   

2.10 Tháo xích cam 1.0 0   

Tổn

g 

10.0 0   
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3. Tháo rời nắp máy Có Khôn

g 

Thực tế Ghi 

chú 

3.

1 

Sử dụng cẩm nang sửa chữa 1.0 0   

3.

2 

Nới đều các bu lông bắt trục cam 2.0 0   

3.

3 

Tháo các gối đỡ cam 1.0 0   

3.

4 

Tháo trục cam xả 0.5 0   

3.

5 

Tháo trục cam cùng bộ VVT-i 1.0 0   

3.

6 

Nới lỏng các bu lông nắp máy đúng 

trình tự 

2.0 0 
  

3.

7 
Tháo các bu lông nắp máy 0.5 0 

  

3.

8 

Tháo nắp máy 1.0 0   

3.

9 

Tháo 1 cặp su páp của một xy lanh 1.0 0    

Tổng 10.0 0 
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4. 

 

Tháo rời piston, thanh truyền 

 

Có 

 

Khô

ng 

 

Thực 

tế 

 

Ghi chú 

4.1 Sử dụng cẩm nang sửa chữa 1.0 0 
  

4.2 Tháo cácte dầu số 2 0.5 0 
  

4.3 Tháo lọc dầu 0.5 0 
  

4.5 Tháo lưới lọc dầu 0.5 0 
  

4.6 Tháo cácte dầu 0.5 0 
  

4.7 Nới lỏng các nắp đầu to thanh truyền 1.5 0 
  

4.8 Tháo các nắp đầu to thanh truyền 1.5 0 
  

4.9 Tháo các piston và thanh truyền 4.0 0 
 

 

Tổn

g 

10.0 0   

5. Đo piston và đường kính xy lanh Có Khô

ng 

Thực 

tế 

Ghi 

chú 

5.

1 

Sử dụng cẩm nang sửa chữa 1.0 0   

5.

2 

Hiệu chỉnh dụng cụ đo 2.0 0   

5.

3 

Đo đường kính piston số…… 2.0 0   

5.

4 

Đo đường kính xy lanh số…… 2.0 0   

5.

5 

Đo khe hở cạnh của xéc măng khí số 

..... 

của máy số…. 

1.5 0   

5.

6 

Đo khe hở miệng của xéc măng khí 

số..... 

của máy số…. 

1.5 0   

Tổn

g 

10.0 0   

6. Đo trục khuỷu và ổ đỡ trục khuỷu Có Khô

ng 

Thực 

tế 

Ghi 

chú 

6.

1 

Sử dụng đúng dụng cụ đo 1.0 0   

6.

2 

Đo đường kính cổ trục chính số..... 2.0 0     

6.

3 
Đo khe hở dầu cổ trục chính số...... 2.0 0   

6.

4 
Đo đường kính cổ biên số..... 2.0 0     
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6.

5 

Đo khe hở dầu cổ biên số...... 2.0 0     

Tổn

g 

10.0 0   
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7. Đo su páp và các bộ phận dẫn 

động su páp 

Có Khô

ng 

Thực 

tế 

Ghi 

chú 

7.

1 

Sử dụng đúng dụng cụ đo 1.0 0   

7.

2 

Đo chiều dài thân su páp hút số.... 1.0 0   

7.

3 

Đo chiều dài thân su páp xả số.... 1.0 0   

7.

4 
Đo chiều cao lò xo của su páp hút 

(xả) số.... 

1.0 0   

7.

5 

Đo chiều cao của vấu cam hút (xả) 

số..... 
1.0 0   

Tổn

g 

5.0 0   

 

8. Lắp lại piston, thanh truyền Có Khô

ng 

Thực 

tế 

Ghi 

chú 

8.1 Sử dụng cẩm nang sửa chữa 1.0 0   

8.2   Lắp trục khuỷu và các cổ trục 2.0 0    Sử dụng cần xiết lực 

8.3 Lắp piston và thanh truyền 

(chia miệng xec măng đúng 

kỹ thuật) 

 

4.0 
 

0 

  

Sử dụng cần xiết lực 

8.4 Lắp cácte dầu. Lắp lưới lọc dầu 1.0 0  Sử dụng cần xiết lực 

8.5 Lắp cácte dầu số 2. Lắp lọc nhớt 2.0 0  Sử dụng cần xiết lực 

                Tổng  10.0 0   

 

9. Lắp nắp máy Có Khô

ng 

Thực 

tế 

Ghi 

chú 

9.

1 

Sử dụng cẩm nang sửa chữa 1.0 0   

9.

2 

Lắp nắp náy 1.0 0   

9.

3 

Xiết các bu lông nắp máy đúng 

kỹ thuật 
3.0 0 

 
Sử dụng cần xiết lực 

9.

4 

Lắp đúng vị trí trục cam.  Lắp và 

xiết đúng lực các gối đỡ cam theo 

đúng trình tự 

4.0 0  Sử dụng cần xiết lực 

Tổn 10.0 0   
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g 

10. Lắp xích cam và lắp các bộ phận 

liên quan của động cơ 

C

ó 

Khô

ng 

Thực 

tế 

Ghi 

chú 

10.1 Sử dụng cẩm nang sửa chữa 1.

0 

0   

10.2 Lắp xích cam đúng dấu. Lắp bộ 

giảm chấn xích cam và dẫn hướng 

xích cam 

4.

0 

0   

10.3 Lắp nắp đậy xích cam phía trước và  

pu-ly đầu trục khuỷu 

2.0 0  Sử dụng cần xiết lực 

10.4 Lắp nắp đậy su páp Lắp máy phát, 

bơm nước 

4.0 0     

10.5 Lắp đường ống nạp và đường ống 

xả động cơ 
2.0 0   

10.6 Lắp  bu gi đánh lửa và  IC đánh lửa 1.

0 

0   

10.7 Quay động cơ 2 vòng  1.0 0   

Tổn

g 

15.0 0   
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