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 + Nắm tổng quan về hệ thống cung cấp nhiên liệu hệ thống phun dầu điện tử  

COMMONRAIL 

 - Kỹ năng: 

 + Thực hiện kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa kim phun Diesel. Hệ thống 

xông máy trên động cơ Diesel 

 + Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PF Diesel. 

 + Thực hiện cân bơm cao áp PF vào động cơ. 

 + Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PE Diesel. 

 + Thực hiện cân bơm cao áp PE vào động cơ. 

 + Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu bơm cao áp VE Diesel. 

 + Thực hiện cân bơm cao áp VE vào động cơ. 

 + Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu bơm cao áp VE - EDC 

Diesel. 

 + Thực hiện cân bơm cao áp VE - EDC vào động cơ. Kiểm tra được hệ thống 

điện điều khiển hệ thống phun dầu điện tử  VE – EDC  

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 + Đảm bảo an toàn về người và thiết bị. 

 + Khả năng tự học hỏi, tìm tòi, làm việc nhóm và yêu thích nghề nghiệp của 

bản thân
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BÀI 1. ĐỘNG CƠ DIESEL, HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU, CÁC HỆ 

THỐNG PHỤ 

Mục tiêu: 

 Về kiến thức: 

 Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ diesel 

 So sánh được động cơ diesel và động cơ xăng  

 Phân biệt được các hệ thống nhiên liệu động cơ diesel 

 Về kỹ năng: 

 Xác định được các chi tiết, hệ thống trong động cơ diesel. 

 Thực hiện được phương pháp xả gió hệ thống nhiên liệu. 

 Về thái độ: 

 Ham thích môn học. 

 Rèn luyện tính tỉ mỉ chính xác.  

 Chấp hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động trong ngành công 

nghệ ô tô. 

Giới thiệu: 

Ngày nay động cơ dầu (Diesel) đã trở thành nguồn động lực chính hết sức 

chủ yếu của thế giới trên hầu khắp mọi lĩnh vực: phát điện, các máy tĩnh tại, tàu 

thuỷ, xe ôtô vận tải… 

Rudolf Diesel người Đức sinh năm 1858 đã phát minh ra động cơ Diesel. 

Thời bấy giờ chỉ có hai hãng lớn của Đức là CơRơp và MAN nhận thực hiện đồ 

án của ông. Qua nhiều lần thí nghiệm thất bại, cuối cùng đến năm 1892 chiếc 

động cơ Diesel đầu tiên của thế giới đã ra đời. Từ đó giới kỹ nghệ khắp nơi chú ý 

đến kiểu động cơ này và tranh nhau hợp tác với ông 

Năm 1895 kiểu máy của ông đạt kết quả mỹ mãn, ông bán bản quyền sáng 

chế ở các nước Đức, Hungari, Thụy Sĩ và trở thành tỉ phú năm 1897 sau khi ký 

hợp đồng với Mỹ để khai thác động cơ này. 

Năm 1907: ra đời động cơ Diesel tàu thuỷ bốn thì. 

Năm 1911: ra đời động cơ Diesel hai thì và ông mất tích khi đang đi trên tàu 

đến Anh vào ngày 30/9/1913. 

Nhắc đến động cơ Diesel phải nhắc đến ông Robert Bosch (người Đức) đã 

phát minh ra bơm cao áp và kim phun nổi, tiếng cùng biết bao kỹ sư khác đã và 
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đang tiếp tục hoàn thiện loại động cơ này. 

Ngày nay động cơ Diesel được dùng phổ biến ở hầu hết mọi lĩnh vực, ngay 

cả ở xe du lịch vì nó tiết kiệm nhiên liệu, công suất lớn, ít hư hỏng và giảm ô 

nhiễm môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ diesel 

1.1.1. Cấu tạo 

Một động cơ Diesel bốn thì có cấu tạo cơ bản giống như động cơ xăng bốn thì, 

chỉ khác là ở động cơ Diesel không có hệ thống đánh lửa và bộ chế hòa khí mà hai 

hệ thống này được thay thế bằng bơm cao áp và kim phun gắn ở nắp máy thay bugi. 
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Hình 1.1: Cấu tạo của động cơ Diesel 

Ở động cơ Diesel còn có dạng buồng đốt đặc biệt được bố trí ở đỉnh piston 

hay nắp máy kết hợp với kim phun để tự đốt cháy nhiên liệu và tỉ số nén cao hơn 

động cơ xăng, thường khoảng từ 17/1- 24/1. 

 

Hình 1.2: Các dạng buồng đốt của động cơ Diesel 
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1.1.2. Nguyên lý làm việc 

Để hoàn thành một chu trình công tác động cơ Diesel bốn thì phải trải qua 

bốn giai đoạn. 

 

Hình 1.3: Nguyên lý làm việc động cơ Diesel 4 thì 

1 - Hút không khí 2 - Nén 3 - Giãn nở, sinh công 4 - Xả 

● Thì hút: piston đi từ ĐCT xuống ĐCD tạo ra một áp thấp, xúpáp hút mở, 

không khí lọc sạch được hút vào lòng xylanh. Khi piston xuống tới ĐCD xúpáp 

hút đóng lại. 

● Thì nén: piston đi từ ĐCD lên ĐCT, hai xúpáp đóng kín, thanh khí bị 

nén lại. Khi piston tới ĐCT thì áp suất trong xylanh lên tới 

25 - 35kg/cm2, t0 =500 - 6000C 

● Thì giãn nở, sinh công: khi piston tới ĐCT, nhiên liệu từ kim phun xịt dầu 

vào buồng đốt dưới dạng tơi sương, gặp phải môi trường, nhiệt độ cao nhiên liệu 

tự bốc cháy giãn nỡ và đẩy piston đi xuống làm quay trục khuỷu. 

● Thì xả: piston đi từ ĐCD lên ĐCT (nhờ lực quán tính của bánh đà) 

xúpáp mở ra, sản vật cháy bị đẩy ra ngoài, khi piston tới ĐCT xúpáp xả đóng 

lại, xúpáp hút mở ra bắt đầu một chu trình mới. 

1.2. So sánh động cơ diesel và động cơ xăng 

 Về cấu tạo: cơ bản giống nhau, chỉ khác là động cơ Diesel không có bugi, 

bộ chế hòa khí và được thay bằng bơm cao áp và kim phun. Tỉ số nén động 

cơ Diesel cao hơn động cơ xăng. 

 Về quá trình làm việc: 
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Thì Động cơ Diesel Động cơ xăng 

Hút Hút thanh khí vào xylanh. Hút hoà khí vào xylanh. 

 

Nén 

 

Nén thanh khí, cuối thì nén áp suất từ 

25-35kg/cm2 , t0 = 500 - 6000C 

Nén hoà khí, cuối thì nén 

áp suất từ 10-15kg/cm2, t0 

= 300 - 4000C. 

Giãn nở 

(sinhcông) 

Nhiên liệu phun vào lòng xylanh tự 

bốc cháy. 

Hoà khí bốc cháy nhờ tia 

lửa điện ở bugi. 

Xả Khí cháy thoát ra ngoài Khí cháy thoát ra ngoài 

Bảng 1.1: So sánh động cơ diesel và động cơ xăng 

1.3. Các sơ đồ hệ thống nhiên liệu động cơ diesel 

1.3.1. Hệ thống nhiên liệu bơm cá nhân PF 

 

Hình 1.4: Sơ đồ hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PF 

1. Bơm cao áp 2. Ốc xả gió 3. Ống dầu cao áp 4. Kim phun 5. Ống dầu hồi 6. Thùng 

chứa 7. Khóa dầu 8. Lọc tinh 9. Ống dầu thấp áp 10. Ốc xả cặn, nước 

1.3.2. Hệ thống nhiên liệu bơm thẳng hàng PE 
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Hình 1.5: Hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PE 

1. Thùng chứa 2. Lọc sơ cấp 3. Bơm tiếp vận 4. Lọc thứ cấp5. Bơm cao áp 6. Đường 

dầu cao áp 7. Kim phun 8. Đường dầu hồi 9,14. Ốc xả gió 10. Bơm tay 

 

1.3.3. Hệ thống nhiên liệu bơm phân phối VE 

 

 

Hình 1.6: Sơ đồ hệ thống cung cấp nhiên liệu bơm cao áp VE 

1. Thùng chứa 2. Đường dầu thấp áp 3. Lọc tinh 4. Bơm cao áp 5. Đường dầu cao áp 6. 

Kim phun 7. Đường dầu hồi 8. Bugi xông 

1.4. Hệ thống xông máy sử dụng trên động cơ diesel 

1.4.1. Hệ thống xông nóng buồng đốt 
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Hình 1.7: Bugi xông máy lắp ở buồng đốt ngăn cách 

1.Kim phun; 2. Bugi; 3. Buồng đốt ngăn cách 

Hệ thống này dùng điện trở đặt bên trong mỗi buồng đốt phụ ở động cơ có buồng 

đốt ngăn cách. Dùng nguồn điện 6 vôn hoặc 12 vôn của bình accu để nung nóng dây 

điện trở đến nhiệt độ 800 - 1000 0C đủ sức xông nóng buồng đốt. Điện trở được chế 

tạo từ hợp kim crôm-niken, đường kính dây từ 1.5 – 2 mm và được gọi là bugi xông 

máy. Bugi xông máy được lắp vào nắp máy bằng mối ghép ren, có cỡ ren thường là 

M14, M18, M22, M3/8 ( đối của Anh và Mỹ). 

 Trước khi khởi động, bật công tắc máy cho dòng điện từ accu chạy đến bugi 

xông máy trong thời gian từ 30 giây đến 1 phút. Sau khoảng thời gian trên, cho động 

cơ khởi động, nhiên liệu vào buồng đốt gặp không khí dã xông nóng sẽ bốc cháy ngay 

nên động cơ dễ nổ máy. Sau khi khởi động máy xong phải tắc ngay các bugi xông 

máy. Nếu để dòng điện chạy qua lâu sẽ đứt các dây điện trở bugi xông máy. Chú ý khi 

lắp các bugi xông máy vào buồng đốt, dây điện trở phải nằm cách chùm tia nhiên liệu, 

chùm tia nhiên liệu không được phun chạm vào dây điện trở. 

 Hệ thống xông máy này có 2 kiểu bugi: loại một điện cực, loại hai điện cực. 

 Bugi xông máy loại một điện cực: 

Giữa thân bugi có một điện cực trung tâm với điện trở, đầu kia của điện trở nối 

với thân bugi qua khâu hình nón và nối ra mass. Thân và điện cực trung tâm không 

chạm vào nhau qua 2 khâu cách điện đặt phía trên và dưới. Loại bugi này dùng nguồn 

điện 6 vôn hoặc 12 vôn được mắc song song. Nếu một bugi bị đứt thì các bugi khác 

vẫn hoạt động bình thường. 
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Hình 1.8: Bugi xông máy loại một điện cực (dùng trên xe Toyota)  

1. Tim; 2. Khâu; 3. Khâu cách điện; 4. Thân; 5. Khâu ren răng; 

6. Điện cực trung tâm; 7. Khâu cách điện; 8. Đai ốc 

DW 15L) 

Bugi xông máy loại hai điện cực: 

Loại này thông dụng hơn và được sử dụng trên hầu hết xe hiện nay. Bugi có 

một điện cực trung tâm nối với dây điện trở, đầu kia nối với thân trong bugi qua khâu 

hình nón. Cả điện cực trung tâm và bugi cách điện với nhau và cách điện với thân 

ngoài bugi. Thân ngoài bugi lắp ngoài bugi bằng mối ghép ren. Loại này dùng điện thế 

từ 1.4 – 1.7 vôn và được mắc nối tiếp trong mạch. 

 Trong mạch điện có từ 2 điện trở bồ sung và 1 điện trở kiểm soát (thường là 

đèn) và các bugi. 

 Điện trở kiểm soát thường được lắp ở vị trí trước mặt người lái xe để kiểm soát 

tình trạng hoạt động của các bugi xông máy. Điện hế của điện trở này thường là 1.5 – 

1.7 vôn hoặc 2 vôn. 

 Điện trở bổ sung dùng đề thay đổi điện trong mạch điện cho đúng điện thế của 

bình accu. 
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Hình 1.9: Bugi xông máy loại hai điện cực 

1. Tim; 2. Khâu; 3. Khâu cách điện; 4. Thân; 5. Khâu ren răng; 6. Điện cực trung tâm; 

7. Khâu cách điện; 8. Đai ốc; 9. Công tắc xông máy; 10. Điện trở kiểm soát; 11. Điện 

trở bổ sung 3.5 vôn 

 

Ví dụ: động cơ 4 xylanh dùng 4 bugi xông máy, điện thế mỗi bugi là 1.7 vôn. 

Vậy điện thế tổng của 4 bugi 1.7 x 4 = 6.8 vôn. Một điện trở kiểm soát 1.7 vôn, điện 

trở tổng cộng là 8.5 vôn. Do đó để có thể sử dụng bình 12 vôn thì phải mắc điện trở có 

điện thế là 12 – 8.5 = 3.5 vôn 

 Ở mạch điện này nếu một bugi xông máy bị đứt thì cả hệ thống không hoạt 

động. 

1.4.2. Hệ thống xông nóng khí hút 

Hệ thống xông nóng khí hút có 2 loại:  

- Dùng điện trở hình xoắn. 

- Loại đốt cháy nhiên liệu để xông nóng không khí. 

 Dùng điện trở hình xoắn. 

Thường đặt tại miệng ống hút gió phía sau bầu lọc gió, sử dụng điện áp accu 

nung nóng khí trước khi khởi động như loại bugi xông nóng khí nạp trong buồng đốt. 

Loại này ít thông dụng vì hao điện và gây sức cản trên ống góp hút. 
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Hình 1.10: Sơ đồ hệ thống xông máy dùng điện trở hình xoắn 

1. Dây cáp số 6; 2. Công tắc xông máy;  

3. Bộ xông nóng đơn hoặc kép; 4. Mạch âm đến đầu nối máy phát 

 

 Loại đốt cháy nhiên liệu để xông nóng không khí: 

 

Hình1.11:  Sơ đồ hệ thống xông máy bằng tia lửa dùng bơm tay 

1. Nhiên liệu từ thùng chứa đến; 2. Bơm tay; 3. Công tắc giảm áp; 

4. Điện accu đến; 5. Dây mass; 6. Bôbin ; 7. Dây cao áp; 

8. Ống góp hút; 9. Kim phun; 10. Cực mass; 11. Bugi 

Loại này phun nhiên liệu thành những hạt nhỏ vào ống (ống hút khí) và đốt 

cháy nhiên liệu bởi bugi đánh lửa. 
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Hệ thống này gồm 1 bơm nhiên liệu bằng điện hoặc bằng tay, lấy nhiên liệu từ 

bơm tiếp vận đưa đến hệ thống đặt trong ống góp hút. Một bugi đánh lửa đặt gần tia 

phun nhiên liệu và đánh lửa bằng dòng điện accu, dòng điện này đã được cho qua 

bôbin thành dòng điện cao áp. 

 

Hình1.12: Hệ thống xông máy bằng tia lửa 

1. Kim phun; 2. Điện trở của bugi; 3. Trục cam; 

4. Tia nhiên liệu; 5. Kim phun; 6, 7. Ống xả; 8. Bướm gió 

Khi khởi động, điều khiển công tắc điện bơm nhiên liệu để phun nhiên liệu vào 

đốt cháy ngay tại bướm gió sẽ có ngọn lửa, nung nóng dòng khí nạp. Khi động cơ đã 

nổ thì chúng ta tắt hệ thống này. 

Thường thì các hệ thống này có thông số kỹ thuật cao. Áp suất phun nhiên liệu 

khoảng 900PSI, bugi có khoảng hở  hai chấu 0.094’’ – 0.114’’ sử dụng nguồn điện 

accu từ 12 – 24 vôn 

Loại này sử dụng trên động cơ continental LD 465 và DS 465 (REO2 và 

REO3), CUMMINS, KAMAZ. 

Nếu trong trường hợp hệ thống này bị hư, ta có thể dùng các cách sau đây để 

khởi động động cơ một cách dễ dàng: 

- Đốt nóng ít dầu gasoil đổ vào nơi ống góp hút rồi cho động cơ khởi động. 

- Dùng bình ga nhỏ bơm tay thởi vào bầu lọc gió lúc khởi động. 
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Hình 1.13: Sơ đồ xông máy bằng mồi ga 

1. Mồi ga vào lọc gió khi khởi động; 2. Nút ấn; 3. Khí ga; 4. Bình chứa ga 

Không đổ xăng vào ống góp hút vì làm như vậy động cơ bị dọng và làm bể 

piston, gãy xecmăng. 

 

Hình 1.14: Hệ thống xông máy động cơ REO-LDS465-1 

1.5 Phương pháp xả gió hệ thống nhiên liệu. 

1.5.1. Xả khí giữa bình nhiên liệu và bơm nhiên liệu (phía áp suất thấp) 

 

Hình 1.15: Xả khí giữa bình nhiên liệu và bơm nhiên liệu 
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KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  13 

-  Ấn và thả tay bơm nhiều lần 

-  Lực cản tay bơm dần dần tăng cao hơn, bơm sẽ ngừng hoạt động. Khi đó 

không khí cùng với nhiên liệu chảy vào bình chứa nhiên liệu qua ống hồi. 

 - Việc xả khí được thực hiện hoàn thành khi bơm tay nặng (khó bơm). 

 Gợi ý khi sửa chữa: 

 Trong các trường hợp sau, xả không khí giữa bơm nhiên liệu và kim phun (phía 

cao áp) 

 Khi động cơ không hoạt động chính xác sau khi động được làm nóng 

 Khi một bộ phận của phía cao áp của hệ thống nhiên liệu được thay thế 

1.5.2. Xả không khí giữa bơm nhiên liệu và kim phun (phía cao áp) 

 

Hình 1.16: Xả không khí giữa bơm nhiên liệu và kim phun 

- Nới lỏng tất cả các đai ốc nối ống cao áp (ống phun nhiên liệu) ở phía kim phun. 

- Quay động cơ để đẩy nhiên liệu ra ngoài ống cao áp và xả không khí. 

- Xiết chặt các đai ốc nối ống cao áp 

Chú ý: 

- Đối với loại có đường ống phân phối” common-rail type”, thì sử dụng máy 

chẩn đoán và vận hành kim phun để xả khí ra. Không được xả khí bằng cách nới lỏng 

các đai ốc nối ống cao áp.  
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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 và dầu diesel vệ sinh bên ngoài chi tiết 

- Quan sát bên ngoài động cơ, tìm hiểu hệ thống nhiên liệu 

2. Ghi nhận đặc điểm và tình trạng bên ngoài 

2.1. Đặc điểm động cơ 

-  Hiệu động cơ:............................................................................................... 

-  Nước sản xuất: ............................................................................................. 

-  Số xy-lanh: .................................................................................................. 

-  Bơm cao áp:  - Hiệu ..................................................................................... 

- Nước sản xuất...................................................................... 

2.2. Tình trạng 

-  Thùng chứa (có, không, vị trí) ..................................................................... 

-  Van khoá nhiên liệu (có, không, chiều đóng mở)........................................ 

-  Lọc (số lượng, vị trí) .................................................................................... 

-  Bơm tiếp vận ................................................................................................ 

-  Hệ thống xông máy (có, không) .................................................................. 

3. Nhận định - kiểm tra - ghi nhận tình trạng bên trong 

3.1. Vẽ sơ đồ hệ thống nhiên liệu trên thực tế và so sánh hệ thống nhiên liệu lý 

trên lý thuyết: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

3.2. Kiểm tra đường nhiên liệu, lọc nhiên liệu, bơm tiếp vận (ghi nhận tình trạng) 

-  Đường nhiên liệu (có bị rò rỉ, tắt hay không) .............................................. 

-   Lọc nhiên liệu (có bị rò rỉ, tắt hay không) ................................................. 

- Bơm tiếp vận (có bơm hay không, các chi tiết bên trong còn đủ hay không) 

.......................................................................................................... 

3.3. Phương pháp xả gió:  

- Trên đường áp thấp: 

- Trên đường áp ca
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BÀI 2: MẠCH XÔNG ĐỘNG CƠ DIESEL 

 

o MỤC TIÊU: 
 

Sau khi học xong bài thực tập này Sinh viên: 

- Kiểm tra được, sử chữa được mạch xông nóng động cơ dầu; 

- An toàn lao động trong xưởng sửa chữa ô tô. 
 

o PHƯƠNG TIỆN - DỤNG CỤ - THIẾT BỊ 
 

- Sa bàn mạch xông nóng động cơ dầu, các động cơ sống; 

- Rờ-le xông 4 chân, bộ định thời gian xông; 

- Dây điện ô tô, băng keo cách điện, kìm tuốt dây điện, kẹp đấu nối (kẹp cá sấu); 

- Đồng hồ VOM; 

-  Giẻ lau, mâm đựng các chi tiết; 

-  Dụng cụ sửa chữa ô tô thích hợp; 
 
2.1   NỘI DUNG THỰC HIỆN 
 

2.1.1 Nhận định các chi tiết trong hệ thống xông nóng động cơ dầu 
 

2.1.1.1 Loại xông trên đường ống nạp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1 Các chi tiết trên hệ thống xông trên đường ống nạp 

 
  



BÀI 2: MẠCH XÔNG ĐỘNG CƠ DIESEL 
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Hình 2.2 Sơ đồ hệ thống xông nóng trên đường ống nạp 
 

2.1.1.2 Loại xông trong buồng cháy 
 

Mạch điện xông nóng máy với đầy đủ các chi tiết: công tắc máy, rờ le xông 

nóng máy, bu-gi xông, bộ định thời, đèn báo xông. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 2.3 Bu-gi xông, Công tắc máy, đèn báo xông 

Van kim có dạng hình trụ, một đầu tựa vào cây đẩy nơi thân kim, đầu còn 

lại có 2 mặt côn: mặt côn lớn, là nơi mà dầu cao áp sẽ tác dụng để nâng kim lên, 

mặt côn nhỏ dưới cùng dùng để đóng kín lỗ tia. 
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Hình 2.4 Sơ đồ mạch xông rờ le 4 chân  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 2.5 Sơ đồ mạch xông loại định thời gian loại 5 dây  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.6 Sơ đồ mạch xông loại định thời gian loại 5 dây 

  

 

2.1.2 Kiểm tra các chi tiết trong hệ thống xông nóng động cơ dầu 
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  Công tắc máy: 

Dùng đồng hồ VOM để thang đo ×10 Ohm, xác định các chân của công tắc 

máy ở từng nấc. 

 Rờ le xông 4 chân 

 

 

 

 

Hình 2.7 Rờ le xông 4 chân 

Để thang đo đồng hồ VOM ở ×10 Ohm, dí 2 que đo vào 2 đầu dây bất kỳ, nếu 

kim đồng hồ lên thì 2 đầu dây đó chính là 2 đầu của cuộn từ hoá, kiểm tra 2 đầu dây 

còn lại đồng hồ không lên, thì chính xác đó là 2 đầu dây của cặp tiếp điểm. 

 Bộ định thời: 

 

 

 

 

 

Hình 2.8 Rờ le xông 

Bước 1: Cấp ắc-quy như hình vẽ 

Bước 2: Dùng đồng hồ VOM dí que đỏ và que đen như hình, đo điện áp ra 

nếu khoảng 12 V thì rờ le còn tốt. Nếu ra 0V thì thay mới 

 Bu-gi xông: 

Dùng đồng hồ VOM để thang đo ×1 Ohm, xác định tình trạng bu-gi xông. Điện 

trở bu-gi xông 1-2 Ohm. 

Lưu ý: Phải tháo dây điện nối giữa các bu-gi xông. 

 

 

 

 

 

Hình 2.9 kiểm tra bu-gi xông 
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BÀI THỰC HÀNH  SỐ  

KIỂM TRA – ĐẤU MẠCH XÔNG ĐỘNG CƠ DIESEL 

o MỤC TIÊU: 

Sau khi học xong bài thực tập này Sinh viên: 

- Kiểm tra được, sử chữa được mạch xông nóng động cơ dầu; 

- An toàn lao động trong xưởng sửa chữa ô tô. 

o CÁC TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VÀ VẬT TƯ HỖ TRỢ CHO BÀI 

THỰC HÀNH 

- Sa bàn mạch xông nóng động cơ dầu, mô hình động cơ diesel Magnum, Nissan 

SD22, Kia, Komasu, Fiat. 

- Rờ-le xông 4 chân, bộ định thời gian xông; 

- Dây điện ô tô, băng keo cách điện, kìm tuốt dây điện, kẹp đấu nối (kẹp cá sấu); 

- Đồng hồ VOM. 

-  Giẻ lau, mâm đựng các chi tiết. 

-  Dụng cụ sửa chữa ô tô thích hợp. 

o YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

 -  Thao tác thành thạo, đúng quy trình và đúng yêu cầu kỹ thuật. 

 -  Vẽ được sơ đồ mạch, hiểu được nguyên lý hoạt động. 

 -  Sử dụng dụng cụ hợp lý, chính xác. 

-  Tổ chức nơi làm việc khoa học, ngăn nắp, gọn gàng. 

o HOÀN THÀNH CÁC CÂU HỎI DẪN DẮT 
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Thực hiện đấu dây hệ thống xông nóng máy động cơ dầu. 

Sau khi kiểm tra các chi tiết, còn hoạt động tốt thì tiến hành đấu mạch xông 

Bước 1: Đấu mạch điện theo sơ đồ trên hình 2.5 và hình 2.6 

Bước 2: Kiểm tra lần cuối: 

Bật công tắc sang vị trí xông, dùng VOM đo điện áp ngay đầu bu-gi có 12V 

không? Nếu bằng 0V thì chưa có điện áp cấp tới cho bu-gi xông 

Phải kiểm tra lại các điểm đấu nối 

An toàn lao động: Kiểm tra lại trên động cơ có còn sót dụng cụ đồ nghề, dây 

điện có vướng không. 

Bước 2: khởi động động cơ 

Chú ý chỉ xông trong khoảng thời gian nhỏ hơn 20 giây. 

Đối với loại xông có bộ định thời thì khi bật công tắc sang ON, thấy đèn báo 

xông sáng lên, tới khi nào đèn báo xông tự tắt (đèn sáng khoảng 0 đến 20 giây tuỳ 

loại) thì mới khởi động động cơ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 2.10 khởi động động cơ khi đèn báo xông tắt 
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BÀI 3. BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA KIM PHUN 

Mục tiêu: 

 Về kiến thức: 

 Trình bày được công dụng và phân loại vòi phun 

 Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại vòi phun dầu 

 Về kỹ năng: 

 Nhận dạng được các chi tiết của vòi phun 

 Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa vòi phun đúng quy trình, đúng yêu cầu kỹ 

thuật.   

 Về thái độ: 

 Ham thích môn học. 

 Rèn luyện tính tỉ mỉ chính xác.  

 Chấp hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động trong ngành công 

nghệ ô tô. 
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 Giới thiệu 

Kim phun cao áp thường được lắp trên nắp máy. Mỗi xy lanh sử dụng một kim 

phun. Kim phun cao áp động cơ diesel được chia thành hai loại kim phun hở và kim 

phun kín. Hiện nay kim phun kín có kim phun đóng kín lỗ phun được sử dụng rộng rãi 

trên động cơ diesel. 

3.1      Công dụng 

Phun nhiên liệu vào buồng đốt của động cơ dưới dạng tơi sương, phân bố 

đều nhiên liệu trong buồng đốt. 

3.2      Phân loại 

Dựa vào sự khác nhau của đót kim và lỗ tia, người ta chia kim phun ra làm 2 

loại: 

 Loại kín 

 Và loại hở 

Hiện nay trên động cơ Diesel chủ yếu sử dụng kim phun loại kín. Kim phun 

loại kín chia làm 2 loại: 

- Kim phun không có chốt đóng kín lỗ( hình a) 

- Kim phun có chốt ( hình b và c) 

 

a- không có chốt  b- chốt dài  c- chốt hình côn 

Hình 3..1: Các loại đót kim 
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3.2.3      Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại kim phun dầu 

3.3.1.  Cấu tạo 

1. Thân kim 

2. Khâu nối với ống dầu cao áp 

3. Đệm kín 

4. Lỗ dầu đến 

5. Khâu nối đường dầu hồi 

6. Cây đẩy 

7. Lò xo cao áp 

8. Đai ốc chỉnh lo xo 

9. Chụp 

10. Đót kim 

11. Khâu nối 

12. Van kim 

13. Mặt côn nhỏ của van kim 

14. Lỗ tia 

                                                           

Hình 3..2: Cấu tạo kim phun 

  Một thân kim trên đó có lỗ bắt đường dầu tới, đường dầu hồi, đường dẫn dầu 

đến đầu kim. Trong thân kim có chứa cây đẩy, lò xo, phía trên lò xo có đai ốc chận để 

điều chỉnh sức căng của lò xo, trên cùng là chụp đậy đai ốc điều chỉnh (tùy loại kim 

phun mà đường dầu hồi có thể bố trí ở thân kim hay trên đầu chụp đậy). 

Một đầu kim được nối liền với thân kim nhờ một khâu nối, trong đót kim có 

đường dầu cao áp đến, bọng chứa dầu cao áp, van kim, và dưới cùng là lỗ phun nhiên 

liệu (lỗ tia) luôn luôn đóng lại nhờ van kim. 

Van kim có dạng hình trụ, một đầu tựa vào cây đẩy nơi thân kim, đầu còn lại có 

2 mặt côn: mặt côn lớn, là nơi mà dầu cao áp sẽ tác dụng để nâng kim lên, mặt côn nhỏ 

dưới cùng dùng để đóng kín lỗ tia. 

 

 

3.3.2.  Nguyên lý hoạt động 
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A - Lúc đóng hoàn toàn  B - Lúc mở hoàn toàn 

Hình 3..3: Đót kim loại chuôi ngắn 

Hình 3..4: Đót kim loại chuôi dài 

Khi động cơ làm việc, nhiên liệu từ bơm cao áp theo đường ống cao áp và 

kim phun xuống phía đót kim, nằm tại bọng chứa dầu cao áp. Bình thường lò xo 

luôn nén van kim đóng kín các lỗ tia, đến thì cung cấp nhiên liệu, nhờ bơm cao áp, 

áp suất nhiên liệu tăng tác dụng vào mặt côn lớn của van kim, áp suất này tăng dần 

đến khi lớn hơn sức căng lò xo, van kim được nhấc lên. 

Do hình dạng đặc biệt của đót kim và lỗ tia nên chỉ một lượng nhỏ nhiên liệu 

được phun vào buồng đốt phụ ở thời điểm ban đầu của quá trình phun, nhưng nhiên 

liệu tăng dần ở gần cuối quá trình phun. Lúc này, phần lớn nhiên liệu được phun ra. 

Đến khi dứt phun, áp suất nhiên liệu giảm nhỏ hơn sức căng lò xo, van kim đi 

xuống đóng các lỗ tia lại, ngăn không cho nhiên liệu phun ra. Độ nâng của van kim 

thường từ 0,3 - 1,1mm. 

Một phần nhỏ nhiên liệu sẽ rò rỉ qua khe hở giữa van kim và đót kim lên trên 

theo đường ống dầu hồi trở về thùng chứa, lượng dầu này rất cần thiết để làm trơn 

và làm mát kim khi di chuyển trong đót 

 

3.4  Phương pháp tháo lắp kim phun 
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3.4.1 Phương pháp tháo 

Bước 1: Tháo kim phun ra khỏi động cơ 

- Trước khi tháo kim phun, nhỏ vài giọt dầu vào các đầu nối bắt ống dầu, để 

tháo dễ dàng. 

- Tháo kim phun ra khỏi động cơ và xếp theo đúng thứ tự. 

Hình 3..5: Sắp xếp kim phun 

- Dùng vải sạch bịt các đầu ống và lỗ lắp kim phun ở nắp máy. 

- Nếu kim phun bị dính cứng vì muội than dùng tô-vít xeo nhẹ, để lấy ra. 

Bước 2: Tháo rời kim phun 

 

Hình 3..6: Làm sạch kim phun 

- Rửa sạch bên ngoài kim phun. Dùng bàn chải cước tẩy sạch muội than. Chú 

ý tránh va chạm với đót kim. 

- Kẹp thân kim phun lên kẹp ê-tô có ngàm kẹp phụ mềm, đót kim phun quay 

lên trên. 
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Hình 3..7: Tháo kim phun 

- Dùng dụng cụ thích hợp tháo đai ốc nắp kim phun. 

- Tháo các chi tiết bên trong. 

Hình 3..8: Các chi tiết tháo rời của kim phun 

Lưu ý: 

- Không đánh rơi các chi tiết bên trong kim phun. 

- Trở ngược đầu kim phun, tháo chụp đậy lò xo phía trên, vít điều chỉnh, lò xo cao 

áp. 

3.4.2 Phương pháp lắp 

- Lắp ngược lại với quy trình tháo. 

- Nổ máy và kiểm tra sự rò rỉ nhiên liệu. 
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Hình 3..9: Lắp kim phun 

Chú ý: 

 Đệm bị vênh không dùng lại. 

 Siết kim phun đúng lực siết quy định. 

 Quay mặt có sơn đỏ của đệm vênh về phía kim phun khi lắp. 

3.5 Phương pháp kiểm tra kim phun trên bàn thử 

Bước 1: Lắp kim phun lên bàn thử và xả gió 

- Khoá van dầu lên đồng hồ áp lực 

- Nới rắc-co ống dầu cao áp. 

- Ấn mạnh cần bơm tay vài lần để xả gió, đến khi nào thấy nhiên liệu phun ra 

ở rắc-co 

Bước 2: Kiểm tra áp suất phun 

 

Hình 3..10: Kiểm tra kim phun 
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- Mở van cho dầu lên đồng hồ áp lực khoảng 1/2 vòng. 

- Ấn cần bơm tay cho đồng hồ áp lực tăng lên đến khi nào dầu phun ra ở kim 

phun. Ghi áp lực phun nơi đồng hồ. 

- So sánh áp suất phun với giá trị của nhà chế tạo. Kim phun đót kín lỗ tia kín: 

120 – 150 Kg/cm2 , kim phun đót kín lỗ tia hở: 180 – 240 Kg/cm2. 

- Nếu áp suất phun không đúng ta phải điều chỉnh lại. Điều chỉnh áp suất phun 

bằng 2 cách (tuỳ loại): 

+ Điều chỉnh bằng vít: siết đai ốc vào là tăng áp suất phun và ngược lại. 

 

Hình 3..11: Điều chỉnh kim phun 

+ Điều chỉnh áp suất phun bằng cách thay đổi các đệm điều chỉnh. Có 42 đệm 

có chiều dày khác nhau, cách nhau 0,025mm trong dải từ 0,9 – 1,950 mm. 

Lưu ý: 

- Khi tăng chiều dày thêm 0,025mm thì áp suất kim phun tăng khoảng 3,5 

Kg/cm2. 

- Chỉ dùng một đệm điều chỉnh. 

Bước 3: Kiểm tra nhiễu trước khi phun 

 

Hình 3..12: Kiểm tra nhiễu trước khi phun 
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- Ấn cần bơm tay cho áp lực lên khoảng 10 -20 Kg/cm2 dưới áp suất phun. Ví 

dụ 115kg/cm2 cho áp suất phun là 125 kg/cm2. 

Kiểm tra rằng sau 10 giây với áp suất này dầu không rò rỉ ra ở đót kim hay 

xung quanh đai ốc lắp kim phun. Nếu có dầu rò rỉ ra trong khoảng 10 giây là do phần 

côn nhỏ ở van kim và đế van ở đót kim không kín. Ta phải tháo kim ra xoáy lại bằng 

cát xoáy và nhớt. 

Bước 4: Kiểm tra độ kín của van kim và đót kim 

- Mở van đồng hồ áp suất 

- Bơm tay để cho áp suất đạt đến trị số thấp thua áp suất phun khoảng 7 kg/cm2. 

Giữ yên cần bơm tay.  

- Quan sát kim đồng hồ áp suất kim không được giảm quá 14 kg/cm2 trong thời 

gian 35 giây. Nếu giảm nhanh hơn là do van kim mòn hay lắp đế kim không đạt yêu 

cầu. 

Bước 5: Kiểm tra nhiễu sau khi phun 

- Khoá van dầu lên đồng hồ. 

- Dùng giấy mềm lau sạch đầu đót kim, ấn mạnh cần bơm tay để dầu phun ra. 

Nếu thấy khô ở đót kim là tốt, nếu ướt là kim bị nhiễu sau khi phun. Có thể là do bệ 

(đế) và van tiếp xúc không tốt hoặc kim bị kẹt do dơ hay bị trầy xước, ta có thể 

xoáy lại hoặc thay mới kim phun. 

Bước 6: Kiểm tra tình trạng phun 

 

Hình 3..13: Kiểm tra tia phun 

- Khoá van dầu lên đồng hồ. 

