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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

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

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

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

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 



 

  

LỜI GIỚI THIỆU 

Nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy , nâng cao chất lượng giáo dục chuyên 

nghiệp và đào tạo theo nhu cầu xã hội . Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thành Phố 

Hồ Chí Minh  biên soạn tài liệu giảng dạy trình độ Cao Đẳng tất cả các môn học thuộc 

các ngành, chuyên ngành đào tạo tại trường, giúp cho học sinh sinh viên có điều kiện học 

tập, nâng cao tính tự học và sáng tạo. 

Tài liệu giảng dạy mô đun Thực Tập Hệ Thống Truyền Động Trên Ô Tô thuộc học 

phần chuyên ngành của khoa công nghệ ô tô. 

 Vị trí môn học : được bố trí ở học kỳ V của chương trình đào tạo 2,5 năm  

 Thời lượng và nội dung môn học : 

Thời lượng : 135 giờ. lý thuyết : 00 giờ , 132 giờ thực hành , thực tập, thí nghiệm , 

thảo luận , bài tập  : 00 giờ . kiểm tra 3 giờ. 

Nội dung môn học gồm các chương : 

Bài 1: Chẩn đoán hư hỏng của động cơ xăng. 

Bài 2: Chẩn đoán hư hỏng của động cơ diesel 

Bài 3: Chẩn đoán hư hỏng của hệ thống khung gầm. 

Bài 4: Chẩn đoán hư hỏng của hệ thống điện ô tô.  

Bài 5: Kiểm định kỹ thuật ô tô 

           Trong quá trình biên soạn tài liệu này tác giả đã chọn lọc những kiến thức cơ bản, 

bổ ích nhất, có chất lượng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy của giảng viên và học tập 

của học sinh sinh viên bậc Cao Đẳng tại trường.  

Tuy nhiên, quá trình thực hiện không thể tránh những thiếu sót, tác giả rất mong 

nhận được sự đóng góp của quý thầy cô đồng nghiệp và các em học sinh để hiệu chỉnh tài 

liệu giảng dạy ngày càng hiệu quả hơn. 

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với tập thể bộ môn khung gầm trong khoa 

công nghệ ô tô Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh 

 

Giới thiệu xuất xứ của giáo trình, quá trình biên soạn, mối quan hệ của giáo trình với 

chương trình đào tạo và cấu trúc chung của giáo trình. 

Lời cảm ơn của các cơ quan liên quan, các đơn vị và cá nhân đã tham gia. 

  

…………., ngày……tháng……năm……… 

Tham gia biên soạn 

1. Chủ biên Trần Hồng Tính 

 2. Ngô Duy Đông 
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: THỰC TẬP KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN VÀ KIỂM ĐỊNH Ô TÔ  

Mã mô đun: MĐ3103594 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun: 

- Vị trí: là mô đun cơ sở chuyên ngành được giảng dạy ở học kì 5 tính theo toàn khóa học 

- Tính chất: học phần chuyên ngành tự chọn đối với học viên. 

- Ý nghĩa và vai trò của mô đun: 

Mục tiêu của mô đun: 

- Về kiến thức: 

+ Phân tích hư hỏng, lập quy trình chẩn đoán hư hỏng của các hệ thống trên ô tô. 

+ Lập được quy trình chẩn đoán kỹ thuật các hệ thống trên ô tô 

+ Phân tích được ảnh hưởng của hư hỏng đến hoạt động của ô tô. 

+ Trình bày được các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật 

+ Trình được quy trình kiểm định kỹ thuật ô tô. 

- Về kỹ năng: 

+ Thực hiện được thao tác chẩn đoán kỹ thuật các hệ thống trên ô tô. 

+ Sử dụng dụng cụ, trang thiết bị trong công tác chẩn đoán kỹ thuật các hệ thống trên ô tô 

đúng kỹ thuật. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Phân tích được tầm quan trọng của học phần chẩn đoán, kiểm định kỹ thuật ô tô trong 

Bài trình học và trong quá trình làm việc thực tế sau khi hoàn thành khóa học. 

+ Tin thần trách nhiệm, chấp hành nội quy xưởng thực hành, tin thần làm việc nhóm. 

Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong thời gian thực tập. 

+ Khả năng tư duy, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hư hỏng trong quá trình chẩn 

đoán kỹ thuật ô tô. 
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BÀI 1: CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG CỦA ĐỘNG CƠ XĂNG. 
  

Giới thiệu: Bài này mô tả cấu tạo chi tiết về các hệ thống và mạch điện động cơ xăng 

giúp người học cũng cố lại nguyên lý, cấu tạo đồng thời lập được quy trình chẩn đoán 

cho từng hệ thống. 

Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng: 

- Áp dụng các kiến thức đã học chuyên ngành về nguyên lý động cơ đốt trong, kết 

cấu động cơ đốt trong, điện điều khiển động cơ vào việc chẩn đoán hư hỏng động cơ 

xăng.  

- Phân tích và lập quy trình chẩn đoán hư hỏng động cơ xăng.  

- Xây dựng quy trình sửa chữa hư hỏng. 

- Thực hiện thao tác chẩn đoán kỹ thuật động cơ xăng đúng quy trình kỹ thuật. 

- Tiến hành khắc phục hư hỏng, vận hành kiểm tra. 

- Phân tích được tầm quan trọng của chẩn đoán hư hỏng động cơ xăng trong mô 

đun kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định ô tô. 

- Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của xưởng thực tập, cẩn thận, tỉ mỹ. Đảm 

bảo an toàn cho người và thiết bị trong thời gian thực tập. 

- Làm việc nhóm 

Nội dung chính: 

1.1. Quy trình chẩn đoán kỹ thuật động cơ xăng: 

1.1.1. Định nghĩa: 

Là công tác kỹ thuật nhằm xác định tình trạng hoạt động hiện tại của động cơ xăng, 

đồng thời đưa ra quy trình cụ thể để xử lý vấn đề động cơ xăng đang gặp phải. 

  1.1.2. Các loại thông số: 

- Một động cơ xăng bao gồm nhiều cụm chi tiết, một cụm bao gồm nhiều chi tiết tạo 

thành, trong đó nhiều cụm chi tiết sẽ cấu thành một hệ thống hoạt động hoàn chỉnh và 

nhiều hệ thống cùng hoạt động với sự tương quan với nhau tạo ra một động cơ xăng 

hoàn hảo. 

- Các thông số kết cấu là tập hợp các thông số kỹ thuật thể hiện đặc điểm kết cấu của 

các cụm chi tiết hay hệ thống đó. Chất lượng các cụm, các hệ thống  do thông số kết 

cấu quyết định như: hình dáng, vị trí tương quan ... 

- Tình trạng tốt hay xấu của cụm chi tiết, hệ thống thể hiện bằng các đặc trưng cho 

tình trạng hoạt động của nó, các đặc trưng này được gọi là thông số và được xác định 

bằng việc kiểm tra đo đạc. Ví dụ: nhiệt độ nước làm mát, áp suất dầu bôi trơn … 
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- Mỗi cụm chi tiết , hệ thống đều có những thông số ra giới hạn là những giá trị mà 

khi vận hành sẽ không hoạt động được hoặc sẽ không đảm bảo tính kỹ thuật cho phép. 

- Chỉ cần một thông số khi xuất ra đạt giá trị giới hạn bắt buộc phải ngừng máy để 

xác định nguyên nhân hoặc không hoạt động được cẩn tiến hành chẩn đoán. 

  1.1.3. Quy trình: 

 Bước 1: Cần xác định động cơ sẽ tác động. 

Trên thị trường ô tô hiện nay có rất nhiều dòng xe từ củ đến mới vẫn đang lưu hành, cụ 

thể có những dòng xe sử dụng động cơ xăng với hệ thống nhiên liệu là bộ chế hòa khí 

sử dụng hệ thống đánh lửa vít lửa cho đến những dòng xe mới nhất. 

 

Hình 1.1: Động cơ xăng 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

động cơ xăng. 

- Trường hợp động cơ xăng không hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của động cơ. Gồm các cụm chi tiết hay hệ thống sau: 

+ Hệ thống đánh lửa. 

+ Hệ thống nhiên liệu. 

+ Hệ thống khởi động. 

+ Hệ thống phối khí. 

+ Hệ thống làm mát. 

+ Hệ thống bôi trơn. 

+ Các cụm chi tiết có chuyển động tịnh tiến, quay và song phẳng. 
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- Trường hợp động cơ xăng đang hoạt động: 

Trường hợp này động cơ vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không ổn định dễ tổn 

thương. 

Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 

1. Chẩn đoán theo kinh nghiệm: 

a. Quan sát màu sắc khí xả: 

- Nếu khí xả có màu xanh da trời: động cơ làm việc bình thường. 

- Nếu khí xả có màu sẫm đen: pít tông – xéc măng –xi lanh mòn nhiều, dầu nhờn 

xục lên buồng cháy hoặc hệ thống cung cấp nhiên liệu làm việc không tốt. 

- Nếu khí xả có màu trắng: trong xăng có lẫn nước, hoặc hở thủng đệm nắp máy 

làm cho nước lọt vào trong xi lanh. 

b. Quan sát hơi thừa ở lỗ đổ dầu hoặc lỗ thông carte: 

- Có nhiều khói thoát ra chứng tỏ piston xy lanh bị mòn. 

c. Quan sát chân sứ bu gi: 

- Chân sứ bugi khô, màu nâu nhạt: động cơ làm việc tốt. 

- Chân sứ bugi màu trắng, nứt nẻ: máy nóng, góc đánh lửa sớm không hợp lý, hệ 

thống làm mát kém, hỗn hợp cháy quá loãng 

- Chân sứ bugi màu đen, khô: do dầu nhờn sục lên buồng cháy, nếu đen, ướt: bugi 

bỏ lửa. 

d. Theo dõi tiêu hao dầu nhờn: 

- Động cơ làm việc bình thường có mức tiêu hao dầu nhờn khoảng (0,3 – 0,5)% 

lượng tiêu hao nhiên liệu. Do khe hở giữa pít tông – xéc măng – xi lanh, nếu 

tiêu hao tăng đến (3 – 5)% lượng tiêu hao nhiên liệu phải sửa chữa động cơ. 

2. Chẩn đoán bằng dụng cụ đo lường: 

a. Đo ấp suất cuối kỳ nén (Pc): 
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- Áp suất cuối kỳ nén phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: khe hở pít tông –xéc măng 

–xi lanh, độ kín của gioăng đệm nắp máy, độ kín của xupáp, tốc độ quay của 

trục khuỷu, nhiệt độ của nước làm mát, độ nhớt của dầu bôi trơn, độ mở của 

bướm ga… 

- Kiểm tra áp suất cuối kỳ nén của xi lanh bằng đồng hồ đo áp suất như hình  

  

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Đo áp suất cuối kỳ nén của xi lanh 

Phương pháp và chế độ đo: 

- Cho động cơ làm việc đến khi nhiệt độ nước làm mát đạt (80-90)ºC. 

- Độ nhớt của dầu bôi trơn đúng tiêu chuẩn. 

- Tháo tất cả các vòi phun hoặc bugi của các xi lanh ra. 

- Đối với động cơ xăng: mở bướm ga 100% 

- Lần lượt ấn đầu cao su của thiết bị đo vào lỗ bugi của các xi lanh cần kiểm tra. 

- Dùng máy khởi động quay động cơ với tốc độ khoảng 200 vòng/phút. 

- Quan sát kim đồng hồ ổn định ở vị trí nào đó là giá trị áp suất cuối kỳ nén của xi 

lanh kiểm tra. Tra với giới hạn cho phép của từng loại xe (do nhà sản xuất). 