- Ấn mạnh cần bơm tay 15 - 60 lần/phút (kim phun cũ) hay 30 - 60 lần/phút (kim 

phun mới), càng nhanh càng tốt sao cho có thể nghe được âm thanh phát ra và xem 

tình trạng (hình dạng) phun dầu. 
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- Kiểm tra xem nhiên liệu có được xé nhỏ tơi sương hay không. 

- Kiểm tra góc phun và hướng phun xem đã đạt yêu cầu chưa. Nếu tia phun 

không đúng thì cần tháo kim phun ra thông lại lỗ tia hay thay mới. 

Một số chú ý khi thử kim phun 

- Không để tay dưới kim phun trong khi thử. 

- Bảo dưỡng tốt mũi kim và các bề mặt tiếp xúc khác. 

- Không dùng vải lau mà phải dùng dầu Diesel để tẩy rửa, làm sạch các chi tiết. 

- Dụng cụ, tay người phải thật sạch. 

3.6 Phương pháp sửa chữa và phục hồi kim phun 

3.6.1. Sửa chữa thân, nắp vòi phun  

a) Hư hỏng và kiểm tra 

- Hư hỏng thân, nắp bị nứt, chờn hỏng lỗ ren lắp đầu nối ống ống dẫn 

- Kiểm tra quan sát bằng mắt hoặc dùng kính lúp quan sát vết nứt, chờn hỏng 

ren. 

b) Sửa chữa 

- Thân và nắp nứt, vỡ hàn đắp, sửa nguội phẳng, các lỗ ren bắt ống dẫn chờn, 

hỏng ren hàn đắp ta rô lại ren. 

3.6.2. Sửa chữa vít điều chỉnh, lò xo và ty đẩy 

  a) Hư hỏng và kiểm tra  

  - Hư hỏng vít điều chỉnh chờn hỏng ren. 

  - Lò xo yếu, giảm tính đàn hồi 

  - Ty đẩy sứt, vỡ đầu tiếp xúc với kim phun và bị gãy 

  - Kiểm tra quan sát bằng mắt phát hiện chờn hỏng ren vít điều chỉnh, nứt, gãy ty 

đẩy. 

  - Kiểm tra lò xo bị giảm tính đàn hồi dùng thiết bị chuyên dùng kiểm tra áp suất 

vòi phun để xác định lò xo bị giảm tính đàn hồi hoặc đo chiều dài lò xo rồi so sánh với 

chiều dài tiêu chuẩn  

b) Sửa chữa 

- Vít điều chỉnh chờn hỏng ren thay mới đúng loại. 

- Lò xo giảm tính đàn hồi thêm đệm hoặc thay lò xo mới đúng loại. 

  - Ty đấy sứt, gãy thay mới   
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3.6.3. Sửa chữa kim phun và đế kim phun 

a) Hư hỏng và kiểm tra 

  - Hư hỏng kim phun và đế kim phun bị mòn. Kim phun bị gãy 

  - Kiểm tra trên thiết bị chuyên dùng để xác định hư hỏng của kim phun và đế 

kim phun 

b) Sửa chữa  

- Kim phun và đế kim phun bị mòn > 0,002 mm , kim phun bị gãy thay cả bộ. 

Sau khi sửa chữa và thay thế các chi tiết của vòi phun cần kiểm tra điều chỉnh 

áp suất phun đúng tiêu chuẩn của nhà chế tạo quy định. 

3.7  Phương pháp kiểm tra kim phun trên động cơ 

Xác định kim phun hư trên động cơ 

Một động cơ có nhiều kim phun đang hoạt động, nếu muốn xác định chính xác 

kim phun nào hư ta thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Cho động cơ làm việc ở tốc độ cầm chừng. 

Bước 2: Dùng một chìa khoá miệng thích hợp nới rắc-co nối ống dầu cao áp 

với kim phun ra, đến khi thấy dầu xì ra thì dừng lại. 

Hình 3..14: Nới đai ốc nối rắc-co 

Bước 3: Lắng nghe tiếng nổ của động cơ, nếu tiếng máy thay đổi (khựng) 

chứng tỏ kim phun đó còn tốt, ngược lại tiếng máy không thay đổi chứng tỏ kim 

phun đó bị hư. 

Bước 4: Khoá rắc-co lại. 

Bước 5: Lần lượt nới tất cả rắc-co nối ống dầu cao áp với kim phun của tất 

cả các máy còn lại để xác định kim phun của máy nào bị hư. 

Bước 6: Khi xác định được kim phun hư ta tháo kim phun ra khỏi động cơ 
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và tiến hành kiểm tra trên bàn thử để xác định hư hỏng cụ thể. 

Đối với động cơ có nhiều máy (xy-lanh), máy nổ êm khó phát hiện ta giết 

hẳn một lúc nhiều kim phun. Ví dụ động cơ 8 xy-lanh có TTTN 15486372 ta giết 

các kim 1467, rồi cho động cơ làm việc ở tốc độ cầm chừng, lần lượt giết từng kim 

còn lại 5, 8, 3, 2.  Sau đó thực hiện một lần nữa cho các kim phun 1, 4, 6, 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

Ngày: Lớp: Nhóm: 

Tổ: Tên thành viên: 

Tên 
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bài: 

Tên chi tiết: 

Ký hiệu: 

1. Vệ sinh – Quan sát 

- Dùng giẻ và dầu diesel vệ sinh bên ngoài chi tiết 

- Quan sát bên ngoài động cơ, tìm hiểu kim phun 

2. Ghi nhận đặc điểm và tình trạng bên ngoài 

2.1. Ghi nhận tình trạng bên ngoài động cơ 

-  Nước ........................................................................................................... 

-  Nhớt............................................................................................................ 

-  Dây điện ..................................................................................................... 

-  Nhiên liệu ................................................................................................... 

-  Đường ống nhiên liệu (có bị rò rỉ hay không) ........................................... 

-  Có đảm bảo an toàn để nổ máy hay không ................................................ 

2.2. Ghi nhận đặc điểm và tình trạng bên ngoài kim phun 

-  Loại kim phun: Đót gì? lổ tia gì? ............................................................... 

-  Đường ống dẫn dầu tới và về ..................................................................... 

-  Đọc ký hiệu kim phun ................................................................................ 

3. Nhận định - kiểm tra - ghi nhận tình trạng bên trong 

3.1 Xác định kim phun hư trên động cơ 

 

 

Xy-lanh 1 Xy-lanh 2 Xy-lanh 3 Xy-lanh 4 

Tốt / không tốt     
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3.2 Kiểm tra kim phun trên bàn thử 

TT 
Áp suất 

phun 

Nhiễu trước 

khi phun 

Nhiễu sau 

khi phun 

Tình trạng 

phun 

Ký hiệu 

kim phun 
Ghi chú 

1 

2 

3 

4 

      

 

3.3 Tháo ráp kiểm tra kim phun 

- Nhận định các chi tiết 

- Kiểm tra tình trạng các chi tiết: Ghi nhận tình trạng các chi tiết (tốt, không tốt). 

- Đưa ra đề xuất 

 Van kim 

Đót kim 

Lò xo Đũa đẩy 

(Chốt ép) 

Thân kim Đai ốc hãm 

(Ống chụp) 

Đệm điêu chỉnh 

hoặc Vít chỉnh 

Tình 

trạng 

      

 

- Tiến hành sừa chữa, hiệu chỉnh (nếu có thể) 
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BÀI 4. BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA BƠM CAO ÁP PF 

Mục tiêu: 

 Về kiến thức: 

 Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm cao áp PF 

 Phát biểu được quy trình và yêu cầu kỹ thuật tháo lắp bơm cao áp PF  

 Trình bày được phương pháp cân bơm cao áp PF vào động cơ  

 Về kỹ năng: 

 Nhận dạng được các chi tiết của bơm cao áp PF 

 Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, cân bơm cao áp PF vào động cơ đúng quy 

trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.   

 Về thái độ: 

 Ham thích môn học. 

 Rèn luyện tính tỉ mỉ chính xác.  

 Chấp hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động trong ngành công 

nghệ ô tô. 
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Giới thiệu 

Bơm cao áp dùng trên động cơ Diesel có nhiều loại hình dạng, nguyên tắc làm việc 

khác nhau tùy theo hệ thống nhiên liệu nhưng chúng đều có chung các công dụng sau: 

o Tiếp nhận nhiên liệu đã lọc sạch từ thùng chứa đưa đến. 

o An định lượng nhiên liệu đưa đến kim phun và phun vào động cơ. 

o Nén nhiên liệu tạo áp lực cao trước khi đưa đến kim phun. 

o Đưa nhiên liệu đến kim phun đúng thời điểm để phun vào buồng đốt. 

Căn cứ vào hệ thống nhiên liệu và cấu tạo, người ta phân bơm cao áp ra các loại 

như sau: 

o Bơm cao áp trong hệ thống nhiên liệu cá nhân 

- Loại bơm PF: chỉ gồm một tổ bơm. 

- Loại bơm PE: gồm nhiều tổ bơm ghép chung lại. 

o Bơm cao áp trong hệ thống phân phối áp lực cao 

- Bơm cao áp PSB. 

- Bơm cao áp Roosa master. 

- Bơm cao áp VE. 

o Bơm kim liên hợp GM: trong hệ thống này kim phun và bơm cao áp ghép 

chung lại với nhau. 

o Bơm cao áp phân phối trung bình Cummins PT: loại bơm này định lượng 

nhiên liệu bằng áp suất và thời gian. 

Bơm cao áp PF được sử dụng nhiều trên động cơ diesel 1 xylanh. Để tiến hành 

bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của bơm cao áp PF đúng yêu 

cầu kỹ thuật đòi hỏi chúng ta phải hiểu được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của bơm 

cao áp PF. 

4.1 Sơ đồ hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PF 

Hệ thống nhiên liệu PF sử dụng trên các loại động cơ Diesel cỡ nhỏ 1 hoặc 2 

xylanh như YANMAR, KUBOTA…,loại này thùng chứa thường nằm cao hơn bơm 

cao áp nên không có bơm tiếp vận mà chỉ có khoá dầu. 
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Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PF 

1. Bơm cao áp 2. Ốc xả gió 3. Ống dầu cao áp 4. Kim phun 5. Ống dầu hồi 6. Thùng 

chứa 7. Khóa dầu 8. Lọc tinh 9. Ống dầu thấp áp 10. Ốc xả cặn, nước 

4.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động bơm cao áp PF 

4.2.1 Cấu tạo 

Bơm cao áp là bộ phận chính của hệ thống nhiên liệu trên động cơ Diesel. Nó 

cần sự chính xác và độ bền cao để có tuổi thọ cao mà không có hư hỏng trong quá 

trình sử dụng. Vì thế, bơm cao áp phải rất tốt, ít hư hỏng. 

Một bơm cao áp PF gồm các bộ phận sau: 

 Vỏ bơm được đúc bằng thép hay hợp kim nhôm, trên đó có dự trù bệ bắt bơm 

(loại bơm ráp đứng hay ráp bên hông), phía ngoài có các lỗ bắt ống dầu vào, vít xả 

gió, vít chận xylanh bơm, lỗ để xỏ thanh răng… 
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1. Thân bơm 

2. Ống dầu đến 

3. Vít xả gió 

4. Vít chận xylanh 

5. Piston bơm 

6. Xylanh bơm 

7. Vòng răng 

8. Thanh răng 

9. Lò xo hồi vị piston 

10.  Chụp đệm đẩy 

11.  Lỗ xem dầu cân bơm  

12.  Van thoát cao áp 

13. Lò xo cao áp 

14. Ốc lục giác 

15. Ống cao áp 

16. Phe gài 

Hình 4.2: Cấu tạo bơm cao áp PF 

  Bên trong vỏ bơm có chứa bộ xylanh và piston bơm là bộ phận chính để tạo 

nhiên liệu có áp lực cao và định lượng nhiên liệu. Bên ngoài piston bơm là một vòng 

răng để điều khiển piston (xoay tròn piston) nhờ một thanh răng. Piston bơm luôn 

được đẩy xuống phía dưới nhờ một lò xo, 2 đầu lò xo có chén chận, tất cả được đậy 

lại bởi một đệm đẩy và được giữ lại bên trong nhờ một khoen chận. 

  Phía trên xylanh bơm là bệ và van thoát cao áp, phía trên van thoát cao áp là 

lò xo cao áp, tất cả được siết giữ trong vỏ bơm bằng một ốc lục giác, ốc lục giác là 

nơi sẽ lắp ống dầu lên kim phun. 

+ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO 

 Van cao áp: khi áp lực dầu cao hơn áp lực đè lò xo cao áp, van cao áp mở ra để 

nhiên liệu đến kim phun. Khi thời gian phun chấm dứt, áp lực dầu giảm, lò xo đẩy 

van đóng lại, trong khi đóng phần hình trụ phía dưới đi vào trong bệ tạo một áp lực 

thấp làm giảm áp lực dầu đến kim phun, nhờ thế kim phun dứt phun nhanh chóng, 

tránh tình trạng nhỏ dầu ở đót kim. Van cao áp có thể là hình trụ hoặc là hình cầu 

(viên bi). 
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KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  42 

                   A – Loại hình trụ                                           B – Loại 2 viên bi 

Hình 4.3: Các loại van thoát cao áp 

1. Van thoát cao áp 2. Dầu cao áp 3. Bệ van cao áp 

 Xylanh bơm có một hoặc hai lỗ dầu, lỗ dầu ra ở phía vít chận xylanh bơm. Vít 

chận ngoài nhiệm định vị xylanh nó còn có nhiệm vụ chịu sức tác dụng của áp lực 

dầu về để tránh xói mòn vỏ bơm. 

 Piston thường có lằn vạt xéo phía trên hay phía dưới để định lượng nhiên liệu. 

Đuôi piston có hai tai ăn ngàm với hai rãnh khoét ở vòng răng. Ơ rãnh khoét vòng 

răng và tai đuôi piston có dấu lắp ráp. Ở vòng răng và thanh răng cũng có dấu lắp ráp. 

 

Hình 4.4: Các dấu lắp ráp của bơm cao áp PF 

1. Dấu ở vòng răng và thanh răng  2. Dấu ở đuôi tai piston 3. Dấu ở ống xoay điều khiển 

4.2.2 Nguyên lý hoạt động 

Khi động cơ làm việc, lúc piston bơm đi xuống thấp nhất, dầu ở xung quanh 

xylanh vào xylanh bơm bằng cả hai lỗ dầu vào và ra. Đến thì phun dầu, trục cam động 

cơ điều khiển piston bơm đi lên nén nhiên liệu trong xylanh bơm. Khi đỉnh piston 

đóng kín hai lỗ dầu ở xylanh bơm thì dầu bắt đầu bị nén (ta gọi là điểm khởi phun). 
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A – Thì nạp nhiên liệu B – Thì nén C – Thì dứt phun 

Hình 4.5: Nguyên lý làm việc của bơm cao áp PF 

1. Van thoát áp 2. Rãnh đứng 3. Rãnh xiên O. Lỗ nạp O1: lỗ hồi 

Piston bơm tiếp tục được đẩy đi lên, đến khi áp lực dầu tăng lên cao và thắng 

được sức căng lò xo thì van thoát cao áp được mở ra, dầu được đưa đến kim phun để 

phun vào buồng đốt. 

Piston bơm tiếp tục đi lên nén dầu, đến khi lằn vạt xéo ở piston bơm mở lỗ dầu 

hồi, dầu tràn ra ngoài xylanh, áp lực dầu giảm đột ngột thì phun chấm dứt (ta gọi là 

điểm dứt phun), piston bơm tiếp tục đi lên cho hết khoảng chạy của nó. 

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG NHIÊN LIỆU 

Muốn thay đổi tốc độ động cơ, ta điều khiển thanh răng, xoay vòng răng, làm 

piston bơm xoay theo từ đó thay đổi thời gian phun dầu. 

 Thời gian phun càng lâu, lượng dầu phun càng nhiều, động cơ chạy nhanh. 

 Thời gian phun dầu ngắn, lượng dầu phun ra ít, động cơ chạy chậm. Khi ta 

xoay piston bơm để rãnh đứng trùng lỗ dầu hồi thì dầu sẽ không được tạo cao áp, mặc 

dù piston bơm vẫn đi lên, đi xuống, dầu không phun ra, động cơ ngưng hoạt động (vị 

trí này gọi là cúp dầu). 
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Hình 4.6: Các giai đoạn định lượng nhiên liệu 

1. Tắt máy  2. Tải trung bình  3. Tòan tải 

Lằn vạt xéo trên thân piston bơm có hai loại: 

+ Lằn vạt xéo phía trên: điểm khởi phun sẽ thay đổi, và điểm dứt phun là 

cố định. 

+ Lằn vạt xéo phía dưới: điểm khởi phun là cố định, và điểm dứt phun 

sẽ thay đổi. 

Vậy đối với động cơ sử dụng loại bơm cao áp kiểu này thì muốn tăng ga, 

giảm ga hay tắt máy thì ta phải kéo thanh răng qua lại. 

 

Hình 4.7: Piston bơm cao áp có cạnh xiên vát trên, tự động phun dầu sớm 

4.3  Đặc điểm bơm cao áp PF 

Bơm cao áp PF không có trục bơm trong thân bơm, bơm được lắp bên hông 

động cơ, mỗi xylanh động cơ có một xylanh riêng, nhờ thế mà ống dầu cao áp đến kim 

phun ngắn. 

Kích thước đường kính piston bơm từ 4 – 40 mm, khoảng chạy từ 5- 35mm, lưu 

lượng cung cấp một lần phun khoảng 2,5 – 3,8 cc. 

+ Giải thích ký hiệu ở vỏ bơm 

Ví dụ: ở vỏ bơm có ghi APF  1 A 70 A 2123S 56 

1 2 3 4 5 6 
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Trong đó: 

1) Loại bơm cá nhân của Mỹ A: 

American Bosch 

PF: loại bơm cá nhân 

2) Số piston bơm (1 piston ) 

3) Cỡ bơm gồm có: 

A: cỡ nhỏ 

B: cỡ trung 

Z: cỡ lớn 

4) Đường kính piston, tính bằng 1/10mm (7mm) 

5) Đặc điểm thay thế tùy theo cỡ bơm 

6) Đặc điểm của nhà chế tạo ấn định để thay đổi các chi tiết của bơm 

4.4 Phương pháp tháo lắp bơm cao áp PF 

4.4.1 Phương pháp tháo 

Yêu cầu trong công tác tháo và lắp. 

 Vị trí làm việc phải xa bụi bặm. 

 Đối với người làm việc tay phải thật sạch. 

 Dụng cụ, bàn thợ, bàn kẹt phải thật sạch và có lót giấy dưới mâm chi tiết. 

 Chuẩn bị một máng chứa dầu rơi xuống đất lúc ráp bơm. 

Bước 1: Tháo bơm ra khỏi động cơ. 

Bước 2: Rửa và tẩy sạch dầu mở bên ngoài bơm. Để ngừa chất bẩn xâm nhập 

vào bên trong, dùng nút vặn hoặc vải sạch quấn bít các mạch nạp và thoát của bơm lúc 

rửa và tẩy sạch. 

Bước 3: Trở ngược đầu bơm và kẹp chặt vào bàn kẹp có mang hàm phụ bằng 

kim khí đỡ sát (kẹp nơi phần lục giác của đầu nối ống). 

Bước 4: Tháo các chi tiết bên trong bơm 

- Dùng cán búa đè chụp hướng dẫn piston, chui chốt chặn vào lỗ nơi hông của 

thân bơm. Chú ý có nhiều loại bơm lỗ này nằm bên trong của thân. 

- Dùng cây vặn vít nạy vòng chặn chụp hướng dẫn piston, dùng tay trái giữ 

vòng chặn khỏi văng ra ngoài, tay phải nạy vòng chặn. 

- Đè chụp hướng dẫn piston rời khỏi chốt chặn và lấy chốt chặn ra. 

- Lấy chụp hướng dẫn ra khỏi thân bơm. 
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- Lấy piston và  chén  chặn lò  xo đầu dưới.  Cẩn thận  không  cho  piston  va 

- chạm với vật khác, mặt láng chính xác có thể bị trầy va chạm với vật cứng 

khác. 

- Lấy lò xo piston ra. 

- Dùng băng keo quấn hai đầu mỏ kềm. Chui vào trong thân bơm để rút ống 

xoáy chén chặn dầu trên lò xo và vòng kềm. 

CHÚ Ý: 

Bơm nhỏ (A) và trung (B) và không có vòng kềm. 

Bước 5: Tháo các chi tiết bên ngoài 

- Tháo vít chặn thanh răng. 

- Rút thanh răng khỏi thân bơm. 

CHÚ Ý: 

Không nên tháo mũi chỉ gắn nơi thân bơm và các khoen chêm (shim) nếu cần 

tháo nên ghi dấu trước. Trường hợp khoen chêm bị thất lạc nên gắn mũi chỉ thế nào 

khi thanh răng ở phía cúp dầu (stop) đầu mũi chỉ nằm ngay O nơi thanh răng. 

Bước 6: Tháo van và bệ van thoát cao áp 

- Trở đầu bơm và kẹp vào bàn kẹp 

- Dùng chìa khoá tháo đầu nối ống 

- Lấy lò xo van cao áp ra. 

- Vặn cảo vào bệ van cao áp ở phần có răng. Kềm trục tâm và vặn tán để bảo vệ 

van cao áp và đệm kín ra khỏi thân bơm. 

- Van cao áp phải được lắp vào thành bệ của nó cho khỏi lộn. 

Bước 7: Tháo xy-lanh bơm 

- Tháo vít kềm xy-lanh và đệm kín. 

- Đẩy xy-lanh ra khỏi thân từ bên dưới lên trên. Lắp piston và xy-lanh của nó 

thành từng bộ để trên giấy sạch. 

CHÚ Ý: 

Piston và xy-lanh phải lắp với nhau thành từng bộ cho khỏi lộn. 

Bước 8: Tháo vít xả gió và đệm kín không cần tháo mũi chỉ và số chêm của nó. 
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4.4.2 Phương pháp lắp 

 

Hình 4.8: Các dấu lắp ráp của bơm cao áp PF 

1.Dấu ở vòng răng và thanh răng 2. Dấu ở đuôi tai piston 3. Dấu ở ống xoay điều khiển 

Trước khi ráp các chi tiết cần được rửa trong dầu diesel sạch. Sau khi kiểm tra 

tình trạng sửa chữa phục hồi hay thay mới. 

   Rửa các chi tiết trước khi ráp 

Bước 1: Kẹp bơm trên bàn kẹp, đầu bơm trở lên. 

- Tháo rời piston khỏi xy-lanh bơm. Rửa sạch bằng dầu Diesel sạch. Chú ý hai 

lỗ nơi xy-lanh, một lỗ tròn và một lỗ có rảnh đứng, lắp xy-lanh vào thân bơm hướng 

rảnh đứng về phía vít kềm xy-lanh. Ráp vít kềm xy-lanh và đệm kín, siết chặt vít. Cẩn 

thận chốt của vít kềm phải nằm trong rảnh đứng. Sau khi siết chặt vít kềm có đệm kín, 

xy-lanh bơm có thể di động khoảng nhắn lên xuống. 

- Rửa sạch van cao áp và bệ của nó ráp toàn bộ vào bên trên của xy-lanh. 

- Để lò xo vào, ráp và siết chặt đầu nối ống. Muốn cho vị trí lò xo và đệm kín 

của van cao áp được ổn định ta siết vào và tháo nhiều lần trước khi siết chặt và đúng 

lực siết. Tránh siết quá mức sẽ làm kẹt piston trong xy-lanh. 

Bước 2: Trở đầu bơm và kẹp vào bàn kẹp 

- Rửa sạch piston bằng dầu Diesel, lắp thử vào xy-lanh. Tránh tiếp xúc với 

- mặt láng của piston bằng tay. Dùng cái gắp để ráp thử vào trong xy-lanh. 

Piston phải di động trơn trong mọi vị trí, piston bơm bị kẹt dù đã rửa sạch là do đầu 

nối ống siết quá chặt. Ta nới lỏng để siết lại đúng tiêu chuẩn. 

- Nếu piston vẫn bị kẹt hoặc rít cần tháo toàn bộ để kiểm tra xy-lanh và các 

- mặt tiếp xúc với thân bơm, có thể trong trường hợp cần thiết thay mới đệm kín 

của đế van cao áp. Sau khi kiểm tra piston và xy-lanh hoạt động tốt lấy piston ra ngoài 

để tiếp tục ráp chi tiết theo tuần tự. 
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Bước 3: Ráp thanh răng 

- Ráp thanh răng vào lỗ nơi thân bơm. Hướng mặt có răng ra phía tâm của thân 

bơm đầu  có ghi kích thước mm hướng ngay mũi chỉ và rảnh xuôi ngay vít chặn. 

- Kéo thanh răng đến vị trí trung bình điểm ghi thấy được ngay giữa thân 

- bơm ống xoay vào và hướng thế nào lằn gạch nơi ống xoay ngay với điểm 

ghi nơi thanh răng.  

- Thanh răng và ống xoay phải di chuyển trơn. 

Bước 4: Lắp chén chặn lò xo phía trên và ống xoay. 

- Lắp vòng kềm chén nếu có trang bị cho cỡ bơm. Dùng chụp hướng dẫn và 

chén chặn đầu dưới ép sát vòng kềm vào trong. 

Bước 5: Rửa sạch piston bằng dầu Diesel, không nên tiếp xúc với mặt láng bằng tay, 

sau khi rửa sạch. Dùng cái gắp kẹp đuôi piston hướng lằn gạch nơi tai của đuôi piston 

ngay với lằn gạch nơi rảnh chữ U của ống xoay. Hai tai của đuôi piston nằm trọn trong 

rảnh chữ U của ống xoay. 

Bước 6: Ráp lò xo vào ống xoay. 

Bước 7: Nâng piston lên vừa tầm để lắp chén chặn phía dưới của lò xo và đẩy nhẹ vào 

xy-lanh. Không được xoay tròn piston và 2 tai vẫn nằm ngay rảnh chữ U của ống 

xoay. 

Bước 8: Ráp chụp dẫn hướng 

- Rửa sạch chụp hướng dẫn của piston ráp vào thân bơm. Dùng cán búa, đè 

chụp hướng dẫn xuống khỏi lỗ chặn vào lỗ để kềm chụp hướng dẫn nằm yên. 

- Dùng tay nhận vòng chặn vào rãnh. Chú ý hai đầu của vòng chặn nằm ngay 

phần của rảnh để dễ tháo. 

- Dùng cán búa đè chụp hướng dẫn xuống khỏi chốt chặn đoạn rút chốt ra. 

Bước 9: Ráp các chi tiết phụ thuộc khác ngoài thân bơm. 

- Dùng nút vặn và vải sạch bịt kín các mạch dầu để bụi không xâm nhập vào 

trong. 

Bước 10: Lấy bơm ra khỏi bàn kẹp 
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4.5 Phương pháp cân bơm cao áp vào động cơ 

 Loại có dấu ở của sổ thân bơm 

 

Hình 4.9: Dấu cân bơm 

Bước 1: Chùi thật sạch mặt cắt tiếp xúc giữa vỏ bơm và chỗ bắt bơm lên động cơ. 

Bước 2: Quay cốt máy cho cam điều khiển bơm xuống. 

Bước 3: Bắt bơm vào động cơ, siết đai ốc cho đều và đúng lực siết. 

Bước 4: Quay cốt máy cho piston động cơ lên tử điểm thượng cuối thì nén, dấu 

phun dầu sớm (chữ I hay chữ F) ở bánh trớn hay pu-ly ngay dấu chỉ thị. 

- Nhìn dấu của sổ thân bơm. Dấu này phải ngang với dấu trên chụp đệm đẩy. 

- Nếu dấu trên đệm đẩy cao hơn dấu trên của sổ thân bơm tức là đã cân sớm, 

tháo bơm ra hiệu chỉnh ốc hiệu chỉnh sao cho đệm đẩy đi xuống hoặc chêm thêm ở 

mặt bắt bơm. Xong bắt bơm lại. 

- Nếu dấu trên đệm đẩy thấp hơn dấu trên của sổ thân bơm tức là đã cân trễ,  

tháo bơm ra hiệu chỉnh ốc hiệu chỉnh sao cho đệm đẩy đi lên  hoặc  bớt  chêm ở mặt 

bắt bơm. Xong bắt bơm lại. 
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Hình 4.10: Cân bơm 

Bước 5: Kiểm tra một lần nữa bằng cách quay cốt máy 2 vòng, khi dấu phun dầu sớm 

ở bánh đà ngay chỉ thị, lằn vạt ở của sổ thân bơm phải ngay dấu đệm đẩy. 

Bước 6: Xả gió lọc, bơm, kim rồi khởi động động cơ 

4.6 Phương pháp điều chỉnh thời điểm phun bơm cao áp PF 

 Xác định thời điểm khởi phun dầu trên động 1 xy-lanh D6:  

Bước 1: Xác định chiều quay động cơ. 

Bước 2: Xác định dấu phun dầu sớm trên bánh đà, dấu cố định. 

Bước 3: Khoá dầu lại, không cho dầu đến bơm cao áp. 

Bước 4: Mở ống dầu cao áp lên kim phun, mở ốc chụp lục giác, lấy van thoát áp ra, 

sau đó gắn ốc chụp lục giác, ống dầu cao áp lại. 

Bước 5: Mở khoá dầu ra. 

Bước 6: Quay bánh đà theo chiều quay đúng (ngược chiều kim đồng hồ). 

 Đến khi dầu ngưng trào ở ống cao áp, dừng lại so dấu phun sớm ở bánh đà 

với dấu chỉ thị, dấu phun sớm trùng với dấu chỉ thị là thời điểm phun dầu đúng. 

 Cân bơm trên động cơ 1 xy-lanh D6: 

Ví dụ thực hiện cân bơm với góc phun sớm là 230. Ta lần lượt thực hiện các 

bước sau: 

Bước 1: Khoá van dầu lại. 

Bước 2: Tháo ống dầu từ bơm đến kim phun. 

Bước 3: Mở bơm cao áp ra khỏi cơ, chêm thêm đệm vào mặt bích bắt bơm với  

động cơ, sau đó bắt bơm lại. Chú ý ở vị trí cam không đội. 

Bước 4: Để cần ga ở vị trí bất kỳ, trừ vị trí tắt máy. 
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Bước 5: Tháo ốc chụp lục giác, lấy van tháo áp ra, sau đó gắn ốc chụp lục 

giác, ống dầu cao áp lại (không gắn lên kim). 

Bước 6: Mở khoá dầu ra, quay bánh đà ngược chiều kim đồng hồ, lúc này 

dầu chảy ở ống cao áp. 

Bước 7: Tiếp tục quay bánh đà đến khi dầu ngưng trào ở ống cao áp thì dừng 

lại. 

- Muốn xác định chính xác điểm ngưng trào thì ta quay bánh đà qua lại điểm 

nghi ngờ để xác định chính xác điểm ngưng trào. 

- Nhìn dấu F ở bánh đà so với dấu cố định, ta kết luận được là thời điểm phun 

dầu trễ hơn so với khi chưa thêm đệm. 

- Từ đó rút ra kết luận: khi thêm đệm vào mặt bích bắt bơm thì sẽ làm cho 

thời điểm phun dầu trễ đi. 

- Dựa trên kết luận đó ta thêm hay bớt đệm để đạt được góc phun dầu như 

mong muốn. 

Hình 4.11: Cân bơm sớm trễ 

Bước 8: Sau khi xác định được đúng góc phun dầu, ta khoá van dầu lại, mở ốc 

chụp lục giác ra, gắn van thoát áp lại. 

Lưu ý: khi quay bánh đà ta kéo cần giảm áp để quay cho nhẹ. 

Chú ý: khi ráp bơm vào động cơ cần chú ý cần ga vào đúng khớp đúng chiều 

Bước 9: Sau khi cân bơm xong, ta xả gió động cơ. 

Bước 10: Kiểm tra nước, nhớt, nhiên liệu. 

Bước 11: Chuẩn bị tay quay máy, tư thế khởi động. 

Chú ý: nguy hiểm khi khởi động. 

4.7 Phương pháp xác định tình trạng bơm cao áp PF trên động cơ 

Bước 1: Kiểm tra nhiên liệu ở thùng chứa (nếu hết thì phải thêm vào), kiểm tra sự rò rỉ 
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nhiên liệu ở các khâu nối. 

Bước 2: Xả gió hệ thống nhiên liệu (xả gió lọc, bơm cao áp, kim phun) 

o Mở van khóa nhiên liệu 

o Mở ốc xả gió ở lọc thứ cấp cho đến khi dầu chảy ra không còn bọt khí nữa 

thì siết lại 

o Mở ốc xả gió ở bơm cao áp cho đến khi dầu trào ra không còn bọt thì siết lại 

o Nới lỏng giắc co ở đầu kim phun 

o Đè cần xả gió (cần ở đầu nắp máy) và quay động cơ cho đến khi dầu trào ra 

không còn bọt khí thì siết rắc-co lại 

Bước 3: Để thanh răng ở vị trí phun dầu tối đa 

Bước 4: Đè cần xả gió và đề máy (quay máy) 

o Nếu có dầu phun ra thì bơm cao áp còn tốt 

o Nếu dầu không phun ra thì bơm cao áp hỏng 

Bước 5: Gắn kim phun vào ống cao áp (chắc chắn rằng kim phun còn hoạt động tốt) 

quay động cơ (đề máy), nếu có dầu phun ra ở đầu kim là bơm còn tốt 

Bước 6: Để chắc chắn là piston và xy-lanh bơm cao áp còn tốt ta kiểm tra áp lực dầu 

khi bơm cao áp làm việc bằng cách: 

o Gắn ống dẫn dầu cao áp tới kim phun một áp kế 

o Đưa thanh răng tới vị trí phun dầu tối đa 

o Xeo ty bơm lên khoảng 5 – 6 lần 

o Nếu áp suất đạt từ 250 Kg/cm2 trở lên là tốt 

o Duy trì áp suất này trong khoảng 10 giây, nếu áp suất này không tụt quá 20 

Kg/cm2 thì van cao áp còn tốt 

Bước 7: Lau sạch máy và cho vận hành (nếu bơm còn tốt) 

Bước 8: Lau dụng cụ, dọn vệ sinh 
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PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

Ngày: Lớp: Nhóm: 

Tổ: Tên thành viên: 

Tên 

bài: 

Tên chi tiết: 

Ký hiệu: 

Vệ sinh – Quan sát 

- Dùng giẻ và dầu diesel vệ sinh bên ngoài chi tiết 

- Quan sát bên ngoài động cơ, tìm hiểu bơm cao áp PF 

2. Ghi nhận đặc điểm và tình trạng bên ngoài 

2.1. Ghi nhận tình trạng bên ngoài động cơ 

-  Nước ........................................................................................................... 

-  Nhớt............................................................................................................ 

-  Dây điện ..................................................................................................... 

-  Nhiên liệu ................................................................................................... 

-  Đường ống nhiên liệu (có bị rò rỉ hay không) ........................................... 

-  Có đảm bảo an toàn để nổ máy hay không ................................................ 

2.2. Ghi nhận đặc điểm và tình trạng bên ngoài bơm cao áp PF 

-  Đọc ký hiệu ................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

-   Kiểm tra áp lực dầu bơm cao áp PF .......................................................... 

3. Nhận định- kiểm tra- ghi nhận tình trạng bên trong 

- Nhận định các chi tiết 

- Kiểm tra tình trạng các chi tiết: Ghi nhận tình trạng các chi tiết (tốt, không tốt). 

Đưa ra đề xuất (sửa chữa hoặc thay thế) 

- Tiến hành sửa chữa, hiệu chỉnh (nếu có thể) 
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Van, 
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Lò xo 

van 

thoát 
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BÀI 5. BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA BƠM CAO ÁP PE 

Mục tiêu: 

 Về kiến thức: 

 Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm cao áp PE 

 Phát biểu  được quy trình và yêu cầu kỹ thuật tháo lắp bơm cao áp PE 

 Trình bày được phương pháp cân bơm cao áp PE vào động cơ  

 Về kỹ năng: 

 Nhận dạng được các chi tiết của bơm cao áp PE 

 Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, cân bơm cao áp PE vào động cơ đúng quy 

trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.   

 Về thái độ: 

 Ham thích môn học. 

 Rèn luyện tính tỉ mỉ chính xác.  

 Chấp hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động trong ngành công 

nghệ ô tô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI 5. BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA BƠM CAO ÁP PE 
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 Giới thiệu 

Bơm cao áp tập trung (bơm PE) được sử dụng nhiều trên động cơ diesel. Để 

tiến hành bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của bơm cao áp tập 

trung PE đúng yêu cầu kỹ thuật, đòi hỏi chúng ta phải hiểu được cấu tạo và nguyên tắc 

hoạt động của bơm cao áp tập trung. 