Nếu không có số liệu ta có thể tính ( Pc) theo công thức kinh nghiệm: 

             ( Pc) =1.55 - 2.35     ( kG/cm2) 

  Trong đó Pc là tỉ số nén động cơ cần kiểm tra. 

- Nếu độ kín còn tốt thì áp suất kiểm tra phải lớn hơn 80% áp suất cho phép [Pc]. 

- Độ chênh lệch áp suất cuối kỳ nén Pc đo được giữa các xi lanh phải nhỏ hơn 0,1 

MPa đối với động cơ xăng, nhỏ hơn 0,2 MPa đối với động cơ diesel. 

- Nếu áp suất Pc nhỏ không đảm bảo (khi kiểm tra) ta dùng phương pháp loại trừ 

dể tìm nguyên nhân cụ thể, chính xác. Tuần tự như sau, đổ (20 -25) cm3 dầu 

nhờn (bôi trơn động cơ) vào xi lanh rồi đo lại, nếu thấy Pc tăng chứng tỏ pít 

tông – xi lanh – xéc măng bị mòn. Nếu thấy Pc không thay đổi ta dùng nước xà 

phòng bôi xung quanh gioăng đệm nắp máy rồi tiến hành kiểm tra lại, nếu thấy 



Bài 1: Chẩn đoán hư hỏng của động cơ xăng 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                  5
  

có bọt xà phòng ở phần gioăng thì chứng tỏ hở ở phần gioăng đệm. Nếu thấy 

không có bọt xà phòng chứng tỏ hở ở xupáp và đế xupáp. 

b. Đo độ chân không trong họng hút: 

- Độ chân không trong họng hút phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: độ kín kít của 

pít tông - xéc măng - xi lanh, gioăng đệm nắp máy, xupáp, các điều kiện kỹ 

thuật khác như độ mở bướm ga, bướm gió, số vòng quay của trục khủyu động 

cơ, độ nhờn của dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát… 

- Nếu đảm bảo mọi điều kiện kỹ thuật của xe đều tốt, bướm ga, bướm gió lúc làm 

việc mở 100%... thì lúc đó độ chân không trong cổ hút (họng hút) chỉ phụ thuộc 

vào sự kín khít của pít tông - xéc măng - xi lanh, xupáp và gioăng đệm nắp máy. 

   + Dùng đồng hồ đo chân không tại họng hút sẽ đánh giá được mức độ hao mòn của 

nhóm pít tông - xéc măng - xi lanh, xupáp và độ kín của gioăng đệm. 

    + Động cơ tốt (hao mòn ít) kim đồng hồ ổn định ở: (450÷525) mmHg. 

    + Động cơ cần sửa chữa kim đồng hồ chỉ khoảng (325÷400) mmHg. 

c. Đo lượng hơi lọt xuống carte: 

- Khi động cơ làm việc sẽ có một lượng hơi lọt xuống các-te tùy theo tình trạng 

kỹ thuật của nhóm pít tông-xéc măng-xi lanh tốt hay xấu mà lượng hơi lọt 

xuống các-te nhiều hay ít. Ngoài ra chế độ phụ tải, góc đánh lửa sớm cũng ảnh 

hưởng đến lượng lọt hơi. 

- Nếu ta khống chế phụ tải, bỏ qua các ảnh hưởng khác thì lượng lọt hơi xuống 

các-te chỉ phụ thuộc vào sự hao mòn của pít tông-xéc măng-xi lanh. 

d. Chẩn đoán bằng âm học: 

Triệu chứng thông thường biểu thị mức độ hư hỏng của động cơ là độ ồn và vị trí 

xuất hiện tiếng kêu, tiếng gõ và rung động. Có hai loại tiếng kêu: 

- Tiếng kêu khí động lực ở đường ống nạp, ống xả, thường bỏ qua tiếng này. 

- Tiếng kêu cơ giới là va đập giữa các chi tiết máy với nhau và sự chuyển dịch 

tương đối với nhau, do mòn nên khe hở lắp ghép tăng lên. 

Có thể sử dụng các thiết bị như tai nghe để đánh giá. Các thiết bị này có bộ phận 

thu nhận, khuyếch đại, ghi hoặc truyền âm thanh đến bộ phận nghe 
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Hình 1.3: Nghe tiếng gõ động cơ 

a) Thiết bị nghe b) Các vị trí nghe tiếng gõ: 

1: vị trí để nghe tiếng gõ bánh răng cam – bánh răng trục cơ;  2: vị trí để nghe tiếng gõ 

của xupáp và đế xupáp (loại treo);  3: vị trí để nghe tiếng gõ của pít tông – xéc măng, 

chốt pít tông và đầu nhỏ thanh truyền; 4: vị trí để nghe tiếng gõ của cổ trục cam; 5: vị trí 

để nghe tiếng gõ của cổ trục chính; 6: nghe bánh đà. 

Tuy nhiên tùy kết cấu của từng động cơ mà vị trí nghe sẽ khác nhau đôi chút. 

Nội dung của phương pháp chẩn đoán như sau: cho động cơ làm việc đến nhiệt 

độ nước làm mát đạt (80-90)ºC, dùng đầu dò ống nghe đặt áp vào các vị trí cần 

nghe trên thân động cơ sẽ nghe được tiếng gõ kim loại của các chi tiết lắp ghép 

tương ứng. 

Khi sử dụng phương pháp này, yêu cầu người nghe phải có nhiều kinh nghiệm và 

xác định đúng từng vị trí lắp ghép của chi tiết cần nghe, chế độ làm việc của động 

cơ phải phù hợp, phải làm giảm tiếng ồn của bộ phận khác thì kết quả mới chính 

xác. 

e. Chẩn đoán bằng máy chẩn đoán chuyên dụng: 

- Khi sử lý hư hỏng xe có chức năng chẩn đoán trên xe ( M-OBD ), xe phải được 

kết nối với máy chẩn đoán. Nhiều dữ liệu phát ra từ ECM có thể đọc được. 

- Máy tính trên xe bật sáng đèn kiểm tra động cơ ( CHECK ENGINE )trên bảng 

táp lô khi nó phất hiện hư hỏng trong chính bản thân ECU hay trong các bộ 

phận điều khiển. 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4: Đèn kiểm tra động cơ ( CHECK ENGINE ) 

- Ngoài việc bật sáng đèn báo kiểm tra động cơ khi phất hiện có hư hỏng, các mã 

hư hỏng ( DTC) tương ứng được ghi trong bộ nhớ của ECU. Nếu hư hỏng 

không xuất hiện lại thì đèn báo sẽ tắt khi tắt koas điện nhưng DTC vẫn được ghi 

lại trong bộ nhớ ECU. 
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- Giắc nối kiểm tra DLC3 trên xe VIOS nằm ở phía bên phải, bên cạnh hộp nối 

bảng táp lô. 

- Để kiểm tra các DTC, nối máy chẩn đoán với giắc DLC3 trên xe hay đọc số lần 

nháy trên màn hình hiển thị khi nối các cực TC và CG trên giắc DLC3. Máy 

chẩn đoán cũng cho phép xoá các DTC và kích hoạt một số cơ cấu chấp hành, 

kiểm tra dữ liệu lưu tức thời và các dạng dữ liệu động cơ khác nhau 

 

Hình 1.5: Giắc nối DLC3 

Ký hiệu Mô tả cực Điều kiện Điều kiện tiêu 

chuẩn 

SIL(7)-SG(5) Đường truyền “ + “ Trong khi truyền Tạo xung 

CG(4)-mát thân xe Tiếp mát tín hiệu Luôn luôn Dưới 1 

SG(5)-mát thân xe Cực dương accu Luôn luôn  

BAT(16)-mát thân 

xe 

Đường truyền CAN Luôn luôn 11 đến 14V 

CANH(6)-

CANL(14) 

Đường truyền CAN 

mức cao 

Khóa điện OFF 54 đến 69  

CANH(6)-CG(4) Đường truyền CAN 

mức cao 

Khóa điện OFF 200hoặc hơn 

CANL(14)-CG(4) Đường truyền CAN 

mức thấp 

Khóa điện OFF 200 hoặc hơn 

CANH(6)-BAT(16) Đường truyền CAN 

mức cao 

Khóa điện OFF 6k hoặc hơn 

CANL(14)- Đường truyền CAN Khóa điện OFF 6k hoặc hơn 
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BAT(16) mức thấp 

 

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thì giắc DLC3 đã có hư hỏng. Sửa chữa hoặc 

thay dây điện và giắc nối. 

- Nối cáp máy chẩn đoán vào giắc DLC3. 

- Bật khóa điện đến vị trí ON. 

- Nếu màn hình chỉ ra rằng đã xảy ra lổi kết nối, đã có trục trặc hoặc là phía xe 

hoặc là phía máy chẩn đoán. 

- Nếu sự liên lạc là bình thường khi máy chẩn đoán được nối vào xe khác, hãy 

kiểm tra giắc DLC3 trên xe ban đầu. 

- Nếu sự liên lạc vẫn không thể được khi máy chẩn đoán được nối vào xe khác, 

thì hư hỏng có thể ở trong chính bản thân máy chẩn đoán. 

 Kiểm tra điện áp accu: 

- Điện áp ắc quy từ 11 đến 14V. Nếu điện áp ắc quy thấp hơn 11V, nạp lại ắc quy 

trước khi tiến hành bước tiếp theo. 

 Kiểm tra sự cố bằng đèn CHECK ENGINE: 

- Bật công tắc IG về vị trí ON, với động cơ không làm việc. Nếu đèn không sáng 

thì kiểm tra bóng đèn đến ECU. Xem trong sơ đồ mạch điện của xe. 

- Khởi động động cơ, bình thường không có hư hỏng gì thì đèn sẽ tắt. Nếu đèn 

vẫn sáng khi động cơ đã hoạt động thì chắc chắn có sự cố nào đó đã được phát 

hiện. Tiến hành khôi phục mã lỗi 

 Thứ tự các bước kiểm tra: 

Để đảm bảo việc chẩn đoán và sửa chữa được chính xác. Nên kiểm tra theo các bước 

sau: 

- Kết nối dụng cụ kiểm tra M-OBD với giắc DLC3 để gọi mã chẩn đoán và ghi 

chép lại. 

- Xoá mã lỗi: Dùng dụng cụ kiểm tra để xoá mã lỗi (Xem trong mục xoá mã lỗi) 

- Kiểm tra quan sát bằng mắt thường: Kiểm tra tất cả các giắc nối của mạch điện 

hoặc bộ phận, tất cả phải sạch sẽ và không bị rỉ sét. 

- Xác định triệu chứng và mã lỗi: kiểm tra chạy xe. Xác định triệu chứng đầu tiên 

và triệu chứng hiện tại. Gọi mã lỗi ra. 

- Chẩn đoán và sữa chữa mã lỗi: Chẩn đoán và sửa chữa theo thủ tục nếu cần. 

Nếu không có mã lỗi nào xuất hiện thì chẩn đoán bằng triệu chứng. 
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- Tiến hành kiểm tra: Sau khi phục hồi, sửa chữa xong phải tiến hành xoá các mã 

lỗi (Xem mục xoá mã lỗi). 

- Tiến hành chạy thử. Nếu không có mã lỗi nào xuất hiện và không còn triệu 

chứng nào nữa thì công việc sửa chữa đã hoàn thành tốt. 

 Khôi phục mã lỗi: 

Nối dụng cụ kiểm tra đến đầu nối DLC3 . 
 

- Bật công tắc IG về vị trí ON, với động cơ không làm việc. 

- Khởi động dụng cụ đo (Dụng cụ do nhà sản xuất cung cấp). 

- Kiểm tra tất cả các mã lỗi và dữ liệu lưu tức thời. 