5.1 Sơ đồ hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PE 

Hình 5.1: Sơ đồ hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PE 

5.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động bơm cao áp PE 

5.2.1 Cấu tạo 

Hình 5.2: Cấu tạo tổng quát bơm cao áp PE 

1. Bơm tiếp vận 2. Trục cam bơm 3. Con đội 4. Bộ phun dầu sớm 5. Quả tạ 6. Lò xo 

hồi vị piston 7. Thanh răng 8. Vòng răng 9. Vít định vị xylanh 10. Xylanh bơm 11. 

Van cao áp 12. Ốc chụp lục giác 13. Ốc xả gió 14. Bơm tay 15. Bộ điều tốc 
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Bơm cao áp PE là một bơm gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối, 

có trục cam điều khiển nằm trong thân bơm và được điều khiển chung bởi một thanh 

răng. Như Hình 5.2 là một bơm cao áp PE của hãng Bosch gồm có: 

 Một vỏ bơm được đúc bằng hợp kim nhôm, trên đó có dự trù bắt các lỗ để bắt 

ống dầu đến, ống dầu hồi, thanh răng …. Vỏ bơm có thể làm 03 phần trong đó có chứa 

các chi tiết sau: 

+ Phần giữa (cửa sổ mặt trước bơm) bên trong có chứa các cặp piston- xylanh 

bơm tương ứng với số xylanh động cơ, các vòng răng và thanh răng điều khiển. Trên 

vòng răng có vít siết để điều chỉnh, có thể điều chỉnh vị trí các piston tương ứng với 

xylanh (điều chỉnh đồng lượng), dưới vòng răng là lò xo và chén chận. 

+ Phần dưới: bên trong có chứa trục cam bơm, trục cam bơm có số vấu cam 

bằng số xylanh động cơ và có bánh cam sai tâm điều khiển bơm tiếp vận. Trên vấu 

cam là các con đội có bánh lăn (giống bơm cao áp PF), ở con đội có đai ốc điều chỉnh 

và đai ốc chận. Dưới đáy trục cam bơm có các nắp đậy, bên trong có chứa nhớt bôi 

trơn động cơ. Trục cam bơm một đầu được lắp một khớp nối (hoặc bộ phun dầu sớm 

tự động và khớp nối) nối với trục truyền động từ động cơ. Đầu trục còn lại lắp bộ điều 

tốc cơ khí (hoặc để trống là bộ điều tốc áp thấp). 

+ Phần trên là buồng chứa dầu thông giữa các xylanh với nhau (bọng dầu), các 

vít định vị xylanh lắp ở các lỗ dầu ra của xylanh. Một van an toàn để điều chỉnh áp lực 

dầu vào các xylanh (là một viên bi hay piston và lò xo). 

 Trên xylanh là bệ van thoát cao áp, van cao áp, lò xo cao áp và trên cùng là 

các ốc chụp lục giác dẫn dầu đến kim phun. 

 Ngoài ra còn có một bơm tiếp vận loại piston gắn bên hông bơm (được điều 

khiển bởi trục cam bơm), và bộ điều tốc. 

5.2.2 Nguyên lý hoạt động 

Khi động cơ hoạt động, trục cam bơm điều khiển bơm tiếp vận hút dầu từ thùng 

chứa qua các lọc rồi đến bơm cao áp, dầu được chứa tại buồng chứa dầu nơi thân bơm. 

Một phần dầu qua van an toàn trở về thùng chứa dầu. 
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Hình 5.3: Cấu tạo chi tiết bơm cao áp PE 

1. Ốc lục giác 2, 3. Bệ và lò xo cao áp 4. Van thoát cao áp 5. Đệm đồng 6. Xylanh 7. 

Dầu hồi 8. Piston 9. Vít giữ thanh răng 10. Thanh răng 11. Ống xoay 12. Chén chận 

trên 13. Lò xo hồi vị piston 14. Chén chận dưới 15,16,17. Con đội và đai ốc chỉnh 

18,19,20. Con lăn của con đội 21.Trục cam bơm 22. Nút đậy đáy bơm 23. Buồng chứa 

dầu 24. Vít định vị xylanh 26. Vít chỉnh vòng răng 27,28. Nhớt động cơ đến và về. 

Lúc piston bơm xuống ở vị trí thấp nhất trong xylanh, dầu tràn vào xylanh bằng 

cả 2 lỗ dầu ở xylanh. Đến thì phun, trục cam bơm điều khiển piston đi lên, khi đỉnh 

piston vừa đóng 2 lỗ ở xylanh, thì khởi phun bắt đầu. Piston tiếp tục đi lên nén dầu và 

đưa dầu đến kim phun. Piston tiếp tục đi lên, đến khi cạnh vát xéo (ở phía dưới) trên 

thân piston bơm hé mở lỗ dầu hồi, dầu từ buồng nén theo rãnh đứng và cạnh vát xéo 
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trở về lỗ hồi dầu, dầu tràn ra ngoài xylanh, dứt phun. 

Nhờ trục cam bơm có thứ tự thì nén phù hợp với thứ tự thì nổ của động cơ nên 

dầu được đưa đến kim phun đúng thời điểm. Tất cả các xylanh bơm điều có một áp lực 

dầu như nhau là nhờ van an toàn và được điều khiển chung bởi một thanh răng nên dầu 

ở các xylanh được tăng giảm đồng đều. Muốn thay đổi lượng dầu phun ra (định lượng 

nhiên liệu) ta điều khiển thanh răng. 

5.3 Bộ phun dầu sớm trên bơm cao áp PE 

5.3.1 Sự cần thiết của bộ phun dầu sớm 

o Giống như đánh lửa sớm ở động cơ xăng, trên động cơ Diesel, khi tốc độ động 

cơ càng cao thì góc phun dầu sớm càng phải tăng, để dầu đủ thời gian hòa trộn với 

không khí và tự bốc cháy, sinh ra công suất là lớn nhất. Do đó, trên hầu hết các động 

cơ Diesel có số vòng quay động cơ thay đổi lớn đều được trang bị bộ phun dầu sớm tự 

động. 

o Đối với bơm cao áp PF, việc định lượng dầu tùy thuộc vào vị trí lằn vạt xéo ở 

piston đối với lỗ dầu ra hay vào xylanh bơm. 

+ Đối với piston có lằn vạt xéo phía trên thì điểm khởi phun thay đổi và dứt 

phun là cố định. 

+ Đối với piston có lằn vạt xéo cả phía trên và phía dưới thì thời điểm khởi 

phun và dứt phun đều thay đổi. Thường các bơm cao áp đều có lằn vạt xéo phía dưới, 

nên phải trang bị thêm bộ phun dầu sớm tự động. Đa số các bộ phun dầu sớm là kiểu 

điều khiển góc phun dầu sớm bằng ly tâm (sử dụng các quả văng). 

5.3.2 Cấu tạo 

o Một mâm thụ động được lắp vào đầu trục cam bơm cao áp, nhờ then hoa và 

đai ốc giữ. 

o Một mâm chủ động có khớp nối để nhận truyền động từ động cơ, chuyển động 

quay của mâm chủ động truyền qua mâm thụ động qua 2 quả tạ. 

o Trên mâm thụ động có ép 2 trục vuông góc với mâm, 2 quả tạ quay trên 2 trục 

này. Đầu lồi còn lại của quả tạ tì vào chốt của mâm chủ động, 2 quả được kéo xếp vào 

nhờ lò xo, một đầu lò xo tì vào trục, một đầu còn lại tì vào chốt ở mâm chủ động. Một 

miếng chêm nằm trên lò xo để điều chỉnh lực căng lò xo. Một vỏ dính với mâm chủ 

động có nhiệm vụ bao bọc 2 quả tạ và giới hạn tầm bung ra của chúng. 

o Tất cả các chi tiết trên được che kín bằng một vỏ bên ngoài cùng vặn ren vào 
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mâm thụ động. Các đệm kín bằng cao su bảo đảm độ kín giữa vỏ và mâm chủ động, 

nhờ vậy mà bên trong có chứa toàn bộ dầu bôi trơn. 

5.3.3 Hoạt động 

5.3.3.1 Ở tốc độ thấp 

Ở tốc độ thấp, lực ly tâm của 2 quả tạ (quả văng) sinh ra nhỏ, lò xo bung ra đẩy 

2 quả tạ áp sát vào trục (chiều dài lò xo lớn, a), lúc này góc phun dầu nhỏ (trễ). 

5.3.3.2 Ở tốc độ cao 

Ở tốc độ cao, do lực ly tâm sinh ra bởi 2 quả tạ lớn, 2 quả tạ bắt đầu mở ra 

ngoài, nén các lò xo lại (chiều dài lò xo ngắn lại, b). Vì vậy, làm cho trục lắp quả tạ di 

chuyển theo hướng cùng chiều quay của trục cam bơm một lượng tương ứng là góc  

(ví dụ là 100), : góc phun dầu sớm. Lúc này vấu cam ở trục cam bơm sẽ sớm đội vào 

con đội hơn (1 góc là ), góc phun dầu của bơm cao áp tăng lên. 
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Hình 5.4: Cấu tạo bộ phun dầu sớm tự động 

I. Không làm việc  II. Phun sớm tối đa 100 

1. Mâm thụ động 2. Trục lắp quả tạ 3. Vỏ ngoài 4. Vỏ trong5. Mâm chủ động 6,14. 

Quả tạ 7. Vít xả gió 8. Vít châm dầu 9. Vít đậy 10. Đệm chêm 11. Lò xo  12. Đai ốc  

13. Khớp nối 

5.4 Đặc điểm bơm cao áp PE 

5.4.1 Giải thích các ký hiệu ghi trên vỏ bơm 

Ví dụ: PE 6  A  70 B 4  1 2 R S114 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 

PES 6  A  70 B 4 1 2 3 R S64 

Trong đó: 

1. Loại bơm cao áp cá nhân, có chung một trục cam bơm, được dẫn động qua 

khớp nối. Nếu có thêm chữ S là trục cam bơm bắt trực tiếp vào mặt bích 
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động cơ không qua khớp nối. 

2. Số xylanh bơm cao áp (bằng xylanh động cơ ). 

3. Kích thước bơm 

A: cỡ nhỏ 

B: cỡ trung 

Z: cỡ lớn 

M: cỡ thật nhỏ 

P: đặc biệt 

4. Đường kính piston bơm tính theo 1/10 mm 

5. Đặc điểm thay thế các bộ phận trong bơm khi tháo ráp (gồm 

có A, B, C, Q, K, P). 

6. Vị trí dấu ghi nơi đầu trục cam bơm. 

Nếu là số lẽ: 1, 3, 5: thì dấu ở đầu trục cam bơm. 

Nếu là số chẵn: 2, 4, 6: thì dấu nằm bên phải nhìn từ của sổ. 

7. Chỉ thị bộ điều tốc 

0: không có bộ điều tốc. 

1: bộ điều tốc phía trái. 

2: bộ điều tốc phía phải. 

8. Chỉ thị bộ phun dầu sớm 

0: không có bộ phun dầu sớm. 

1: bộ phun dầu sớm phía trái. 

2: bộ phun dầu sớm phía phải. 

9. Có hoặc không có bơm tiếp vận 

Nếu không ghi số nghĩa là không có bơm tiếp vận. 

Nếu có ghi số nghĩa là có bơm tiếp vận. 

+ Nếu ghi số 3: có 1 lỗ để gắn bơm tiếp vận, nhưng chưa được đậy lại. 

+ Nếu ghi số 4: có 2 lỗ gắn bơm tiếp vận, phía trái gắn bơm, phía phải 

đậy lại. 

+ Nếu có ghi số 5: có 2 lỗ gắn bơm tiếp vận phía phải gắn bơm, phía 

trái đậy lại. 

10. Chiều quay trục cam bơm (nhìn từ đầu nối với động cơ) 

R: chiều quay phải, theo chiều kim đồng hồ. 
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L: chiều quay trái, ngược chiều kim đồng hồ. 

11. Đặc điểm của nhà chế tạo 

Nếu bơm cao áp PE do các nước khác chế tạo theo bằng sáng chế của 

hãng BOSCH thì có ký hiệu riêng phía trước. 

Ví dụ: RO: bơm cao áp PE do Rumani chế tạo. 

ND: bơm cao áp PE do hãng Nippon Denso chế tạo. Ngoài ra, 

bơm cao áp PE của Mỹ còn có ghi thêm dòng chữ: 

+ TIMED FOR PORT CLOSING: cân góc độ phun dầu theo 

cách dầu ngưng trào mạch đóng (loại piston bơm có vạt xéo dưới). 

+ TIMED FOR PORT OPENING: cân góc độ phun dầu theo 

cách dầu trào mạch hở (loại piston bơm có vạt xéo trên). 

5.4.2 Đặc điểm của piston bơm 

o Lằn vạt xéo phía trái (nhìn từ đầu piston) thì trên đuôi piston có ghi chữ N 

hay L, bộ điều tốc nếu có thì gắn ở trên bơm. 

o Lằn vạt xéo phía phải, thì trên đuôi piston có ghi chữ R, bộ điều tốc nếu có 

thì gắn ở phía phải bơm 

5.5 Bộ điều tốc bơm cao áp PE 

5.5.1 Sự cần thiết của bộ điều tốc 

Khi ôtô, máy kéo làm việc thì tải trọng trên động cơ luôn thay đổi, nếu thanh 

răng của bơm cao áp giữ nguyên một chỗ thì khi tăng tải trọng, số vòng quay của động 

cơ sẽ giảm xuống, còn khi tải trọng giảm thì số vòng quay tăng lên. Điều này sẽ làm 

cho tốc độ động cơ thay đổi liên tục, không ổn định. 

Để giữ cho số vòng quay của trục khuỷu không thay đổi, khi chế độ tải trọng 

khác nhau thì đồng thời với sự tăng tải cần phải tăng lượng nhiên liệu phun vào 

xylanh, còn khi giảm tải thì phải giảm lượng nhiên liệu phun vào xylanh. 

 

Hình 5.5: Sự cần thiết của bộ điều tốc 
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Khi luôn có sự thay đổi tải trọng thì không thể dùng tay để điều chỉnh lượng 

nhiên liệu phun vào xylanh được. Việc này phải thực hiện tự động nhờ một thiết bị đặc 

biệt trên bơm cao áp, gọi là bộ điều tốc hoặc bộ điều chỉnh. 

Bất kỳ một bộ điều tốc nào cũng có các nhiệm vụ sau: 

 Thêm nhiên liệu (dầu) khi tải tăng, bớt dầu khi tải giảm, trong lúc cần 

ga cố định. 

 Ngắt dầu khi số vòng quay vượt quá số vòng quay cực đại. 

5.5.2 Phân loại 

Bộ điều tốc có nhiều kiểu khác nhau, tuỳ thuộc vào loại động cơ, ở đây chúng 

ta sẽ học 2 loại phổ biến nhất đó là: 

- Bộ điều tốc kiểu cơ khí. 

- Và bộ điều tốc kiểu khí (áp thấp). 

5.5.2.1 Bộ điều tốc kiểu cơ khí 

Trong bộ điều tốc này, lượng dầu phun ra được điều chỉnh bởi lực ly tâm sinh ra 

khi trục bơm cao áp quay. Nó điều khiển rất chính xác ở tốc độ cao nhưng không 

chính xác ở tốc độ thấp. Nó có cấu tạo khá phức tạp, để cải thiện khả năng điều khiển 

ở tốc độ thấp. 

5.5.2.2 Bộ điều tốc kiểu khí (áp thấp) 

Ở bộ điều tốc này, lượng dầu phun ra được điều chỉnh bởi độ chân không sinh ra 

trong cổ góp hút (họng hút) khi không khí được hút vào động cơ. Nó điều khiển rất 

chính xác ở tốc độ thấp nhưng không chính xác ở tốc độ cao. 

5.5.2.3 Bộ điều tốc kết hợp 

Đây là sự kết hợp giữa bộ điều tốc cơ khí với bộ điều tốc áp thấp. Nó điều khiển 

chính xác cả ở tốc độ thấp và tốc độ cao. 

5.5.3  Bộ điều tốc kiểu cơ khí 

5.5.3.1  Cấu tạo 

Hầu hết các bộ điều tốc cơ khí đều có 4 bộ phận chính, đó là: 

Bộ phận động lực gồm có: trục cam bơm, 2 quả văng (tạ). 

Cần liên lạc: là 1 hệ thống gồm các đòn bẩy, thanh kéo….liên hệ giữa bộ phận 

động lực với thanh răng điều khiển lưu lượng nhiên liệu. 

Thanh răng điều khiển, đưa nhiên liệu phun vào xylanh nhiều hay ít. 

Ngoài ra còn có lò xo tốc độ, đặt ngược hướng với chiều dang ra của 2 quả tạ. 
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Đồng thời, còn có các vít điều chỉnh, khâu trượt. Tất cả các chi tiết trên được bố trí 

trong vỏ bộ điều tốc. 

 

Hình 5.6: Sơ đồ bộ điều tốc cơ khí trên bơm cao áp PF  

1. Chiều tăng ga 2. Chiều giảm ga 3. Khâu trượt 

4. Quả tạ 5. Piston bơm 6. Vòng răng 7. Thanh răng 

8. Cần liên hệ 9. Lò xo điều tốc 10. Bánh răng ở trục cam bơm 

 

5.5.3.2  Hoạt động 

o Khi động cơ khởi động 

Khi khởi động động cơ ta kéo ga theo chiều tăng, qua trung gian lò xo tốc độ, 

thanh liên kết thanh răng được kéo qua chiều tăng ga, động cơ khởi động dễ dàng. Khi 

động cơ đã hoạt động, trục cam bơm quay, lực ly tâm kéo 2 quả tạ bung ra đẩy khâu 

trượt tì lên cánh tay đòn, cân bằng với sức căng lò xo nên đẩy khâu trượt ra đẩy tay 

đòn, kéo thanh răng về chiều giảm dầu, tốc độ giảm xuống, lực ly tâm cân bằng với 

lực lò xo, 2 quả tạ ở vị trí thẳng đứng. 

o Khi thay đổi tải 

+ Động cơ làm việc ở chế độ ổn định. Ví dụ tải tăng (xe leo dốc), vì tải tăng nên 

tốc độ động cơ giảm, lực ly tâm giảm, 2 quả tạ xếp vào, lò xo điều tốc thắng lực ly tâm 

nên đẩy khâu trượt đi vào, qua trung gian các cần, kéo thanh răng về chiều tăng lượng 

dầu phun, 2 quả tạ bung ra cân bằng với lò xo điều tốc. 

+ Khi xe giảm tải (xe xuống dốc), tốc độ động cơ có khuynh hướng tăng lên, lực 

ly tâm kéo 2 quả tạ bung ra thắng sức căng lò xo điều tốc, qua trung gian các cần, kéo 
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thanh răng về chiều giảm lượng dầu phun, để tốc độ giảm lại về vị trí ban đầu, đến khi 

ổn định 2 quả tạ ở vị trí thẳng đứng, cân bằng với lò xo điều tốc. 

Như vậy, khi cần ga đứng yên mà thanh răng tự động thêm bớt dầu khi tải tăng 

hay giảm 

+ Vì lý do nào đó, tốc độ động cơ vượt quá tốc độ cực đại, lúc này lực ly tâm 

sinh ra lớn, 2 quả tạ bung ra xa nhất, đẩy khâu trượt đi ra, qua các cần liên hệ đẩy 

thanh răng về chiều cúp dầu, động cơ ngừng hoạt động. 

 

 

Hình 5.7: Bộ điều tốc cơ khi gắn trên bơm cao áp PE 

A – Vị trí lúc đạp ga khởi động 

B – Vị trí lúc chạy cầm chừng 

1. Thanh răng 2,3,4,9. Các cần liên hệ 5. Trục gắn khâu trượt 6. Quả tạ  
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5.5.4 Bộ điều tốc kiểu khí (áp thấp) 

Bộ điều tốc kiểu khí (áp thấp) thường lắp trên động cơ xe tải, nó hoạt động theo 

sự thay đổi áp thấp trong đường ống nạp, theo số vòng quay động cơ. Ưu điểm của bộ 

điều tốc này là cấu tạo đơn giản, nhỏ gọn, không có các chi tiết mài mòn 

5.5.4.1 Cấu tạo 

Bộ điều tốc này gồm 2 phần: 

- Họng khuếch tán có cánh bướm ga. 

- Hệ thống màng 

+ Họng khuếch tán nằm giữa bầu lọc gió và cổ góp hút, tại tiết diện nhỏ nhất của 

ống góp hút người ta lắp 1 cánh bướm ga, được điều khiển bằng bàn đạp ga. 

Hình 5.8: Bộ điều tốc kiểu khí 

A – Tốc độ tối đa B – Tốc độ cầm chừng 

1. Ống khuếch tán 2. Cánh bướm ga 3. Màng da 4. Lỗ thông khí trời 5. Cần giới hạn  

6. Hướng tăng ga  7. Hướng giảm ga 8. Chốt tựa 9.Áp thấp 10. Ống mềm 11. Hướng 

ráp lọc gió 

+ Màng da chia buồng bộ điều tốc thành 2 ngăn, ngăn trái thông với khí trời, 

ngăn phải (ngăn áp thấp) thông với họng khuếch tán nhờ 1 đường ống. 

+ Màng bộ điều tốc nối với thanh răng bơm cao áp và mặt đối diện tựa vào lò xo 

điều tốc. 

+ Phía bên ngăn áp thấp còn có 1 lò xo nhỏ và chốt tì có tác dụng làm tăng độ ổn 

định của bộ điều tốc khi động cơ chạy cầm chừng. 
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+ Một vít dùng để điều chỉnh lực nén lò xo nhỏ. 

+ Một nút kéo nối liền với 1 nạng ở ngăn trái, liên kết với thanh răng để tắt máy. 

5.5.4.2 Hoạt động 

Nguyên tắc tạo ra áp thấp giống như ở bộ chế hòa khí , áp thấp này sẽ làm màng 

da di chuyển, kéo thanh răng di chuyển. 

Khi cánh bướm ga ở vị trí nhất định, nếu thay đổi số vòng quay của động cơ thì 

tốc độ không khí đi qua họng khuếch tán sẽ thay đổi theo và do đó làm thay đổi áp suất 

ở họng khuếch tán. 

 Khi tăng số vòng quay động cơ (xe xuống dốc) thì áp thấp ở ngăn áp thấp càng 

tăng, lúc này màng da sẽ bị kéo về phía nén lò xo điều tốc lại, thanh răng sẽ được kéo 

sang hướng làm giảm lượng nhiên liệu phun (hướng phải). 

 Khi số vòng quay giảm (xe leo dốc) thì áp thấp sẽ giảm theo, lò xo điều tốc sẽ 

đẩy màng và thanh răng về phía tăng lượng nhiên liệu (phía trái). 

+ Khi khởi động động cơ 

Khi động cơ ngừng, cả 2 ngăn đều thông với khí trời, lò xo điều tốc sẽ đẩy màng 

và thanh răng sang phía (trái) tăng lượng nhiên liệu, động cơ khởi động dễ dàng. 

Ngay sau khi động cơ nổ, áp thấp phát sinh tại họng khuếch tán, áp thấp này sẽ 

kéo màng da và thanh răng về hướng giảm lượng nhiên liệu phun tương ứng với vị trí 

cánh bướm ga. 

+ Tốc độ cầm chừng 

Ở tốc độ cầm chừng cánh bướm ga gần như đóng kín họng khuếch tán, chỉ chừa 1 

lỗ nhỏ cho không khí đi vào động cơ, lúc này áp thấp lớn tại ống này, hút màng, kéo 

thanh răng về phía ít nhiên liệu (phải) tương ứng với tốc độ cầm chừng của động cơ. 

Vào lúc này màng da vừa chạm vào chốt tì để giảm bớt sự rung động của màng, tăng 

độ ổn định của bộ điều tốc. 

+ Tốc độ tối đa 

Cánh bướm ga mở lớn, áp thấp sẽ yếu, lò xo điều tốc sẽ đẩy màng và thanh răng 

sang phía tăng lượng nhiên liệu (trái) đến vị trí đạt tốc độ tối đa ấn định của bộ điều 

tốc. 

+ Tốc độ quá tải 

Với vị trí cần ga tối đa, động cơ làm việc ở chế độ đầy tải, tiếp tục tăng tải thì số 

vòng quay động cơ sẽ giảm. Do đó, áp thấp sinh ra sẽ yếu hơn (so với lúc đầy tải), lò 
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xo điều tốc đẩy màng về phía tăng lượng nhiên liệu (phía trái), để đáp ứng mức tải. 

+ Ngừng động cơ 

Muốn tắt máy ta kéo nút ở buồng lái, nút này sẽ thông qua dây cáp, nạng, kéo 

thanh răng về hướng tắt máy, ép lò xo điều tốc lại, ngưng cung cấp dầu. 

5.6 Phương pháp tháo bơm cao áp PE từ động cơ 

Yêu cầu trong công tác tháo và lắp. 

 Vị trí làm việc phải xa bụi bặm. 

 Đối với người làm việc tay phải thật sạch. 

 Dụng cụ, bàn thợ, bàn kẹt phải thật sạch và có lót giấy dưới mâm chi tiết. 

 Quy trình tháo các bộ phận ra khỏi động cơ 

     - Làm sạch bên ngoài các bộ phận trong hệ thống nhiên liệu: bầu lọc, bơm cao áp, 

bơm thấp áp, vòi phun. 

     - Dùng bơm nước có áp suất cao rửa sạch bên ngoài các bộ phận, dùng khí nén xịt 

sạch cặn bẩn và nước. 

   a) Tháo bầu lọc dầu 

     - Tháo các đường ống dẫn dầu nối đến bầu lọc thô và bầu lọc tinh. 

     - Tháo các bu lông bắt giữ bầu lọc thô và bầu lọc tinh   

     - Tháo bầu lọc thô và bầu lọc tinh ra khỏi động cơ. 

   b) Tháo bơm cao áp 

     - Tháo đường ống dẫn dầu nối đến bơm thấp áp 

     - Tháo các ống dẫn dầu và ống dẫn cao áp từ bơm cao áp đến kim phun. 

Chú ý: Chọn đúng cờ lê dẹt để tháo. 

      - Kiểm tra dấu phun sớm ở pu ly đầu trục khuỷu và dấu ở khớp truyền động 

      - Tháo bu lông nối khớp truyền động từ động cơ đến bơm cao áp. 

      - Tháo các bu lông bắt chặt bơm cao áp với động cơ. Chú ý nới đều các bu lông, 

giữ chặt bơm cao áp tránh làm rơi bơm gây hư hỏng và tai nạn. 

      - Tháo bơm cao áp ra khỏi động cơ. 

5.7 Phương pháp tháo lắp bơm cao áp PE 

5.7.1 Phương pháp tháo bơm cao áp PE 

Bước 1: Rửa và tẩy sạch chất bẩn, dầu mỡ bên ngoài thân bơm. 

Kẹp thân bơm vào bàn kẹp có hàm phụ đỡ sát, đầu bơm lên phía trên. Tháo các rắc- co 

ống dầu đến, đi. Tháo bơm tiếp vận và bộ điều tốc. Tháo bu lông bắt giữ bơm thấp áp 
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với vỏ bơm cao áp (quay cam lệch tâm về vị trí thấp để tháo), chú ý nới đều các bu 

lông. Tháo bơm thấp áp ra khỏi vỏ bơm cao áp tập trung. 

* Chú ý: Trong khi tháo bơm tiếp vận và bộ điều tốc, nhớt cạc-te còn lại có thể rơi 

xuống đất nên ta dùng một mâm để hứng dầu. 

Bước 3: Trở ngược đầu bơm và kẹp vào bàn kẹp, đầu bơm hướng ra ngoài. 

Kẹp nơi phần lục giác của các đầu nối ống. 

Bước 4: Tháo nắp đậy mặt tiền bơm. 

Bước 5: Dùng nút vặn vít thích hợp với rảnh của nắp đáy bơm để tháo các nắp đáy 

bơm. Muốn nới lỏng các nắp này ta dùng khúc đồng và búa đánh vào trung tâm của 

mỗi nắp. Không nên tăng lực tháo bằng cây nối dài, có thể làm hư dụng cụ hoặc chi 

tiết bơm. 

Bước 6: Quay cốt bơm và chêm vào vai của mỗi vít hiệu chính nằm trên đệm đẩy 

(con đội) của mỗi bơm lúc cam của nó đến điểm chết trên. 

Hình 5.9: Chêm để tháo cốt bơm và thử khe hở dọc của cốt 

Quan sát và lưu ý: các dấu liên hệ giữa đệm nối và nắp hông bơm khi ráp vào khỏi bị 

lẫn lộn. 

Bước 7: Tháo đệm nối, dùng thanh chịu tay của đệm nối hoặc dùng mỏ – lếch kềm 

đệm nối không xoay nơi 2 mặt vạt của nó. Dùng chìa khoá, tube tháo tán nơi đầu cốt 

bơm. Dùng tô - vít tháo 4 vít siết nắp đậy hông bơm. Dùng hai tô - vít chèn vào 2 khe 

hở đối diện nhau nơi nắp đậy hông bơm nếu nắp rời khỏi thân bơm. 

* Chú ý: Không được tháo nắp hông bơm khi chưa chêm các vật đệm đẩy để tránh 

trường hợp các chi tiết bên trong bị kẹt. Nắp đậy hông bơm có chứa đựng bạc chận 

dầu và vòng ngoài của ổ bi. Vì thế phải tháo chốt kềm đệm nối trước để bảo vệ bạc 

chận dầu. 
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 Có thể lấy cốt bơm ra khỏi thân bơm, cẩn thận không va chạm các vấu cam, bạc 

đạn bi vào thân bơm gây trầy, mẻ các mặt láng. Dùng tô – vít lớn ép đệm đẩy xuống 

lấy chêm ra. 

Bước 8: Dùng dụng cụ gắp đệm đẩy (con đội) nhặt hết các đệm đẩy ra khỏi bơm từ lỗ 

đáy bơm hoặc thân bơm. 

Bước 9: Dùng kẹp gắp pít-tông lấy pít-tông và chén chận lò xo từ phía dưới một lượt. 

Cẩn thận đặt nơi giấy sạch hoặc nơi giá đựng của nó. 

* Chú ý: Pít-tông và xy-lanh của mỗi tổ bơm đều riêng biệt từng bộ, không được lẫn 

lộn với nhau. Khi tháo pít-tông phải xếp theo thứ tự về vị trí của nó để khi tháo xong 

xy- lanh sẽ được lắp vào ngay đúng bộ của nó. 

Cách tốt nhất là làm giá đựng bằng gỗ, có khoét lỗ cho vừa mỗi pít-tông bơm và định 

vị trí cho xy-lanh khi được tháo ra và lắp vào từng bộ. Có thể dự trù vị trí cho van cao 

áp và bệ van của nó cũng sắp theo thứ tự. Tổ bơm số 1 được tính từ phía đệm nối của 

cốt bơm. Mỗi tổ bơm có vị trí riêng của nó và sau khi tháo xy-lanh ra khỏi thân bơm 

và cho vào bộ pít-tông của nó. 

Các bộ phận chính xác như van cao áp, xy-lanh, pít-tông cần để phân biệt không va 

chạm với các vật khác. 

Bước 10: Lấy ống xoay ra khỏi xy-lanh. 

Bước 11: Tháo vít kềm thanh răng, lấy thanh răng ra khỏi thân bơm. 

Bước 12: Trở ngược thân bơm và kẹp vào bàn kẹp. 

Bước 13: Tháo các đầu nối ống, lấy lò xo van cao áp, van cao áp và bệ van. Dùng cảo 

đặc biệt để cảo van cao áp. 

 

Hình 5.10: Cảo bệ van cao áp PE 
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Bước 14: Tháo các vít kềm xy-lanh bơm. Giữ lấy đệm kín bằng đồng đo. 

Bước 15: Tháo xy-lanh ra khỏi thân bơm cho pít-tông của nó vào đúng bộ và để  

vào vị trí cũ. 

 

Hình 5.11: Một số chi tiết bơm cao áp PE 

5.7.2 Phương pháp lắp bơm cao áp PE 

Trước khi lắp phải súc rửa thật sạch và không cần thổi gió hoặc lau khô. Theo 

nguyên tắc là phải thấm dầu Diesel sạch trước khi ráp các chi tiết. 

Bước 1: Kẹp thân bơm vào bàn kẹp có mang hàm phụ đỡ sát, đầu trên của bơm 

hướng lên trên, mặt tiền bơm ở phía ngoài. Tháo pít-tông ra khỏi xy-lanh bơm. Sau 

khi rửa xong để các pít-tông vào vị trí của nó và lưu ý đến lượt ráp pít-tông vào xy-

lanh phải đồng bộ của nó. Lắp xy-lanh vào thân bơm, xỏ vào đầu trên của thân bơm. 

Hướng rãnh đứng của xy-lanh ngay với vít kềm của xy-lanh (vít cản áp). 

Lưu ý: mặt ép của xy-lanh bơm phải thật sạch, vặn vít kềm xy-lanh có đệm kín 

vào. Chốt kềm phải lọt vào rảnh đứng xy-lanh không xoay và không kẹt nhưng khi 

dùng ngón tay đẩy lên xuống xy-lanh phải di chuyển trong khoảng ngắn. Đúng theo 

phương pháp tất cả xy-lanh đều lắp xong theo thứ tự của tổ bơm và kế tiếp sẽ ráp các 

chi tiết khác. 

Bước 2: Ráp van cao áp, để van và đệm kín, chú ý mặt trái của đế van cao áp và 

mặt ép của xy-lanh phải thật sạch. Lắp lò xo van cao áp và đầu nối ống. Siết đầu nối 

ống với sức siết định chuẩn. Không nên siết quá mức định chuẩn sẽ làm kẹt pít-tông 

khi lắp vào xy-lanh. 

Bước 3: Trở ngược đầu bơm vào bàn kẹp, mặt tiền bên ngoài, kẹp nơi phần lục 

giác của đầu nối ống. Ráp thanh răng vào thân bơm đúng dấu cũ đã ghi chú trước khi 
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tháo. Ráp vít chận thanh răng và siết vừa phải. 

   Trước khi ráp ống xoay và vòng (vành) răng vào thân bơm. Chú ý các chi tiết này 

nếu không thay mới thì dùng giũa nhuyễn nhỏ tẩy dấu nơi ống xoay dự trù cho việc 

khi dấu mới sau khi lưu lượng cân xong. 

Lưu ý: 

- Nếu ống xoay hoặc vành răng được thay mới, vành răng phải được siết chặt 

vào ống xoay. Kẻ hở nơi hai tay ép của vành răng ngay với lỗ nạy nằm giữa ống 

xoay. Vị trí này thích ứng tốt nhất cho việc cân lưu lượng. 

- Kéo thanh răng qua vị trí cúp dầu nơi hai đầu, đầu vít siết hai tay ép của vành 

răng phải hướng ra mặt tiền bơm để tiện việc nới và siết các vít này khi cân lưu 

lượng. 

- Thanh răng có đóng hai dấu nơi hai đầu, khi nó ở vị trí trung bình thì hai dấu 

này vừa ló dạng nơi hai mặt hông của bơm. Ở vị trí này có thể ráp các ống xoay và 

vành răng, hai tay ép của vành răng hướng ra ngoài. Thẳng góc với thanh răng. Sau 

khi ráp các chi tiết này, thanh răng phải di chuyển trơn, kéo thanh răng qua chiều cúp 

dầu, đầu vít phải đáp ứng việc tháo ráp vít ép của vành răng có thể ráp chén chận lò 

xo phía trên và lò xo vào ống xoay. 

Hình 5.12: Vị trí ổn định vòng răng khi ráp 

Bước 4: Dùng dụng cụ gắn pít-tông. Kẹp đuôi pít-tông chận lò xo phía dưới đặt 

trên hai tay của đuôi pít-tông xỏ vào xy-lanh của nó từ lổ phía dưới đáy của thân bơm. 

* Chú ý: Dấu ghi nơi tay của đuôi pít-tông với lằn vặt của rảnh kềm chữ U của 

ống xoay. 

Khi lắp pít-tông vào xy-lanh, không được đẩy mạnh, bộ phận này di chuyển 

trơn trong lòng xy-lanh và nơi rãnh kềm chữ U của ống xoay. 
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Bước 5: Dùng dụng cụ gắp đệm đẩy, lắp đệm đẩy và ống lăn vào vị trí của nó. 

Cho chi tiết này vào thân bơm từ lỗ phía đáy bơm hoặc từ bên đầu hông bơm tuỳ 

loại. Chú ý lần nữa tay của đuôi pít-tông nằm ngay rảnh kềm chữ U của ống xoay và 

các dấu không sai lệch. Dùng dụng cụ ép đệm đẩy đè ống lăn và đệm đẩy xuống ép lò 

xo đồng thời gài các chêm vào vít hiệu chỉnh của đệm đẩy. Tất cả ống lăn và đệm đẩy 

được định vị. 