- Nếu trên màn hình dụng cụ kiểm tra hiển thị dòng nhắc: “UNABLE TO 

CONNECT TO VIHILE – Không thể kết nối với xe” thì cần phải kiểm tra đầu 

nối liên kết DLC3. Nếu dụng cụ không hiển thị lên như vậy thì chuyển sang 

bước kế tiếp. 

- Ghi lại bất kì mã lỗi hoặc dữ liệu lưu tức thời nào được hiển thị từ hệ thống chẩn 

đoán. 

- Nếu thấy xuất hiện mã lỗi thì kiểm tra mạch điện (Xem bảng mã chẩn đoán hư  

hỏng (DTC)). 
 

Sau khi sửa chữa xong bắt buộc phải xoá toàn bộ mã lỗi trong bộ nhớ của ECU (xem 

mục xoá mã lỗi). 

 Kiểm tra mã DTC bằng máy chẩn đoán: 

- Nối máy chẩn đoán với giắc DLC3. 

- Bật khóa điện đến vị trí ON và bật máy chẩn đoán ON. 

- Vào các menu sau: DIAGNOSIS / ENHANCED OBD II / DTC INFO / 

CURRENT CODES or PENDING CODES. 

- Kiểm tra và ghi lại DTC và dữ liệu tức thời. 

- Xác nhận lại chi tiết của các mã DTC. 

 Kiểm tra mã DTC không dùng máy chẩn đoán: 

- Bật khóa điện ON. 

- Dùng SST, nối tắt các cực 13(TC) và 4(CG) của giắc DLC3. 

 Xóa mã lỗi ( DTC) bằng máy chẩn đoán: 

- Nối dụng cụ với giắc DLC3. 

- Bật khoá điện ở vị trí ON. 
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- Vào các menu sau: DIAGNOSTIS / ENHANCED OBD II / DTC INFO / 

CLEAR CODES. 

- Xóa mã DTC và dữ liệu tức thời bằng cách nhấn YES trên máy chẩn đoán. 

 Xóa mã lỗi (DTC) không dùng máy chẩn đoán: 

Tháo cáp accu hoạc tháo cầu chì ÈI trong 60 giây hay lâu hơn. 

 Bảng mã lỗi hư hỏng: 

Mã lỗi Mô tả Nguyên nhân có thể 

P0011 Vị trí trục cam “A” thời 

điểm phối khí quá sớm 

 

P0012 Vị trí trục cam “A” thời 

điểm phối khí quá muộn 

 

P0016 Tương quan vị trí trục cam 

trục khuỷu 

+ Hệ thống cơ khí ( xích 

cam bị nhảy răng hay xích 

bị giãn ) 

+ ECM 

P0100 Mạch cảm biến lưu lượng 

khí 

+ Hở/ ngắn mạch cảm biến 

lưu lượng khí ( MAF ) 

+ Cảm biến MAF 

+ ECM động cơ 

P0102 Mạch cảm biến lưu lượng 

khí nạp-tín hiệu vào thấp 

+ Hở mạch cảm biến lưu 

lượng khí ( MAF ) 

+ Cảm biến MAF 

+ ECM động cơ 

P0103 Mạch cảm biến lưu lượng 

khí nạp-tín hiệu vào cao 

+ Ngắn mạch cảm biến lưu 

lượng khí ( MAF ) 

+ Cảm biến MAF 

+ ECM động cơ 

P0110 Mạch nhiệt độ khí nạp + Hở/ ngắn mạch cảm biến 

nhiệt độ khí nạp ( IAT) 

+ Cảm biến IAT 

+ ECM động cơ 

P0112 Mạch nhiệt độ khí nạp tín 

hiệu vào thấp 

+ Hở/ ngắn mạch cảm biến 

nhiệt độ khí nạp ( IAT) 

+ Cảm biến IAT 

+ ECM động cơ 



Bài 1: Chẩn đoán hư hỏng của động cơ xăng 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                  11
  

P0113 Mạch nhiệt độ khí nạp tín 

hiệu vào cao 

+ Hở/ ngắn mạch cảm biến 

nhiệt độ khí nạp ( IAT) 

+ Cảm biến IAT 

+ ECM động cơ 

P0115 Mạch nhiệt độ nước làm 

mát 

+ Hở/ ngắn mạch cảm biến 

nhiệt độ khí nạp ( IAT) 

+ Cảm biến ECT 

+ ECM động cơ 

P0117 Mạch nhiệt độ nước làm 

mát-tín hiệu vào thấp 

+ Hở/ ngắn mạch cảm biến 

nhiệt độ khí nạp ( IAT) 

+ Cảm biến ECT 

+ ECM động cơ 

P0118 Mạch nhiệt độ nước làm 

mát-tín hiệu vào cao 

+ Hở/ ngắn mạch cảm biến 

nhiệt độ khí nạp ( IAT) 

+ Cảm biến ECT 

+ ECM động cơ 

P0120 Mạch cảm biến vị trí bướm 

ga 

+ Hở/ ngắn mạch cảm biến 

vị trí bướm ga  (TP) 

+ ECM động cơ 

P0121 Cảm biến vị trí bướm ga + Cảm biến vị trí bướm ga 

P0122 Mạch cảm biến vị trí bướm 

ga 

+ Cảm biến TP 

+ Ngắn mạch trong mạch 

VTA1 

+ Hở mạch VC 

+ ECM động cơ 

P0135 Mạch bộ sấy cảm biến ôxy 

(B1,S1) 

+ Hở mạch ngắn mạch bộ 

sấy cảm biến ôxy 

+ Bộ sấy cảm biến nồng độ 

ôxy 

+ ECM động cơ 

P0136 Mạch cảm biến oxy ( B1 

S2 ) 

+ Hở/ngắn mạch cảm biến 

oxy 

P0141 Mạch bộ sấy cảm biến oxy 

( B1, S2 ) 

+ Hở/ngắn mạch bộ sấy 

cảm biến ôxy 

+ Bộ sấy cảm biến  ôxy 

+ ECM động cơ 
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P0327 Mạch cảm biến tiếng gõ số 

1, thân máy 1 

+ Hở/ngắn mạch cảm biến 

tiếng gõ số 1 

+ Cảm biến tiếng gõ số 1 ( 

Long ) 

+ ECM động cơ 

P0335 Mạch cảm biến vị trí trục 

khuỷu 

+ Hở/ngắn cảm biến vị trí 

trục khuỷu 

+ Đĩa cảm biến vị trí trục 

khuỷu 

+ ECM động cơ 

P0340 Mạch cảm biến vị trí trục 

cam 

+ Ngắn/hở mạch cảm biến 

vị trí trục cam 

+ Xích cam bị nhẩy răng 

+ ECM động cơ 

 

1.2. Chẩn đoán kỹ thuật động cơ xăng: 

1.2.1.  Động cơ không nổ máy: 

1.2.1.1. Máy khởi động không quay: 

1.2.1.1.1. Quy trình chẩn đoán: 

 Bước 1: Xác định dạng động cơ đang kiểm tra. 

 Trường hợp 1: động cơ được sử dụng trên xe sử dụng hộp số thường. 

 Trường hợp 2 : động cơ được sử dụng trên xe sử dụng hộp số tự động. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

động cơ xăng. 

- Trường hợp động cơ xăng không hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của động cơ. Gồm các cụm chi tiết hay hệ thống sau: 

+ Hệ thống đánh lửa. 

+ Hệ thống nhiên liệu. 

+ Hệ thống khởi động. 

+ Hệ thống phối khí. 

+ Hệ thống làm mát. 

+ Hệ thống bôi trơn. 
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+ Các cụm chi tiết có chuyển động tịnh tiến, quay và song phẳng. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

Sau khi hoàn thành bước 2, ta kết luận hệ thống đáng nghi ngờ nhất là hệ thống khởi 

động. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

Ta cần kiểm tra mạch điện điều khiển hệ thống khởi động. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

Ta cần kiểm tra máy khởi động. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 

 Sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động: 

 

Hình 1.6: Sơ đồ mạch khởi động sử dụng hộp số thường 

Các chi tiết có thể xãy ra hư hỏng: 

- Bình accu. 

- Công tắc máy. 

- Relay khởi động. 
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- Công tắc ly hợp. 

Hình 1.7: Sơ đồ mạch khởi động sử dụng hộp số tự động 

Các chi tiết có thể xãy ra hư hỏng giống như mạch sử sụng hộp số thường và thêm 

công tắc vị trí tay số. 

 Sơ đồ cấu tạo máy khởi động. 

Hình 1.8: Sơ đồ cấu tạo máy khởi động 

Các chi tiết có thể xãy ra hư hỏng: 

- Công tắc từ. 

- Mô tơ điện. 
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- Khớp 1 chiều. 

1.2.1.1.2. Thực hiện kiểm tra sửa chữa: 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra Sửa chữa 

Máy khởi động 

không quay 

Hư hỏng clutch start 

switch với số thường  

Kiểm tra sự hoạt 

động 

Thay mới 

Hư hỏng park / 

newtron position 

switch với số tự 

động 

Kiểm tra sự hoạt 

động 

Thay mới 

Accu hết điện Kiểm tra điện áp Sạc điện hoặc 

thay mới 

Relay khởi động Kiểm tra hoạt động Thay mới 

Máy khởi động Kiểm tra hoạt động Thay mới 

Cầu chì khởi động Kiểm tra kết nối Thay mới 

Công tắc máy Kiểm tra hoạt động Thay mới 

1.2.1.1.3. Kiểm tra sau khi sửa chữa: 

Hiện tượng Kiểm tra 

Máy khởi động hoạt động - Kiểm tra tất cả các kết nối phần điện. 

- Kiểm tra tất cả các kết nối phần cơ khí 

1.2.2. Động cơ khởi động kém: 

1.2.2.1. Quy trình chẩn đoán: 

 Bước 1: Xác định dạng động cơ đang kiểm tra. 

 Trường hợp 1: động cơ được sử dụng bộ chế hòa khí. 

 Trường hợp 2 : động cơ phun xăng, xác định rõ model. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

động cơ xăng. 

- Trường hợp động cơ xăng hoạt động: 
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Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của động cơ. Gồm các cụm chi tiết hay hệ thống sau: 

+ Hệ thống đánh lửa. 

+ Hệ thống nhiên liệu. 

+ Hệ thống phối khí. 

+ Hệ thống làm mát. 

+ Hệ thống bôi trơn. 

+ Các cụm chi tiết có chuyển động tịnh tiến, quay và song phẳng. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

Sau khi hoàn thành bước 2, ta kết luận hệ thống đáng nghi ngờ nhất là: 

- Hệ thống nhiên liệu. 

- Hệ thống đánh lửa. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

Ta cần kiểm tra mạch điện điều khiển hệ thống nhiện liệu. 

Ta cần kiểm tra mạch điện điều khiển hệ thống đánh lửa. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

Ta cần kiểm tra sự hoạt dộng các chi tiết cụ thể như: kim phun, ống rail, van điều 

áp…. 

Ta cần kiểm tra sự hoạt động các chi tiết cụ thể như: bobin, delco, bugi,… 

 Bước 5: chẩn đoán 

 Động cơ dùng bộ chế hòa khí. 
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Hình 1.9: động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí 

Các chi tiết có thể hư hỏng. 