 

Hình 5.13: Hình dạng vòng răng – thanh răng 

Bước 6: Lắp trục bơm vào thân bơm: 

Chú ý vị trí các dấu, phương hướng đầu cốt bơm đều được ổn định theo điểm ghi 

chú trước khi tháo chi tiết này để thì thì lưu lượng và góc phun dầu không bị thay đổi. 

Bôi mỡ vào đệm kín của hai nắp đậy hông bơm và ráp nắp vào. Chú ý ổ đạn ở vị 

trí ổn định trong cốt bơm, dùng búa nhựa đóng nhẹ vào và siết nắp lại. Ráp chốt kềm 

của đệm nối và ráp đệm nối của cốt bơm . 

Siết đúng sức siết để ép đệm nối vào cốt bơm. Kiểm tra khoảng chạy của cốt bơm. 

Dùng lá cỡ đo khoảng hở giữa vai của đệm nối và mặt ngoài của nắp đậy hông bơm. 

Dùng tô vít xeo cốt bơm ra ngoài để đo khe hở. Dùng so kế bắt nơi đầu ngoài của đệm 

nối xeo cốt bơm như trên để biết được khoảng di động cho phép từ 1 – 2mm 

   Nếu khoảng di động cốt bơm cao hơn mức cho phép. Ta chêm thêm nơi 

khoảng giữa của khâu trong bạc đạn và vòng trong tạt dầu (nơi vai của cốt bơm). 

   Trái lại nếu khoảng di động cốt bơm thấp hơn định mức thì ta rút bớt chêm ra. 

Trong khi hiệu chỉnh khoảng di động cốt bơm lưu ý việc thêm bớt chêm không 

làm xáo trộn vị trí ống lăn trên các bướu cam. 

Quay cốt bơm để rút chêm đệm đẩy ra. Thấm nhớt đặt vào gối nỉ và ráp các nắp 

đáy vào bơm. Dùng nút vặn vít siết đúng sức siết. Ráp các chi tiết bên ngoài và nắp 

đậy mặt tiền trong. 

* Chú ý: Đối với thân bơm đút bắng gang, vòng đệm kín của các nắp đậy, vít kềm 

xy- lanh, thanh răng, rắc-co nạp và thoát dầu đều dùng đồng đỏ. 
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Bước 7: Châm dầu trơn vào trong bơm. 

Bước 8: Nếu chưa tiếp tục công tác cân thử thì vặn vít hoặc bao vải sạch các 

mạch thoát và nạp đề ngừa chất bẩn xâm nhập vào. 

Bước 9: Bơm có thể sẵn sàng được cân góc độ phun và lưu lượng. Nếu bơm cao 

áp thuộc loại Lavalette Bosch hay loại khác, trừ American Bosch thì phải ráp bộ điều 

tốc vào thân bơm. 

5.8  Phương pháp kiểm tra, sửa chữa bơm cao áp PE 

5.8.1. Bộ đôi pít tông-xy lanh bơm  

   5.8.1.1.  Hư hỏng và kiểm tra 

   - Hư hỏng chính của cặp pít tông xy lanh bơm cao áp là bị nứt, gãy pít tông bơm, bị 

mòn cặp pít tông xy lanh. 

   - Kiểm tra: Dùng đồng hồ áp suất để kiểm tra áp suất của bơm cao áp, xác định hư 

hỏng của cặp pít tông xy lanh bơm nếu áp suất < 250 kG/cm2 là pít tông xy lanh bơm 

bị mòn. 

 

Hình 5.14: Những vị trí thường hư hỏng của bộ đôi pít tông-xy lanh bơm 

   5.8.1.2. Sửa chữa 

Pít tông bơm cao áp bị nứt gãy thay cả cặp. 

Bị mòn nhiều khe hở lớn hơn 0,003 mm thì mạ thép hoặc mạ cờ rôm sau đó 

đá5nh bóng đến khe hở lắp ghép hoặc thay mới cả cặp. 

Có nhiều cặp pít tông xy lanh bơm bị mòn ít hay mòn không đều giữa pít tông 

và xy lanh thì tiến hành chọn lắp từng cặp bằng cách lấy pít tông mòn ít, bề mặt không 

bị cào xước cho vào từng xy lanh nếu đẩy vào được 2/3 - 3/4 chiều dài lắp ghép thì hơi 

chặt là còn dùng được. Xoáy rà bằng bột nhuyễn cho đến khi pít tông lọt hết vào xy 

lanh. Sau đó rửa sạch bằng dầu diesel rồi lắp pít tông vào trong xy lanh 1/3 chiều dài 
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KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  75 

để nghiêng 75o, nếu pít tông rơi xuống từ từ là đạt yêu cầu còn dùng được, nếu rơi 

nhanh khe hở lớn không dùng được phải thay. 

5.8.2.  Sửa chữa van và đế van thoát cao áp 

   58.2.1. Hư hỏng và kiểm tra 

      - Hư hỏng của van và đế van bị mòn mặt côn làm kín, bề mặt đáy của đế van bị 

mòn không phẳng  

      - Kiểm tra: Dùng đồng hồ áp suất để kiểm tra áp suất của bơm (như đã nêu trên). 

   5.8.2.2. Sửa chữa van và đế van thoát cao áp :  

Bề mặt côn làm kín hoặc bề mặt đáy của van không phẳng tiến hành rà bằng bột 

nhuyễn hoặc bột rà tinh đạt đến yêu cầu. Bị mòn rỗ bề mặt làm  kín thay mới cả bộ van 

và đế van. 

   Lò xo van yếu, giảm độ đàn hồi, gãy thay đúng loại hoặc thêm đệm nếu độ giảm 

chiều cao lò xo giảm. Đệm đế van mòn hỏng thay mới đúng loại. 

  5.8.3. Trục cam, con đội ổ bi 

   5.8.3.1. Hư hỏng và kiểm tra 

     - Hư hỏng: Trục cam bị mòn các vấu cam, mòn phần lắp với ổ bi, chờn hỏng ren 

đầu trục cam, con đội, ổ bi bị mòn. 

     - Kiểm tra: Dùng pan me đo độ mòn các vấu cam rồi so với tiêu chuẩn. Quan sát 

phần ren đầu trục bơm xem có bị chờn hỏng ren không. Vòng bi mòn thể hiện ở độ rơ 

dọc trục và độ rơ hướng kính. Vòng bi được gá và kẹp chặt lên đồ gá bằng côn định 

tâm vòng trong. Khi kiểm tra dùng tay lắc áo ngoài của vòng bi theo hai phương các 

đồng hồ so tỳ lên áo ngoài theo phương hướng kính và phương dọc trục của vòng bi sẽ 

báo độ rơ của vòng bi. 

   5.8.3.2.  Sửa chữa  

     - Hàn đắp các vấu cam rồi gia công lại đúng biên dạng ban đầu. 

     - Hàn đắp vào phần ren rồi tiện láng và gia công lại ren. 

     - Ổ bi và con đội bị mòn thay mới đúng loại. 

   5.8.4. Vỏ bơm cao áp và lò xo bơm. 

   5.8.4.1. Hư hỏng và kiểm tra 

     - Hư hỏng: Vỏ bơm bị mòn lỗ lắp bi trục cam, chờn hỏng các lỗ ren, vỏ bơm bị nứt. 

     - Kiểm tra dùng thước đo độ mòn lỗ lắp ổ bi, quan sát các vết nứt, chờn hỏng ren 

bằng mắt và kính phóng đại. 
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   5.8.4.2.  Sửa chữa:  

Mòn lỗ lắp ổ bi có thể hàn đắp gia công lại đúng kích thước ban đầu. Nứt vỏ hàn đắp, 

gia công sửa nguội. Lò xo pít tông bơm bơm mất tính đàn hồi, đo chiều dài lò xo giảm 

thấp, thay lò xo mới đúng loại.  

5.9  Phương pháp cân bơm cao áp PE vào động cơ 

Sau khi thực hiện các công tác: Tháo, kiểm tra, sửa chữa, cân góc 

phun dầu, điều chỉnh đồng lượng, hiệu chỉnh bộ điều tốc ta mới ráp 

bơm vào động cơ. 

5.9.1 Loại có dấu ở đầu nối bơm. 

Bước 1: Quay trục khuỷu động cơ để pít-tông số 1 lên điểm chết trên cuối thì 

nén, lúc này dấu phun dầu sớm ở pu-ly ngay dấu chỉ thị ở đầu trục khuỷu. 

Bước 2: Ráp bơm cao áp vào động cơ lên bệ bắt. Siết chặt 4 đai ốc, chưa ráp 

trục bơm liên hệ với động cơ. 

Bước 3: Quay trục bơm cao áp theo chiều quay cho đến khi dấu cân bơm trên 

mâm nối ở đầu trục bơm hay phần côn ở trục bơm trùng với dấu ghi R (nếu quay 

phải) hay L (nếu quay trái) trên nắp đậy hông bơm. Ở vị trí này pít-tông cao áp xy-

lanh số 1 ở điểm khởi phun. 

Bước 4: Nối trục bơm cao áp liên hệ với chuyển động từ động cơ bằng khớp 

nối và vít hay mặt bích, siết chặt các vít. 

Bước 5: Lắp các ống dẫn dầu cao áp từ bơm lên kim siết chặt các khâu nối theo 

thứ tự thì nổ của động cơ. 

Bước 6: Kiểm soát đường nhiên liệu từ thùng chứa đến bơm tiếp vận từ lọc đến 

bơm, siết chặt các khâu nối. 

 Dùng bơm điện hay bơm tay xả gió hệ thống nhiên liệu từ lọc đếnbơm. 

 Khởi động độngcơ. 

5.9.2 Loại không có dấu cân bơm ở đầu nối.  

 Bước 1: Thực hiện như hai bước 1, 2 phần trên 

Bước 2: Ráp đường ống nhiên liệu từ thùng chứa đến bơm cao áp (nếu ở ngoài 

phải qua hai lọc dầu rồi mới đến bơm). 

Bước 3: Mở ốc lục giác của xy-lanh số 1 lấy van cao áp ra xong ráp lò xo và ốc 

lục giác lại. 

Bước 4: Cho mạch dầu từ thùng chứa thông đến bơm cao áp dùng bơm tiếp vận 
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KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  77 

hoặc trọng lực để xả gió ở lọc và ở bơm. 

Bước 5: Để thanh răng ở vị trí nào cũng được trừ Stop nếu lằn vạt xéo phía 

dưới. Để thanh răng ở vị trí cầm chừng, nếu lằn vạt xéo phía trên. 

Bước 6: Mở nắp đậy mặt tiền bơm để thấy được đệm đẩy (con đội). 

Bước 7: Quay trục bơm cho pít-tông số 1 xuống thấp nhất dầu tràn vào. Từ từ 

quay trục bơm theo chiều quay cho đến khi dầu vừa ngưng trào thì dừng lại. Lúc này 

pít-tông số 1 ở điểm khởi phun. 

Bước 8: Tháo ốc lục giác, ráp van cao áp lại. 

Bước 9: Thực hiện tiếp theo như các bước 4,5, 6, 7, 8 như ở phần trên. 

 Antoàn: 

- Khi xả gió nơi bơm cao áp tránh không cho nhiên liệu chảy vào cạc-te bơm 

làm loãng nhớt bôitrơn. 

- Kiểm tra mức nhớt ở bơm caoáp. 

- Kiểm tra nước làm mát động cơ trước khi khởi động độngcơ. 

5.10 Phương pháp điều chỉnh thời điểm phun bơm cao áp PE trên động cơ 

Sau khi cho động cơ khởi động làm việc ổn định, lên xuống ga và lắng nghe 

tiếng nổ để biết cụ thể bơm cân sớm, trễ. Muốn chỉnh bơm lại ta thực hiện như sau: 

- Nới các bu-lông nối mặt bích bơm nơi có rãnh dài. 

Muốn chỉnh phun sớm hơn ta xoay vỏ bơm ngược chiều quay của trục bơm 

Muốn chỉnh phun trễ ta xoay vỏ bơm theo chiều quay. Sau đó siết chặt các bu-

lông gắn bơm lại. 

 Lưu ý khi chỉnh góc độ phun và đồng lượng: 

Những bơm con đội không chỉnh được, vòng răng không chỉnh được như bơm 

dùng trên động cơ: SIGMA, HINO…  Khi chỉnh thì nới vít giữ ống chứa xy-lanh pít-

tông van cao áp. 

Chỉnh góc độ phun dầu thì thêm hay bớt chêm để đưa nguyên cụm xy-lanh lên 

xuống. Khi chỉnh đồng lượng thì xoay cụm xy-lanh qua lại. Sau đó siết các vít giữ 

đúng sức siết. 
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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 và dầu diesel vệ sinh bên ngoài chi tiết 

- Quan sát bên ngoài động cơ, tìm hiểu bơm cao áp PE 

2. Ghi nhận đặc điểm và tình trạng bên ngoài 

2.1. Ghi nhận tình trạng bên ngoài động cơ 

-  Nước ........................................................................................................... 

-  Nhớt............................................................................................................ 

-  Dây điện ..................................................................................................... 

-  Nhiên liệu ................................................................................................... 

-  Đường ống nhiên liệu (có bị rò rỉ hay không) ........................................... 

-  Có đảm bảo an toàn để nổ máy hay không ................................................ 

2.2. Ghi nhận đặc điểm và tình trạng bên ngoài bơm cao áp PE 

-  Đọc ký hiệu ................................................................................................ 

-  Loại bộ điều tốc bơm cao áp PE ................................................................ 

-  Bộ phun dầu sớm (có hay không) ............................................................. 

3. Nhận định- kiểm tra- ghi nhận tình trạng bên trong 

- Nhận định các chi tiết 

- Kiểm tra tình trạng các chi tiết: Ghi nhận tình trạng các chi tiết 

(tốt, không tốt). 

- Kiểm tra cốt cam bơm 

- Đưa ra đề xuất (sửa chữa hoặc thay thế) 

- Tiến hành sửa chữa, hiệu chỉnh (nếu có thể
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Xy-lanh 1 

 Pít- 

tông 

Xy- 

lanh 

Van, 

Bệ 

van 

thoát 

cao 

Lò xo 

van 

thoát 

cao áp 

Lò xo 

hồi vị 

pít- 

tông 

Thanh 

răng, 

vòng 

răng 

Vít 

chặn 

xy- 

lanh 

Vít 

xả 

gió 

Chụp 

đệm 

đẩy 

Thân 

bơm 

Ống 

cao 

áp 

Tình 

trạng 

          

Xy-lanh 2 

 Pít- 

tông 

Xy- 

lanh 

Van, 

Bệ 

van 

thoát 

cao 

Lò xo 

van 

thoát 

cao áp 

Lò xo 

hồi vị 

pít- 

tông 

Thanh 

răng, 

vòng 

răng 

Vít 

chặn 

xy- 

lanh 

Vít 

xả 

gió 

Chụp 

đệm 

đẩy 

Thân 

bơm 

Ống 

cao 

áp 

Tình 

trạng 

          

Xy-lanh 3 

 Pít- 

tông 

Xy- 

lanh 

Van, 

Bệ 

van 

thoát 

cao 

Lò xo 

van 

thoát cao 

áp 

Lò xo 

hồi vị 

pít- 

tông 

Thanh 

răng, 

vòng 

răng 

Vít 
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Xy-lanh 4 

 Pít- 

tông 
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lanh 
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van 

thoát 

cao 

Lò xo 

van 

thoát cao 

áp 

Lò xo 

hồi vị 

pít- 

tông 

Thanh 

răng, 

vòng 

răng 

Vít 

chặn 

xy- 

lanh 

Vít 

xả 

gió 

Chụp 

đệm 

đẩy 

Thân 

bơm 

Ống 

cao 

áp 

Tình 

trạng 
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KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  80 

BÀI 6. BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA BƠM CAO ÁP VE 

Mục tiêu: 

 Về kiến thức: 

 Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm cao áp VE 

 Phát biểu được quy trình và yêu cầu kỹ thuật tháo lắp bơm cao áp VE 

 Trình bày được phương pháp cân bơm cao áp VE vào động cơ  

 Về kỹ năng: 

 Nhận dạng được các chi tiết của bơm cao áp VE 

 Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, cân bơm cao áp VE vào động cơ đúng quy 

trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.   

 Về thái độ: 

 Ham thích môn học. 

 Rèn luyện tính tỉ mỉ chính xác.  

 Chấp hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động trong ngành công 

nghệ ô tô. 
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Giới thiệu 

Bơm cao áp phân phối VE được sử dụng nhiều trên động cơ diesel ôtô chở 

khách và cho xe vận tải nhỏ động cơ 4, 6 xy lanh phun dầu trực tiếp. Để tiến hành bảo 

dưỡng, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của bơm cao áp phân phối VE đúng 

yêu cầu kỹ thuật, đòi hỏi chúng ta phải hiểu được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của 

bơm cao áp phân phối VE. 

6.1 Sơ đồ hệ thống và  nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiên liệu bơm cao áp VE 

6.1.1 Sơ đồ hệ thống 

Hình 6.1: Sơ đồ hệ thống cung cấp nhiên liệu bơm cao áp VE 

1. Thùng chứa 2. Đường dầu thấp áp 3. Lọc tinh 4. Bơm cao áp 5. Đường dầu cao áp 

6. Kim phun 7. Đường dầu hồi 8. Bugi xông 

6.1.2 Nguyên lý hoạt động 

Khi động cơ hoạt động bơm tiếp vận lắp trong bơm cao áp VE hút nhiên liệu từ 

thùng  theo ống dẫn đến bầu lọc đi vào bơm tiếp vận, bơm tiếp vận đẩy nhiên liệu vào 

phòng chứa nhiên liệu của bơm cao áp. Nhiên liệu qua cửa nạp vào xy lanh bơm. Bơm 

cao áp nén nhiên liệu đến áp suất cao và phân phối nhiên liệu đến các vòi phun, vòi 

phun phun nhiên liệu vào buồng cháy của động cơ theo đúng thứ tự làm việc. Nhiên 

liệu phun vào buồng cháy hòa trộn với không khí ở cuối quá trình nén có áp suất và 

nhiệt độ cao, nhiên liệu tự bốc cháy, giãn nở và sinh công. Sau đó khí cháy theo ống 

xả và bình tiêu âm thải ra ngoài khí trời. Dầu thừa ở bơm cao áp và vòi phun theo ống 

dẫn dầu hồi trở về thùng chứa. 
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6.2  Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các chi tiết trong bơm cao áp VE 

6.2.1 Cấu tạo 

Bơm cao áp VE gồm các cụm sau: 

 Bơm tiếp vận: có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu từ thùng chứa đến bơm cao áp. 

 Bơm cao áp với đầu phân phối: có nhiệm vụ nén nhiên liệu tạo cao áp và phân 

phối nhiên liệu cho các xylanh. 

 Bộ điều tốc: đây là cơ khí, điều khiển tốc độ động cơ bằng cách thay đổi vị trí 

khâu phân lượng. 

 Van tắt máy điện từ: dùng để ngắt nhiên liệu khi cần tắt máy 

 Bộ phun dầu sớm tự động: dùng để thay đổi thời điểm phun nhiên liệu, tùy 

thuộc vào tốc độ độngcơ. 

Ngoài ra trên bơm còn có đường dẫn dầu đến và đường dẫn dầu hồi. 

 

Hình 6.2: Cấu tạo bơm cao áp VE  

1. Van điều áp 2. Bộ điều tốc 3. Đường dầu hồi 4. Đầu phânphối 5. Bơm tiếp vận 6. 

Bộ phun dầu sớm 7. Bộ phận tạo cao áp 8. Van điệntừ 

6.2.1.1  Bơm tiếpvận 

 Đây là loại bơm cánh gạt, dùng để hút nhiên liệu từ thùng chứa đến khoang 

bơm cao áp, trên mạch dầu cung cấp có van điều áp và đường dầu hồi. 

 Bơm tiếp vận gồm 1 đĩa có 4 rãnh, lắp 4 cánh gạt, được dẫn động bởi trục bơm 

nhờ then bán nguyệt khi rôto quay trong vòng lệch tâm, van điều áp được bố trí gần 
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bơm tiếp cận (BTV), nó gồm 1 piston và lò xo. Khi áp suất nhiên liệu vượt quá giá trị 

cho phép, piston sẽ ép lò xo mở đường dầu, dầu trở về cửa vào của bơm tiếp vận. Bình 

thường piston đóng lỗ dầu hồi. 

 

Hình 6.3: Cấu tạo bơm tiếp vận 

6.2.1.2  Bơm cao áp và đầu phân phối 

 Trục bơm được dẫn động truyền qua piston bơm bằng khâu nối và dĩa cam bởi 

gờ ăn khớp với đuôi piston bơm. 

 Dĩa cam quay trên 1 mâm chứa 4 con lăn trụ. Do đặc tính của con lăn và mặt 

dĩa cam nên piston thực hiện 2 chuyển động vừa quay vừa tịnh tiến. 

+ Piston bơm ở ĐCT khi mấu cam đội và các con lăn 

+ Piston xuống ĐCD nhờ lực của 2 lò xo 

 

 

 

Roller: Con lăn 

Cam disc: Đĩa cam 

Plunger: Piston bơm 

Roller ring: Mâm đựng con lăn 

 

Hình 6.4: Sự hoạt động của piston 

 Piston bơm hình trụ có lỗ xuyên tâm, thông với lỗ rãnh phân phối với 1 lỗ 

ngang được đóng kín bởi khâu phân lượng, đầu piston có khoét rãnh dọc lửng, đuôi 

piston có gờ nối vào gờ dĩa cam, piston được giữ bởi dĩa đẩy và 2 lò xo tỳ vào đầu 

phân phối 
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KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  84 

 Đầu phân phối có lỗ nạp qua van tắt dầu điện từ và có các lỗ thoát tương ứng 

với số xylanh. 

Hình 6.5: Bộ phận tạo cao áp 

 

Hình 6.6: Cấu tạo đầu phân phối  

1. Khâu phân lượng 2. Đầu phân phối 3. Lỗ phânphối 4. Lò xo cao áp 5. Van thoát áp 

 

Hình 6.7: Vị trí bộ điều tốc 
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6.2.2 Bộ điều tốc cơ khí 

6.2.2.1  Cấu tạo 

Đây là loại điều tốc cơ khí : 

Gồm có 4 quả tạ, có bánh răng ăn khớp với bánh răng dẫn động ở cốt bơm, ống trượt 

(bạc) luôn tỳ vào các thanh liên kết. Thanh liên kết (thanh điều khiển) nối cần ga với 

khâu phân lượng. 

6.2.2.2  Hoạt động 

 Khi động cơ quay nhanh (giảm tải), lực ly tâm lớn , các quả tạ văng ra tác 

động lên ống trượt (lò xo bị nén lại), thông qua các thanh điều khiển kéo khâu phân 

lượng về hướng giảmdầu. 

 Khi động cơ quay chậm (tăng tải), lực ly tâm nhỏ, các quả tạxếp lại (lò xo 

bung ra) các thanh điều khiển kéo khâu phân lượng về hướng tăngdầu. 

     

Hình 6.8: Hoạt động của bộ điều tốc  

1. Quả tạ 2. Cần ga 3, 11. Vít điều chỉnh 4. Lò xo điều tốc 5. lò xo cầm chừng 6,7,8,9. 

Thanh điều khiển 10. Khâu phân lượng 12. Ống trượt 13. Lỗ ngang 14. Piston bơm 

M2. Chốt xoay 
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Hình 6.9: Cấu tạo bộ phun dầu sớm tự động 

1. Vỏ bơm 2. Mâm đựng con lăn 3. Con lăn 4. Chốt nối 5. Đường dầu đến 6. Nắp đậy 

7. Piston động lực 8. Piston phụ 9. Lò xo 

6.2.3 Bộ phun dầu sớm tự động 

6.2.3.1  Cấu tạo 

Đây là loại thủy lực, được điều khiển bằng áp suất dầu của bơm tiếp vận. Bộ 

phun dầu sớm có cấu tạo như Hình 6.9. 

6.2.3.2  Hoạt động 

 Ở tốc độ thấp: áp suất dầu từ BTV nhỏ không đủ lực thắng sức căng của lò xo, 

piston dịch về phía phải, đẩy vòng lăn về hướng phun trễ nhiên liệu. 

 Ơ tốc độ cao: áp suất dầu từ BTV lớn, thắng sức căng lò xo,piston động lực 

dịch qua phía trái, qua chốt trượt đẩy vòng lăn theo hướng phun sớm nhiên liệu. 

6.2.4  Van ngắt dầu điện từ 

6.2.4.1  Cấu tạo 

Van ngắt dầu được đặt ở đầu phân phối, bên trong gồm có: van bằng kim loại, 

lò xo, lọc nhiên liệu và cuộn dây. 
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Hình 6.10: Cấu tạo van ngắt dầu điện từ 

1. Đường dầu 2. Piston 3. Đầu phân phối 4. Van ngắt dầu 5. Buồng áp suất 

6.2.4.2 Hoạt động 

 Khi mở công tắc máy sang vị trí ON, dòng điện chạy qua cuộn dây tạo thành 

nam châm hút van lên, mở đường thông từ buồng dầu với buồng áp suất. 

 Khi tắt máy, xoay công tắt máy về vị trí LOCK, ngắt dòng điện đến van ngắt 

dầu, làm mất từ trường, lò xo đẩy van đóng cửa hút lại, làm ngắt dầu, dầu không 

nạp được và buồng nén. 

Khi động cơ hoạt động trục cam bơm cao áp quay dẫn động bơm chuyển nhiên 

liệu, đĩa cam quay làm cho pít tông xoay và chuyển động lên xuống theo các vấu cam 

(số vấu cam bằng số xy lanh động cơ). 

Quá trình cung cấp nhêin liệu của bơm cao áp phân phối VE cũng có thể chia ra 

làm ba giai đoạn như sau: 

 Nạp nhiên liệu 

Piston bơm ở ĐCD, nhiên liệu vào cửa hút, rãnh hút, vào buồng áp suất (buồng cao 

áp), lỗ xuyên tâm và lỗ ngang. Lúc này khâu phân lượng đóng lỗ ngang. 

 Nén và phân phối nhiên liệu 

Piston đi lên ĐCT, đồng thời quay đi 1 góc làm rãnh hút (không trùng cửa hút), 

nén dầu trong buồng áp suất. 

Sự phân phối nhiên liệu được thực hiện khi rãnh phân phối ở piston thẳng hàng 
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với 1 trong 4 lỗ trên nắp phân phối. Lúc này dầu cao áp sẽ đi từ buồng cao áp đến lỗ 

xuyên tâm đến rãnh phân phối đến lỗ phân phối và đến kim phun (lúc này piston đã 

quay đi 450 so với ban đầu ). 

 

1. Piston 

2. Lỗ nạp 

3. Rãnh nạp  

4. Buồng ápsuất 

5. Dầu áp lực cao 

6. Rãnh phânphối 

7. Đường dầu thoát ở đầu 

phânphối 

8. Khâu phânlượng 

9. Lỗ ngang 

UT: Điểm chết dưới  

OT: Điểm chết trên 

 

  

 

Hình 6.11: Nguyên lý làm việc của bơm cao áp VE 

 Dứt bơm 

 Piston tiếp tục đi lên, đến khi khâu phân lượng mở lỗ ngang nhiên liệu với áp 

suất cao sẽ thoát ra lỗ ngang. Vì vậy áp suất nhiên liệu sẽgiảm đột ngột và quá trình 

bơm kết thúc. 

 Để định lượng nhiên liệu người ta sử dụng khâu phân lượng và khâu phân 

lượng được điều khiển bởi cần ga đóng mở lỗ ngang nhiều hay ít (giống bơm cao áp 

P.S.B) piston tiếp tục quay và đi xuống ĐCD, khi piston xuống tới ĐCD, lỗ hút (rãnh 

hút) trùng với cửa hút thì bắt đầu lại chu trình. Lúc này khâu phân lượng đóng lỗ 

ngang. Piston đã quay 900 so với ban đầu (động cơ 4xylanh). 

6.3  Phương pháp tháo bơm cao áp VE từ động cơ 

- Tháo đường ống dẫn dầu thấp áp, đường dầu hồi nhiên liệu. 
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- Tháo bầu lọc nhiên liệu và bơm tay ra khỏi xe. 

- Tháo đường ống cao áp ra khỏi vòi phun nhiên liệu và bơm cao áp. 

- Tháo bơm cao áp ra khỏi động cơ: 

 Tháo dẫn động ga 

 Tháo bu lông đai ốc bắt than bơm vào động cơ. 

6.4  Phương pháp tháo lắp bơm cao áp VE 

6.4.1 Quy trình tháo bơm: 

 

Hình 6.12: Gắn bơm lên giá đỡ 

Bước 1: Gắn bơm lên SST (giá đỡ) 

Bước 2: Tháo sáp nhiệt (loại có bộ điều khiển phun sớm khi khởi động lạnh) 

o Dùng tô vít xoay cần khởi động lạnh ngược chiều kim đồng hồ 20 độ 

o Đặt một miếng kim loại (chiều dày 8,5-10 mm) vào giữa cần khởi động lạnh và 

pít-tông sáp nhiệt. 

  Tháo 2 bu-lông, sáp nhiệt và jo-ăng chữ O. 
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Hình 6.13: Tháo sáp nhiệt 

Bước 3: Tháo van điện cắt nhiên liệu 

o Tháo giắc ra khỏi giá đỡ 

o Tháo vỏ che bụi ra khỏi van điện cắt nhiên liệu 

o Tháo đai ốc, dây điện và vỏ che bụi 

o Tháo cuộn dây, giô-ăng chữ O, lò xo, van, lưới lọc và đệm vênh hình sóng 

Hình 6.14: Tháo van từ 

Bước 4: Tháo vỏ bộ điều chỉnh 

o Dùng đầu lục giác 5mm tháo 4 bu-lông 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.15: Tháo bu-lông nắp 
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o Bộ điều chỉnh mọi tốc độ 

Tháo lò xo điều khiển tốc độ ra khỏi đế lò xo, tháo đế lò xo, lò xo giảm chấn, lò xo 

điều khiển tốc độ, vỏ bộ điều chỉnh, cụm trục điều chỉnh và giô-ăng 

Hình 6.16: Tháo bộ điều chỉnh mọi tốc độ 

  Bộ điều chỉnh tốc độ nhỏ nhất – lớn nhất 

Tháo kẹp chữ E, đế lò xo, lò xo giảm chấn, vỏ bộ điều chỉnh, cụm trục điều chỉnh 

bộ điều chỉnh và giô-ăng. 

Hình 6.17: Tháo bộ điều chỉnh tốc độ lớn nhất nhỏ nhất 

Bước 5: Kiểm tra khe hở dọc của giá đỡ quả văng Khe hở tiêu chuẩn: 0,15- 0,35 mm 

Bước 6: Tháo trục bộ điều chỉnh và giá đỡ quả văng 

o Tháo đai ốc hãm trục bộ điều chỉnh bằng cách xoay nó theo chiều kim đồng hồ. 

o Dùng đầu lục giác 5mm xoay, trục điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ và tháo 

những chi tiết sau: 

 Cụm giá đỡ quả văng  

 Đệm quả văng số 1 
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  Đệm điều chỉnh bánh răng bộ điều chỉnh 

Chú ý: không được đánh rơi 2 đệm vào trong buồng bơm 

  Tháo các chi tiết sau ra khỏi giá đỡ quả văng 

 Bạc bộ điều chỉnh 

 Đệm quả văng số 2  

 Bốn quả văng 

Hình 6.18: Tháo đai ốc hãm trục bộ điều chỉnh 

 

 

Hình 6.19: Tháo trục bộ điều khiển 

 

Hình 6.20: Tháo các chi tiết bộ điều chỉnh 
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Bước 7: Tháo nút nắp phân phối 

Dùng SST tháo nút nắp phân phối 

Hình 6.21: Tháo nút phân phối 

Bước 8: Tháo các giá đỡ van phân phối 

o Dùng SST tháo 4 giá đỡ van phân phối các lò xo và đế lò xo 

o Tháo 4 van phân phối và đệm 

Lưu ý: không chạm tay vào bề mặt van phân phối 

Gợi ý: Sắp xếp các van phân, các lò xo, đế lò xo, và giá đỡ theo thứ tự 

Hình 6.22: Tháo van phân phối 

Bước 9: Tháo nắp phân phối 

o Dùng đầu lục giác và tháo 4 bu-lông 

Tháo nắp phân phối và các chi tiết sau đây:  

  Hai lò xo đỡ cần 

  Hai dẫn hướng lò xo pít-tông    

   Hai đệm lò xo pít-tông 

   Hai đế lò xo trên  

  Hai lò xo pít-tông 
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Hình 6.23: Tháo nắp phân phối 

Bước 10: Tháo pít-tông bơm 

Dùng SST tháo pít-tông và đệm điều chỉnh cùng các chi tiết sau: 

    Đế lò xo dưới 

    Đĩa pít-tông trên  

   Đĩa pít-tông dưới 

Lưu ý: không chạm tay vào bề mặt trượt của pít-tông bơm 

 

Hình 6.24: Tháo pít-tông bơm 

Bước 11: Tháo thanh nối bộ điều chỉnh 

Dùng SST tháo hai bu-lông đỡ, gioăng và cần nối bộ điều chỉnh. 

 

Hình 6.25: Tháo thanh nối bộ điều chỉnh 



BÀI 6. BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA BƠM CAO ÁP VE 
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Bước 12: Tháo đĩa cam và khớp 

Tháo đĩa cam, lò xo và khớp 

Hình 6.26: Tháo đĩa cam 

Bước 13: Tháo vòng các con lăn và trục dẫn động 

o Tháo kẹp bộ điều khiển phun sớm và chốt chặn 

o Đẩy chốt trượt hướng vào trong 

Hình 6.27: Tháo chốt bộ phun dầu sớm 

o Ấn trục chủ động và tháo vòng các con lăn, 4 con lăn và bộ đệm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.28: Tháo vòng các con lăn 
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Lưu ý: 

o Không được đánh rơi các con lăn 

o Không được thay đổi vị trí các con lăn 

o Tháo trục dẫn động, bánh răng chủ động, bộ điều chỉnh hai cao su nối, then bán 

nguyệt và đệm trục dẫn động. 

 Tháo bánh răng dẫn động và hai cao su nối ra khỏi trục dẫn động. 

Hình 6.29: Tháo trục dẫn động 

Bước 14: Tháo bộ điều khiển phun sớm 

Tháo 4 bu-lông và các chi tiết sau: 

(1) Vỏ bên trái bộ điều khiển phun sớm, vít điều chỉnh và cụm đai ốc. 

(2) Lò xo, (3) Giô-ăng – O, (4) Vỏ bên ngoài bộ điều khiển, (5) Giô-ăng - O 

(6) Pít-tông, (7) Pít-tông phụ 

 

Hình 6.30: Tháo bộ điều khiển phun sớm 

Bước 15: Tháo bơm cấp liệu 

- Tháo 2 vít 

-  Dùng một dây thép, tháo nắp bơm cấp liệu 

- Tháo rô-to bơm, 4 cánh gạt và vòng trong 
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Lưu ý:  

+ Không làm lẫn lộn vị trí cánh gạt 

+ Không làm hư hại thân bơm 

  

Hình 6.31: Tháo bơm cấp liệu 

Bước 16: Tháo van điều áp 

Dùng SST tháo van điều áp và 2 giô-ăng – O 

Hình 6.32: Tháo van điều áp 

6.4.2 Quy trình lắp bơm: 

Bước 1: Lắp van điều áp 

o Lắp hai van giô-ăng O lên van điều áp 

o Dùng SST lắp van điều áp  

Mô-men siết: 90 Kgf.cm 
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Hình 6.33: Lắp van điều áp 

Bước 2: Lắp bơm cấp liệu 

o Lắp vòng trong, rô-to và bốn cánh gạt 

o Kiểm tra rằng vòng trong và bốn cánh gạt quay đúng chiều như hình vẽ 

o Kiểm tra rằng bốn cánh gạt quay êm 

o Gióng thẳng lỗ ra nhiên liệu của vỏ và của vòng trong 

o Lắp vỏ bơm với hai vít 

Mô-men siết: 25 kgf.cm 

 Kiểm tra rằng rô-to quay trơn 

Hình 6.34: Lắp bơm cấp liệu 

Bước 3: Lắp trục dẫn động 

o Lắp bánh răng dẫn động lên trục dẫn động như hình vẽ 

o Lắp hai cao su nối mới vào bánh răng dẫn động 

o Đặt rãnh then của rô-to bơm cấp liệu hướng lên trên 

o Lắp then và đệm trục dẫn động rồi đưa cụm trục dẫn động vào buồng bơm 
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o Kiểm tra rằng trục dẫn động quay trơn. 

Hình 6.35: Lắp trục dẫn động 

Bước 4: Lắp pít-tông bộ điều khiển phun sớm 

o Bơm mỡ No.50 DENSO vào pít-tông bộ điều khiển phun sớm 

 Lắp pít-tông phụ vào pít-tông bộ điều khiển phun sớm 

o Lắp pít-tông bộ điều khiển phun sớm vào buồng bơm. 