- Bình chứa nhiên liệu 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.10: Bình chứa nhiên liệu 

Trong bình chứa xăng có các tấm ngăn để tránh việc thay đổi mức nhiên liệu khi xe 

chuyển động, đặc biệt là khi tăng tốc và giảm tốc đột ngột. Miệng của ống dẫn xăng 

được đặt cao hơn đáy thùng khoảng 2 ÷ 3 cm để chống cặn và nước có lẫn trong bình 

chứa. Ngoài ra trong bình chứa nhiên liệu còn có lọc thô và cảm biến để do mức nhiên 

liệu 

- Lọc nhiên liệu: 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.11: lọc nhiên liệu 

Lọc nhiên liệu được bố trí giữa bình chứa nhiên liệu và bơm nhiên liệu để loại bỏ căn 

bẩn, tạp chất hoặc nước có lẫn trong xăng. Các phần tử bên trong bầu lọc làm giảm tốc 

độ dòng nhiên liệu, làm cho các phần tử nặng hơn xăng được giữ lại ở đáy của lọc và 

các chất bẩn nhẹ hơn xăng được lọc ra bởi các phần tử lọc 

- Bơm nhiên liệu : 
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Hình 1.12: bơm nhiên liệu 

Có hai loại bơm nhiên liệu, một loại có đường hồi và một loại không có đường hồi.  

Khi cam tác động vào cánh tay đòn của bơm, màng bơm sẽ chuyển động làm thay đổi 

thể tích của buồng phía trên và phía dưới . Khi màng chuyển động xuống phía dưới 

van nạp mở, van thoát đóng nhiên liệu từ bình chứa nạp vào bơm. Khi màng chuyển 

động lên phía trên, van thoát mở và van nạp đóng, nhiên liệu được cung cấp đến chế 

hòa khí 

- Bộ chế hòa khí 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.13: sơ đồ bộ chế hòa khí  

 

 

 

 Động cơ phun xăng. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – bướm ga; 2, 3, 4, 5 – tay đòn; 6 – khoang truyền chân 

không;7 – lò xo; 8 – xylanh; 9 – buồng phao; 10 – piston; 

11 – kim 
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Hình 1.14: động cơ sử dụng phun xăng 

Các chi tiết có thể hư hỏng. 

- Bơm nhiên liệu: 

+ Khi có dòng điện 12 Vôn cung cấp cho động cơ điện sẽ làm cho rôtor của động cơ 

quay. Khi rôtor quay làm đĩa bơm quay theo làm cho các con lăn văng ra ép sát vào 

vỏ bơm và làm kín khoảng không gian giữa các con lăn. Khoảng không gian giữa hai 

con lăn khi quay có thể tích tăng dần là mạch hút, có thể tích giảm dần là mạch thoát 

của bơm. 

+ Lượng nhiên liệu từ bơm cung cấp sẽ qua kẽ hở giữa rôtor và stator của động cơ 

điện, dưới tác dụng của áp suất nhiên liệu làm van một chiều mở và nhiên liệu được 

cung cấp vào hệ thống. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.15: Bơm nhiên liệu 

- Mạch điều khiển bơm nhiên liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.16: Mạch điều khiển bơm nhiên liệu 

 



Bài 1: Chẩn đoán hư hỏng của động cơ xăng 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                  20
  

- Bộ dập dao động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.17: Bộ dập dao động 

Bộ dập dao động thường được bố trí ở đường nhiên liệu vào trên ống phân phối. Chức 

năng của nó là dùng để dập các xung nhiên liệu do bơm tạo nên và do sự đóng mở của 

các kim phun trong quá trình phun nhiên liệu. Cấu trúc phần chính của bộ dập dao 

động gồm một màng và một lò xo để hấp thụ các xung dao động áp suất trong hệ 

thống. 

- ống phân phối xăng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.18: Dàn phân phối nhiên liệu 

+ Khi cánh bướm ga mở nhỏ, độ chân không sau cánh bướm ga lớn, độ chân không 

này tác động lên màng bộ điều áp làm màng đi xuống, van điều áp mở lớn làm cho 

lượng nhiên liệu thoát về thùng chứa nhiều hơn nên áp suất trong ống phân phối giảm. 

+ Ngược lại, khi cánh bướm ga mở lớn làm cho áp suất trong đường ống nạp tăng, lò 

xo đẩy màng điều áp đi lên, lượng nhiên liệu thoát qua van điều áp giảm, áp suất nhiên 

liệu trong ống phân phối tăng. 
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- Bộ điều áp. 

Hình 1.19: bộ điều áp 

Chức năng của nó là dùng để giữ cho áp suất phun của kim phun không đổi. Lượng 

nhiên liệu phun ra khỏi kim phun phụ thuộc vào áp suất nhiên liệu trong ống phân phối 

và độ chân không trong đường ống nạp. Nếu giữ nguyên áp suất nhiên liệu trong ống 

phân phối, lượng nhiên liệu phun sẽ phụ thuộc vào độ chân không sau cánh bướm ga 

- Vòi phun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.20: vòi phun chính 

+ Kim phun được lắp trong đường ống nạp trước xú pap nạp và được điều khiển bởi 

điện. 

+ Kim phun bao gồm một thân và một van kim đặt trong ống từ. Thân kim phun chứa 

một cuộn dây, nó điều khiển sự đóng mở của van kim. Khi không có dòng điện cung 

cấp cho cuộn dây, lò xo đẩy van kim vào đế của nó. Khi nam châm điện được tác 

động, van kim nâng lên khỏi bệ van khoảng 0,1mm và nhiên liệu được phun ra khỏi 

kim phun nhờ áp suất nhiên liệu trong hệ thống, thời gian mở của kim phun vào 

khoảng 1ms đến 1,5ms. Trong khi phun phải đảm bảo sao cho nhiên liệu không ngưng 

tụ vào đường ống 

- Vòi phun khởi động lạnh: 
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Hình 1.21: Vòi phun khởi động lạnh và công tắc nhiệt thời gian 

 

Vòi phun khởi động lạnh chỉ hoạt động khi hai điều kiện sau đây được thỏa mãn. 

+ Khi khởi động động cơ. 

+ Và khi nhiệt độ của nước làm mát dưới 30°C. 

 Vòi phun thực chất là một van điện. Khi có dòng điện đi qua cuộn dây vòi phun thì 

van kim được nhấc lên và nhiên liệu được phun vào buồng nạp. Lỗ phun nhiên liệu 

được thiết kế đặc biệt để đảm bảo phun sương ở số vòng quay thấp 

Công tắc nhiệt thời gian thường bố trí ở nắp máy gần cảm biến nhiệt độ nước làm mát. 

Để điều khiển thời gian mở kim phun khởi động lạnh và theo nhiệt độ của nước làm 

mát. 

 Khi nhiệt độ nước làm mát thấp, thanh lưỡng kim điều khiển tiếp điểm công tắc nhiệt 

thời gian đóng 

1.2.2.2. Thực hiện kiểm tra sửa chữa: 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra Sửa chữa 

Động cơ khởi động 

kém 

Thùng nhiên liệu Chất lượng nhiên 

liệu 

Vệ sinh  

Bơm nhiên liệu Sự hoạt động Thay mới 

Lọc nhiên liệu Sự hoạt động Vệ sinh hoặc thay 

mới 

Bộ chế hòa khí Sự hoạt động Vệ sinh, thay thế 

các chi tiết, thay 

mới. 

Mạch điều khiển 

bơm xăng 

Sự hoạt động Bảo dưỡng thay thế 

các chi tiết. 

Bộ điều áp Sự hoạt động Thay thế 
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Vòi phun chính Sự hoạt động Thay thế 

Vòi phun khởi động 

lạnh 

Sự hoạt động Thay thế 

 

1.2.2.3. Kiểm tra sau khi sửa chữa: 

Hiện tượng Kiểm tra 

Động cơ hoạt động Kiểm tra áp suất nhiên liệu 

 

1.2.3. Động cơ nổ không tải không êm: 

1.2.3.1. Quy trình chẩn đoán: 

 Bước 1: Xác định dạng động cơ đang kiểm tra. 

 Trường hợp 1: động cơ được sử dụng bộ chế hòa khí. 

 Trường hợp 2 : động cơ phun xăng, xác định rõ model. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

động cơ xăng. 

- Trường hợp động cơ xăng hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của động cơ. Gồm các cụm chi tiết hay hệ thống sau: 

+ Hệ thống đánh lửa. 

+ Hệ thống nhiên liệu. 

+ Hệ thống phối khí. 

+ Hệ thống làm mát. 

+ Hệ thống bôi trơn. 

+ Các cụm chi tiết có chuyển động tịnh tiến, quay và song phẳng. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

Sau khi hoàn thành bước 2, ta kết luận hệ thống đáng nghi ngờ nhất là: 

- Hệ thống nhiên liệu. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 
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- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

Ta cần kiểm tra mạch điện điều khiển hệ thống nhiện liệu. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

Ta cần kiểm tra sự hoạt dộng các chi tiết cụ thể như: kim phun, ống rail, van điều 

áp…. 

 Bước 5: Chẩn đoán 

- Động cơ sử dụng bộ chế hòa khí 

Phương pháp tạo hỗn hợp. 

Động cơ sử dụng bộ chế hoà khí, ở tốc độ chậm người ta lợi dụng độ chân không lớn ở 

sau cánh bướm ga để hút nhiên liệu đi ra khỏi buồng phao từ lỗ cầm chừng và lỗ chạy 

chậm. Còn ở chế độ một phần tải và tải lớn, lợi dụng tốc độ dòng khí lớn để hút nhiên 

liệu ra khỏi mạch chính 

 

Hình 1.22: mạch nhiên liệu các chế tải 

Ở hệ thống phun xăng điện tử, lượng không khí nạp vào động cơ di chuyển độc lập với 

hệ thống nhiên liệu. Lượng không khí trước khi nạp vào động cơ được kiểm tra bởi bộ 

đo lưu lượng không khí, tín hiệu này được ECU tiếp nhận và ECU sẽ điều khiển thời 

gian mở kim phun phù hợp với lượng không khí nạp và số vòng quay của động cơ 
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Hình 1.23: Nhiên liệu được phun ra từ kim phun bởi bơm 

1.2.3.2. Thực hiện kiểm tra sửa chữa: 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra Sửa chữa 

Động cơ xăng nổ 

không tải không êm 

Hỗn hợp hòa khí Kiểm tra vít điều 

chỉnh cầm chừng  

Vệ sinh, thay mới 

Đường ống nạp hở Thay mới 

Vòi phun nghẹt Vệ sinh, thay mới 

 

1.2.3.3. Kiểm tra sau khi sửa chữa: 

Hiện tượng Kiểm tra 

Động cơ xăng nổ không tải không êm Kiểm tra rò rỉ đường ống nạp 

1.2.4. Động cơ tắt máy một khoảng thời gian sau khi khởi động: 

1.2.4.1. Quy trình chẩn đoán: 

 Bước 1: Xác định dạng động cơ đang kiểm tra. 

 Trường hợp 1: động cơ được sử dụng bộ chế hòa khí. 

 Trường hợp 2 : động cơ phun xăng, xác định rõ model. 
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 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

động cơ xăng. 

- Trường hợp động cơ xăng hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của động cơ. Gồm các cụm chi tiết hay hệ thống sau: 

+ Hệ thống đánh lửa. 

+ Hệ thống nhiên liệu. 

+ Hệ thống phối khí. 

+ Hệ thống làm mát. 

+ Hệ thống bôi trơn. 

+ Các cụm chi tiết có chuyển động tịnh tiến, quay và song phẳng. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

Sau khi hoàn thành bước 2, ta kết luận hệ thống đáng nghi ngờ nhất là: 

- Hệ thống nhiên liệu. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

Ta cần kiểm tra mạch điện điều khiển hệ thống nhiện liệu. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

Ta cần kiểm tra sự hoạt dộng các chi tiết cụ thể như: kim phun, ống rail, van điều 

áp…. 