Hình 6.36: Lắp bộ điều khiển phun dầu sớm 

Bước 5: Lắp vòng lăn 

o Lắp các chốt trượt, con lăn và đệm lên vòng lăn 

o Kiểm tra rằng các con lăn hướng vào mặt phẳng của đệm 

o Lắp con lăn vào buồng bơm 

o Lắp chốt trượt một cách cẩn thận vào pít-tông phụ rồi lắp chốt chặn và kẹp. 

 

Hình 6.37: Lắp vòng lăn 
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Bước 6: Lắp lò xo bộ điều khiển phun sớm 

Hình 6.38: Lắp lò xo bộ điều khiển 

Lắp các chi tiết sau cùng với bốn bu-lông 

(1) Giô- ăng O mới 

(2) Vỏ bên phải bộ điều khiển phun sớm 

(3) Lò xo điều khiển phun sớm 

(4) Giô-ăng O mới 

(5) Vỏ bên phải bộ điều khiển phun sớm, vít điều chỉnh bộ điều 

khiển phun sớm và bộ đai ốc. 

Bước 7: Đặt tạm vít điều chỉnh bộ điều khiển phun sớm 

o Dùng thước kẹp đo phần nhô lên của vít điều chỉnh so với bộ điều khiển 

Phần nhô: 7,5 - 8mm 

o Dùng đầu lục giác 5mm điều chỉnh phần nhô ra so với vỏ. 

 

Hình 6.39: Đặt tạm vít điều khiển 

Bước 8: Điều chỉnh lò xo pít-tông bằng đệm 

o  Lắp các chi tiết sau vào nắp phân phối 

(1) Hai dẫn hướng lò xo pít-tông, (2) Hai đế lò xo trên, (3). Hai lò xo pít-tông, 

(4) Đế lò xo dưới, (5) Đĩa pít-tông trên, (6) Đĩa pít-tông dưới, (7) Pít-tông bơm  
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Hình 6.40: Lắp các chi tiết 

Gợi ý: Lúc này không được lắp các đệm pít-tông lò xo 

o Dùng thước kẹp đo khe hở A như trong hình vẽ 

o Dùng công thức và bảng dưới đây để xác định kích thước đệm lò xo pít-tông 

Chiều dày đệm mới = 5,8 –A; A=Vị trí đo được của pít-tông 

Bảng 5.1: Chọn đệm 

 

  

Gợi ý: 

o Nếu đệm tính được nằm khoảng giữa hai đệm tiêu chuẩn, dùng giá trị lớn hơn 

tiếp theo đó. Ví dụ, nếu tính được chiều dày đệm là 1,1 mm dùng đệm 1,2 mm 

o Chọn hai đệm có cùng chiều dày. 

Hình 6.41: Đo khe hở 

Khe hở đo được 

(mm) 

Chiều dày đệm 

(mm) 

Khe hở đo 

được (mm) 

Chiều dày đệm 

(mm) 

Lớn hơn 5,3 0,5 4,3 - 4,5 1,5 

5.0 - 5.2 0,8 4,0 - 4,2 1,8 

4,8 - 4,9 1,0 Nhỏ hơn 3,9 2,0 

4,6 - 4,7 1,2   
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Bước 9: Điều chỉnh pít-tông bằng đệm điều chỉnh 

o Lắp khớp và đĩa cam 

Gợi ý: không được lắp lò xo khớp 

o Rửa sạch đệm điều chỉnh pít-tông và bề mặt tiếp xúc 

o Khớp rãnh chốt của pít-tông bơm với chốt của đĩa cam 

o Dùng SST ráp đệm điều chỉnh cũ và pít-tông bơm 

o Lắp nắp phân phối bằng bốn bu-lông. 

Hình 6.42: Điều chỉnh pít-tông 

Mô-men siết: 120 gf.cm 

LƯU Ý: Không làm hư hại pít-tông bơm.  

  Dùng thước kẹp đo khe hở “B” như hình vẽ Khe hở B: 3.2-3.4mm 

Nếu khe hở không như tiêu chuẩn, sử dụng công thức và bảng dưới đây để xác định 

kích thước đệm điều chỉnh pít-tông. 

Chiều dày đệm điều chỉnh mới =T + (B - 3.3)  

T = Chiều dày đệm cũ 

B = Vị trí pít-tông đo được. 

  

Hình 6.43: Đo khe hở B 
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Bảng 5. 2: Chọn đệm 

 

Ví dụ: Đệm 2,4 mm được lắp và khe hở được đo là 3,7mm. 

Thay đệm 2,4mm bằng đệm 2,8mm 

o Tháo nắp phân phối. 

o Dùng SST tháo các chi tiết sau 

(1) Pít-tông bơm, (2) Đệm điều chỉnh pít-tông, (3) Đĩa cam 

Hình 6.44: Tháo các chi tiết 

Bước 10: Ráp đĩa cam 

o Lắp trục chủ động sao cho rãnh then hướng lên trên 

o Lắp lò xo khớp và đĩa cam với chốt của đĩa cam với bề mặt chốt của đĩa cam 

hướng về phía bộ điều chỉnh 

 

 



BÀI 6. BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA BƠM CAO ÁP VE 
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Hình 6.45: Lắp đĩa cam 

Bước 11: Lắp cần nối bộ điều chỉnh 

o Dùng SST nối cần nối bộ điều chỉnh với hai giô-ăng mới và hai bu-lông đỡ 

Mô-men siết: 140 kgf.cm 

o Kiểm tra rằng cần nối di chuyển nhẹ nhàng 

 

 

Hình 6.46: Lắp cần nối bộ điều chỉnh 

Bước 12: Lắp pít-tông bơm 

o Đặt đệm điều chỉnh pít-tông mới đã chọn lên tâm đĩa cam 

Lưu ý: không bôi mỡ lên đệm 

o  Lắp các chi tiết sau lên pít-tông bơm 
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(1) Đĩa pít-tông dưới, (2) Đĩa pít-tông dưới, (3) Đế lò xo dưới, (4) Vòng tràn  

Hình 6.47: Lắp các chi tiết lên pít-tông 

Gợi ý: Lắp vòng tràn sao cho lỗ hướng về phía lò xo dưới 

o Gióng rãnh chốt của pít-tông thẳng với chốt của đĩa cam 

o Gióng chốt cầu của cần nối bộ điều chỉnh 

o Dùng SST lắp pít-tông bơm và hai lò xo pít-tông 

Hình 6.48: Lắp pít-tông bơm và hai loà xo 

Bước 13: Lắp nắp phân phối 

o Bôi mỡ No.50 DENSO lên các chi tiết sau và lắp chúng lên nắp phân phối 

(1) Hai dẫn hướng lò xo pít-tông, (2) Hai đệm lò xo pít-tông mới đã được chọn. 

(3) Hai đế lò xo trên, (4) Hai lò xo đỡ cần, (5) Giô-ăng O mới 

Hình 6.49: Lắp các chi tiết lên nắp 
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Lắp nắp phân phối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.50: Lắp nắp phân phối 

o Dùng đầu lục giác ráp 4 bu-lông 

Lưu ý: không được làm hỏng pít-tông bơm  

Mô-men siết:120 kgf.cm 

Gợi ý: Sử dụng bu-lông 45mm 

Bước 14: Lắp giá đỡ van phân phối 

Dùng SST, lắp 4 giá đỡ van phân phối 

Mô-men siết: 500 kgf.cm  

Bước 15: Lắp nút nắp van phân phối 

o Lắp Giô-ăng O mới lên nút nắp phân phối 

o Dùng SST lắp nút nắp phân phối 

Mô-men siết: 700 kgf.cm 

 

Hình 6.51: Lắp nút nắp phân phối 
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Bước 16: Lắp trục bộ điều chỉnh và giá đỡ quả văng 

o  Lắp các chi tiết sau vào giá đỡ quả văng 

(1) Bốn quả văng, (2) Đệm quả văng số 2, (3) Bạc Gợi ý: Thay cả bốn quả 

văng cùng một lúc 

 

Hình 6.52: Lắp các chi tiết vào giá đỡ quả văng 

o Lắp Giô-ăng O mới lên trục bộ điều chỉnh 

o Đặt cụm giá đỡ quả văng (1) vào vị trí, lắp đệm quả văng số 1 (2) và đệm điều 

chỉnh bánh răng bộ bộ điều chỉnh (3) giữa giá đỡ quả văng và vỏ bơm. 

o Lắp trục bộ điều chỉnh qua đệm điều chỉnh bánh răng bộ điều chỉnh, đệm quả 

văng số 1 và cụm giá đỡ quả văng. 

 

Hình 6.53: Lắp trục bộ điều chỉnh 

Bước 17: Kiểm tra khe hở dọc giá đỡ quả văng 

Dùng thước lá đo khe hở dọc giữa chốt vỏ và giá đỡ quả văng Khe hở dọc: 0,15 - 0,35 

mm 

Nếu khe hở dọc không như tiêu chuẩn, điều chỉnh nó bằng đệm điều chỉnh bánh răng 

bộ điều chỉnh 
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Chiều dày đệm điều chỉnh bánh răng bộ điều chỉnh 1,05mm, 1.25mm, 1.45mm, 

1.65mm, 1.85mm 

 

Hình 6.54: Đo khe hở dọc 

Bước 18: Điều chỉnh phần lồi bộ điều chỉnh 

o Dùng thước kẹp đo phần lồi của trục bộ điều chỉnh. Phần lồi: 0,5- 2,0mm 

Nếu phần lồi không như tiêu chuẩn, điều chỉnh bằng cách xoay trục bộ điều 

chỉnh 

o  Lắp và siết các đai ốc trong khi giữ trục bằng một đầu lục giác 5mm 

 

Hình 6.55: Điều chỉnh phần lồi bộ điều chỉnh 

Bước 19: Lắp vỏ bộ điều chỉnh  

Bước 20: Lắp van điện cắt nhiên liệu  

Bước 21: Lắp sáp nhiệt 

Bước 22: Kiểm tra kín khí 

o Lắp một bu-lông vào cửa dầu hồi 

o Nối một ống khí vào ống vào của nhiên liệu và đặt bơm cao áp vào thùng chứa 

dầu Diesel 
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o Tạo áp suất 0,5 kg/cm2 kiểm tra rằng không có khí rò 

o Sau đó kiểm tra không có khí dò khi áp suất tăng đến 5,0 kg/cm2. 

 

Hình 6.56: Kiểm tra sự kín 

CHÚ Ý CHUNG 

Các chú ý sau phải được thực hiện khi bảo dưỡng sửa chữa bơm VE: 

* Do bơm cao áp được chế tạo với độ chính xác rất cao, nó phải được đại tu ở nơi sạch 

sẽ, không có cát bụi. 

* Khi tháo rời bơm cao áp, phải xếp các chi tiết theo thứ tự. 

* Khi sử dụng bệ để điều chỉnh bơm cao áp, các vòi phun, ống cấp nhiên liệu, nhiệt độ 

phải đúng với giá trị chuẩn trong cẩm nang sửa chữa bởi vì những giá trị này đều ảnh 

hưởng đến lưu lượng nhiên liệu phun. 
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Hình 6.57: Các chi tiết của bơm cao áp VE 

6.5  Phương pháp kiểm tra, sửa chữa bơm cao áp VE 

Lưu ý: Không được chạm vào bề mặt trượt của pít-tông bơm và van phân phối  

Bước 1: Kiểm tra pít-tông bơm, vòng tràn và nắp phân phối 

o Nghiêng vòng tràn (nắp phân phối) và kéo pít-tông ra. 

o Khi thả tay pít-tông phải đi xuống êm trong vòng tràn (nắp phân phối) bằng 

trọng lượng bản thân 

o Xoay pít-tông và lặp lại ở nhiều vị trí khác nhau. Nếu pít-tông bị kẹt ở vị trí 

nào thì thay cả cụm chi tiết 

o Lắp chốt cầu nối bộ điều chỉnh vào vòng tràn và kiểm tra rằng nó không có độ rơ. 
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Hình 6.58: Kiểm tra pít-tông bơm, vòng tràn và nắp phân phối 

Bước 2: Kiểm tra vòng lăn và các con lăn 

o Dùng đồng hồ đo chiều cao con lăn Sai số chiều cao con lăn: 0,02mm 

Nếu sự chênh chênh lớn hơn tiêu chuẩn, thay bộ vòng lăn và các con lăn 

Hình 6.59: Kiểm tra vòng lăn, các con lăn 

Bước 3: Đo chiều dài lò xo 

o Dùng thước cặp đo chiều dài tự do của các lò xo  

Chiều dài tự do: Lò xo van phân phối: 24,4mm Lò xo pít-tông: 30,0mm Lò xo khớp: 

16,6mm 

Lò xo ống xếp cơ khí: 30,0 mm Nếu chiều dài không như tiêu chuẩn, thay lò xo 
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Hình 6.60: Kiểm tra lò xo 

Bước 4: Kiểm tra van điện cắt nhiên liệu 

o Nối thân van vào các cực ắc-quy 

o Khi van được nối và ngắt khỏi ắc-quy phải nghe tiếng kêu 

Nếu van hoạt động không như tiêu chuẩn, thay nó. 

 

Hình 6.61: Kiểm tra van từ 

6.6 Phương pháp cân bơm cao áp VE vào động cơ 

Nếu động cơ ta kiểm tra thấy bơm không hoạt động chính xác kiểm tra thấy dấu 

lắp bơm sai thì phải tháo ra lắp lại cho đúng 

    Quy trình tháo 

Bước 1: Sử dụng kềm mỏ nhọn tháo lò xo căng đai. 

Bước 2: Tháo bu-lông giữ bánh căng đai bằng tuýp 14 mm.  

Bước 3: Lấy dây đai ra ngoài. 

Chú ý: không xeo dây đai bằng bất cứ dụng cụ gì. 

    Quy trình lắp 

Bước 1: Lắp bu-lông, bánh căng đai.  

Lưu ý: Không siết chặt. 

Bước 2: Sử dụng cờ lê quay trục cam cùng chiều kim đồng hồ sao cho dấu 
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di động trên bánh răng cam trùng dấu cố định ở thân máy. 

Bước 3: Sử dụng cờ lê quay trục bơm cao áp cùng chiều kim đồng hồ sao cho 

dấu di động trên bánh răng bơm cao áp trùng dấu cố định ở thân máy. 

Lưu ý: Luôn quay trục theo chiều quay đúng 

Bước 4: Định vị bánh răng bơm cao áp bằng 2 bu-lông sửa chữa 

Lưu ý: 

+ Chỉ gắn được 2 bu-lông này khi dấu di động trùng dấu cố định. 

+ Không siết chặt. 

Bước 5: Sử dụng tuýp quay trục khuỷu cùng chiều kim đồng hồ. Nếu quay 

khoảng nửa vòng nghe tiếng đụng kim loại, không thể quay tiếp tục, ta phải quay 

ngược lại. Hiện tượng này được giải thích như sau: 

Khi dấu di động ở bánh răng cam trùng dấu cố định thì: 

 Hai xú-páp máy (xy-lanh) số 4 đang cưỡi, cả hai đều mở, vậy xy-lanh số 4 

đang ở thì cuối xả, đầu hút 

 Suy ra máy song hành với máy 4 là máy 1, đang ở thì cuối nén đầu nổ, 2 xú- 

páp đóng kín. 

 Theo bảng thứ tự thì nổ thì máy số 2 ở thì cuối nổ đầu xả, xú-páp xả mở sớm; 

máy số 3 song hành với máy số 2, vậy máy 3 đang ở cuối hút đầu nén, xú-páp hút 

đóng trễ. 

Vậy khi ta tháo dây đai ra, sự liên kết giữa trục khuỷu và trục cam không còn, ta quay 

trục khuỷu, pít-tông di chuyển nhưng trục cam không quay, xú-páp đứng yên, kết quả 

là pít-tông sẽ đụng vào xú-páp xả máy số 2 và xú-páp hút máy số 3. 

Bước 6: Ráp dây đai vào các bánh răng theo thứ tự: bánh răng khuỷu, bánh răng bơm 

cao áp, bánh răng cam, bánh răng bơm nước, bánh căng đai. 

Chú ý: 3 trục không quay (3 cặp dấu trùng nhau) Chú ý khi ráp dây đai: 

 Không bẻ gập dây đai. 

 Không để dây đai bị dính các chất lỏng, chất ăn mòn. 

 Không ráp toàn bộ bản dây đai (bề ngang) vào bánh răng, mà chỉ ráp ½. 

 Có thể đọc được chữ, số ghi trên dây đai (đứng từ đầu động cơ).  

Bước 7: Dùng tay ép cho dây đai nằm hoàn toàn trong bánh răng.  

Bước 8: Gắn lò xo bánh căng đai. 

Lưu ý: Gắn móc lò xo quay xuống dưới. 
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Bước 9: Tháo các bu-lông sửa chữa. 

Bước 10: Quay động cơ 2 vòng để kiểm tra. Nếu có 1 trong các cặp dấu không trùng 

nhau, là ta thực hiện chưa chính xác (dấu cân bơm rất đa dạng) 

Hình 6.62: Dấu cân bơm 

Bước 11: Siết chặt bu-lông bánh căng đai bằng cần siết lực với lực siết 1,9 kg-m (tuỳ 

động cơ). 

Bước 12: Kiểm tra trước khi khởi động 

 Hệ thống nhiên liệu, Hệ thống làm mát, Hệ thống bôi trơn. 

 Hệ thống xông máy. 

 Có biện pháp đề phòng trường hợp vượt tốc. 

Bước 13: Khởi động động cơ. 

6.7 Phương pháp điều chỉnh thời điểm phun bơm cao áp VE trên động cơ 

Sau khi cho động cơ khởi động làm việc ổn định, lên xuống ga và lắng nghe 

tiếng nổ để biết cụ thể bơm cân sớm, trễ. Muốn chỉnh bơm lại ta thực hiện như sau: 

Nới các bu-lông khớp nối mặt bích bơm nơi có rãnh dài. 

o Muốn chỉnh phun sớm hơn ta xoay vỏ bơm ngược chiều quay của trục bơm 

o Muốn chỉnh phun trễ ta xoay vỏ bơm theo chiều quay. Sau đó siết chặt các 

bu-lông gắn bơm lại. 
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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 và dầu diesel vệ sinh bên ngoài chi tiết 

- Quan sát bên ngoài động cơ, bơm cao áp VE 

2. Ghi nhận đặc điểm và tình trạng bên ngoài 

2.1. Ghi nhận tình trạng bên ngoài động cơ 

- Nước 

- Nhớt 

- Dây điện 

- Nhiên liệu 

- Đường ống nhiên liệu (có bị rò rỉ hay không) 

- Có đảm bảo an toàn để nổ máy hay không 

2.2 Đặc điểm và tình trạng bên ngoài bơm cao áp VE 

- Đọc ký hiệu bơm cao áp VE 

- Xác định các cụm bộ phận trên bơm cao áp VE. 

3. Nhận định - kiểm tra - ghi nhận tình trạng bơm cao áp VE 

- Nhận định các chi tiết 

- Kiểm tra tình trạng cụm bộ phận: Ghi nhận tình trạng.  

Đưa ra đề xuất. 

 Bộ điều tốc 

 Bộ phun dầu sớm 

 Bơm tiếp vận 

 Van từ 

 Van điều áp 

- Tiến hành sửa chữa (nếu có thể) 
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BÀI 7. BẢO DƯỚNG SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHUN DẦU   

ĐIỆN TỬ VE - EDC 

Mục tiêu: 

 Về kiến thức: 

o Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ của bơm cao áp phân phối VE điều khiển 

điện tử. 

o Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của bơm cao áp phân phối 

VE điều khiển điện tử. 

 Về kỹ năng: 

 Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa được bơm cao áp 

phân phối VE điều khiển điện tử  đúng yêu cầu kỹ thuật. 

 Về thái độ: 

 Ham thích môn học. 

 Rèn luyện tính tỉ mỉ chính xác.  

 Chấp hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động trong ngành công nghệ 

ô tô. 
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 Giới thiệu 

Bơm cao áp phân phối VE điều khiển điện tử được sử dụng nhiều trên động cơ 

diesel hiện đại như: ô tô chở khách và cho xe vận tải nhỏ động cơ 6 xy lanh phun dầu trực 

tiếp. Để tiến hành bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng của bơm cao áp 

phân phối VE điều khiển điện tử đúng yêu cầu kỹ thuật, đòi hỏi chúng ta phải hiểu được 

cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của bơm cao áp phân phối VE điều khiển điện tử. 

7.1. Tổng quan hệ thống VE - EDC 

7.1.1 Khái quát bơm cao áp VE - EDC. 

Bơm cao áp phân phối VE thuộc thế hệ thứ 3 được trang bị cho xe vận tải nhỏ 

động cơ 6 xilanh phun dầu trực tiếp. áp suất phun dầu cao hơn so với loại dùng buồng đốt 

phân cách phun dầu gián tiếp 

Với loại ô tô du lịch nhỏ, buồng đốt trực tiếp, vận tốc trục khuỷu cao đòi hỏi loại 

bơm cao áp hiện đại hơn, vì vậy bơm cao áp phân phối thế hệ thứ tư được ra đời gọi là 

bơm phân phối có đặc tính kỹ thuật 

+ Bơm chỉ có một ti bơm (piston bơm) cho dù động cơ có nhiều xi lanh 

+ Ti bơm vừa lên xuống vừa xoay tròn để bơm và phân phối nhiên liệu 

+ Trong một vòng xoay số lần ti bơm tiến lên bơm nhiên liệu bằng số xi lanh 

động cơ 

+ Kết cấu của một bơm cao áp phân phối thuộc thế hệ thứ tư gồm các bộ 

phận chính sau 
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Hình 7.1 Sơ đồ tổng quát hệ thống phun dầu điện tử bơm VE 

 

1. Thùng nhiên liệu 2. Bầu lọc 3. Bơm cao áp phân phối VE 4. Kim phun 5. Ống dầu về 6. 

Bugi xông 7. Cơ cấu tắt máy 8. Van điện 9. Bộ phận điều khiển trung tâm ECU 10. Đồng 

hồ chẩn đoán tình trạng động cơ 11. Cần ga 12. Bộ cảm biến vị trí chân ga 13. Bộ cảm 

biến vận tốc xe 14. Bộ cảm biến nhiệt độ nước 15. Van khí thải tuần hoàn kép EGR 16. 

Cảm biến lưu lượng khí nạp 17. Cảm biến trục khuỷu 18. Ắc quy 19. Công tắc xông máy 

khởi động 

* Bơm tiếp vận 

Bố trí bên trong bơm cao áp, phân phối với van điều áp, hút nhiên liệu từ thùng 

chứa cung cấp cho xi lanh bơm cao áp đồng thời tạo áp suất nhiên liệu thường xuyên để 

tác động các bộ phận của bơm 

* Hệ thống điều khiển điện tử động cơ diesel 

Hệ thống này trang bị cho bơm cao áp kiểu phân phối gồm 

+ Bộ tác động điện tử 

+ Các bộ cảm biến 

+ Máy tính ECU 

Các bộ phận này hạt động thay thế cho bộ điều tốc cơ năng để định lượng nhiên 

liệu thật chính xác 

7.1.2 Cấu tạo và hoạt động của bơm cao áp ve điều khiển điện tử  điều khiển điện tử 

7.1.2.1 Loại bơm VE điện tử điều khiển bằng cơ cấu điều ga điện từ  

 Cấu tạo.  

Cấu tạo bơm VE điện tử điều khiển bằng cơ cấu điều ga điện từ về cơ bản giống 

bơm VE hướng trục loại thường. Ở đây thay cho hệ đòn dẫn ga và bộ điều tốc ly tâm 

người ta bố trí 1 cơ cấu điều ga điện từ. Bộ điều khiển phun sớm cũng giống như loại bơm 

thường nhưng có thêm van điện điều khiển phun sớm: 
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Hình 7.2 Bơm cao áp với cơ cấu điều ga điện từ 

1. Trục bơm  8. Van triệt hồi  

2. Bơm sơ cấp  9. Piston bơm  

3. Vành con lăn  10.Xilanh bơm  

4. Bộ điều khiển phun sớm  11.Van điện từ cắt nhiên liệu  

5. Cam đĩa  12. Cơ cấu điều ga  

6. Quả ga  13. Cảm biến mức ga  

7. Van điện từ điều khiển phun sớm  14. Chốt điều khiển quả ga  

 Hoạt động: 

Bơm sơ cấp hút nhiên liệu từ bình và nén trong thân bơm tới áp suất p1 và sử dụng 

một piston để đưa nhiên liệu áp suất cao tới mỗi vòi phun bằng chuyển động tịnh tiến và 

quay.  

Cơ cấu điều ga điều khiển lượng phun và công suất động cơ.  

Cơ cấu điều ga điện từ có chức năng kiểm soát tốc độ tối đa của động cơ để ngăn 

động cơ chạy quá tốc độ và giữ ổn định tốc độ chạy không tải.  
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Cơ cấu điều khiển phun sớm sử dụng một van TCV để thực hiện điều khiển phun 

sớmKhi bật khóa điện ON, van điện từ cắt nhiên liệu mở đường dầu từ khoang bơm đến 

khoang xilanh.  

Bơm sơ cấp quay hút nhiên liệu từ bình nhiên liệu, qua bô lắng đọng nước và bộ 

lọc nhiên liệu, đi vào khoang bơm tạo ra áp suất sơ cấp p1.  

Trong hành trình đi xuống (sang trái) của piston rãnh xẻ ở đầu piston trùng với cửa 

nạp thì dầu có áp suất p1 từ khoang bơm được đưa vào khoang xi lanh. Trong hành trình 

piston vừa quay vừa đi lên thì phần không có rãnh xẻ ở đầu piston che lấp cửa nạp dầu. 

Khi đó dầu trong khoang xilanh bị nén tạo áp suất tăng theo biến dang cam.  

Khi áp suất nén trong khoang xilanh đủ lớn thì van triệt hồi mở, dầu cao áp được 

đưa đến vòi phun qua ống cao áp, từ đó nhiên liệu được vòi phun phun vào buồng cháy.  

Trong hành trình tiếp theo quá trình nạp, nén và phun nhiên liệu cũng được thực 

hiện tương tự như ở một xilanh khác của động cơ. Việc này được thực hiện nhờ một lỗ 

trích giữa piston bơm ( gọi là cữa chia dầu) và đầu chia của bơm.  

 Một số cơ cấu và đặc điểm khác của bơm.  

 Bơm sơ cấp: 

Bơm sơ cấp kiểu cánh gạt bao gồm 4 cánh gạt và một roto. Trục dẫn động quay 

roto và nhờ có lực ly tâm mà các cánh gạt ép nhiên liệu lên thành trong của buồng áp suất. 

Do trọng tâm của roto lệch so với tâm của buồng nén nên nhiên liệu giữa các cánh gạt bị 

nén và đẩy ra ngoài. 
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Hình 7.3 Bơm sơ cấp và van điều chỉnh 

 Đặc điểm của piston bơm và cách chia dầu (phân phối dầu)  

Piston có 4 rãnh hút, một cửa phân phối, một cửa tràn và một rãnh cân bằng áp 

suất. Cửa tràn và cửa phân phối đặt thẳng hàng với lỗ vào ở tâm piston. Nhiên liệu được 

đẩy từ khoang bơm qua rãnh của piston vào khoang bơm (xem Hình 7.4) .  
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Hình 7.4 Piston bơm cao áp 

 

 Cơ cấu điều ga điện từ  

Cấu tạo trên Hình 7.5 trình bày cơ cấu điều ga điện từ của bơm VE 1 piston hướng trục 

(hình a) và của bơm dãy điện tử (hình b). 

Hình 7.5 Cơ cấu điều ga điện từ 

a. Cơ cấu điều ga của bơm VE  b. Cơ cấu điều ga của bơm PE  

1.Trống lớn  1. Trục cam  

2.Lò xo hồi vị của trống lớn  2. Cơ cấu điều ga điện từ  

3.Trống nhỏ  3. Lò xo hồi vị  

4.Cuộn hút  4. ECU  

5.Quả ga  5. Cảm biến tốc độ  

6.Piston bơm cao áp  6.Lõithép di động(gắn với thanh răng)  

 7. Lõi thép cố định 

 8. Cuộn dây 

Hoạt động của cơ cấu điều ga điện từ trong bơm VE:  

Khi ECU gửi xung →cuộn dây → Sinh ra từ trường→ trống lớn→xoay → trống 

nhỏ xoay → chốt lệch tâm gạt quả ga trên piston làm thay đổi hành trình bơm( hành trình 
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hữu ích ). Lực từ trường do cuộn dây sinh ra sẽ tác động lên một trống lớn và để cân bằng 

với lực từ trường thì lò xo hồi vị được lắp đối diện ở phía kia của trống lớn. Trống lớn có 

một trục được lắp lệch tâm và trục này được lắp với một trống nhỏ, trên trống nhỏ lại có 

một chốt lệch tâm được cắm vào lỗ trên quả ga. 

Khi người lái xe muốn thay đổi công suất và tốc độ của động cơ thì người lái xe tác 

động lên bàn đạp ga và thông qua cảm biến chân ga gửi tín hiệu ( hay ý nguyện của người 

lái ) gửi về ECU và ECU nhận thêm một số tín hiệu khác như: Ne, THW, VG…  

Để xuất ra những chuỗi xung có tỷ lệ thường trực thay đổi cấp cho cuộn điều khiển 

của cơ cấu điều ga tạo nên từ trường có lực từ trường biến thiên tác động vào trống lớn. 

Từ trường sẽ tác động vào trống lớn làm cho trống lớn xoay một góc, kéo theo trống nhỏ 

cũng bị xoay đi một góc. Khi đó chốt lệch tâm trên trống nhỏ sẽ gạt quả ga tiến lên hay lùi 

lại để điều chỉnh lượng nhiên liệu phun. 

7.1.2.2 Loại bơm VE điện tử điều khiển bằng van xả áp.  

 Bơm VE điện tử một piston hướng trục  

 Đặc điểm và cấu trúc: 

Hình 7.6 Cấu trúc của bơm piston hướng trục 

Loại bơm VE này phải có:  

+ Bơm sơ cấp, khớp chữ thập dẫn động cam, vành cam lăn, cơ cấu điều khiển phun 

sớm. 
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+ Tuy nhiên không có quả ga và piston không có lỗ ngang.  

+ Có thêm van xả áp và van điều khiển phun sớm, cảm biến tốc độ, các điện trở 

hiệu chỉnh… 

Bơm VE điện tử kiểu mới một piston hướng trục do không có quả ga nên để điều 

khiển lượng nhiên liệu phun (tức là muốn thay đổi tốc độ động cơ, công suất của động cơ) 

thì bơm sử dụng một van xả áp thông với khoang xylanh. 
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Hình 7.7 Các chi tiết của bơm piston hướng trục 

 Hoạt động  
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Khi động cơ làm việc thì một bơm sơ cấp loại cánh gạt được bố trí ở trong bơm VE 

sẽ hút dầu từ thùng dầu qua lọc và nén căng vào trong khoang bơm đến áp suất 

2÷7(kg/cm2 ) và áp suất này gọi là áp suất sơ cấp P1. Dầu có áp suất P1 được đưa tới chờ 

sẵn tại cửa nạp và khi phần xẻ rãnh của piston trùng với cửa nạp thì dầu được nạp vào 

khoang xylanh. Tiếp đó khi piston quay lên phần không xẻ rãnh ở đầu piston sẽ che lấp 

cửa nạp đồng thời lúc này phần lồi của cam đĩa trèo lên con lăn làm cho piston bị đẩy lên 

để nén dầu trong khoang xylanh. Dầu trong khoang xylanh bị nén gần tới áp suất phun thì 

cửa chia dầu trên piston trùng với một đường dẫn ra một vòi phun nào đó. Do vậy, khi dầu 

trong khoang xylanh đạt áp suất phun thì qua van triệt hồi, tyo cao áp tới kim phun. Nó sẽ 

mở kim phun và phun vào trong buồng cháy động cơ. Lượng dầu phun vào động cơ nhiều 

hay ít phụ thuộc vào thời điểm mở van xả áp, tức là nếu vòi phun đang phun mà van xả áp 

được mở ra thì dầu trong khoang xylanh sẽ thông qua van xả áp về khoang bơm làm mất 

áp suất phun. 

Hình 7.8: Chế độ phun 

 Bơm VE điện tử nhiều piston hướng kính  

 Cấu tạo: 

Loại bơm VE nhiều piston hướng kính trước hết vẫn phải có một bơm sơ cấp để 

tạo ra áp suất sơ cấp nạp vào trong khoang bơm. Trục bơm được nối với Roto chia và ở 

Roto chia bố trí 4 piston hướng kính chịu tác động của các con lăn thông qua đế con lăn 

(xem Hình 7.9), ở giữa là một lỗ khoan dọc tâm lỗ khoan này thông với cửa nạp dầu và 

cửa chia dầu. Phía ngoài Roto chia là một vành cam. 

 

 

 

 



BÀI 7. BẢO DƯỚNG SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHUN DẦU  
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Hình 7.9: Cấu trúc bơm hướng kính 
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 Hình 7.10: Các chi tiết cơ bản của bơm hướng kính 

 Hoạt động: 

- Các bộ phận chính tham gia quá trình đưa nhiên liệu với một lượng vừa đủ và 

đúng thời điểm vào trong xilanh gồm bơm cấp liệu, bơm piston, van SPV, van TCV và 

vòi phun.  

- Khi động cơ làm việc thì dầu áp suất sơ cấp P1 sẽ được chờ sẵn ở cửa nạp dầu và 

đến khi một lỗ xẻ rãnh ở trên Roto chia trùng với cửa nạp thì dầu sẽ được nạp vào trong 

khoang xylanh (khoang giữa 4 piston và lỗ khoan dầu ), tiếp sau đó thì lỗ xẻ rãnh trên 

Roto chia sẽ che lấp cửa nạp dầu đồng thời các con lăn trèo lên phần lồi của vành cam nên 

các piston có xu hướng chuyển động dập vào với nhau để nén dầu trong khoang 

xylanh.Và khi áp suất dầu gần đạt tới áp suất phun thì một lỗ xẻ rãnh khác trên Roto chia 

lại trùng với cửa chia dầu ra một vòi phun nào đó. Nên khi dầu trong xylanh đạt áp suất 
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phun thì vòi phun sẽ phun dầu, còn muốn phun nhiều hay ít thì phụ thuộc vào việc mở van 

xả áp khi nào.  

 Van xả áp (SPV)  

Van xả áp để điều khiển lượng phun Van xả áp gồm hai loại:  

- SPV thông thường: Một piston hướng trục.  

- SPV trực tiếp: Nhiều piston hướng kính.  

Hình 7.11: Van xả áp 

 

 SPV loại thông thường 

Hình 7.12: SPV loại thông thường 
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SPV loại thông thường (Hình 7.12) bao gồm 2 van: Van chính và van điều khiển. 

Ngoài ra còn có thêm một cuộn dây, lò xo chính và lò xo điều khiển. SPV áp dụng cho cả 

hai loại bơm khác nhau có cấu tạo và hoạt động khác nhau. Loại van xả áp thông thường 

áp dụng cho bơm một piston hướng trục. Cuộn dây của van điều khiển được cấp dương và 

điều khiển mát. Nó điều khiển bằng điện áp nguồn cơ bản của xe. Ở van chính có một tiết 

lưu nhỏ để thông áp suất từ khoang xylanh lên khoang trên của van chính tạo ra sự cân 

bằng lực tác động vào van chính. Như vậy van điều khiển chỉ đóng vai trò xả phần áp suất 

phía trên của van chính, tạo điều điện cho áp suất ở khoang xylanh đảy van chính lên mở 

đường xả áp suất về khoang bơm để xả áp suất và kết thức phun. 

Hoạt động:  

Khi khóa điện bật ON thì cuộn dây của van điều khiển cũng được cấp điện. Để nút 

(bịt) đường dầu hồi phía trên van chính và như vậy quá trình phun dầu xảy ra bình 

thường. Đến khi cần kết thúc phun thì ECU sẽ cắt điện ở cuộn dây van điều khiển, lò xo 

điều khiển sẽ đẩy lõi thép của van điều khiển và mở thông khoang trên của van chính với 

khoang xylanh. 

Hình 7.12 : Hoạt động của SPV loại thông thường 

Trình tự hoạt động gồm 3 giai đoạn như sau: 

      - Hành trình nạp SPV mở ra: Các 

con lăn và píttông mở rộng, hút nhiên 

liệu vào trong buồng bơm. 

      - Áp suất tăng SPV đóng lại: Các 

con lăn và píttông thu lại làm cho áp 

suất tăng. 
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     - Nạp: pitton chuyển động sang trái, 

nhiên liệu được đẩy vào buồng bớm 

nhờ bơm cấp nhiên liệu. 

    Phun SPV đóng lại: Rôto quay và 

nối với cổng bơm và cổng phân phối 

của rôto để bơm nhiên liệu đi      

     Phun: Pitton chuyển động sang phải, 

áp suất nhiên liệu tăng, nhiên liệu được 

bơm đi. 
 

         Kết thúc phun: SPV mở ra, do 

nhiên liệu giảm, áp suất cũng giảm 

xuống, quá trình phun kết thúc. Khi các 

điều kiện để ngắt nhiên liệu được thực 

hiện áp suất khong  tăng lên do SPV 

vẫn trong trạng thái mở. 
 

 SPV loại điều khiển trực tiếp: 

SPV loại trực tiếp gồm có: Một cuộn dây, một van điện từ và một lò xo (Hình 

7.13). Trái ngược với SPV loại thông thường, lọai SPV hoạt động trực tiếp thích hợp dùng 

cho bơm cao áp có áp suất cao, với các đặc điểm là mức độ thích ứng và lưu lượng phun 

cao.Hơn nữa, các tín hiệu từ ECU được khuyếch đại bằng EDU để vận hành van ở mức 

điện áp cao khoảng 160 ÷ 190 (V) khi van đóng. Sau đó, van vẫn ở trạng thái đóng khi 

điện áp giảm thấp xuống. 
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Hình 7.13: SPV loại điều khiển trực tiếp 

Hoạt động:  

Khi khóa điện được bật ON thì EDU sẽ cấp cho cuộn dây của van điện một điện áp 

khoảng 160 ÷190 (V) và ngay sau đó nó duy trì điện áp trên cuộn dây khoảng 60 ÷ 80(V). 

Khi đó, lõi thép của van sẽ bị từ trường của cuộn dây hút mạnh và làm cho van đóng chặt 

cửa hồi dầu. Đảm bảo quá trình phun nhiên liệu xảy ra bình thường. Khi muốn kết thúc 

phun thì tín hiệu từ ECU thông qua EDU điều khiển cắt điện ở cuộn dây van xả áp, lò xo 

sẽ đẩy lõi thép đi lên, đồng thời áp lực dầu ở khoang xylanh đẩy phần van để mở đường 

dầu xả về khoang bơm làm mất áp suất phun.  

 Van điều khiển thời điểm phun TCV  

Cấu tạo chính của TCV gồm : Lõi Stator, lò xo hồi vị và lõi chuyển động.  

Van TCV 
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Hình 7.14 : Cấu trúc bộ định thời điểm phun 

Van TCV được điều khiển bằng tỷ lệ hiệu dụng (tỷ lệ thường trực xung). Khi điện 

bật, độ dài thời gian mở van sẽ điều khiển áp suất nhiên liệu trong piston của bộ định thời.  

Hình 7.15 : Nguyên lý hoạt động TCV 

Khi ECU cấp điện cho cuộn dây bằng chuỗi xung, dưới tác dụng của lực từ lõi bị 

hút về bên phải mở đường dầu thông giữa hai buồng áp lực của bộ định thời. Mức độ mở 

đường dầu này thay đổi theo tỷ lệ thường trực của xung. Do đó một lượng dầu áp suất p1 

qua van TCV sẽ có áp suất p’1 tác động vào phía phải của piston định thời. Sự cân bằng 

lực giữa lực do áp suất p1 và lực lò xo với lực do p’1 sinh ra tức: F’p1 + F lò xo = F’p’1 

Sẽ giữ cho bộ định thời ở một vị trí nhất định. Do đó vành con lăn cũng ở một vị trí nào 
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đó tạo ra góc phun sớm. Khi ECU ngừng cung cấp điện, dưới tác dụng của lực lò xo lõi 

dịch chuyển về bên trái đóng đường dầu thông giữa hai buồng áp lực.  

Làm sớm thời điểm phun : Khi xung điều khiển có tỷ lệ thường trực cao thì áp 

suất p’1 lớn. Do đó, Piston của bộ định thời chuyển động sang trái làm xoay vành con lăn 

theo chiều ngược với chiều quay của đĩa cam làm sớm thời điểm phun. 

Hình 7.16 : Làm sớm thời điểm phun 

Làm muộn thời điểm phun : Khi xung điều khiển có tỷ lệ thường trực giảm thì áp 

suất p’1 thấp. Do đó, piston của bộ định thời chuyển sang phải làm quay vành con lăn 

theo hướng muộn thời điểm phun.  

Hình 7.17: Làm muộn thời điểm phun  

* Quá trình xử lý thông tin nhận được của ECU 

ECU xử lý các thông tin do các cảm biến cung cấp, phát một loạt tín hiệu điện 

để điều khiển 

+ Định lượng nhiên liệu bơm đi 

+ Điểm khởi phun nhiên liệu 
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+ Thời gian nung nóng bugi xông máy 

+ Lượng khí thải tuần hoàn khép kín 

+ Điều chỉnh tua bin tăng áp để có được áp suất khí nạp thích hợp 

* Khí thải tuần hoàn khép kín 

Nhằm giảm bớt độc khí oxit nitrogen trong khí thải của động cơ diesel người ta 

chộn lần một ít khí thải của động cơ vào trong dòng không khí nạp. kỹ thuật này gọi là 

hệ thống khí thải tuần hoàn khép kín 

Số lương khí thải trộn lẫn này được ấn định và điều khiển van khí thải. lưu 

lượng nhiên liệu bơm đi. Vận tốc và nhiệt độ của động cơ quyết định mức độ mở lớn 

hay nhỏ của van này 

7.2.  Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển VE-EDC 

7.2.1. Các bước thực hiện:  

- Khi đo điện trở ta mắc Ohm kế với hai đầu của vật cần đo điện trở.  

- Ghi lại giá trị điện trở vừa đo rồi so sánh với giá trị ấn định của Nhà chế tạo. 

7.2.2. Sơ đồ mạch điện: 
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* Sơ đồ mạch ECU: 

Hình 7.18: ECU và các cảm biến 
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          * Các cảm biến: 

Hình 7.19: Cảm biến vị trí trực khuỷu và tốc độ động cơ. 

Hình 7.20: Cảm biến áp suất khí nạp và tuabin tăng áp 
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Hình 7.21: Cảm biến áp suất nhiên liệu 

Hình 7.22: Cảm biến T0 dầu, nước, khí nạp 

Hình 7.23: Cảm biến vị trí bướm ga 

 

Hình 7.24: Cảm biến bàn đạp ga 

 * Cơ cấu chấp hành: 

file:///C:/Users/oto2/Downloads/CD/TOYOTA COMMON RAIL/TOYOTA VIDEO/cam bien hall.swf
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Hình 7.25: Điều khiển TCV 

Hình 7.26: Điều khiển SPV 

Hình 7.27: Điều khiển van EGR 
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Hình 7.28: Điều khiển bướm ga 

Hình 7.29: Điều khiển cửa nạp 

 

7.2.3. Các bước thực hiện:  

Dùng Ôm kế đo kiểm tra hở mạch hay ngắn mạch trong dây dẫn từ động cơ đến 

ECU và kiểm tra các các giắc nối giữa ECU động cơ và cảm biến và cá thiết bị chấp hành. 

Nếu có hư hỏng ta tiến hành bảo dưỡng hoặc thay thế. 

- Kiểm tra điện áp nguồn cung cấp cho cảm biến (giữa cực VC và E2 của giắc nối 

ECU động cơ). 

- Kiểm tra điện áp ra của cảm.  

- Kiểm tra thông mạch, chạm mát của cuộn dây. 

- Kiểm tra điện áp ra thực tế khi làm việc. 

7.2.4. Ghi số liệu kiểm tra so sánh thông số chuẩn của Nhà chế tạo: 
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ĐẦU NỐI ĐIỀU KIỆN Giá trị đo thực tế (Ω) 

THIA và E2  Nhiệt độ không khí nạp ở 20oc  2,16 – 2,17 KΩ 

THA và E2 Nhiệt độ không khí nạp ở 20oc 2,21 – 2,69 KΩ 

THW và E2  

Nhiệt độ nước ở 20oC  2,32 – 2,59 KΩ 

Nhiệt độ nước ở 80oC 0,31 – 0,326 KΩ 

THF và E2  

Nhiệt độ dầu ở 20oC  2,21 – 2,69 KΩ 

Nhiệt độ dầu ở 80oC 287 - 349 Ω 

G1 & G- Lạnh 835 – 1.400Ω 

Nóng 1.060 – 1.645 Ω 

NE+ và NE-  Lạnh 1630 – 2740 Ω 

Nóng 2065 – 3225 Ω 

PR và E2 

PR và VC 

 3 KΩ hay nhỏ hơn 

1,64 KΩ hay nhỏ hơn 

…..   

7.3. Chuẩn đoán hư hỏng trong hệ thống phun dầu điều khiển điện tử 

7.3.1. Các chức năng chuẩn đoán chung cho hệ thống cung cấp nhiên liêu động cơ 

điesel điều khiển bằng điện tử 

 

Hình 7.30: Đèn check engine 

Đối với động cơ xăng và đọng cơ diesel có đặc trưng về chức năng chuẩn đoán 
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OBD 

Đèn MIL (đèn báo hư hỏng) sẽ bật sáng nếu hư hỏng được phát hiện ở trong bản 

thân ECU hoặc trong hệ thống điện. khu vực hư hỏng sẽ được chỉ ra bởi một một chữ số 

DTC (mã chuẩn đoán hư hỏng ) sau khi sự cố được sửa chữa thì MIL sẽ biến mất tuy 

nhiên DTC vẫn được lưu trong bộ nhớ ECU 

Chế độ kiểm tra 

Chức năng chuẩn đoán bao gồm một chế độ bình thường và một chế độ kiểm tra. 

Trong khi chế độ bình thường thực hiệ việc chuẩn đoán bình thường thì chế độ 

kiểm tra có một độ nhạy cao hơn để phát hiện ra các chi tiết hơn các điều kiện gây hư 

hỏng 

Dữ liệu lưu tức thời 

ECU lưu trong bộ nhớ các tình trạng của động cơ vào thời điểm sự cố suất hiện. 

các tình trạng tồn tại ở thời điểm đó sau này có thể được tìm lại và được xem xét lại thông 

qua việc sử dụng máy chuẩn đoán 

An toàn 

ECU có chế độ an toàn nếu như một sự cố xuất hiện trong một vài mục chuẩn 

đoán. Chế độ này đưa ra các tín hiệu tới các trị số quy định của chúng để làm cho xe có 

thể lái được 

Hiển thị DTC (mã chuẩn đoán hư hỏng) 

Tùy theo loại xe, giắc kiểm tra có thể là loại DLC hoặc DLC3 

DTC ( mã chuẩn đoán hư hỏng ) có thể giám sát bằng cách nối ngắn mạch các cực 

của giắc nối và đếm số lần nháy, nếu sự cố không xảy ra thì số lần nháy sẽ tương ứng với 

điều kiện bình thường 
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Hình 7.31: Tín hiệu DTC dạng xung 

Một trong những phương pháp đánh giá DTC là sử dụng máy chuẩn đoán các con 

số DTC có thể được thể hiện trên màn hình của thiết bị này 

Kiểm tra rơle 

Đo điện áp và điện trở của các cực của rơle 

Kiểm tra cảm biến 

Đơ điện áp và điện trở giữa các cực của cảm biến  

Đọc DTC (mã chuẩn đoán hư hỏng) 

Đọc mã chuẩn đoán dựa theo mỗi hãng xe mà có mã chuẩn đoán của hãng đó.  

Mỗi nhà chế tạo sẽ đưa ra cách đọc báo mã lỗi cho riêng minh. Khi khắc phục hư 

hỏng hay đọc mã lỗi phải dựa vào cẩm nang sửa chữa của hãng đó để biết và khắc phục 

7.3.2. Một số triệu chứng hư hỏng thường gặp của động cơ diesel điều khiển bằng 

điện tử 

Khi mã hư hỏng bằng việc kiểm tra mã chuẩn đoán hư hỏng, và hư hỏng vẫn 

không xác định được bằng việc kiểm tra sơ bộ. hãy thực hiện chuẩn đoán trình tự sau đây 
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TT HIỆN TƯỢNG KHU VỰC NGHI NGỜ 

1 
Động cơ khó khởi động 

+ Máy khởi động 

+ Rơle của máy khởi động 

2 

Khó khởi động khi động cơ 

nguội 

+ Mạch công tắc khởi động trung  gian 

+ Mạch điều khiển sấy không khí nạp 

+ Mạch tín hiệu STA 

+ Vòi phun 

+ Bầu lọc nhiên liệu 

+ Bơm cao áp 

+ ECU động cơ 

3 

Động cơ chết máy ngay 

sau khi khởi động 

+ Bầu lọc nhiên liệu 

+ Mạch điện nguồn của ECU 

+ ECU động cơ 

+ Bơm cao áp 

4 
Khó khởi động khi động cơ 

nóng 

+ Mạch tín hiệu STA 

+ Bơm cao áp, vòi phun, bầu lọc nhiên liệu 

+ Áp suất nén hay ECU động cơ 

5 

Động cơ chết máy 

+ Mạch điện nguồn của ECU 

+ Mạch rơle của van chảy tràn 

+ Bơm cao áp hay ECU của động cơ 
6 Chế độc chạy không tải đầu 

tiên không xác định ( không 

tải yếu) 

+ Bầu lọc nhiên liệu, bơm phun 

+ ECU động cơ 

7 Tốc độ chạy không tải của 

động cơ cao( chạy không 

tải kém) 

+ Mạch tín hiệu A/C, mạch tín hiệu STA 

+ Bơm cao áp hay ECU động cơ 
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ĐIỆN TỬ VE - EDC 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  145 

8 

Tốc độ chạy không tải của 

động cơ thấp hơn ( chạy 

không tải kém ) 

+ Đường ống nhiên liệu ( xả không khí), 

+ Bơm cao áp hay vòi phun 

+ Áp suất nén hay khe hở suppap 

+ Mạch tín hiệu A/C, mạch điều khiển EGR 

+ ECU của động cơ 

9 

Chạy không tải không êm 

+ Đường ống nhiên liệu ( xả không khí ) 

+ Áp suất khí nén hay khe hở suppap 

+ Mạch điều khiển bộ sấy nóng  không khí 

nạp. mạch điều khiển EGR 

10 

Nghẹt ga tăng tốc yếu 

+ Bơm cao áp hay vòi phun 

+ Bơm cao áp hay vòi phun hay ECU của động cơ 

+ Mạch điều khiển EGR 

+ Bầu lọc nhiên liệu 

11 

Khói đen có tiếng gõ 

+ Bơm cao áp hay vòi phun 

+ Mạch điều khiển EGR 

+ ECU của động cơ 

12 

Khối trắng ( khả năng 

chạy kém ) 

+ Mạch điều khiển EGR 

+ Mạch điều khiển bộ sấy khí nạp 

+ Bơm cao áp hay vòi phun 

+ Bầu lọc nhiên liệu 

+ ECU của động cơ 

 

7.4. Sửa chữa và lắp đặt bơm cao áp (hệ thống nhiên liệu diesel điện tử với bơm cao 

áp)  

1. Lắp đặt bơm cao áp 

Lắp đặt máy bơm cao áp bằng cách gióng thẳng hàng dấu ghi nhớ trên bơm cao áp 

với dấu vị trí tham khảo trên động cơ.  
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Do ECU nhận biết được thời điểm phun và thực hiện những hiệu chỉnh thích hợp, 

nên không cần phải điều chỉnh thời điểm phun sau khi lắp ráp như đối với máy bơm 

diezel loại cơ khí.
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Hình 7.32: Dấu ghi nhớ trên bơm cao áp 

2. Kiểm tra van điều khiển phun (SPV)  

Kiểm tra SPV bằng cách ngắt giắc nối và đo điện trở giữa các cực của SPV.  

Hình 7.33: Kiểm tra SPV 

 Kiểm tra SPV như sau: 

 - Ngắt các giắc nối. 

 - Dùng một Ôm kế đo điện trở giữa các cực của SPV (Hình 7.33). 

 - Điện trở qui định: 1,5 ÷ 1,7Ω ở nhiệt độ 200C. 

 - Nếu điện trở không bằng điện trở qui định thì thay van. 
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3. Kiểm tra van điều khiển phun sớm (TCV)  

Kiểm tra cuộn dây của TCV bằng cách ngắt giắc nối và đo điện trở giữa các cực 

của TCV. Kiểm tra sự vận hành của TCV bằng cách nối cực dương (+) và cực âm (-) của 

ắc quy với các cực của TCV và kiểm tra tiếng kêu lách cách của van điện từ.  

Hình 7.34: Kiểm tra TCV 

 - Kiểm tra cuộn dây của TCV bằng cách ngắt các giắc nối và đo điện trở giữa 

các cực của TCV. Điện trở qui định: 1,5 ÷ 1,7Ω ở nhiệt độ 200C. 

 - Kiểm tra sự vận hành của TCV bằng cách nối cực dương (+) và cực âm (-) của 

ắc quy với các cực của TCV và kiểm tra tiếng kêu lách cách của van điện từ. 

7.5. Chẩn đoán và sửa lỗi hệ thống diesel điện tử với ống phân phối  

1. Chẩn đoán kim phun cơ bản.  

Kiểm tra cơ bản:  

- Nới lỏng bulông kim phun. 

- Kiểm tra bằng mắt hiện tượng rò rỉ kim phun và tình trạng của êcu đồng. Nếu đầu 

kim phun có muội, thay rong đen đồng. 

- Kiểm tra bằng mắt muội cácbon bám ở đầu kim phun và các chỗ khấc đầu kim 

phun: Nếu đầu kim phun có muội, tháo rong đen đồng và làm sạch đầu kim phun bằng 

dung dịch rửa (nếu ko làm sạch thì động cơ có thể bị rung giật khi làm việc).  
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a. . Trước khi làm sạch                            b. Sau khi làm sạch  

Hình 7.35: Làm sạch kim phun 

Kiểm tra điện trở vòi phun :  

Kiểm tra tình trạng phun của kim phun:  

- Tháo kim phun khỏi động cơ và đường nhiên liệu.  

- Lắp giắc kiểm tra vào giắc kim phun.  

- Nổ máy và kiểm tra xem kim phun có hoạt động bình thường hay không. 0.3÷0.6 

Ω (200)  

2. Quy trình chẩn đoán kim phun theo biểu hiện trên xe.  

* Các biểu hiện của động cơ.  

a. Máy chạy tải không đều. Kiểm tra cân bằng công suất ( Để tìm xylanh hoặc 

kim phun có lỗi )  

- Tháo giắc kim phun từng cái một:  

+ Nếu tốc độ động cơ tụt xuống đột ngột và lượng nhiên liệu tăng lên thì xylanh và 

kim phun bình thường.  

+ Nếu không gì có gì thay đổi thì xylanh hoặc kim phun có lỗi.  

- Khi phát hiện ra xylanh hoạc kim phun có lỗi cần chuyển sang:  

+ Kiểm tra áp suất nén.  

+ So sánh tốc độ không. 

+ So sánh lượng phun. 

+ Kiểm tra rò rỉ động của kim phun ( một trong các cách xác định kim phun hỏng). 

b. Không thể nổ máy Kiểm tra rò rỉ tĩnh kim phun  
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3. Kiểm tra van điều khiển áp suất PCV  

1. Tháo giắc điện của van PCV trên.  

2. Tháo đường nhiên liệu hồi từ van PCV dưới.  

3. Tháo giắc điện van PCV và nối cáp PCV CRT-1044, sau đó nối hai kẹp ở đầu 

kia với bình điện sao cho van điều khiển áp suất ngăn không cho nhiên liệu về từ đường 

cao áp chung.  

Hình 7.36: Kiểm tra PCV 

4. Đặt đường hồi về lọ chứa CRT-1030.  

5. Tháo giắc các kim phun.  

Hình 7.37: Quy trình kiểm tra PCV  

6. Đề máy trong 5 giây.  

7. Kiểm tra lượng nhiên liệu.  

Thông số sửa chữa: Nhỏ hơn 10cc ( Áp suất nhiên liệu phải lớn hon 1000 Bar )  
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4. Súc rửa đường ống nhiên liệu  

Mục đích: làm sạch đường ống nhiên liệu khỏi các ngoại vật  

1. Trước khi nối đường ống nhiên 

liệu với động cơ, phải lau sạch mép bên 

ngoài, bên trong và các ốc bắt. Tốt nhất nên 

dung hơi để thổi sạch.  

2. Nối các đầu chuyển làm sạch ống 

CRT-1034 tới các ống kim phun (h.vẽ)  

3. Đề máy 4 đến 5 lần, mỗi lần 

khoảng 5 giây để cho phép nhiên liệu chảy 

hết ra ngoài.  

 

4. Tháo đầu chuyển rửa ống ra khỏi ống nhiên liệu.  

Hình 7.38: Súc rửa đường ống nhiên liệu 

5. Vặn nhẹ bằng tay ê cu ống nhiên liệu tới kim phun sau khi căn chỉnh ê cu và kim 

phun.  

6. Để ngăn ngừa các cặn bẩn bắn lung tung trong khoang động cơ, dung giấy bọc 

xung quanh kim phun.  

7. Đề máy 2 đến 3 lần trong vòng 5 giây để cặn bẩn bắn ra ngoài khỏi kim phun.  

8. Xiết chặt ê cu theo tiêu chuẩn kỹ thuật.  
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Hình 7.39: Xiết chặt ê cu  
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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 và dầu diesel vệ sinh bên ngoài chi tiết 

- Quan sát bên ngoài động cơ, bơm cao áp VE - EDC 

2. Ghi nhận đặc điểm và tình trạng bên ngoài 

2.2. Ghi nhận tình trạng bên ngoài động cơ 

- Nước 

- Nhớt 

- Dây điện 

- Nhiên liệu 

- Đường ống nhiên liệu (có bị rò rỉ hay không) 

- Có đảm bảo an toàn để nổ máy hay không 

2.3 Đặc điểm và tình trạng bên ngoài bơm cao áp VE - EDC 

- Đọc ký hiệu bơm cao áp VE - EDC 

- Xác định các cụm bộ phận trên bơm cao áp VE - EDC 

3. Nhận định - kiểm tra - ghi nhận tình trạng bơm cao áp VE - EDC 

- Nhận định các chi tiết 

- Kiểm tra tình trạng cụm bộ phận: Ghi nhận tình trạng.  

Đưa ra đề xuất. 

 Bộ điều tốc 

 Bộ phun dầu sớm 

 Bơm tiếp vận 

 Van từ 

 Van điều áp 

 Bộ điều khiển trung tâm, các cảm biến và van TCV , van SPV… 
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BÀI 8: HỆ THỐNG PHUN DẦU ĐIỆN TỬ  COMMONRAIL 

Mục tiêu: 

 Về kiến thức: 

 Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ hệ thống phun dầu điện tử common-rail. 

 Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống phun dầu điện 

tử common-rail. 

 Về kỹ năng: 

 Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, bảo dưỡng bên ngoài các bộ phận của hệ 

thống phun dầu điện tử common-rail đúng yêu cầu kỹ thuật. 

 Về thái độ: 

 Ham thích môn học. 

 Rèn luyện tính tỉ mỉ chính xác.  

 Chấp hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động trong ngành công 

nghệ ô tô. 
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Giới thiệu 

Hệ thống Common Rail Diesel ra đời góp phần cải thiện nhiều cho tính năng động 

cơ và tính kinh tế nhiên liệu mà lâu nay người sử dụng cũng như các nhà bảo vệ môi 

trường mong đợi. Nó tạo ra hướng nghiên cứu mới cho các ngành Cơ khí Động Lực, Giao 

thông,...Hệ thống Common rail Diesel đã giải quyết được các nhược điểm trên các ô tô 

lắp động cơ diesel như: 

 Khí thải trên động cơ Diesel gây nên ô nhiễm môi trường được giảm thiểu. 

 Giảm thải khói đen khá lớn khi tăng tốc, giảm tiêu hao nhiên liệu và giảm mức 

độ tiếng ồn, nhờ kết hợp điều khiển điện tử, kiểm soát lượng phun, thời điểm 

phun.  

 Hiệu suất động cơ và tính kinh tế nhiên liệu cao hơn. 

 Tốc độ phun tăng để làm giảm nồng độ bồ hóng do tăng tốc hòa trộn nhiên liệu 

không khí. 

 Điều chỉnh dạng quy luật phun theo khuynh hướng kết thúc nhanh quá trình 

phun để làm giảm HC. 

 Phạm vi ứng dụng rộng rãi (cho xe du lịch, khách, tải nhẹ, tải nặng, xe lửa và 

tàu thủy). 

Ngày nay, hầu hết các nước tiên tiến trên thế giới đã sử dụng hệ thống nhiên liệu 

Common rail Diesel lắp cho các hãng xe ô tô trên thế giới. 
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8.1. Tổng quan hệ thống  Commonrail 

8.1.1 Đặc điểm của hệ thống điều khiển phun nhiên liệu common rail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

        

 Một hệ thống Common rail Diesel gồm có 4 thành phần căn bản : 

 Bơm cao áp với van điều chỉnh áp suất (SCV). 

 Các cảm biến ( tốc độ quay trục khuỷu, trục cam, bàn đạp ga, áp suất tăng 

áp và nước làm mát, cảm biến áp suất nhiên liệu, …). 

 Các cơ cấu chấp hành (Vòi phun điều khiển bằng van solenoid, bộ  

tăng áp, bộ hồi lưu khí xả, van cắt cửa nạp…). 

1 

15 13 11 14 

2 3 

16 

 4 6 8 

17 

5 9 

12 

7 10

00Hình 8.1: Sơ đồ tổng thể hệ thống Common Rail 

1. Cảm biến vị trí bàn đạp ga. 

2. Cảm biến vị trí trục cam. 

3. Van EGR và  cảm biến vị trí van 

EGR. 

4. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát. 

5. Cảm biến vị trí trục khuỷu. 

6. Cảm biến nhiệt độ khí nạp. 

7. Lọc nhiên liệu và bơm tay. 

8. Bơm cao áp. 

9. Thùng nhiên liệu. 
 

10. SCV. 

11. ECU. 

12. Vòi phun.  

13. EDU. 

14. Cảm biến áp suất tăng áp. 

15. Cảm biến áp suất nhiên liệu.  

16. Ống phân phối.  

17. Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu. 
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 Bộ điều khiển điện tử (ECU, EDU) điều khiển lượng phun, thời điểm phun 

chính xác, điều chỉnh áp suất trong ống phân phối và giám sát các điều kiện 

hoạt động khác của động cơ. 

8.1.1.1. Ưu điểm: 

Qua phân tích trên ta có thể kết luận Hệ thống Common rail diesel có 5 ưu điểm sau:  

 Tiết kiệm nhiên liệu. 

 Giảm lượng khí thải độc hại. 

 Động cơ làm việc êm dịu, giảm được tiếng ồn. 

 Cải thiện được tính năng tăng tốc động cơ. 

 Tăng công suất động cơ. 

8.1.1.2. Nhược điểm: 

Hệ thống Common rail còn các tồn tại là: 

 Thiết kế và chế tạo phức tạp đòi hỏi có ngành công nghệ cao.  

 Khó xác định và lắp đặt các chi tiết Common rail trên động cơ cũ. 

8.1.2 Sơ đồ bố trí hệ thống nhiên liệu trên xe toyota hiace commuter 

 

Hình 8.2:  Sơ đồ bố trí của hệ thống nhiên liệu. 
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Kim phunVòi phun
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8.1.3 Hệ thống common rail trên xe toyota hiace commuter 

                        

                  

 

                                     Hình 8.3: Mô hình động cơ 2KD-FTV. 

Động cơ diesel của Hiace mới được trang bị công nghệ hàng đầu của Toyota.  

Dung tích xy lanh 2.5L, 4 xy lanh thẳng hàng. Hệ thống cam kép tác dụng trực tiếp 

DOHC 16 xu páp. Xe luôn vận hành mạnh mẽ, tăng tốc nhanh, đảm bảo khả năng leo dốc 

dù đang trở đầy hàng hoá và hành khách. Đồng thời, tính năng tiết kiệm nhiên liệu nổi 

tiếng của xe Toyota giúp giảm chi phí đáng kể, đem lại lợi nhuận cao hơn. 

Là loại động cơ Diesel tuabin tăng áp Toyota D-4D có tính năng êm ái như động cơ 

xăng, nhưng cùng lúc đó lại mang sức mạnh và tính kinh tế của một động cơ diesel thực 

thụ. Và Toyota đã đạt được mục tiêu đó với động cơ 2KD-FTV. 

Động cơ diesel 2KD-FTV 2.5L hoàn toàn mới với bộ phận nén turbo và hệ thống 

phun dầu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung (Common rail fuel supply system) tạo 

mômen xoắn lớn nên rất phù hợp với loại xe chuyên vận chuyển hành khách. Khác hẳn 

các hệ thống phun nhiên liệu bình thường, hệ thống phun nhiên liệu sử dụng đường ống 
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chung của Toyota đảm bảo lượng hỗn hợp khí – nhiên liệu được phun vào buồng đốt ở 

từng xy lanh, cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời và giúp giảm thiểu khí thải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Động cơ Hiace Commuter Diesel 

Công suất cực đại 102 HP / 3600 rpm 

Dung tích xy lanh (cc) 2494 

Hệ thống nạp nhiên liệu Phun dầu trực tiếp có đường dẫn chung 

Hộp số truyền động 5 số tay 

Kiểu 
4 xi lanh thẳng hàng cam kép, có bộ 

phận nén khí turbo 

Loại động cơ 2.5L, 2KD-FTV 

Loại nhiên liệu Diesel 

Momen xoắn cực đại (N.m) 26.5 kg.m / 1600 rpm - 2400 rpm 

Thiết kế tăng áp (Turbo) Có 

 

Áp suất nhiên liệu cao

Tích trữ áp suất nhiên liệu

cao

Nhiên liệu được phun với áp

suất cao ở mọi dải tốc độ của

động cơ

Nhiên liệu hòa trộn tốt hơn

Điều khiển động cơ với độ

chính xác cao

Áp suất nhiên liệu, lượng phun và

thời điểm phun được điều khiển

điện tử

Hiệu suất và tính kinh tế nhiên liệu tăng cao.

Tiếng ồn nhỏ và ít rung động.

Khí thải sạch.
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Khí thải sạch.
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8.1.4 Sơ đồ khái quát hệ thống nhiên liệu của xe hiace 

 

Hình 8.4:  Sơ đồ tổng quát của hệ thống nhiên liệu. 

Hệ thống nhiên liệu trong một hệ thống common rail bao gồm 2 vùng:  

 Vùng nhiên liệu áp suất thấp.  

 Vùng nhiên liệu áp suất cao. 

 Vùng nhiên liệu áp suất thấp gồm: 

  

 

Hình 8.5: Mạch áp suất thấp. 
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 Thùng chứa nhiên liệu  

 Bơm tay  

 Lọc nhiên liệu và đèn cảnh báo tắt lọc. 

 Các đường ống áp suất thấp 

Vùng nhiên liệu áp suất cao gồm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8.6: Mạch áp suất cao 

 Bơm cao áp với van điều khiển áp suất 

 Các đường ống áp suất cao 

 Ống phân phối với cảm biến áp suất trên đường ống 

 Van giới hạn áp suất 

 Ống cao áp đến kim phun 

 Kim phun 

Đường dầu hồi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8.7: Van điều khiển áp suất mở cho phép nhiên liệu về lại thùng chứa 

(mũi tên chỉ cho thấy khi van mở nhiên liệu qua bơm cao áp về lại thùng chứa) 

 

 
Van điều khiển áp suất 
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8.1.5 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các chi tiết trong hệ thống nhiên liệu xe 

toyota hiace: 

 

Hình 8.8: Sơ đồ hệ thống cung cấp nhiên liệu Common rail 

 

 

 

 

 

8.1.5.1. Thùng nhiên liệu: 

 

Hình 8.9: Bình chứa nhiên liệu 

Dùng để chứa và dự trữ nhiên liệu đủ để cho động cơ hoạt động trong thời gian nhất 

định. Thùng nhiên liệu được làm từ vật liệu chống ăn mòn, không bị rò rỉ ở áp suất gấp 

đôi ở áp suất hoạt động bình thường và khi xe bị rung xóc nhỏ, cũng như khi xe vào cua 

hoặc dừng hay chạy trên đường dốc. 

Dung tích thùng nhiên liệu: 65 lít. 

1. Thùng nhiên liệu.  

2.  Bơm cao áp. 

3. Lọc nhiên liệu. 

4. Đường cấp nhiên liệu cao áp. 

5. Đường nối cảm biến áp suất 

đến ECU. 
 

 

6. Cảm biến áp suất. 

7. Ống phân phối. 

8. Bộ giới hạn áp suất. 

9. Vòi phun. 

10. Các cảm biến nối đến ECU và bộ 

điều khiển thiết bị EDU. 

11. Đường nhiên liệu về 
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8.1.5.2. Lọc nhiên liệu: 

 

                                           Hình 8.10: Bình chứa nhiên liệu 

Cấu tạo: 

 

Hình 8.11: Cấu tạo bộ lọc nhiên liệu 

 

Công tắc cảnh báo 

hệ thống NL 

Từ bình NL 
Đến bơm cao áp 

Vỏ lọc NL (Nhựa) 

Vành đai ốc  

Nút xả  

 
 

 

 

 

 
 

Phần tử lọc 

Nút xả  

Bơm tay 

Phần tử lọc 

 

Từ bình NL Đến bơm cao áp 

Công tắc cảnh báo mức 

nước lắng đọng 

Vỏ lọc NL 

(Nhựa) 

Vành đai ốc 

Bơm tay Công tắc cảnh báo hệ thống NL 
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Gồm một vỏ lọc bằng kim loại, phía trên có nắp đậy. Lõi lọc làm bằng xốp. Phía 

bên ngoài lõi lọc còn có bộ phận để cào những chất bẩn đóng ở phần trong vỏ lọc, phía 

dưới đáy vỏ có nút xả cặn bẩn và nước. Nhiên liệu phải được lọc sạch tối đa trước khi đến 

bơm cao áp và kim phun vì hai bộ phận này có các chi tiết được chế tạo có độ chính xác 

rất cao.Những cặn bẩn lẫn trong nhiên liệu có thể làm hư hỏng các chi tiết của bơm, van 

phân phối và kim phun. Do đó cần thiết phải trang bị bộ lọc nhiên liệu để gạn lọc nước, 

các tạp chất cơ học lẫn trong nhiên liệu, giúp các chi tiết hoạt động tốt và kéo dài tuổi thọ.  

8.1.5.3. Hệ thống cảnh báo nhiên liệu: 

Được bố trí nằm trên bộ lọc nhiên liệu, sau lọc và trước ống phân phối. Khi đèn 

cảnh báo sáng lên khi đó áp suất nhiên liệu tới ống phân phối giảm xuống. Khi lọc nhiên 

liệu bị nghẹt sẽ được phát hiện bởi công tắc báo lọc nhiên liệu. 

 

  

Công tắc cảnh báo 

lọc nhiên liệu Đèn cảnh báo hệ 

thống nhiên liệu  

Lọc nhiên liệu 

Nghẹt 

Cụm đồng hồ bảng táp lô 

Hình 7.12: Đèn cảnh báo nhiên liệu 
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 Sơ đồ làm việc của hệ thống: 

 

Hình 8.13: Sơ đồ làm việc đèn cảnh báo nhiên liệu 

Công tắc đèn cảnh báo của lọc nhiên liệu sẽ tắt OFF khi áp suất đầu ra của lọc 

giảm xuống. 

 

Hình 8.14: Các trạng thái của đèn báo nhiên liệu. 

Đèn cảnh báo trạng thái nhiên liệu / nhiên liệu có nước  

Đồng hồ bảng táp lô 

Công tắc cảnh báo 

lọc nhiên liệu 

 
 
 

ECU 

Đồng hồ 

táp lô 
 
 

Phần tử lọc 

Đèn cảnh báo 

nhiên liệu 

Đến bơm cao áp 

Cảm biến tốc 

độ xe 

Công tắc cảnh báo mức nước lắng đọng Lọc  

nhiên liệu 

Công tắc cảnh 

báo nhiên liệu 

Đến bơm 

Phần tử lọc 

Lọc ở trạng thái 

bình thường  
(Công tắc: ON) 

Khi lọc nhiên liệu bị tắt 

(Công tắc: OFF) 

Màng 

ON Meter 

ECU 

Công tắc cảnh 

báo nhiên liệu 

Đến bơm 

OFF Meter 

ECU 

Áp suất 

âm 
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Cảnh báo Cách báo lỗi Mức độ ưu tiên 

Cảnh báo có nước 

 

 Nháy 

1 

Báo trạng thái NL 

 

 Bật sáng 

2 

 

8.1.5.4. Đường nhiên liệu áp suất thấp: 

Đường ống nhiên liệu mềm được bọc thép thay thế cho đường ống bằng thép và 

được dùng trong ống áp suất thấp. Tất cả các bộ phận mang nhiên liệu được bảo vệ khỏi 

tác động của nhiệt độ. 