 Bước 5: Chẩn đoán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống nhiên liệu Thùng nhiện liệu 

bị nước, nghẹt 

Bộ chế hòa khí 
Kẹt phao xăng, gic lơ 

nghẹt, bám bẩn 

Hệ thống phun xăng Van điều áp gãy lò xo, rách màng 
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1.2.4.2. Thực hiện kiểm tra sửa chữa: 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra Sửa chữa 

Động cơ tắt máy 

một khoảng thời 

gian sau khi khởi 

động 

Thùng nhiên liệu có 

nươc, bẩn,nghẹt 

Thùng nhiên liệu Vệ sinh, thay mới 

Kẹt phao xăng Lò xo phao xăng Thay mới 

Gic lơ nghẹt Khe hở Vệ sinh, thay mới 

Van điều áp rách 

màng 

Màng da Thay mới 

Van điều áp gãy lò 

xo 

Lò xo Thay mới 

 

1.2.4.3. Kiểm tra sau khi sửa chữa: 

Hiện tượng Kiểm tra 

Động cơ hoạt động  Kiểm tra van điều áp 

1.2.5. Động cơ tăng tốc kém: 

1.2.5.1. Quy trình chẩn đoán: 

 Bước 1: Xác định dạng động cơ đang kiểm tra. 

 Trường hợp 1: động cơ được sử dụng bộ chế hòa khí. 

 Trường hợp 2 : động cơ phun xăng, xác định rõ model. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

động cơ xăng. 

- Trường hợp động cơ xăng hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của động cơ. Gồm các cụm chi tiết hay hệ thống sau: 

+ Hệ thống đánh lửa. 

+ Hệ thống nhiên liệu. 
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+ Hệ thống phối khí. 

+ Hệ thống làm mát. 

+ Hệ thống bôi trơn. 

+ Các cụm chi tiết có chuyển động tịnh tiến, quay và song phẳng. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

Sau khi hoàn thành bước 2, ta kết luận hệ thống đáng nghi ngờ nhất là: 

- Hệ thống nhiên liệu. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

Ta cần kiểm tra mạch điện điều khiển hệ thống nhiện liệu. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

Ta cần kiểm tra sự hoạt dộng các chi tiết cụ thể như: kim phun, ống rail, van điều 

áp…. 

 Bước 5: Chẩn đoán 

Khi tăng tốc. 

- Sự mở đột ngột của cánh bướm ga làm cho áp thấp sau cánh bướm ga giảm đột 

ngột, nhưng áp thấp trên cánh bướm ga gia tăng không kịp sẽ làm cho hỗn hợp 

nghèo đi tức thời khắc phục bằng cách làm giàu hỗn hợp để cho động cơ tăng 

tốc đạt hiệu quả nhất. 

- Khi cánh bướm ga mở rộng đột ngột, lượng không khí nạp sẽ gia tăng tức thời. 

Nhưng ở bộ chế hoà khí do nhiên liệu có độ nhớt và do quán tính của dòng 

nhiên liệu nên lượng nhiên liệu cung cấp không kịp thời. Để khắc phục, người ta 

dùng bơm tăng tốc 
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Hình 1.24: Phun nhiên liệu khi tăng tốc 

- Ở động cơ phun xăng, lượng khí nạp khi tăng tốc được kiểm tra trực tiếp bởi bộ 

đo gió. 

- ECU dùng tín hiệu lưu lượng không khí nạp và cảm biến vị trí bướm ga để thực 

hiện làm giàu hỗn hợp khi tăng tốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.2. Thực hiện kiểm tra sửa chữa: 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra Sửa chữa 

Động cơ tăng tốc 

kém 

Bơm tăng tốc hỏng Kiểm tra piston, 

màng ngăn 

Thay thế 

Các tín hiệu hòa khí 

kém. 

Cảm biến bướm ga Thay thế 

Cảm biến đo gió Thay thế 

Động cơ tăng tốc kém 

Cảm biến bướm ga Phun xăng 

Bơm tăng tốc Bộ chế hòa khí 

Cảm biến gió 
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1.2.5.3. Kiểm tra sau sửa chữa: 

Hiện tượng Kiểm tra 

Động cơ hoạt động tốt Tín hiệu vào hộp ecu của các cảm biến 

Hoạt động bơm tăng tốc 
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Bài 2: CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG ĐỘNG CƠ DIESEL 

 

Giới thiệu: Bài này mô tả cấu tạo chi tiết về các hệ thống và mạch điện điều khiển của 

động cơ diesel giúp người học cũng cố lại nguyên lý, cấu tạo đồng thời lập được quy 

trình chẩn đoán cho từng hệ thống 

Mục tiêu:   Học xong bài này học sinh có khả năng. 

- Áp dụng các kiến thức đã học chuyên ngành về nguyên lý động cơ đốt trong, kết 

cấu động cơ đốt trong, điện điều khiển động cơ vào việc chẩn đoán hư hỏng động cơ 

Diesel. 

-  Phân tích và lập quy trình chẩn đoán hư hỏng động cơ Diesel. 

-  Xây dựng quy trình sửa chữa hư hỏng. 

- Thực hiện thao tác chẩn đoán kỹ thuật động cơ Diesel đúng quy trình kỹ thuật. 

- Tiến hành khắc phục hư hỏng, vận hành kiểm tra. 

- Phân tích được tầm quan trọng của chẩn đoán hư hỏng động cơ Diesel trong mô 

đun kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định ô tô. 

- Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của xưởng thực tập, cẩn thận, tỉ mỹ. Đảm 

bảo an toàn cho người và thiết bị trong thời gian thực tập. 

- Làm việc nhóm 

Nội dung chính: 

2.1. Quy trình chẩn đoán động cơ diesel: 

 Bước 1: Cần xác định động cơ sẽ tác động. 

Trên thị trường ô tô hiện nay có rất nhiều dòng xe từ củ đến mới vẫn đang lưu hành, cụ 

thể có những dòng xe sử dụng động cơ diesel với hệ thống nhiên liệu là bơm cao áp. 
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Hình 2.1: Động cơ diesel 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

động cơ diesel. 

- Trường hợp động cơ diesel không hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của động cơ. Gồm các cụm chi tiết hay hệ thống sau: 

+ Hệ thống nhiên liệu. 

+ Hệ thống khởi động. 

+ Hệ thống phối khí. 

+ Hệ thống làm mát. 

+ Hệ thống bôi trơn. 

+ Các cụm chi tiết có chuyển động tịnh tiến, quay và song phẳng. 

- Trường hợp động cơ diesel đang hoạt động: 

Trường hợp này động cơ vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không ổn định dễ tổn 

thương. 

Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 

2.2. Chẩn đoán kỹ thuật động cơ diesel: 

2.2.1. động cơ không nổ máy: 

2.2.1.1. Máy khởi động không quay: 

2.2.1.1.1. Quy trình chẩn đoán: 

 Bước 1: Cần xác định động cơ sẽ tác động. 

Trên thị trường ô tô hiện nay có rất nhiều dòng xe từ củ đến mới vẫn đang lưu hành, cụ 

thể có những dòng xe sử dụng động cơ diesel với hệ thống nhiên liệu là bơm cao áp. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

động cơ diesel. 



Bài 2: Chẩn đoán hư hỏng động cơ diesel 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                  33
  

- Trường hợp động cơ diesel không hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của động cơ. Gồm các cụm chi tiết hay hệ thống sau: 

+ Hệ thống khởi động. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

Hệ thống khởi động là hệ thống đáng nghi ngờ nhất. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển, phần điều khiển điện 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển, các chi tiết của máy khởi động 

 Bước 5: Chẩn đoán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.2. Thực hiện kiểm tra, sửa chữa: 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra Sửa chữa 

Máy khởi động 

không quay 

Không có tín hiệu 

điện 

Công tắc Thay mới 

Re lay Thay mới 

Ác quy Sạc, thay mới 

Máy khởi động không quay 

Hệ thống điện Ác quy 

Công tắc máy 

Công tắc từ relay 
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2.2.1.1.3. Kiểm tra sau khi sửa chữa: 

 

Hiện tượng Kiểm tra 

Máy khởi động không quay Kích hoạt máy khởi động 

2.2.1.2. Động cơ quay nhưng không nổ máy: 

2.2.1.2.1. Quy trình chẩn đoán: 

 Bước 1: Cần xác định động cơ sẽ tác động. 

Trên thị trường ô tô hiện nay có rất nhiều dòng xe từ củ đến mới vẫn đang lưu hành, cụ 

thể có những dòng xe sử dụng động cơ diesel với hệ thống nhiên liệu là bơm cao áp. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

động cơ diesel. 

- Trường hợp động cơ diesel không hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của động cơ. Gồm các cụm chi tiết hay hệ thống sau: 

+ Hệ thống nhiên liệu. 

+ Hệ thống phối khí. 

+ Hệ thống làm mát. 

+ Hệ thống bôi trơn. 

+ Các cụm chi tiết có chuyển động tịnh tiến, quay và song phẳng. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

Hệ thống nhiên liệu, hệ thống phối khí là hệ thống đáng nghi ngờ nhất. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển, phần điều khiển điện 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 
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-  

 

 

2.2.1.2.2. Thực hiện kiểm tra, sửa chữa: 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra  Sửa chữa 

Động cơ quay 

nhưng không nổ 

máy 

Hệ thống phối khí Dấu cam Đặt lại 

Xúp páp Điều chỉnh, thay 

mới 

Hệ thống nhiên liệu Lọc nhiên liệu Vệ sinh, thay mới 

Bơm tiếp vận Vệ sinh, thay mới 

Bơm cao áp Vệ sinh, cân chỉnh 

Động cơ quay nhưng 

không nổ máy 

Hệ thống nhiên liệu Lọc nhiên liệu 

Bơm tiếp vận 

Bơm cao áp 

Hệ thống phối khí 
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2.2.1.2.3. Kiểm tra sau khi sửa chữa: 

 

Hiện tượng Kiểm tra 

Động cơ quay nhưng không nổ máy Áp suất hệ thống nhiên liệu 

 Sự hoạt động của xúp páp  

2.2.2. Động cơ khởi động kém: 

2.2.2.1. Quy trình chẩn đoán: 

   Bước 1: Cần xác định động cơ sẽ tác động. 

Trên thị trường ô tô hiện nay có rất nhiều dòng xe từ củ đến mới vẫn đang lưu hành, cụ 

thể có những dòng xe sử dụng động cơ diesel với hệ thống nhiên liệu là bơm cao áp. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

động cơ diesel. 

- Trường hợp động cơ diesel khó khởi động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của động cơ. Gồm các cụm chi tiết hay hệ thống sau: 

+ Hệ thống nhiên liệu. 

+ Hệ thống phối khí. 

+ Hệ thống làm mát. 

+ Hệ thống bôi trơn. 

+ Các cụm chi tiết có chuyển động tịnh tiến, quay và song phẳng. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

Hệ thống nhiên liệu, hệ thống phối khí, hệ thống khởi động, hệ thống bôi trơn là hệ 

thống đáng nghi ngờ nhất. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển, phần điều khiển điện 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 
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 Bước 5: Chẩn đoán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. Thực hiện kiểm tra sửa chữa: 

 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra Sửa chữa 

Động cơ khởi động 

kém 

Hệ thống phối khí Cân cam Chỉnh cam 

Xúp páp Xoáy lại hoặc thay 

mới 

Hệ thống nhiên liệu Lọc nhiên liệu Vệ sinh hoặc thay 

mới 

Hệ thống phối khí 

Động cơ khó khởi 

động 

Xúp páp 

Dấu cam 

Hệ thống nhiên liệu Lọc dầu 

Bơm cao áp 
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Bơm cao áp Vệ sinh và cân 

chỉnh 

Kim phun Vệ sinh và cân 

chỉnh 

 

2.2.2.2.3. Kiểm tra sau khi sửa chữa: 

Hiện tượng Kiểm tra 

Động cơ khởi động kém Kiểm tra áp suất cuối kỳ nén 

2.2.3. Động cơ nổ không tải không êm: 

2.2.3.1. Quy trình chẩn đoán: 

 Bước 1: Cần xác định động cơ sẽ tác động. 