8.1.5.5. Bơm cao áp: 

 

Hình 8.15: Bơm cao áp 

 

 Cung cấp nhiên liệu áp suất cao đến ống phân phối. 

 Dẫn động bởi trục khuỷu. 

 Từ lọc nhiên liệu 

đến bơm 

Đến ống 

Common-rail  

Quay trở lại 

thùng nhiên 

liệu  

Van điều khiển hút (SCV) 
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Cấu tạo: 

 

Dòng nhiên liệu trong bơm cao áp chảy theo trình tự sau: 

 Bơm. 

 SCV (van điều khiển hút). 

 Van một chiều. 

 Piston. 

 Van phân phối. 

 

 

 

 

Vành cam 

Piston 

Cam lệch 
tâm 

Tới thùng NL (Hồi 
về) 
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Chức năng các cụm chi tiết của bơm cao áp: 

Cụm chi tiết Chức năng 

Bơm cao áp Đưa nhiên liệu có áp suất cao đến ống common Rail. 

Van SCV (Van điều khiển hút) Điều khiển lượng nhiên liệu đưa vào Piston. 

Cam vòng Quay Piston. 

Piston Lần lượt hút và nén nhiên liệu 

Van phân phối Đẩy nhiên liệu mà piston bơm lên vào ống phân phối 

Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu Kiểm tra nhiệt độ nhiên liệu 

 

Nguyên lý hoạt động của bơm cao áp: 

– Hoạt động hút và bơm 

 

Hình 8.16: Sơ đồ nguyên lý hoạt động bơm cao áp. 

 

 

Từ bình NL 

Tới ống phân phối 

 

SCV 

: Từ bơm cấp liệu : Đến ống phân phối 

Piston A: Hút 
Piston B: Bơm 

Piston A: Bơm 
Piston B: Hút 

Piston A 

Piston B 

Valve 
kiểm tra 
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Hoạt động của bơm cao áp: 

Việc quay của cam lệch tâm làm cho cam vòng quay với một trục lệch. Khi cam 

vòng quay nó lần lượt đội piston đi lên trong khi đẩy piston kia đi xuống, nó không đội 

các piston bơm này. Khi piston bơm không được cam đội, nó bị lò xo ép xuống, nhiên 

liệu được hút vào trong bơm. Khi piston được cam đội đi lên, nó sẽ ép nhiên liệu đẩy đến 

ống phân phối. Khi động cơ quay, 2 piston cung cấp áp suất cao đến đường ống phân 

phối. Khi ECU điều khiển dòng nhiên liệu vào trong buồng 2 piston nó sẽ điều khiển 

lượng và áp suất nhiên liệu cung cấp đến đuờng ống nhiên liệu. 

Bơm cao áp được xem như là trái tim của hệ thống common rail. Bộ ổn định áp 

suất ống nhiên liệu và cảm biến nhiệt độ nhiên liệu là các bộ phận trong tổ hợp bơm cao 

áp. 

Nhiên liệu được lấy ra từ thùng chứa đến bơm cao áp bằng cách sử dụng bơm tiếp 

vận đặt ở bộ lọc nhiên liệu.  

8.1.5.6. Van scv: 

 

Hình 8.17: Van SCV 

Cấu tạo SCV: (Van điều khiển hút) 

  

 1. Cuộn dây. 

 2. Van. 

 

 

 

  

Van SCV 

Hình 8.18: Cấu tạo scv 

Đến bơm 

cao áp 

1 2 
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Hoạt động của van SCV: 

Hoạt động hút và bơm (van SCV mở ít) 

Nếu dòng đến SCV trong một thời gian ngắn. Cường độ trung bình của dòng điện 

chạy đến cuộn dây giảm, lực lò xo sẽ hút van kim vào, SCV mở hẹp đi. Do đó, lượng 

nhiên liệu hút giảm. 

Hoạt động hút và bơm (Van SCV mở nhiều) 

Nếu dòng đến SCV trong một thời gian dài. Vì cường độ trung bình của dòng điện 

chạy đến cuộn dây tăng, van kim sẽ mở ra ngoài, SCV mở rộng hơn. Do đó lượng nhiên 

liệu hút tăng. 

Piston sẽ tạo ra chân không về phía cửa hút cho đến khi các bọt khí biến mất 

Điều khiển áp suất nhiên liệu: 

 

 

 

Hình 8.19: Sơ đồ điều khiển áp suất nhiên liệu. 

Áp suất nhiên liệu sau khi đi ra khỏi bơm cao áp tỉ lệ thuận với lượng nhiên liệu 

được đi vào trong bơm. Khi nhiên liệu được nạp vào bơm cao áp nhiều thì áp suất nhiên 

liệu do bơm cao áp tạo ra sẽ cao và ngược lại. 

 Lượng nhiên liệu được nạp vào trong bơm cao áp phụ thuộc vào thời gian mở của 

van SCV, mà thời gian mở của van phụ thuộc vào độ dài tín hiệu ON từ ECU gởi đến. 

Khi tín hiệu ON từ ECU gởi đến được giữ trong thời gian lâu thì van sẽ mở lâu và nhiên 

liệu sẽ được nạp nhiều vào trong bơm và ngược lại. 

 

 

Điều khiển 

độ mở của 

van SCV 

  Áp suất của 

ống phân phối 

(Phản hồi) 

Cảm biến vị trí 

bàn đạp chân ga 

Van 

SCV 
 

 
 
 

Cảm biến áp 

suất NL 

Cảm biến trục 

khuỷu 

Engine ECU 

Tính toán áp suất 

phun lý thuyết 
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8.1.5.7. ỐNG PHÂN PHỐI:  

Cấu tạo của ống phân phối: 

 

Hình 8.20: Ống phân phối 

Cụm chi tiết và chức năng của các cụm chi tiết: 

Cụm chi tiết Chức năng 

Ống phân phối 
Chứa nhiên liệu được nén từ bơm cao áp và 

đưa đến các vòi phun của xy lanh. 

Bộ hạn chế áp suất 
Mở một van để xả áp suất nếu áp suất trong 

ống cao bất thường. 

Cảm biến áp suất nhiên liệu Kiểm tra áp suất nhiên liệu trong ống. 

Van xả áp suất Điều khiển áp suất nhiên liệu trong ống. 

 

Áp suất cao trong ống phân phối được tạo ra bởi bơm cao áp. Ống phân phối chứa 

nhiên liệu áp suất cao (tối đa 160 MPa) do bơm cấp đến đồng thời sự dao động của áp 

suất do bơm cao áp tạo ra do giảm chấn bởi thể tích của ống. Ống phân phối này dùng 

chung cho tất cả các xy lanh do đó tên nó là “ đường ống chung” còn gọi là common rail. 

Ngay cả khi một lượng nhiên liệu bị mất đi khi phun, ống vẫn duy trì áp suất thực tế bên 

trong vẫn không đổi. Điều này đảm bảo áp suất phun của kim phun không đổi ngay từ khi 

kim mở. Để thích hợp với các điều kiện lắp đặt khác nhau trên động cơ, ống phải được 

thiết kế với nhiều kiểu để phù hợp với bộ hạn chế dòng chảy và dự phòng chỗ để gắn cảm 

biến, van điều khiển áp suất, van hạn chế áp suất. Thể tích bên trong ống thường xuyên 
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được điền đầy bằng nhiên liệu có áp suất  cao. Khả năng nén của nhiên liệu dưới áp suất 

cao được tận dụng để tạo hiệu quả tích trữ. Khi nhiên liệu rời khỏi ống để phun ra thì áp 

suất thực tế trong bộ tích trữ nhiên liệu áp suất cao vẫn được duy trì không đổi. Sự thay 

đổi áp suất là do bơm cao áp thay đổi lượng nhiên liệu cung cấp để bù vào lượng nhiên 

liệu vừa phun. 

Ngay cả khi kim phun lấy nhiên liệu từ ống phân phối để phun thì áp suất nhiên 

liệu trong ống vẫn không đổi. Điều này thực hiện được nhờ vào áp suất nhiên liệu được 

đo bởi cảm biến áp suất trên ống phân phối và được duy trì bởi van điều khiển áp suất  

SCV nhằm giới hạn áp suất trong ống tối đa là 160 MPa.  

8.1.5.8. Bộ hạn chế áp suất nhiên liệu: 

   

 

Hình 8.21:  Hình cắt bộ hạn chế áp suất. 

 

Bộ hạn chế áp suất được lắp ở một đầu của ống phân phối có tác dụng tự động xả 

nhiên liệu có áp suất cao về thùng chứa khi áp suất nhiên liệu trong ống phân phối tăng 

cao vượt giới hạn cho phép. Van giới hạn áp suất đóng khi  áp suất giảm xuống khoảng 

50MPa. Mở hoàn toàn khi áp suất trong đường ống khoảng 220MPa. Nhiên liệu có áp 

suất cao được thoát ra thông qua van và đi vào đường hồi dầu về trở lại bình chứa. Khi 

van mở nhiên liệu sẽ rời khỏi ống, áp suất trong ống giảm xuống. 

 Nhờ vậy áp suất nhiên liệu trong ống phân phối được giới hạn ở một mức ổn định, 

tránh được sự hỏng hóc của một số bộ phận do áp suất nhiên liệu quá cao gây ra. 

1. Bệ giữ lò xo 

2. Lò xo 

3. Van. 

4. Đường hồi nhiên liệu 

5. Thân van 
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Một đầu của van kim chịu tác dụng của nhiên liệu có áp suất cao, đầu còn lại chịu 

lực ép của lò xo. Hai lực này tác động vào van kim ngược chiều nhau. 

 

 

 

 

 

Hình 8.22: Mô tả hoạt động của van giới hạn áp suất 

Bình thường khi áp suất nhiên liệu trong ống phân phối ở mức cho phép thì áp lực 

nhiên liệu tác dụng vào một đầu của van kim không đủ lực để thắng lực đẩy của lò xo, 

van bị lò xo ép sang trái đóng đường thông giữa ống phân phối chứa nhiên liệu có áp suất 

cao với đai ốc xả nhiên liệu về thùng chứa. 

Khi nhiên liệu trong ống phân phối tăng cao vượt quá giới hạn áp suất cho phép thì 

áp lực của nhiên liệu có áp suất cao tác dụng lên van thắng được lực đẩy của lò xo, đẩy 

van dịch chuyển sang phải mở, đường thông giữa buồng có áp suất cao và đai ốc xả dầu 

về, nhiên liệu trong ống phân phối được xả về thùng chứa. Do đó áp suất nhiên liệu được 

giảm xuống tới mức cho phép. Lúc áp suất nhiên liệu đã giảm xuống thấp, qua mức giới 

hạn thì áp lực của nhiên liệu tác dụng lên van trở nên yếu hơn lực tác dụng của lò xo. Vì 

vậy thân van bị lò xo đẩy sang trái đóng đường thông giữa ống phân phối và đường nhiên 

liệu hồi về thùng chứa. 

8.1.5.9. Van xả áp suất: 

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của van điều chỉnh áp suất: 

Khi áp suất nhiên liệu của ống phân phối trở nên cao hơn áp suất phun 

mong muốn thì van xả áp suất nhận được một tín hiệu từ ECU động cơ để mở 

van và hồi nhiên liệu ngược về bình nhiên liệu để cho áp suất nhiên liệu có thể 

trở lại áp suất phun mong muốn. 
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Hình 8.23: Van xả áp suất OFF. 

Van xả áp suất giữ cho áp suất nạp nhiên liệu (áp suất xả) thấp hơn một mức nhất 

định. Nếu tốc độ bơm tăng và áp suất bơm cao hơn mức van điều khiển cho phép, van sẽ 

sử dụng lực lò xo để mở và đưa nhiên liệu về phía hút. 

           Van xả áp suất giữ cho nhiên liệu trong ống phân phối có áp suất thích hợp theo tải 

của động cơ và duy trì ở mức độ ổn định. 

Nếu áp suất trong ống quá cao thì van xả áp suất trong ống sẽ mở ra và một phần 

nhiên liệu sẽ trở về bình chứa thông qua đường ống dầu hồi về. 

Nếu áp suất trong ống quá thấp thì van xả áp suất sẽ đóng lại và ngăn khu vực áp 

suất cao với khu vực áp suất thấp. 

Khi van xả áp suất chưa được cung cấp điện, áp suất cao ở ống hay tại đầu ra của 

bơm cao áp được đặt lên van xả áp suất một áp suất cao. Khi chưa có lực điện từ, lực của 

nhiên liệu áp suất cao tác dụng lên lò xo làm cho van mở và duy trì độ mở tùy thuộc vào 

lượng nhiên liệu phân phối. 

Khi van xả áp suất được cấp điện:  

 

Hình 8.24: Van xả áp suất ON. 
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Nếu áp suất trong mạch áp suất cao tăng lên, lực điện từ sẽ được tạo ra để cộng 

thêm vào lực của lò xo. Khi đó van sẽ đóng lại và được giữ ở trạng thái đóng cho đến khi 

lực do áp suất dầu ở một phía cân bằng với lực của lò xo và lực điện từ ở phía còn lại. Sau 

đó, van sẽ ở trạng thái mở và duy trì một áp suất không đổi. Khi bơm thay đổi lượng 

nhiên liệu phân phối hay lượng nhiên liệu bị mất đi trong mạch áp suất cao thì được bù lại 

bằng cách điều chỉnh van đến một độ mở khác. Lực điện từ tỉ lệ với dòng điện cung cấp 

trung bình được điều chỉnh bằng cách thay đổi độ rộng xung. Tần số xung điện khoảng 1 

Khz sẽ đủ để ngăn chuyển động ngoài ý muốn của lõi thép và sự thay đổi áp suất trong 

ống.  

7.1.5.10. Đường ống dẫn nhiên liệu áp suất cao: 

Những đường ống nhiên liệu này mang nhiên liệu áp suất cao. Do đó, chúng  phải 

thường xuyên chịu áp suất cực đại của hệ thống và trong suốt quá trình ngưng phun. Vì 

vậy, chúng được chế tạo từ thép ống. Thông thường, chúng có đường kính ngoài khoảng 6 

mm và đường kính trong khoảng 2.4 mm. 

Các đường ống nằm giữa ống phân phối và kim phun phải có chiều dài như nhau. 

Sự khác biệt chiều dài giữa ống phân phối và các kim phun được bù bằng cách uốn cong 

ở các đường ống nối. 

 

Hình 8.25 Ống dẫn nhiên liệu 
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8.1.5.11. Vòi phun: 

Cấu tạo của vòi phun: 

 

Hình 8.26: Cấu tạo vòi phun. 

Ở hệ thống nhiên liệu Common rail áp suất phun lên đến 1500 bar, có thể phun ở 

mọi thời điểm, mọi chế độ làm việc và ngay cả động cơ lúc thấp tốc mà áp suất phun vẫn 

không thay đổi. Với áp suất cao, nhiên liệu được phun càng tơi nên quá trình cháy càng 

sạch hơn.  

 

Hình 8.27: Chi tiết trên vòi phun 

Phun nhiên liệu ở áp suất cao do vậy đạt độ tơi nhiên liệu cao hơn. Việc tạo áp suất 

và phun nhiên liệu hoàn toàn tách biệt với nhau trong hệ thống Common rail. Trong hệ 

 
Mã số hiệu 

chỉnh vòi phun 

Từ ống phân 

phối 
Hồi về 

binh 

 

 

 0.14 mm 

1. Điện trở điều chỉnh. 

2. Van điện từ. 

3. Đường dầu về. 

4. Lỗ tiết lưu. 

5. Buồng điều khiển. 

6. Ty kim. 
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thống Common Rail quá trình phun được chia thành 2 giai đoạn phun: Phun mồi (hay 

Phun sơ khởi Pre injection hoặc Pilot- injection), Phun chính (Main injection). Trong đó, 

phun sơ khởi làm giảm thời gian cháy trể, phun chính tạo cho quá trình cháy hoàn thiện. 

    Vòi phun Common rail, nó thực hiện phun và lưu ở áp suất cao và được điều khiển 

bằng tín hiệu từ ECU.Vòi phun có van trợ lực điện từ. Vòi phun là một thành phần chính 

xác cao, được chế tạo chịu được độ kín khít cực cao. Các van, kim phun và cuộn điện từ 

được định vị trên thân vòi phun. Dòng nhiên liệu từ giắc nối mạch áp suất cao đi qua van 

tiết lưu đi vào buồng chứa van điều khiển. Có áp suất bên trong vòi phun bằng áp suất 

trong ống phân phối, như vậy ta thấy rằng vòi phun được thiết kế làm việc ở áp suất rất 

cao do đó các chi tiết lò xo, van bi, kim phun và van điện từ làm việc phải chính xác. 

7.1.5.12. Đầu vòi phun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8.28: Đầu vòi phun 

Ty kim mở khi van solenoid được kích hoạt để nhiên liệu chảy qua. Lượng nhiên 

liệu dư ở vòi phun qua van điều áp theo đường ống hồi dầu về bình chứa và van cao áp để 

bôi trơn cho bơm cao áp. Thiết kế đầu vòi phun được quyết định bởi: 

 Việc kiểm soát nhiên liệu phun ra. 

 Việc điều khiển nhiên liệu. 

 Lỗ tia phun được định vị dựa vào hình nón phun, số lượng lỗ tia, và đường kính của 

chúng dựa vào:  

 0.14 mm 
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 Lượng nhiên liệu phun ra 

 Hình dạng buồng cháy 

 Sự xoáy lốc trong buồng cháy. 

Nhiên liệu từ đường dầu đến kim và theo đường ống dẫn sẽ đi đến buồng điều 

khiển thông qua lỗ nạp. Buồng điều khiển được nối với đường dầu về thông qua lỗ xả 

được mở bởi van solenoid. Khi lỗ đóng, áp lực của dầu đặt lên piston cao hơn áp lực dầu 

tại thân ty kim. Kết quả là kim bị đẩy xuống dưới và làm kín lỗ phun với buồng đốt. Khi 

van solenoid có dòng điện, lỗ xả được mở ra. Điều này làm cho áp suất ở buồng điều 

khiển giảm xuống, kết quả là áp lực tác dụng lên piston cũng giảm theo. Khi áp lực dầu 

trên piston giảm xuống thấp hơn áp lực tác dụng lên ty kim thì ty kim mở ra và nhiên liệu 

được phun vào buồng đốt thông qua các lỗ phun. Kiểu điều khiển ty kim gián tiếp này 

dùng một hệ thống khuyếch đại thủy lực vì lực cần thiết để mở kim thật nhanh không thể 

được trực tiếp tạo ra nhờ van solenoid. Thời điểm phun và lượng nhiên liệu phun được 

điều chỉnh thông qua dòng qua các vòi phun. Tương tự như các vòi phun kiểu cũ trong 

các động cơ phun nhiên liệu trực tiếp, các bộ kẹp được ưu tiên sử dụng để lắp kim vào 

nắp máy.  

 

Hình 8.29: Mô tả vòi phun 
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Nhiên liệu được chuyển vào trong vòi phun từ ống phân phối thông qua đường nối 

với ống cao áp. Khi vào trong vòi phun thì đường dẫn nhiên liệu chia ra làm hai lối. Một 

lối đi vào mặt dưới của đót kim, lối còn lại đi vào buồng điều khiển van thông qua lỗ tiết 

lưu. 

Nhận tín hiệu từ ECU gởi tới, kim phun nhấc lên để phun nhiên liệu vào buồng đốt 

động cơ. Nhiên liệu được phun vào buồng đốt của động cơ dưới dạng hơi sương, gặp môi 

trường trong buồng đốt có nhiệt độ và áp suất cao nên hạn chế được một số tia nhiên liệu 

trực tiếp va chạm vào thành xy lanh và đỉnh piston. 

Phối hợp với dạng đặc biệt của buồng đốt để hơi nhiên liệu hòa trộn với không khí 

có áp suất và nhiệt độ cao tạo thành một hỗn hợp tự bốc cháy. 

Hoạt động của vòi phun chia làm 3 giai đoạn: 

 

Hình 8.30: Hoạt động của vòi phun 

 

Quá trình phun được chia thành 3 giai đoạn: 

Điện từ 

Hồi về  

Từ ống phân 
phối Lỗ tiết lưu 

lớn 

Lỗ tiết lưu 

nhỏ 
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 Chưa phun: 

Khi không có dòng điện cung cấp từ ECU đến solenoid, van solenoid đóng lỗ thoát 

bởi lực lò xo. Lúc này áp suất của đầu cuối đót kim cân bằng với áp suất trong buồng điều 

khiển, áp suất trên bề mặt đỉnh piston chính cộng với lực lò xo kim phun sẽ cân bằng với 

áp suất ở đầu đót kim làm cho đót kim bị đẩy xuống đóng kín lỗ tia. 

 Phun nhiên liệu: 

Van solenoid được cung cấp dòng điện kích lớn để đảm bảo nó mở nhanh. Lực tác 

dụng bởi van solenoid lớn hơn lực lò xo lỗ xả và làm mở lỗ xả ra. Gần như tức thời, dòng 

điện cao được giảm xuống thành dòng nhỏ hơn chỉ đủ để tạo ra lực điện từ để giữ ty. Điều 

này thực hiện được là nhờ khe hở mạch từ bây giờ đã nhỏ hơn. Khi lỗ xả mở ra, nhiên liệu 

có thể chảy vào buồng điều khiển van vào khoan bên trên nó và từ đó trở về bình chứa 

thông qua đường dầu về. Lỗ xả làm mất cân bằng áp suất nên áp suất trong buồng điều 

khiển van giảm xuống. Điều này dẫn đến áp suất trong buồng điều khiển van thấp hơn áp 

suất trong buồng chứa ty kim (vẫn còn bằng với áp suất của ống). Áp suất giảm đi trong 

buồng điều khiển van làm giảm lực tác dụng lên piston điều khiển ty kim. Ty kim mở ra 

và nhiên liệu bắt đầu phun. 

Tốc độ mở ty kim được quyết định bởi sự khác biệt tốc độ dòng chảy giữa lỗ nạp và 

lỗ xả. Piston điều khiển tiến đến vị trí vùng phía trên mà nó vẫn còn chịu tác dụng của 

đệm dầu được tạo ra bởi dòng chảy của nhiên liệu giữa lỗ nạp và lỗ xả. Kim phun giờ đây 

đã mở hoàn toàn, và nhiên liệu được phun vào buồng đốt ở áp suất gần bằng áp suất trong 

ống. 

 Kết thúc phun: 

Khi dòng qua van solenoid bị ngắt, lò xo đẩy van 2 chiều xuống và van 2 chiều đóng 

lỗ xả lại. Lỗ xả đóng làm áp suất trong buồng điều khiển van tăng lên thông qua lỗ nạp. 

Áp suất này tương đương với áp suất trong ống và làm tăng lực tác dụng lên đỉnh piston 

điều khiển. Lực này cùng với lực của lò xo bây giờ cao hơn lực tác dụng của buồng chứa 

và ty kim đóng lại, quaù trình phun keát thuùc. Tốc độ đóng của ty kim phụ thuộc vào dòng 

chảy của nhiên liệu qua lỗ nạp. 

 

7.1.6. Các cảm biến 
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7.1.6.1. Cảm biến vị trí trục khuỷu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8.31: Cấu tạo cảm biến vị trí trục khuỷu 

Cảm biến vị trí trục khuỷu được lắp trên thân máy. Nó phát hiện vị trí của góc trục 

khuỷu dưới dạng tín hiệu TDC. Cảm biến vị trí trục khuỷu kiểu ống phân phối tạo ra các 

tín hiệu tốc độ động cơ (NE). Nó phát hiện góc trục khuỷu trên cơ sở các tín hiệu NE đó. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm biến vị trí trục khuỷu ghi nhận vị trí góc quay của trục khuỷu đồng thời ghi 

nhận tốc độ (Số vòng quay) của động cơ. Thông tin ghi nhận được gởi tới ECU bằng tín 

hiệu điện áp. ECU dựa vào thông tin đó và các tín hiệu khác để điều khiển thời điểm phun 

nhiên liệu hợp lý. 

Cảm biến có một nam châm vĩnh cửu tạo từ trường, cuộn dây quấn quanh lõi  được 

gắn trên một bánh răng tạo xung. Các răng được chia đều nhau, riêng có một vị trí khoảng 

cách giữa 2 răng lớn hơn những vị trí khác (Khuyết 2 răng). Vì vậy khi cảm biến quét qua 

vị trí này thì tín hiệu phát ra sẽ thay đổi, dựa vào đó ECU sẽ nhận biết vị trí xy lanh số 1. 

1. Nam châm vĩnh cửu 

2. Thân 

3. Carte 

4. Lõi từ 

5. Cuộn dây 

6. Bánh đà  
 

 

 

Cảm biến vị trí 

trục khuỷu 
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Khi bánh răng tạo xung quay, gây ra sự thay đổi từ thông gởi qua cuộn dây do sự 

thay đổi khe hở giữa bánh răng tạo xung và lõi từ. Lúc vị trí răng đứng đối diện với lõi từ 

thì từ thông gởi qua cuộn dây là lớn nhất. Lúc vị trí khe hở giữa 2 răng đối diện với lõi từ 

thì từ thông gởi qua cuộn dây là nhỏ nhất. Sự thay đổi từ thông làm cho cuộn dây xuất 

hiện một sức điện động cảm ứng, sức điện động cảm ứng là các xung mà mỗi xung tương 

ứng với một răng. 

Bánh răng bộ tạo xung với xung khoảng cách 6 độ, gồm 60 răng trong đó có 2 răng 

khuyết (Cho 2 xung ). Cứ mỗi 360 độ góc quay trục khuỷu thì cảm biến sẽ tạo ra 58 xung. 

 

Hình 8.32: Các xung được tạo ra từ cảm biến 

8.1.6.2. Cảm biến vị trí trục cam: 

 

Hình 8.33: Cảm biến vị trí trục cam. 

Cảm biến vị trí trục cam xác định dưới dạng tín hiệu G. Nhằm xác định piston số 1 

đang ở điểm chết trên khi bắt đầu kỳ nạp, tín hiệu từ cảm biến trục cam này sẽ giúp ECU 

kích hoạt kim phun ở xylanh số 1. Sau đó ECU sẽ dựa vào cảm biến trục khuỷu để kích 

hoạt cho các kim phun ở các xy lanh còn lại bằng cách xử lý sự cố ở các vị trí 1800  quay 

của trục khuỷu. 

Cảm biến vị trí trục cam 
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Hình 8.34: Vị trí lắp cảm biến vị trí trục cam 

Nếu thứ tự phun của động cơ là 1-3-4-2 thì sau khi kim phun ở xy lanh số 1 được 

kích hoạt, cứ mỗi 1800 góc quay của trục khuỷu thì kim phun ở xy lanh số 3, xylanh số 4  

và xy lanh số 2 sẽ hoạt động theo thứ tự trên. Vậy sau khi các kim phun ở các xy lanh đều 

phun thì trục khuỷu của động cơ sẽ quay 1800 * 4 = 720 0 (2 vòng). 

8.1.6.3. Cảm biến nhiệt độ khí nạp: 

Cảm biến nhiệt độ khí nạp được lắp trên ống nạp của động cơ dùng để ghi nhận 

nhiệt độ của không khí nạp đi vào đường ống nạp. Những thông tin về nhiệt độ khí nạp 

này được gởi tới ECU bằng tín hiệu điện. ECU dựa trên giá trị của tín hiệu đó, kết hợp với 

một số tín hiệu khác tính toán và điều khiển phun nhiên liệu cho phù hợp với từng chế độ 

hoạt động của động cơ. 

 

 

Hình 8.35: Cảm biến nhiệt độ khí nạp 

Cảm biến nhiệt độ khí nạp. 
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Cảm biến nhiệt độ khí nạp có cấu tạo tương tự như cảm biến nhiệt độ nước làm 

mát. Bộ phận chính có trong cảm biến là một dây nhiệt điện trở hai đầu dây nối với hai 

dây ra, dây nhiệt điện trở thường làm bằng kim loại có nhiệt điện trở âm được đặt bên 

trong vỏ. Vỏ được thiết kế sao cho có thể gắn chắc chắn vào đường ống nạp. 

 

Hình 8.36: Cấu tạo cảm biến nhiệt độ khí nạp. 

Khi nhiệt độ không khí nạp tăng lên thì điện trở của cảm biến giảm xuống và 

ngược lại. 

Ứng với mỗi giá trị nhiệt độ của khí nạp thì cảm biến sẽ có mỗi giá trị điện trở 

tương ứng. Mỗi giá trị điện trở được chuyển đổi sang giá trị điện áp tương ứng để gởi tới 

ECU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.6.4. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát: 

Cảm biến nhiệt độ nước làm mát được lắp trên thân máy để ghi nhận nhiệt độ của 

nước làm mát (nhiệt độ động cơ) gởi thông tin nhiệt độ nước làm mát về ECU bằng tín 

hiệu điện. Dựa vào thông tin này kết hợp với tín hiệu khác, ECU sẽ tính toán và điều 

chỉnh lượng phun nhiên liệu phù hợp với điều kiện làm việc của động cơ. 

Điện 

trở 

(kΩ) 

Chiều tăng nhiệt độ 

     Hình 7.37: Đường đặc tính 

1. Nhiệt điện trở 

2. Vỏ 

3. Giắc nối 
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         Hình 8.38: cảm biến nhiệt độ nước làm mát 

Cảm biến có cấu tạo là một điện trở nhiệt, là phần tử cảm nhận thay đổi điện trở 

theo nhiệt độ. Nó làm bằng vật liệu bán dẫn có hệ số nhiệt điện trở âm NTC (Negative 

temperature coefficient). Khi nhiệt độ tăng thì điện trở giảm và ngược lại. 

 

                            Hình 8.39:  Cảm biến nhiệt độ nước làm mát 

Sự thay đổi giá trị điện trở làm thay đổi giá trị điện áp gởi đến ECU. Điện áp 5V 

qua điện trở chuẩn (trong ECU) tới cảm biến về ECU về mát. Điện trở chuẩn và nhiệt 

điện trở trong cảm biến tạo thành một cầu phân áp. 

Cảm biến nhiệt độ 

nước làm mát 

1. Nhiệt điện trở 

2. Vỏ (mass) 

3. Giắc nối 
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Khi nhiệt độ động cơ thấp thì giá trị điện trở cảm biến cao và điện áp gởi đến bộ 

biến đổi lớn. Tín hiệu được chuyển đổi thành một dạng xung vuông và được giải mã nhờ 

bộ vi xử lý để thông báo cho ECU biết động cơ đang lạnh. Khi nhiệt độ động cơ cao, giá 

trị điện trở cảm biến giảm kéo theo điện áp giảm sẽ báo cho ECU biết là động cơ đang 

nóng. 

8.1.6.5. Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu: 

Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu ghi nhận nhiệt độ của nhiên liệu ở các chế độ hoạt 

động của động cơ. Thông tin về nhiệt độ của nhiên liệu sẽ được gởi đến ECU bằng tín 

hiệu điện. ECU sẽ dựa vào giá trị của tín hiệu đó để tính toán điều khiển phun nhiên liệu 

cho phù hợp với chế độ đang hoạt động của động cơ. 

 

Hình 8.40: Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu. 
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Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu có cấu tạo giống như cấu tạo của cảm biến nhiệt độ 

nước làm mát và cảm biến nhiệt độ không khí nạp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên trong cảm biến có dây nhiệt điện trở loại được làm từ kim loại có nhiệt điện 

trở âm. 

Khi nhiệt độ nhiên liệu thay đổi thì giá trị điện trở của cảm biến cũng thay đổi. Giá 

trị điện trở sẽ được chuyển đổi sang giá trị điện áp gởi đến ECU. Ứng với mỗi giá trị nhiệt 

độ của nhiên liệu sẽ tương ứng với một giá trị điện áp được gởi tới ECU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nhiệt điện trở. 

2. Vỏ. 

3. Giắc nối. 

 

 

Hình 8.41: Cấu tạo cảm biến nhiệt độ nhiên liệu 

1 

2 3 

Hình 8.42: Đường đặc tính  

Chiều tăng nhiệt độ  

Chiều 

tăng 

điện 

trở 
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8.1.6.6. Cảm biến áp suất nhiên liệu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                    Hình 8.43 : Cấu tạo cảm biến áp suất nhiên liệu. 

Cảm biến áp suất nhiên liệu được gắn trên ống phân phối để ghi nhận tình trạng áp 

suất nhiên liệu trong ống phân phối, gởi thông tin tình trạng áp suất nhiên liệu trong ống 

phân phối về ECU bằng tín hiệu điện để ECU điều khiển van SCV nhằm làm cho áp suất 

nhiên liệu trong ống phân phối nằm trong giới hạn. 

  

Hình 8.44: Cảm biến áp suất nhiên liệu 

Đây là loại cảm biến có áp suất bán dẫn với những đặc điểm của silicon, điện trở 

của cảm biến sẽ thay đổi khi có áp suất tác dụng lên nó. Áp suất nhiên liệu tác dụng lên 

màng điện trở làm nó bị biến dạng, kết quả điện trở của màng điện trở thay đổi. Giá trị 

điện trở này được chuyển đổi thành giá trị điện áp để gởi tới ECU. 

Khi áp suất nhiên liệu tăng, áp lực tác dụng lên màng điện trở lớn làm nó biến dạng 

lớn, kết quả là điện trở của nó tăng lên và ngược lại. 

 

 

Chân PRChân VC

1. Màng định lượng

2. Màng với phần tử cảm ứng

3. Vùng áp suất cao

4. Mass vỏ

1

2

3

4

Chân PRChân VC

1. Màng định lượng

2. Màng với phần tử cảm ứng

3. Vùng áp suất cao

4. Mass vỏ

1

2

3

4
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8.1.6.7. Cảm biến áp suất tăng áp: 

Cảm biến áp suất tăng áp được lắp trên đường ống nạp để xác định áp suất tuyệt 

đối của đường ống nạp trong khoảng 0,5 – 3 bar. 

 

Hình 8.45: Cảm biến áp suất tăng áp. 

Cảm biến áp suất tăng áp được nối với đường ống nạp qua một ống mềm dẫn 

không khí. Và phát hiện áp suất đường ống nạp, xát định lượng không khí nạp vào.  

8.1.6.8. Cảm biến vị trí bàn đạp ga: 

 

 

 

Hình 8.46: Cảm biến vị trí bàn  đạp ga. 

Cảm biến vị trí bàn đạp ga 
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Cảm biến vị trí bàn đạp ga được bố trí ở bàn đạp ga. Cảm biến vị trí bàn đạp ga sẽ 

chuyển đổi mật độ từ thông thành tín hiệu điện áp. Hai phần tử Hall IC và 2 nam châm 

được sử dụng trong bộ cảm biến này. 

Hành trình bàn đạp ga được xác định bởi cảm biến bàn đạp ga và tín hiệu này được 

chuyển về ECU động cơ. ECU sẽ điều khiển mô tơ bố trí ở thân bướm gió để xoay trục 

bướm gió làm bướm gió mở một góc là tối ưu nhất. Độ mở của bướm gió được cảm biến 

vị trí van cắt cửa nạp xác định và chuyển tín hiệu về ECU. 

  Khi đạp ga tín hiệu điện áp thay đổi, xác định vị trí của bàn đạp ga. Có hai tín hiệu 

điện áp của cảm biến vị trí bàn đạp ga. ECU dựa vào hai tín hiệu này để tính toán góc mở 

của bướm gió. Bằng cách sử dụng hai tín hiệu, ECU so sánh để xác định sự làm việc bất 

thường của cảm biến vị trí bàn đạp ga.  

Đây là loại cảm biến vị trí bàn đạp ga dùng nam châm và phần  tử Hall IC. Cảm biến vị trí 

bàn đạp chân ga loại không tiếp xúc. 

   

             Hình 8.47: Sơ đồ nguyên lý cảm biến vị trí bàn đạp ga 

Để ngăn ngừa sự cố của mạch điện trong cảm biến người ta thiết kế chức năng dự 

phòng cho mạch cảm biến gồm có 2 hệ thống ngõ ra hoạt động độc lập nhau. 

 Mạch điện một tín hiệu cảm biến vị trí bàn đạp ga bị lỗi: 

Nếu một mạch điện cảm biến vị trí bàn đạp ga chính hoặc phụ bị hỏng, ECU điều 

khiển bướm ga mở khoảng từ tốc độ cầm chừng đến 25% góc mở tối đa. Công suất động 

cơ giảm và hạn chế số vòng quay. 

 Mạch điện hai tín hiệu cảm biến vị trí bàn đạp ga bị hỏng: 
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Nếu cả hai mạch tín hiệu từ cảm biến bàn đạp ga là bất thường, ECU sẽ điều khiển 

động cơ chạy ở chế  độ cầm  chừng. 

 

Sơ đồ ECU điều khiển an toàn: 

 

Dựa vào độ mở của bướm gió mà ECU tính toán thời điểm, lượng phun nhiên liệu 

phù hợp. 

 

 

8.1.6.9. Cảm biến tốc độ xe: 

Cảm biến vị trí  
bàn đạp ga 

Cảm biến vị trí van 
cắt cửa nạp 

[Trạng thái thường] 

Chạy không 
tải 

Mở 
hoàn 
toàn 

Engine ECU 

[Một mạch bị hỏng] 

Chạy 

không 
tải 

Engine 
ECU 

Chạy 
không 

tải 

Engine ECU 

[Trạng thái an toàn] [Trạng thái thường] 

Engine 
ECU 

Mô tơ  

Cố định 
(6.5) 

Engine ECU 

Chạy 
không 

tải 

Chạy 
không 

tải 

Cảm biến vị trí van 
cắt cửa nạp 

Mở hoàn 

toàn 

Cảm biến vị trí  
bàn đạp ga 

[Hai mạch bị hỏng] 
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Cảm biến tốc độ xe 

Hình 8.48: Cảm biến tốc độ xe 

 

Hình 8.49:  Dạng xung phát ra 

Cảm biến tốc độ xe nhận biết tốc độ thực tế mà xe đang chạy. Cảm biến tốc độ xe 

là một nam châm được quay nhờ trục thứ cấp của hộp số. Cảm biến tốc độ xe là loại  ứng 

dụng phần tử Hall. Nó tác động lẫn nhau với từ trường sinh ra bởi nam châm quay và tạo 

ra tín hiệu xung. 

ECU tính toán tốc độ xe nhờ tín hiệu SI. Tín hiệu này chủ yếu dùng để điều khiển 

tỉ lệ hỗn hợp hòa khí - nhiên liệu trong quá trình giảm hoặc tăng tốc. 

8.1.6.10. Cảm biến vị trí van cắt cửa nạp: 

Van cắt cửa nạp: 

Loại van hoạt động bằng cuộn dây quay điện từ có tác dụng cải thiện tính năng của 

hệ thống EGR. 
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Trạng thái động cơ Vị trí của van Mục đích 

Khởi động Mở hoàn toàn Giảm khói Diesel 

Chạy đều Mở từ nhỏ đến hòan toàn Điều khiển lượng khí xả tuần hoàn 

Dừng Đóng hoàn toàn Giảm rung động và tiếng ồn nạp 

 

Mạch điện cảm biến bướm ga bị hỏng 

 

Hình 8.50: Cảm biến vị trí van cắt cửa nạp trên xe. 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tơ loại van quay điện từ

Cảm biến vị trí van cắt cửa nạp

Van cắt cửa nạp

Dòng khí nạp

Mô tơ loại van quay điện từ

Cảm biến vị trí van cắt cửa nạp

Van cắt cửa nạp

Dòng khí nạp
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Cấu tạo: 

 

Hình 8.51: Cấu tạo van cắt cửa nạp và cảm biến vị trí của nó. 

Cảm biến vị trí van cắt cửa nạp:  

Cảm biến vị trí của van là loại phần tử Hall IC không tiếp xúc. 

Cảm biến dùng để xác định góc mở thực tế của cánh bướm gió. Phần tử Hall IC và 

2 nam châm được sử dụng trong bộ cảm biến này. Tín hiệu này gởi về ECU vị trí bướm 

gió và sự di chuyển bướm gió đến một góc mong muốn. 

 

Hình 8.52: Sơ đồ cảm biến vị trí van cắt cửa nạp. 

8.1.6.11. Cảm biến vị trí van egr: 

Một cảm biến vị trí van EGR sẽ đo trực tiếp vị trí mở của van, giá trị đo này được 

ECU động cơ theo dõi để hiệu chỉnh chính xác độ mở của van điều khiển chân không. 

Phần tử 
Hall IC 

Nam 

châm 

Nam 

châm 

Các lá thép 

Nam 

châm 

Cảm biến vị trí của van 
cắt cửa nạp 

Mô tơ loại điện từ 

quay 
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Hình 8.53: Cảm biến vị trí van EGR. 

 

Hình 8.54: Cấu tạo cảm biến vị trí van EGR 

8.1.7. Các bộ phận điều khiển trong hệ thống common rail hiace: 

8.1.7.1. ECU : 

 

Hình 8.55: ECU 

Cảm biến vị trí 

van EGR 

(Đến ống nạp) 

(Cảm biến vị 

trí van EGR) (Từ van 

điều khiển 

chân 

không) 

(Từ bô e) 

Khí EGR 
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ECU có chức năng kiểm tra chẩn đoán hệ thống common rail. Khi hệ thống có sự 

trục trặc ở một số bộ phận thì ECU có thể kiểm tra và phát hiện ra vị trí hư hỏng để ghi 

vào trong bộ nhớ. Khi có sự trục trặc trong hệ thống thì ECU điều khiển đèn báo lỗi động 

cơ hoạt động không bình thường. ECU còn là cầu nối để vận hành các bộ phận chấp hành 

khi sử dụng thiết bị kiểm tra chẩn đoán. Thông qua ECU, thiết bị kiểm tra chẩn đoán sẽ 

ghi nhận các thông tin của các bộ phận bằng việc dùng bộ điều khiển để vận hành các bộ 

chấp hành, hoặc ghi nhận từ những dữ liệu có trong bộ nhớ của ECU. 

Ngoài  ra, ECU còn có khả năng dự phòng để khi động cơ gặp một sự cố từ các bộ 

phận gởi tín hiệu thì sẽ lấy một giá trị được mặc định trong bộ nhớ để điểu khiển động cơ. 

ECU được cấu tạo gồm một mạch điện tử được tích hợp từ rất nhiều linh kiện điện 

tử tinh vi, mạch điện tử đó được đặt vào trong một hộp bảo vệ, các đường dẫn từ mạch 

điện tử bên trong hộp được nối ra ngoài bằng một hệ thống chân nối ( giắc). Tùy từng loại 

mà ECU có số chân nối nhiều hay ít. 

Tín hiệu mà ECU nhận được có rất nhiều, mỗi tín hiệu được đưa về một chân của 

giắc nối của ECU. Sau đây là hệ thống tín hiệu gởi tới ECU trong hệ thống common rail. 

 Đèn báo lỗi (MIL) : 

 

Hình 8.56: Đèn báo lỗi. 

8.1.7.2. EDU: 

EDU nhận tín hiệu điều khiển phun từ ECU để khuếch đại tín hiệu (nâng cao điện 

áp) gởi đến để vận hành kim phun vì tín hiệu điện áp từ ECU gởi đến điều khiển kim 

phun thấp không đủ để vận hành kim phun. 
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Trong EDU có hai mạch chính: 

1. Mạch điều khiển điện áp. 

2. Bộ chuyển điện. 

                                        

Hình 8.57: Sơ đồ mạch EDU 

EDU (Bộ khuyếch đại điện áp): 

Dẫn động các vòi phun ở tốc độ cao. Chân +B của EDU nhận điện áp từ Accu, 

mạch chuyển đổi điện áp sẽ nâng điện áp của Accu lên cao khoảng 150V. 

ECU truyền tín hiệu điều khiển phun đến mạch điều khiển của EDU thông qua các 

chân #10 - 40 của EDU. 

EDU gởi các tín hiệu đến vận hành các kim phun thông qua các chân INJ1, INJ2, 

INJ3, INJ4. EDU nối với chân còn lại của các kim phun thông qua GND. 

EDU gởi tín hiệu xác nhận phun đến ECU thông qua chân INJF, tín hiệu này nhằm 

xác nhận kim có phun hay không. 

8.2 Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển commonrail 

8.2.1. Bảng ký hiệu các cực của ecu 

KÝ HIỆU 

CÁC CỰC  

ECU 

MÔ TẢ KÝ HIỆU Ý NGHĨA 

A/C Air conditioner Điều hòa không khí 

ALT Alternater Máy phát điện xoay chiều 

Engine 
ECU 

EDU 

Vòi phun 

Điện áp 

cao 150V Bộ chuyển 

điện DC  

Tín hiệu 

phun 

Tín hiệu xác 

nhận phun 

Ắc qui 

#1-4 

INJF 

 

Mạch 
điều 

khiển 
 

Hoạt động 

tốc độ cao  

+B 

#10-40 

INJ1 - 4 
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+B Battery Accu 

BATT Battery Accu 

E01 Earth no.01 Nối đất số 01 

E02 Earth no. 02 Nối đất số 02 

E1 Earth no. 1 Nối đất số 1 

E2 Earth no. 2 Nối đất số 2 

ECT Electrically controlled transmission Hộp số tự động điều khiển điện tử 

EGR Exhaust gas recirculation Hệ thống tuần hoàn khí xả 

G Group (crankshaft angle signal) Nối đất (tín hiệu góc trục khuỷu) 

G1 Group no 1 Nối đất số 1 (tín hiệu góc trục khuỷu) 

G2 Group no 2 Nối đất số 2 (tín hiệu góc trục khuỷu) 

G- Group minus (-) Nối đất âm 

IGSW Ignition switch Khóa điện 

LP Lamp Đèn 

LED Light emitting diode Diot phát quang 

M-REL EFI main relay Rơ le EFI chính 

NE Number of engine revolutions signal Tín hiệu số vòng quay động cơ 

NE- Number of engine revolution signal (-) Cực âm tín hiệu số vòng quay động cơ 

NOx Oxides of nitrogen Các loại oxit nito 

INJ1 For injectors 1 Cho các vòi phun 1 

INJ2 For injectors 2 Cho các vòi phun 2 

INJ3 For injectors 3 Cho các vòi phun 3 

INJ4 For injectors 4 Cho các vòi phun 4 

PIM Pressure intake manifold Ap suất đường ống nạp 
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SCV Suction control valve Van điều khiển hút 

SPD Vehicle speed Tốc độ xe 

STA Starter Máy khởi động 

STP Stop light switch Công tắt đèn phanh 

TDC Top dead center Điểm chất trên 

THA Thermo intake air Nhiệt độ khí nạp 

THF Thermo feul Nhiệt độ nhiên liệu 

THW Thermo water Nhiệt độ nước làm mát 

VC Voltage constant Điện áp không đổi 

VSV Vacuum switch valve Van đóng mở chân không 

VTA Voltage throttle angle Điện áp góc mở bướm ga 

 Glow plug Bugi xông 

INJF Injection fuel Vòi phun nhiên liệu 

NSW Neutral start switch Công tắc điều khiển trung gian 

ECU Electronic Điều khiển động cơ 

TACH Tachometer Đồng hồ tốc độ động cơ 

GREL Glow plug relay Relay bu gi xông 

W Check engine warning lamp Đèn báo kiểm tra động cơ 

PIM Pressure intake manifold Áp suất đường ống nạp 

ALT Alternator Máy phát 
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8.2.2. Sơ đồ điều khiển Common rail  

 

Hình 8.58: Sơ đồ điều khiển Common rail 
 

 

 

#3

#4

#2

#1

INJF

VÒI PHUN SỐ 1
E

D

U

VÒI PHUN SỐ 2

VÒI PHUN SỐ 3

VÒI PHUN SỐ 4

#3

#4

#2

#1

INJF

VÒI PHUN SỐ 1
E

D

U

VÒI PHUN SỐ 2

VÒI PHUN SỐ 3

VÒI PHUN SỐ 4

 

 SPD 
 

 

 

E
       C

         U
 

HSW 

    IGSW 

 STA 

   THF 

 VPA1 

 VPA2 

  PCR 

  PIM 

 THW 

 THIA 

    EGLS 

  THA 

   G 

  NE 

 ALT 

STP, ST1 

   TC,SIL W 

MREL 

TACH 

    IREL 

 GREL 

EGR 

LUSC 

VLU 

PRV 

PCV 

CÁC CẢM BIẾN BỘ CHẤP HÀNH 
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Hệ thống điều khiển commonrail có thể chia riêng biệt ra làm 3 phần chính: 

 Các bộ phận gởi tín hiệu. 

 Các bộ phận điều khiển. 

  Các bộ phận chấp hành. 

 Các bộ phận gởi tín hiệu bao gồm các cảm biến và các công tắc. Các cảm 

biến bao gồm: cảm biến tốc độ động cơ, cảm biến vị trí trục khuỷu, cảm 

biến vị trí trục cam, cảm biến vị trí bàn đạp ga, cảm biến nhiệt độ nước làm 

mát, cảm biến nhiệt độ nhiên liệu , cảm biến áp suất nhiên liệu… 

 Các bộ phận điều khiển: ECU, EDU. 

 Các bộ phận chấp hành: kim phun, van SCV, van EGR 

Sự điều khiển trong hệ thống commonrail bao gồm các điều khiển: 

I. Điều khiển phun nhiên liệu 

II. Điều khiển áp suất phun. 

III. Điều khiển các bộ phận khác. 

8.2.3 Điều khiển phun nhiên liệu  

8.2. 3.1 Sơ đồ hệ thống điều khiển phun nhiên liệu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẢM BIẾN VỊ TRÍ  BÀN ĐẠP GA 

CẢM BIẾN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 

 ECU  

CẢM BIẾN VỊ TRÍ TRỤC CAM 

CẢM BIẾN ÁP SUẤT TĂNG ÁP 

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÀM 

MÁT  EDU KIM PHUN 

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KHÍ NẠP 

TÍN HIỆU TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 

CẢM BIẾN ÁP SUẤT NHIÊN LIỆU 

TÍN HIỆU TỐC ĐỘ XE 

TÍN HIỆU KHỞI ĐỘNG 

Hình 8.59: Sơ đồ điều khiển phun nhiên liệu 
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8.2.3.2 Điều chỉnh lưu lượng phun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lưu lượng phun nhiên liệu được quyết định bởi thời gian mở của kim phun. Lưu 

lượng phun cuối cùng được ECU tính toán dựa vào lượng phun cơ bản và lượng phun 

hiệu chỉnh. Lượng phun cơ bản được ECU tính toán dựa vào tín hiệu từ tốc độ động cơ và 

tín hiệu tăng tốc. Lượng phun hiệu chỉnh được ECU tính toán dựa vào các tín hiệu còn lại. 

8.2.3.3 TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG PHUN CƠ BẢN 

TÍN HIỆU TỐC ĐỘ 

ĐỘNG CƠ 

TÍN HIỆU  VỊ TRÍ  

BÀN  ĐẠP GA 

CÔNG TẮC MÁY LẠNH 

NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÀM 

MÁT 

ECU  
Tính 

toán 

lượng 

phun 

cơ 

bản 

Hình 8.61: Sơ đồ các tín hiệu dùng để tính toán phun cơ bản. 

CẢM BIẾN VỊ TRÍ CHÂN GA 

CẢM BIẾN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 

 ECU  

CẢM BIẾN ÁP SUẤT TĂNG ÁP 

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÀM 

MÁT 

 EDU KIM PHUN 
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KHÍ NẠP 

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NHIÊN LIỆU 

CẢM BIẾN ÁP SUẤT NHIÊN LIỆU 

TÍN HIỆU TỐC ĐỘ XE 

TÍN HIỆU KHỞI ĐỘNG 

Hình 8.60: Sơ đồ điều khiển lưu lượng phun 
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8.2.4. Ecu tính toán lượng phun theo các tín hiệu từ các cảm biến gởi về 

8.2.4.1 Điều chỉnh lượng phun theo áp suất khí nạp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8.2.4.2 Điều chỉnh lượng phun theo nhiệt độ khí nạp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.2.4.3 Điều chỉnh lượng phun theo nhiệt độ nước làm mát: 

Điện áp từ cảm biến áp suất 

CẢM BIẾN ÁP 

SUẤT TĂNG ÁP 
 ECU 

Chiều 

tăng 

hệ số 

hiệu 

chỉnh  

Hình 8.62: Đặc tính hệ số hiệu chỉnh theo áp suất khí nạp 

CẢM BIẾN NHIỆT 

ĐỘ KHÍ NẠP  ECU 

Chiều 

tăng 

hệ số 

hiệu 

chỉnh  

 Nhiệt độ khí nạp 

Hình 8.63: Đặc tính hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ khí nạp 

1 

 Nhiệt độ nước làm mát   

Cảm biến nhiệt 

độ nước làm mát 
 ECU 

Chiều 

tăng 

hệ số 

hiệu 

chỉnh  

Hình 8.64: Đặc tính hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ nước làm mát. 
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8.2.4.4 Điều chỉnh lượng phun theo nhiệt độ nhiên liệu: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8.2.5. Tính toán lượng phun lớn nhất  

Cảm biến nhiệt 

độ nhiên liệu 
 ECU 

             Hình 8.65: Đặc tính hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ nhiên liệu 

Điều chỉnh lượng 

phun theo hệ số hiệu 

chỉnh 

Tín hiệu tốc độ 

động cơ 

 ECU 

Tín hiệu nhiệt độ 

nước làm mát 

Tín hiệu nhiệt độ 

khí nạp 

Tín hiệu nhiệt độ 

nhiên liệu 

Tín hiệu áp suất 

tăng áp  

Tín hiệu áp suất 

nhiên liệu 

Tính 

toán 

lưu 

lượng 

phun 

cực đại 

              Hình 8.66: Sơ đồ ECU tính toán lượng phun lớn nhất. 

Lưu 

lượng 

phun 

Tốc độ động cơ 

Vùng lượng khí  

nạp vào lớn 

Vùng hoạt động phun 

Vùng lượng khí nạp 

vào nhỏ 
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8.2.6. Điều chỉnh lượng phun trong lúc động cơ khởi động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8.67: Sơ đồ điều khiển lượng phun khi khởi động. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tín hiệu khởi 

động 

Tín hiệu nhiệt 

độ nước làm 

mát 

          ECU  

Lượng 

phun   

điều 

chỉnh 

Lượng phun 

thực tế 

 

Lượng 

phun 

cơ  

bản 

Nhiệt độ nước làm mát thấp 

Nhiệt độ nước làm mát cao 

Tốc độ động cơ 

Chiều 

tăng 

lưu 

lượng 

phun  

Hình 8.68: Đường đặc tính lượng phun trong lúc động cơ khởi động 
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8.2.7. Điều khiển động cơ ở tốc độ cầm chừng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8.69: Sơ đồ tính toán lượng phun ở tốc độ cầm chừng. 

8.2.8. Điều chỉnh thời điểm phun 

  

CẢM BIẾN VỊ TRÍ BÀN  ĐẠP GA 

CẢM BIẾN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 

 ECU  

 

CẢM BIẾN ÁP SUẤT TĂNG ÁP 

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC 

LÀM MÁT 

 EDU KIM PHUN 

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KHÍ NẠP 

TÍN HIỆU TỐC ĐỘ XE 

TÍN HIỆU KHỞI ĐỘNG Hình 8.70: Sơ đồ điều khiển thời điểm phun 

TÍN HIỆU VỊ TRÍ 

BÀN ĐẠP GA 

 

TÍN HIỆU NHIỆT 

ĐỘ NƯỚC LÀM 

MÁT 

TÍN HIỆU NHIỆT 

ĐỘ NHIÊN LIỆU  

TÍN HIỆU TỐC ĐỘ 

XE 

TÍN HIỆU MÁY 

KHỞI ĐỘNG 

TÍN HIỆU KHÔNG 

GÀI SỐ 

TÍN HIỆU CÔNG 

TẮC MÁY LẠNH 

          ECU  

Sự 

tính 

toán  

theo 

tốc độ 

So 

sánh 

 

Lưu 

lượng 

phun 

thực 

tế 

KIM 

PHUN 

TÍN HIỆU 

ĐỘNG CƠ 
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8.3 Kiểm tra, chẩn đoán động cơ phun dầu Commonrail 

8.3.1 Tìm hiểu các dạng hư hỏng, cách khắc phục và chẩn đoán 

8.3.1.1. Các dạng hư hỏng thường gặp ở hệ thống nhiên liệu 

 Các hư hỏng bơm cao áp 

TÍN HIỆU MÁY 

KHỞI ĐỘNG 

TÍN HIỆU NHIỆT 

ĐỘ NƯỚC LÀM 

MÁT 

TÍN HIỆU TỐC ĐỘ 

ĐỘNG CƠ 

ECU 

 

 
 

 

Nhiệt độ nước làm 

mát thấp, tốc độ động 

cơ cao. 

Điều chỉnh 

thời điểm 

phun 

Thời điểm 

phun được 

điều chỉnh 

sớm lên 

Hình 8.72: Sơ đồ điều khiển phun lúc khởi động 

TỐC ĐỘ ĐỘNG 

CƠ 

VỊ TRÍ BÀN 

ĐẠP GA 

NHIỆT ĐỘ 

NƯỚC LÀM 

MÁT 

ECU  
Thời 

điểm 

phun 

cơ bản 

Giá 

trị 

hiệu 

chỉnh 

Giá 

trị  

điều 

khiển 

phun 

EDU 
KIM 

PHUN 

 

CẢM BIẾN ÁP 

SUẤT TĂNG ÁP 

Hình. 8.71:  Sơ đồ tính toán điều khiển thời điểm phun 
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Cặp piston-xylanh bơm cao áp bị mòn : do có lẫn tạp chất cơ học có trong nhiên 

liệu tạo ra các hạt mài, khi piston chuyển động trong xylanh các hạt mài này gây mòn 

piston-xylanh. Trong quá trình làm việc cặp piston-xylanh bơm cao áp thường bị mòn và 

cào xước bề mặt ở các khu vực cửa nạp, cửa xả của xylanh, và cạnh đỉnh piston. Do điều 

kiện làm việc của pittông-xylanh bơm cao áp chịu áp lực cao, mài mòn... , nên trong hành 

trình nén áp lực dầu tác dụng lên các phần trên đầu piston không cân bằng gây ra va đập. 

Điều đó làm cho phần đầu pittông và xylanh mòn nhiều nhất. Khi pittông-xylanh mòn làm 

áp suất nhiên liệu trong thời kỳ nén nhiên liệu giảm, áp suất nhiên liệu đưa đến vòi phun 

không đúng giá trị qui định gây ảnh hưởng đến chất lượng phun nhiên liệu. Lượng nhiên 

liệu cung cấp cho chu trình giảm, động cơ không phát huy được công suất, suất tiêu hao 

nhiên liệu tăng.  

 Các hư hỏng của vòi phun 

Lỗ phun bị tắc hoặc giảm tiết diện : do trong quá trình sử dụng muội than bám vào 

đầu vòi phun làm tắc lỗ phun. Trong nhiên liệu và quá trình cháy tạo ra các axít ăn mòn 

đầu vòi phun làm ảnh hưởng đến chất lượng phun. 

Kim phun mòn : tăng khe hở phần dẫn hướng làm giảm áp suất phun, lượng nhiên 

liệu hồi tăng lên giảm lượng nhiên liệu cung cấp vào buồng cháy. Công suất động cơ 

giảm. 

Lò xo van điện từ bị giãn : Khi đó chỉ cần một lực nhỏ cũng có thể nâng được kim 

phun lên. Do đó nhiên liệu phun vào buồng cháy không tơi, nhỏ giọt. Động cơ không khởi 

động được, khi động cơ làm việc thì công suất không cao, động cơ hoạt động có khói đen. 

Kẹt kim phun : Do nhiệt độ từ buồng cháy truyền ra làm cho kim phun nóng lên và 

giãn nở. Do sự giãn nở không đồng đều làm tăng ma sát giữa kim phun và phần dẫn 

hướng làm kim phun khó di chuyển. 

 Các hư hỏng của bộ lọc nhiên liệu 

Lõi lọc quá cũ, bẩn gây mất chức năng lọc dẫn đến tắc lọc. Cặn bẩn, tạp chất nhiều 

trong cốc lọc gây tắc lọc giảm tính thông qua của lọc. 

 Các hư hỏng của đường ống dẫn nhiên liệu 

Các đường ống hở không khí lọt vào làm động cơ không nổ. Tại các điểm nối bị 

hở, ống bị thủng. Làm rò rỉ nhiên liệu, nhiên liệu không cung cấp đến bơm cao áp hay vòi 
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phun, nhiên liệu cung cấp không đủ áp suất làm động cơ không nổ. Các đường ống bị va 

đập làm dẹp, các chỗ uốn bị gãy gây trở lực lớn trong đường ống hoặc bị tắc ống dẫn. Các 

van an toàn, van một chiều lắp trên đường ống không điều chỉnh đúng áp lực mở theo qui 

định. 

 Hư hỏng hệ thống điện tử và các cảm biến 

Đối với các hư hỏng này phải dùng các pan mà nhà chế tạo cung cấp để phát hiện 

các triệu chứng. Để khắc phục các hư hỏng này thì thường phải thay mới.  

8.3.1.2. Khắc phục các hư hỏng hệ thống nhiên liệu 

 Bơm cao áp 

Bơm cao áp bị hư ta thay bơm mới, ta thiết lập giá trị ban đầu, cân lượng nhiên liệu 

cung cấp từ bơm cấp liệu. 

Cài đặt giá trị lượng nhiên liệu cung cấp từ bơm cao áp vào ECU sau khi thay mới. 

 Ống phân phối 

Nếu ống phân phối bị hỏng ta chỉ việc thay mới, không thao rã ống phân phối. 

 Vòi phun 

Sau khi sữa chữa vòi phun hoặc thay mới thì phải cài đặt lại thông số hiệu chỉnh 

lượng phun cho vòi phun. 

8.3.1.3. Phương pháp chẩn đoán 

Ở đây ta chẩn đoán theo trạng thái hoạt động của động cơ. 

 Động cơ không tải, không êm, bị rung động 

Bảng 3-1  Bảng chẩn đoán động cơ không tải, không êm, bị rung động 

Trạng thái hư hỏng Khu vực chẩn đoán chính Khu vực chẩn đoán có liên quan 

1. Không tải không 

êm hay rung do có 

quá trình cháy không 

bình thường 

2. Rung khi xe khởi 

hành do hư hỏng của 

hệ thống ly hợp 

1. Hư hỏng trong vòi phun 

- Chuyển động của piston vòi 

phun trục trặc 

- Vòi phun kẹt đóng 

- Vòi phun kẹt mở 

- Muội ở vòi phun 

- Hư hỏng mạch điện vòi phun 

2. Hư hỏng hệ thống ly hợp 

- Mã hiệu chỉnh vòi phun 

- Rò rỉ nhiên liệu 

- Gối đỡ động cơ 

- Rò rỉ hệ thống nạp khí 

- Tắc hệ thống nạp khí 

- Hệ thống EGR 

- Hệ thống đóng đường nạp 

- Cảm biến lưu lượng khí nạp 
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- Hệ thống ly hợp (rung khi xe 

khởi động) 

- Bơm cao áp 

- Van xả áp 

- EDU (Nếu P0200 thiết lập đồng 

thời) 

- Nhiên liệu chất lượng thấp 

- Sửa đổi xe 

- ECU 

 

 Động cơ có tiếng gõ, kêu lạch cạch 

Bảng 3-2  Bảng chẩn đoán động cơ có tiếng gõ, kêu lạch cạch 

Trạng thái hư hỏng Khu vực chẩn đoán chính Khu vực chẩn đoán có liên quan 

1. Tiếng gõ và âm 

thanh không bình 

thường do áp suất 

cháy đặc biệt cao 

2. Âm thanh không 

bình thường do ma 

sát giữa các chi tiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hư hỏng vòi phun 

- Chuyển động của piston trong 

vòi phun bị hỏng 

- Vòi phun kẹt đóng 

- Vòi phun kẹt mở 

- Muội trong vòi phun 

- Hỏng mạch vòi phun 

2. Áp suất ống phân phối 

không bình thường 

- Bơm cao áp 

- Âm thanh xung áp nhiên liệu 

- Không khí trong nhiên liệu 

3. Ma sát giữa các chi tiết 

4. Áp suất nén 

 

 

 

- Mã hiệu chỉnh vòi phun 

- Rò rỉ nhiên liệu 

- Rò rỉ hệ thống nạp khí 

- Tắc hệ thống nạp khí 

- Hệ thống EGR 

- Hệ thống đóng đường nạp 

- Cảm biến áp suất nhiên liệu 

- Cảm biến áp suất tuyệt đối đường 

nạp 

- Cảm biến lưu lượng khí nạp 

- Cảm biến áp suất khí quyển (bên 

trong ECU) 

- Sửa đổi xe 

- Nhiên liệu chất lượng thấp 

- Thiếu nhiên liệu 

- ECU 

 

 Động cơ yếu, bị ì 
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Bảng 3-3  Bảng chẩn đoán động cơ yếu, bị ì 

Trạng thái hư hỏng Khu vực chẩn đoán chính Khu vực chẩn đoán có liên quan 

. Động cơ bị yếu do 

lượng phun nhiêu liệu 

không bình thường 

(hỏng bơm cấp áp) 

2. Động cơ bị yếu do 

lượng khí nạp vào 

thiếu (Hỏng tuabin 

tăng áp hay đoạn ống 

xả trước hay bộ trung 

hòa khí xả bị tắc) 

1.  Hư hỏng vòi phun 

- Chuyển động của píttông 

trong vòi phun bị hỏng 

- Vòi phun kẹt đóng 

- Vòi phun kẹt mở 

- Muội trong vòi phun 

- Hỏng mạch vòi phun 

2. Áp suất ống phân phối 

không bình thường 

- Bơm cao áp 

3. Lượng khí nạp không 

bình thường 

- Tuabin tăng áp 

- Đoạn ống xả trước bị tắc 

- Bộ trung hòa khí xả bị tắc 

 

 

 

 

 

 

- Van xả áp (P1271 được thiết lập) 

- Cảm biến lưu lượng khí nạp 

- Rò rỉ hệ thống nạp khí 

- Tắc hệ thống nạp khí 

- Hệ thống EGR 

- Hệ thống nhiêu liệu bị tắc 

- Hệ thống đóng đường nạp 

- Áp suất nén 

- Mã điều chỉnh vòi phun 

- Rò rỉ nhiên liệu 

- Bugi sấy 

- Cảm biến áp suất nhiên liệu 

- EDU (Nếu P0200 được thiết lập) 

- Sửa đổi xe 

- Nhiên liệu chất lượng thấp 

- Nhiên liệu bị đông cứng 

- ECU 

 
 

8.3.1.4. Công tác bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu common rail lắp trên động cơ 2KD-FTV 

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên là rất cần thiết để động cơ luôn luôn 

có được chất lượng tốt và độ tin cậy tối đa. Sự sẵn sàng hoạt động, sự an toàn khi hoạt 

động cũng như chi phí vận hành, bảo dưỡng sửa chữa và chăm sóc động cơ là thấp nhất. 

Hệ thống Common Rail sử dụng các cấp bảo dưỡng sau : 

Bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên (W1): Bao gồm nội dung kiểm tra có tính 

chất thường xuyên nhằm khắc phục các hư hỏng xảy ra trong vận dụng. Công tác bảo 

dưỡng sửa chữa thường xuyên W1 được thực hiện hàng ngày (tương ứng với 25 h hoạt 

động của động cơ). 
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Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ : Bảo dưỡng sửa chữa theo các cấp qui định là việc 

bảo dưỡng sửa chữa mang tính chất dự phòng. Các cấp bảo dưỡng qui định cụ thể như 

sau:  

+ W2 : Tương ứng với 250 giờ hoạt động của động cơ. 

+ W3 : Tương ứng với 1000 giờ hoạt động của động cơ.     

+ W4 : Tương ứng với 2000 giờ hoạt động của động cơ. 

+ W5 : Tương ứng với 8000 giờ hoạt động của động cơ. 

+ W6 : Tương ứng với 24000 giờ hoạt động của động cơ. 

Hệ thống nhiên liệu của động cơ cũng tuân theo các qui định về bảo dưỡng và sửa 

chữa như động cơ. Nội dung các công việc trong các kỳ bảo dưỡng cụ thể như sau :   

Cấp bảo dưỡng sửa chữa W1:  

Bộ phận kiểm tra Công việc kiểm tra 

Bộ phận xả khí Kiểm tra màu khí xả 

Két làm mát khí nạp  Kiểm tra đường ống xả nước ở chổ nước ra 

Lọc khí nạp  Kiểm tra đồng hồ đo áp lực hút khí nạp 

Nhiên liệu  Kiểm tra mức nhiên liệu  

   

 Các cấp bảo dưỡng sửa chữa W2,3,4: Không tháo động cơ.  

Bộ phận kiểm tra Công việc kiểm tra Cấp 

Đường dẫn khí nạp Kiểm tra các hư hỏng, độ kín mặt hút  W2,3,4 

Hệ thống xả khí Kiểm tra và xả nước W3,4 

Lọc khí nạp Vệ sinh W3,4 

Đường dẫn khí nạp Kiểm tra khóa đóng khí nạp W3,4 

Hệ thống xả khí  
Kiểm tra các liên kết bulông, sự ngăn cách của ống 

xả và tăng áp  

W3,4 

W3,4 

Bầu lọc thô   Vệ sinh W3,4 

Bầu lọc kép   Xả nhiên liệu thay lõi lọc W3,4 

Hệ thống khí nạp Kiểm tra áp lực khí nạp W4 

Lọc khí nạp Thay lõi lọc W4 
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Két làm mát khí nạp Vệ sinh đường ống xả nước W4 

Vòi phun cao áp  
Tháo ra, kiểm tra, thay roăng làm kín, thay đầu vòi 

phun mới nếu cần 
W4 

  

Cấp bảo dưỡng và sửa chữa W5 : Ngược lại với các cấp W2,3,4 không tháo 

động cơ, ở cấp W5 một số bộ phận của động cơ được tháo. Những công việc sau được 

thực hiện và kiểm tra. 

Bộ phận kiểm tra Công việc kiểm tra 

Mặt quy lát Giải thể mặt quy lát, cân chỉnh lại vòi phun 

Bộ phối khí Tháo gỡ cò mổ và kiểm tra 

Ống dẫn khí nạp Giải thể, vệ sinh, thay mới roăng làm kín   

Ống xả tiêu âm Vệ sinh thay mới roăng 

Két làm mát khí nạp Tháo gỡ vệ sinh kiểm tra độ kín  

Ống xả Tháo gỡ vệ sinh thay mới roăng làm kín và lớp bảo vệ 

Bơm cao áp 
Tháo gỡ và kiểm tra lưu lượng bơm và độ kín, kiểm tra khớp 

nối, thời điểm phun     

Bộ cô lập máy  Kiểm tra tính hoạt động 

 Cấp bảo dưỡng và sửa chữa W6: Nhất thiết phải tháo toàn bộ động cơ và kiểm 

tra toàn bộ. 

 Các công việc bảo dưỡng động cơ khi động cơ ngừng làm việc lâu : Nếu động 

cơ phải ngừng làm việc lâu, thì trong đường hút khí nạp phải được phun dầu bôi trơn. Sau 

đó tác động lên bộ tắc máy và cho động cơ quay bằng hệ thống đề.  
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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 và dầu diesel vệ sinh bên ngoài chi tiết 

- Quan sát bên ngoài động cơ, bơm cao áp Commonrail 

2. Ghi nhận đặc điểm và tình trạng bên ngoài 

2.3. Ghi nhận tình trạng bên ngoài động cơ 

- Nước 

- Nhớt 

- Dây điện 

- Nhiên liệu 

- Đường ống nhiên liệu (có bị rò rỉ hay không) 

- Có đảm bảo an toàn để nổ máy hay không 

2.4 Đặc điểm và tình trạng bên ngoài bơm cao áp Commonrail 

- Đọc ký hiệu bơm cao áp Commonrail 

- Xác định các cụm bộ phận trên bơm cao áp Commonrail 

3. Nhận định - kiểm tra - ghi nhận tình trạng bơm cao áp Commonrail 

- Nhận định các chi tiết 

- Kiểm tra tình trạng cụm bộ phận: Ghi nhận tình trạng.  

Đưa ra đề xuất. 

 Bộ cảm biến : Cảm biến bàn đạp ga, cảm biến bướm ga… 

 Bộ cảm biến: EGR, cảm biến áp suất dầu 

 Van từ, hệ thống tích trữ 

 Bộ báo nhiên liệu 

 Bộ điều khiển trung tâm ECU, bộ điều khiển kim phun EDU, van SCV 
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PHỤ LỤC 

SƠ ĐỒ ĐIỀU KHIỂN VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN TRÊN CÁC LOẠI XE 

I. Sơ đồ điều khiển: 

* 5L-E (kiểu bơm pittông hướng trục) 
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* 1KZ-TE (kiểu bơm pittông hướng trục) 
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* 1HD-FTE (kiểu bơm pittông hướng trục) 
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* 15B-FTE (kiểu bơm pittông hướng kính) 
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* 1CD-FTV (kiểu ống phân phối) 
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* 1KD-FTV (kiểu ống kiểm tra) 
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* 2KD-FTV (kiểu ống phân phối) 
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* 1ND-TV (kiểu ống phân phối) 
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II. Mạch điều khiển: 
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