Trên thị trường ô tô hiện nay có rất nhiều dòng xe từ củ đến mới vẫn đang lưu hành, cụ 

thể có những dòng xe sử dụng động cơ diesel với hệ thống nhiên liệu là bơm cao áp. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

động cơ diesel. 

- Trường hợp động cơ diesel hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của động cơ. Gồm các cụm chi tiết hay hệ thống sau: 

+ Hệ thống nhiên liệu. 

+ Hệ thống phối khí. 

+ Hệ thống làm mát. 

+ Các cụm chi tiết có chuyển động tịnh tiến, quay và song phẳng. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

Hệ thống nhiên liệu là hệ thống đáng nghi ngờ nhất. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển, phần điều khiển điện 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 
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2.2.3.2. Thực hiện kiểm tra sửa chữa: 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra Sửa chữa 

Động cơ nổ không 

tải không êm 

Hệ thống nhiên liệu Cổ nạp gió Vệ sinh 

Bơm cao áp Vệ sinh, cân chỉnh 

Kim phun Vệ sinh, cân chỉnh 

 

2.2.3.3. Kiểm tra sau khi sửa chữa: 

Hiện tượng Kiểm tra 

Động cơ nổ không tải không êm Hệ thống nhiên liệu 

2.2.4. Động cơ tắt máy một khoảng thời gian sau khi khởi động: 

2.2.4.1. Quy trình chẩn đoán: 

 Bước 1: Cần xác định động cơ sẽ tác động. 

Trên thị trường ô tô hiện nay có rất nhiều dòng xe từ củ đến mới vẫn đang lưu hành, cụ 

thể có những dòng xe sử dụng động cơ diesel với hệ thống nhiên liệu là bơm cao áp. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

động cơ diesel. 

Động cơ nổ không tải không 

êm 

Hệ thống nhiên liệu 
Đường nạp gió 

Bơm cao áp 
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- Trường hợp động cơ diesel hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của động cơ. Gồm các cụm chi tiết hay hệ thống sau: 

+ Hệ thống nhiên liệu. 

+ Hệ thống phối khí. 

+ Hệ thống làm mát. 

+ Các cụm chi tiết có chuyển động tịnh tiến, quay và song phẳng. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

Hệ thống nhiên liệu là hệ thống đáng nghi ngờ nhất. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển, phần điều khiển điện 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống nhiên liệu 

Động cơ tắt máy 1 khoảng thời 

gian sau khi khởi động 

Thùng nhiên liệu 

Lọc sơ cấp 

Lọc thứ cấp 
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2.2.4.2. Thực hiện kiểm tra, sửa chữa: 

Hiện tượng  Nguyên nhân Kiểm tra Sửa chữa 

Động cơ tắt máy 1 

khoảng thời gian 

sau khi khởi động 

Hệ thống nhiên liệu Lọc sơ cấp Vệ sinh, thay thế 

Lọc thứ cấp Vệ sinh thay thế 

Thùng nhiên liệu Vệ sình 

Vòi phun Vệ sinh, cẩn chỉnh 

 

2.2.4.3. Kiểm tra sau khi sửa chữa: 

Hiện tượng Kiểm tra 

Động cơ tắt máy 1 khoảng thời gian sau 

khi khởi động 

Hệ thống nhiên liệu 

2.2.5. Động cơ tăng tốc kém: 

2.2.5.1. Quy trình chẩn đoán: 

 Bước 1: Cần xác định động cơ sẽ tác động. 

Trên thị trường ô tô hiện nay có rất nhiều dòng xe từ củ đến mới vẫn đang lưu hành, cụ 

thể có những dòng xe sử dụng động cơ diesel với hệ thống nhiên liệu là bơm cao áp. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

động cơ diesel. 

- Trường hợp động cơ diesel hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của động cơ. Gồm các cụm chi tiết hay hệ thống sau: 

+ Hệ thống nhiên liệu. 

+ Hệ thống làm mát. 

Kim phun 
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+ Các cụm chi tiết có chuyển động tịnh tiến, quay và song phẳng. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

Hệ thống nhiên liệu là hệ thống đáng nghi ngờ nhất. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển, phần điều khiển điện 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.2. Thực hiện kiểm tra: 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra Sửa chữa 

Động cơ tăng tốc 

kém 

Hệ thống nhiên liệu Lọc nhiên liệu Vệ sinh sửa chữa 

Vòi phun Vệ sinh, cân chỉnh 

Bơm cao áp Bộ điều tốc Cân chỉnh 

 

Động cơ tăng tốc kém 

 

Hệ thống nhiên liệu 

Vòi phun 

Lọc nhiên liệu 

Bơm cao áp Bộ điều tốc 
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2.2.5.3. Kiểm tra sau khi sửa chữa: 

 

 

 

 

Hiện tượng Kiểm tra 

Động cơ tăng tốc kém Hệ thống nhiên liệu 

Bơm cao áp 

Kim phun 
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BÀI 3: CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG CỦA HỆ THỐNG KHUNG GẦM 

 

Giới thiệu: Chương này mô tả cấu tạo chi tiết về các hệ thống và nguyên lý hoạt động, 

giúp người học cũng cố lại nguyên lý, cấu tạo đồng thời lập được quy trình chẩn đoán 

cho từng hệ thống. 

Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng. 

- Áp dụng các kiến thức đã học chuyên ngành về hệ thống truyền lực, hệ thống 

truyền động vào việc chẩn đoán hư hỏng hệ thống gầm ô tô 

- Phân tích và lập quy trình chẩn đoán hư hỏng hệ thống gầm. 

- Xây dựng quy trình sửa chữa hư hỏng. 

- Thực hiện thao tác chẩn đoán kỹ thuật hệ thống khung gầm đúng quy trình kỹ 

thuật. 

- Tiến hành khắc phục hư hỏng, vận hành kiểm tra. 

- Phân tích được tầm quan trọng của chẩn đoán hư hỏng hệ thống khung gầm 

trong mô đun chẩn đoán và kiểm định ô tô. 

- Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của xưởng thực tập, cẩn thận, tỉ mỹ, đảm bảo 

an toàn cho người và thiết bị trong thời gian thực tập. Làm việc nhóm. 

Nội dung chính: 

3.1. Quy trình chẩn đoán hư hỏng của hệ thống gầm: 

3.1.1. Nội dung 

1. Hệ thống truyền lực: 

Hệ thống truyền lực nhận nhiệm vụ truyền công suất từ trục khủyu động cơ đến bánh 

xe chủ động, làm cho xe có thể chuyển động tới, lui.  

  Các bộ phận cơ bản của hệ thống truyền lực bao gồm ly hợp, hộp số, (hộp phân phối), 

trục các đăng, bộ vi sai, truyền lực chính, bán trục, bánh xe.  

a) Ly hợp: Là bộ phận nằm giữa động cơ và hộp số, có tác dụng nối trục khủyu động 

cơ với hệ thống truyền lực, để truyền mômen quay được êm dịu và cắt truyền động 

đến hệ thống truyền lực nhanh chóng, dứt khoát. 

b) Hộp số: Hộp số trên ôtô có thể là hộp số cơ khí hoặc hộp số tự động. Trong hộp số 

tự động, việc gài số truyền được thực hiện tự động, người lái không phải điều khiển. 

Còn trong hộp số cơ khí, muốn chuyển số, người lái phải đạp bàn đạp ly hợp trước 

khi gài số. Dù là cơ khí hay tự động, chúng cũng bao gồm nhiều bộ truyền bánh răng 

và trục truyền, được lắp trong vỏ hộp số bằng gang hoặc nhôm, bên trong có dầu bôi 

trơn. 
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c) Hộp số phụ Hộp số cung cấp nhiều tỷ số truyền khác nhau, nhờ đó tăng được lực 

kéo cần thiết cho bánh xe chủ động. Ngoài ra còn có số lùi giúp ôtô chuyển động lùi, 

và vị trí trung gian cho phép cắt lâu dài động cơ khỏi hệ thống truyền lực khi cần 

thiết để động cơ chạy không.  

(hộp phân phối): Trên ôtô nhiều cầu chủ động, hộp phân phối dùng phân mômen quay 

ra cầu trước và cầu sau. 

d) Trục các đăng: Trên ôtô, cụm động cơ – hộp số được lắp trên khung xe, còn cầu chủ 

động liên kết với khung qua hệ thống nhíp đàn hồi. Do đó, khoảng cách giữa cầu chủ 

động và hộp số luôn thay đổi khi di chuyển. Để truyền được momen xoắn từ hộp số 

đến bánh xe chủ động trong điều kiện như vậy, người ta phải sử dụng truyền động 

các đăng. Truyền động này cho phép truyền mômen xoắn giữa các trục không nằm 

trên cùng một đường thẳng mà thường cắt nhau dưới góc  nào đó mà trị số  thay 

đổi.  

e) Bộ vi sai: Đảm bảo cho các bánh xe chủ động quay với các vận tốc góc khác nhau 

khi ôtô quay vòng, khi kích thước các bánh xe trái và phải không giống nhau hoàn 

toàn và khi đường không bằng phẳng.  

f) Truyền lực chính: Làm tăng tỷ số truyền chung của hệ thống và truyền mômen xoắn 

qua cơ cấu phân chia đến các bán trục đặt dưới góc 90o đối với trục dọc của ôtô. 

g) Bán trục: Truyền mômen xoắn từ truyền lực chính đến các bánh xe chủ động.  

h) Bánh xe: Chịu toàn bộ trọng lượng ôtô, bánh xe là chi tiết duy nhất của ôtô tiếp xúc 

với đường khi chuyển động. Bánh xe thực hiện hai chức năng :  

- Hấp thụ các va đập từ mặt đường 

- Tăng độ bám, nhờ đó ôtô có thể tăng tốc, phanh, quay vòng không bị trượt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Hệ thống truyền lực 

2.Hệ thống di chuyển: 

Hệ thống di chuyển bao gồm hệ thống phanh, treo và lái. 

a) Hệ thống phanh: (Hình 1.6)  Khi phanh, người lái đạp lên bàn đạp phanh. Nhờ đó, 

dầu với áp suất cao (trong hệ thống phanh dầu) tác động lên cơ cấu phanh tại các bánh 
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xe, ép các tấm ma sát của má phanh vào trống phanh. Lực ma sát sẽ làm bánh xe quay 

chậm và dừng lại.  

Trên ôtô có hai loại dẫn động phanh: Phanh dầu và phanh khí. Cơ cấu phanh có thể là 

phanh guốc hoặc phanh đĩa.  

  Các ôtô hiện đại được trang bị thêm hệ thống chống bó cứng bánh xe khi phanh 

(ABS – Antilock Brake System). Khi phanh, nếu bánh xe xuất hiện hiện tượng bó 

cứng, hệ thống sẽ tự động giảm áp suất dầu cung cấp đến cơ cấu phanh, nhờ vậy hiệu 

quả phanh tăng lên.  

b) Hệ thống treo: Lò xo, giảm chấn và các chi tiết khác tạo nên hệ thống treo của ôtô. 

(Hình 1.7) Lò xo trên mỗi bánh xe cho phép bánh xe dịch chuyển lên xuống khi gặp 

chướng ngại trên đường. Khi đó, lò xo sẽ hấp thụ phần lớn chuyển động, nên khung xe 

chỉ dịch chuyển nhỏ, tạo nên độ êm dịu chuyển động. Giảm chấn tại mỗi bánh xe hạn 

chế hành trình của lò xo.  

Ôtô sử dụng 4 dạng lò xo: Lò xo trụ, lò xo lá (nhíp), lò xo thanh xoắn và đệm không 

khí. Một số ôtô có bộ kiểm soát hành trình điện tử (ERC – Electronic ride control), tự 

động thay đổi độ cứng của giảm chấn cho phù hợp điều kiện đường.  

c) Hệ thống lái: (Hình 1.8) Cho phép người lái quay bánh xe trước theo hướng mong 

muốn, nhờ đó thay đồi hướng chuyển động của ôtô. Khi tác động lên vành tay lái, 

thông qua các cơ cấu cơ khí và các đòn nối với bánh trước, bánh trước sẽ quay sang 

trái hoặc phải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Hệ thống lái 

3.1.2. Quy trình: 

 Bước 1: Cần xác định hệ thống nào đang trục trặc. 
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Trên thị trường ô tô hiện nay có rất nhiều dòng xe từ củ đến mới vẫn đang lưu hành, cụ 

thể có những dòng xe sử dụng cầu trước, cầu sau, xe 2 cầu. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của hệ 

thống gầm 

- Trường hợp xe không hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của xe. Gồm các cụm chi tiết hay hệ thống sau: 

+ Hệ thống ly hợp. 

+ Hệ thống phanh. 

+ Hộp số cơ khí. 

+ Hộp số tự động. 

+ Hệ thống treo. 

+ Hệ thống lái. 

+ Các cụm chi tiết có chuyển động tịnh tiến, quay và song phẳng. 

- Trường hợp động cơ xăng đang hoạt động: 

Trường hợp này động cơ vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không ổn định dễ tổn 

thương. 

Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 

3.2. Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống gầm: 

3.2.1. Chẩn đoán hư hỏng ly hợp:  

3.2.1.1. Quy trình chẩn đoán hư hỏng ly hợp: 

 Cấu tạo:  
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1 – Bánh đà  6 – Bạc mở  11- Ổ bi chà (bu tê) 

 2 – Đĩa ma sát  7 – Bàn đạp  12 – Đòn mở 

3 – Mâm ép  8 – Lò xo hồi vị 13 – Bộ giảm chấn 

4 – Lò xo ép  9 – Đòn kéo  

5 – Thân ly hợp 10 – Càng mở 

1 – Pedal   6- Ổ bi chà (bu tê) 

 2 – Khớp bản lề  7 – Mâm ép   

3 – Thanh đẩy   

4 – Càng cắt ly hợp   

5 – điểm tựa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3 : Cấu tạo ly hợp ma sát khô một đĩa lò xo trụ 

 

 

 

 

 

 

 

 Dẫn động ly hợp: 

- Kiểu cơ khí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4: Dẫn động ly hợp kiểu cơ khí 

 

 

 

 

 

 

- Kiểu thủy lực: 
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1 – Pedal              6- Ổ bi chà (bu tê) 

2 – Xy lanh chính 

3 – Ống dẫn 

4 – Xy lanh cắt ly hợp 

5 – Càng mở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5: Sơ đồ dẫn động thủy lực 

 

 

 

 

 

 Bước 1: Cần xác định hệ thống ly hợp nào đang trục trặc. 

- Dẫn động cơ khí. 

- Dẫn động thủy lực. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của hệ 

thống ly hợp. 

- Trường hợp xe không hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của xe. Gồm các cụm chi tiết hay hệ thống ly hợp. 

- Trường hợp xe đang hoạt động: 

Trường hợp này hệ thống ly hợp vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không ổn định dễ 

tổn thương. 

Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 
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- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 

1. Vấn đề khi cắt ly hợp ( khó sang số hoặc không sang số ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra chiều cao của bàn 

đạp ly hợp cao 
Điều chỉnh chiều cao bàn 

đạp 

Kiểm tra hành trình tự do 

của bàn đạp 

Chiều cao quá thấp 

OK 

Điều chỉnh hành trình tự do 

bàn đạp  

Kiểm tra khí trong đường 

ống dẫn dầu ly hợp 

OK 

Chiều cao quá thấp 

Sửa chữa, thay mới 
Kiểm tra đường ống dẫn 

dầu ly hợp 

Chảy dầu 

Kiểm tra xy lanh chính 

OK 

OK 

Sửa chữa, thay mới 

Chảy dầu 

Kiểm tra xy lanh cách ly 

hợp 

OK 

Chảy dầu 

Sửa chữa, thay mới 
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2. Sự trượt của ly hợp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2. Thực hiện kiểm tra, tháo, lắp ly hợp: 

1. kiểm tra: 

a. Vòng bi cắt ly hợp: 

- Quay vòng bi bằng tay trong khi ấn theo phương dọc 

- Dùng hai tay nắm lấy moayo và nắp vòng bi lắc đều các phương. 

b. Độ thẳng hàng các lò xo lá 

c. Độ mòn đĩa ly hợp: 

- Dùng thước cặp đo chiều sâu đầu đinh tán. 

- Chiều sâu nhỏ nhất: 0.3 mm 

c. Đĩa ly hợp: 

- Dùng đồng hồ so kế kiểm tra độ đảo lớn nhất là 0.8 mm. 

- Chỗ lắp đinh tán vào moayo then hoa cho phép mòn, méo đến 0.3-0.4mm 

2. Tháo ly hợp: 

- Tháo hộp số ra khỏi động cơ 

Kiểm tra đĩa ly hợp Sửa chữa, thay mới 

Cong vênh mòn 

Kiểm tra hành trình tự do 

của bàn đạp ly hợp 
Điều chỉnh 

Rất nhỏ hoặc không có khe hở 

Kiểm tra bề mặt ly hợp 

OK 

Làm sạch hoặc thay thế 

Dính dầu mòn hoặc cháy 

Kiểm tra lo xo nén ly 

hợp 

OK 

Kiểm tra lo xo nén ly 

hợp 

Mòn  
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- Tháo ly hợp và đĩa ly hợp. 

- Dánh dấu vị trí trên bánh đà và ly hợp. 

- Nới lỏng mỗi bu lông 1 vòng để lò xo ly hợp dãn đều. 

- Tháo vòng bi và càng cắt ly hợp ra khỏi hộp số. 

- Tháo chốt tỳ và cao su chặn bụi. 

3. Lắp ly hợp: 

- Lắp đĩa, nắp ly hợp vào bánh đà. 

Lồng cỡ vào đĩa ly hợp sau đó đặt chúng vào bánh đà. 

Lưu ý: cẩn thận lắp đĩa sai chiều. 

- Gióng thẳng các dấu trên nắp ly hợp và bánh đà. 

- Siết bu lông theo thứ tự một cách đều đặn. 

3.2.1.3. Vận hành và kiểm tra hoạt động ly hợp: 

Hiện tượng Nguyên nhân có thể Kiểm tra, sửa chữa 

1. Ly hợp bị 

trượt trong quá 

trình làm việc. 

a.  Hành trình bàn đạp ly hợp không 

đủ 

b. Các thanh kéo bị cong hoặc kẹt 

khớp 

c.  Lò xo ép bị gãy  

d. Các cần bẩy bị cong  

e. Đĩa ép ma sát bị cong vênh  

f.  Đĩa ép ma sát bị mòn, chai cứng 

hoặc dính dầu 

 Chỉnh lại  

 Nắn, chỉnh và tra dầu  

 Thay mới  

 Chỉnh lại  

 Nắn lại hoặc thay mới  

 Nắn lại hoặc thay mới 

2. Ly hợp rung 

và giật khi nối 

 

 

 

 

a.  Đĩa ma sát bị dính dầu mỡ hoặc 

lỏng đinh tán  

b. Kẹt đĩa ma sát trên khớp then hoa 

trục sơ cấp hộp số  

c.  Đĩa ma sát và lò xo hoặc đĩa ép  bị 

vỡ 

d. Đĩa ma sát bị cong vênh 

e.  Chiều cao các cần bẩy không đều   

 Làm sạch thay tấm 

ma sát  hoặc thay đĩa 

 Làm sạch, sửa chữa 

và bôi trơn khớp 

 Thay chi tiết mới 

 Nắn lại hoặc thay mới 

 Chỉnh lại 

3.Ly hợp nhả 

không hoàn toàn  

a.  Hành trình tự do của bàn đạp quá 

đài 

b. Đĩa ly hợp hoặc đĩa ma sát bị cong 

hoặc  vênh 

c.  Long đinh tán các tấm ma sát  

d. Chiều cao các cần bẩy không đều 

e. Đĩa ma sát bị kẹt trên trục sơ cấp 

hộp số  

 Điều chỉnh lại 

 Mài phẳng lại đĩa ép, 

nắn lại, thay đĩa ma sát  

 Tán lại hoặc tháy mới 

 Chỉnh lại 

 Làm sạch moay-ơ, 

then hoa và tra dầu 

4. Ly hợp gây ồn 

ở trạng thái đóng 

a. Khớp then hoa bị mòn gây rơ, lỏng 

b. Lò xo giảm chấn của đĩa ma sát bị 

 Thay chi tiết mòn 

 Thay đĩa mới 
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gãy 

c. Động cơ và hộp số không thẳng tâm  

 Định tâm và chỉnh lại 

5.Ly hợp gây ồn 

ở trạng thái ngắt  

a. Vịng bi khớp trượt bị mịn, hỏng v 

khơ dầu 

b. Điều chỉnh cc cần bẩy khơng đng  

c. Vịng bi gối trục sơ cấp ở đuơi trục 

khuỷu bị mịn, hỏng hoặc khơ dầu 

d. Lị xo mng bị mịn, hỏng 

 Tra dầu hoặc thay  

mới 

 

 Điều chỉnh lại 

 Tra dầu hoặc thay 

mới 

 

 Thay đĩa p v lị xo  

6. Bàn đạp ly 

hợp bị rung  

a. Động cơ và hộp số không thẳng tâm 

b. Bánh đà cong vênh hoặc không 

đúng 

c. Vỏ ly hợp bị lắp lệch tâm bánh đà  

d. Chỉnh các cần bẩy không đều 

e. Đĩa ép hoặc đĩa ma sát cong vênh  

f. Cụm đĩa ép lắp không đúng tâm 

 Chỉnh lại 

 Sửa chữa hoặc thay 

mới 

 Chỉnh lại 

 Chỉnh lại hoặc thay 

mới 

 Thay mới   

 Chỉnh lại  

7. Đĩa ép bị mòn 

nhanh 

a. Bánh đà hoặc đĩa ép bị nứt 

b. Lò xo ép bị gãy hoặc gây trượt nhiều 

c. Đĩa ép hoặc đĩa ma sát bị cong vênh  

d. Hành trình tự do bàn đạp không 

đúng 

e. Lái xe thường đặt chân lên bàn đạp 

khi không cần ngắt ly hợp  

 Thay chi tiết mới 

 Thay cụm đĩa ép hoặc 

lò xo  

 Thay mới  

 Điều chỉnh lại 

 Chỉnh lại 

8. Bàn đạp ly 

hợp nặng  

a. Các thanh nối không thẳng nhau và 

khớp của chúng khô dầu  

b. Bàn đạp bị cong hoặc bị kẹt 

c. Lò xo hồi về lắp không đúng 

 Bảo dưỡng chỉnh lại 

và bôi dầu 

 Kiểm tra, khắc phục 

 Lắp lại 

9. Hệ thống thủy 

lực hoạt động 

kém 

a. Chảy dầu kẹt bơm 

b. Mòn bơm hoặc xi lanh con 

 Kiểm tra, khắc phục 

 Thay chi tiết hỏng 

 

3.2.2. Chẩn đoán hư hỏng hộp số: 

3.2.2.1. Chẩn đoán hư hỏng của hộp số thường: 

3.2.2.1.1. Quy trình chẩn đoán hư hỏng hộp số thường: 

Cấu tạo: 

 Hộp số 3 cấp 2 trục: 

Trục sơ cấp (1), trục thứ cấp (2), các bánh răng Z1, Z2, Z3, Z4, Z'
1, Z'

2, Z'
3, Z'

4, ống gài 

(3) và (4). Các bánh răng trên trục sơ cấp Z1, Z2, Z3, Z4 được cố định trên trục. Còn các 

bánh răng trên trục thứ cấp Z'
1, Z'

2, Z'
3, Z'

4 được quay trơn trên trục. Các ống gài (3) và 

(4) liên kết then hoa với trục và có các vấu răng ở hai phía để ăn khớp với các bánh 

răng cần gài. 
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Hình 3.6: hộp số 2 trục 

 

 

 Hộp số 4 cấp 3 trục: 

Trục sơ cấp (1) và trục thứ cấp (2) được bố trí đồng trục với nhau. Ngoài vỏ hộp số 

không thể hiện ở đây, các bộ phận chính của hộp số bao gồm: Trục sơ cấp (1), trục 

thứ cấp (2) và trục trung gian (3), các bánh răng Z1, Z2, Z3, Z4, Z'1, Z'2, Z'3, Z'4, 

ống gài (4) và (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7: hộp số 3 trục 

 

a. Sơ đồ cấu tạo hộp số hai trục 4 cấp         b. Dòng truyền mô men 
 

a) Sơ đồ hộp số 3 trục 4 cấp   b) Dòng truyền momen 
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 Bước 1: Cần xác định loại hộp số nào đang trục trặc. 

- Loại 2 trục. 

- Loại 3 trục. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

hộp số 

- Trường hợp xe không hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của xe. Gồm các cụm chi tiết của hộp số. 

- Trường hợp xe đang hoạt động: 

Trường hợp này hộp số vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không ổn định dễ tổn 

thương. 

Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 

1. Bánh răng kêu khi chuyển số: 

 

 

    có trục trặc 

 

           OK 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                                                

                                                                         

                                                                                 

 

                                             

Kiểm tra các trục trặc 

khi cắt ly hợp 

Sửa chữa hoặc thay thế 

Kiểm tra ly hợp 

Kiểm tra các trục trặc 

khi cắt ly hợp 
thay thế 

Kiểm tra vấu khóa 

chuyển số 

thay thế 
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2. Các vấn đề khó vào số: 

   dính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1.2. Kiểm tra, tháo, lắp hộp số thường: 

1. kiểm tra: 

 Vành đồng tốc: 

-  Xoay và ấn vành đồng tốc để kiểm tra tác dụng hãm 

Kiểm tra lò xo hãm 

chuyển số 

thay thế 

Kiểm tra thanh nối điều khiển 

sang số 

Sửa chữa hoặc thay thế 

Kiểm tra vấn đề cắt ly hợp Sửa chữa hoặc thay thế 

có vấn đề 
 

Kiểm tra hộp số 

Kiểm tra các rãnh trên vành 

đồng tốc 
Thay thế 

Kiểm tra vấu lồi khóa chuyển 

số 

Thay thế 

Kiểm tra lò xo hãm chuyển số 
Thay thế 

Kiểm tra cơ cấu khóa liên động Thay thế 
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- Kiểm tra các then của vành đồng tốc ( tiếp xúc với ống trượt ) có bị hỏng hoặc 

mòn không. 

- Đo khe hở giữ lưng vành đồng tốc và các đầu then của bánh răng 

 Đo khe hở giữa các càng gạt số và ống trượt: 

- Dùng thước đo chiều dày đo khe hở giữ vành trượt và càng gạt số 

- Khe hở lớn nhất: 1.0 mm 

 Kiểm tra moayo ly hợp, ống trượt khóa chuyển số và lò xo hãm: 

- Kiểm tra hư hỏng và mòn của các chi tiết sau: 

+ Then bên trong ống trượt. 

+ Then của moayo. 

+ Rãnh ăn khớp khóa đồng tốc giữ moay ơ và ống trượt. 

- Ăn khớp moayo ly hợp và ống trượt và kiểm tra chúng có bị cản trượt và dính 

không. 

2.Tháo, lắp: 

 Tháo: 

- Tháo trục cần chọn và chuyển số. 

Tháo trục cần chọn và chuyển số khi hộp số ở vị trí trung gian. 

- Tháo ốc hãm trục thứ cấp: 

+ Ăn khớp 2 bánh răng bất kỳ để ngăn không cho trục xoay 

+ Đục các tai của đai ốc hãm 

+ Tháo đai ốc hãm. 

+ Nhả khớp 2 bánh răng đã cho ăn khớp ở bước 2 

- Tháo vòng hãm của bánh răng số 5 

Dùng tuốc nơ vít và búa đóng vòng hãm ra 

- Tháo bánh răng số 5, moayo số 3 và vành đồng tốc. 

 Lắp: 

- Lắp moayo ly hợp và ống trượt 

+ lắp moayo ly hợp và các khóa đồng tốc vào ống trượt 

+ Lắp các lò xo khóa đồng tốc vào khóa đồng tốc. 

- Lắp cụm vòng đồng tốc và ống trượt: 

+ Bôi dầu hộp số lên vành đồng tốc và ống trượt 
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+ Đặt vành đồng tốc lên bánh răng và gióng thẳng các khe của vòng với khóa đồng tốc 

+ Dùng máy ép lắp cụm ống trượt 

- Lắp vòng hãm 

+ Chọn vòng hãm sao cho có khe hở dọc trục bé nhất 

+ Lắp vòng hãm lên trục 

+ Sau khi lắp vòng hãm, kiểm tra khe hở dọc trục bằng thước lá. 

- Điều chỉnh tải ban đầu của vòng bbi bên vi sai 

+ Lắp vi sai vào vỏ hộp số 

+ Lắp vỏ hộp số 

+ Lắp và siết chặt 16 bu lông bắt vỏ 

+ Xoay vi sai một vài lần theo cả 2 hướng để lắp vòng bi 

+ Dùng cờ lê lực cở nhỏ, đo tải ban đầu khi bắt đầu quay 

+ Nếu tải ban đầu không như thông số kỹ thuật, tháo vòng ngoài của vòng bi 

+ Chọn lại tấm đệm điều chỉnh. 

- Lắp vỏ hộp số: 

+ Loại bổ bất cứ vật liệu keo nào và cẩn thận đừng làm làm rơi dầu lên bề mặt tiếp xúc 

của vỏ hộp số phía hộp số và phía vi sai. 

+ Bôi keo làm kín lên vỏ hộp số. 

3.2.2.1.3. Vận hành và kiểm tra hoạt động của hộp số: 

 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra 

Tiêng kêu lạ 

và ồn 

Khe hở dọc trục bánh răng Dùng thước lá kiểm tra khe 

hở bánh răng 

Khe hở rãnh then Khe hở 

Mòn bánh răng hoặc vòng bi Khe hở 

Độ đảo của trục Dùng đông hồ so kiểm tra độ 

đảo. 

Kêu bánh răng 

khi chuyển số 

Sự hoạt động của ly hợp Kiểm tra cắt ly hợp 
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3.2.2.2. Chẩn đoán hộp số tự động: 

3.2.2.2.1.Quy trình chẩn đoán hư hỏng hộp số tự động: 

Cấu tạo: 

 Bộ biến mô thủy lực 

- Cánh bơm. 

- Cánh tua bin 

- Stator và khớp 1 chiều 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8: Sơ đồ biến mô thủy lực 

 Bộ bánh răng hành tinh: 

- Bánh răng bao. 

- Bánh răng mặt trời 

- Cần dẫn, bánh răng hành tinh 
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Hình 3.9: Cấu tạo chung bộ bánh răng hành tinh 

 

 Ly hợp và khớp 1 chiều, phanh hãm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10: Cấu tạo ly hợp khớp 1 chiều, phanh hãm 

 Bước 1: Cần xác định loại hộp số nào đang trục trặc. 

- Loại hộp số sử dụng trên ô tô FF ( động cơ đặt trước, cầu trước chủ động ) 

- Loại hộp số dử dụng trên ô tô FR ( động cơ đặt trước, cầu trước chủ động ) 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

hộp số 

- Trường hợp xe không hoạt động: 
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Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của xe. Gồm các cụm chi tiết của hộp số. 

- Trường hợp xe đang hoạt động: 

Trường hợp này hộp số vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không ổn định dễ tổn 

thương. 

Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 

 

Triệu chứng Khu vực có thể xãy ra hư 

hỏng 

Kiểm tra 

Xe không chạy hay tắc 

tốc kém 

Dãy “ L”, “2” và “D” - Cáp bướm ga 

- van điều khiển 

- Bộ tích năng C0, C2 

- Van điều áp sơ cấp. 

- Van bướm ga. 

Dãy “R” - Cáp bướm ga 

- van điều khiển 

- Bộ tích năng C0, C1 

- Van điều áp sơ cấp. 

- Van bướm ga. 

Ăn khớp giật “N” ->”D”   - Cáp bướm ga 

- Bộ tích năng C0, C1 

- Van điều áp sơ cấp. 

- Van bướm ga. 



Bài 3: CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG CỦA HỆ THỐNG KHUNG GẦM 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                  62
  

“N” -> “R” - Cáp bướm ga 

- Bộ tích năng C0, C2 

- Van điều áp sơ cấp. 

- Van bướm ga. 

Không chuyển số Số 2 - Van ly tâm 

- Van chuyển số 1-2 

Số 3 - Van ly tâm 

- Van chuyển số 2-3 

Số OD - Van ly tâm 

- Van chuyển số 3-4 

 

3.2.2.2.2. Kiểm tra chẩn đoán hộp số tự động bằng máy chẩn đoán: 

- Khi sử lý hư hỏng xe có chức năng chẩn đoán trên xe ( M-OBD ), xe phải được 

kết nối với máy chẩn đoán. Nhiều dữ liệu phát ra từ PCM có thể đọc được. 

- Máy tính trên xe bật sáng đèn kiểm tra động cơ ( CHECK ENGINE )trên bảng 

táp lô khi nó phất hiện hư hỏng trong chính bản thân ECU hay trong các bộ 

phận điều khiển. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11: Đèn kiểm tra động cơ ( CHECK ENGINE ) 

- Ngoài việc bật sáng đèn báo kiểm tra động cơ khi phất hiện có hư hỏng, các mã 

hư hỏng ( DTC) tương ứng được ghi trong bộ nhớ của ECU. Nếu hư hỏng 

không xuất hiện lại thì đèn báo sẽ tắt khi tắt koas điện nhưng DTC vẫn được ghi 

lại trong bộ nhớ ECU. 

- Giắc nối kiểm tra DLC3 trên xe VIOS nằm ở phía bên phải, bên cạnh hộp nối 

bảng táp lô. 
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- Để kiểm tra các DTC, nối máy chẩn đoán với giắc DLC3 trên xe hay đọc số lần 

nháy trên màn hình hiển thị khi nối các cực TC và CG trên giắc DLC3. Máy 

chẩn đoán cũng cho phép xoá các DTC và kích hoạt một số cơ cấu chấp hành, 

kiểm tra dữ liệu lưu tức thời và các dạng dữ liệu động cơ khác nhau 

 

Hình 3.12: Giắc nối DLC3 

Bảng mã lỗi dòng xe Hyundai SANTAFE đời 2006 G 2.7 DOHC 

Mã lỗi Mô tả Nguyên nhân có thể 

P0741 - Torque converter Clutch 

Stuck Off 

- Lỗi van solenoi 

- Lỗi hệ thống áp suất nén 

dầu 

P0711 Cảm biến nhiệt độ dầu 

thủy lực 

- Lỗi cảm biến 

- Mạch điện ngắn mạch 

- Lỗi hộp PCM 

P0891 Power Relay Sense Circuit 

High 

- Hở mạch 

- Hư relay 

- Hư hộp PCM 

 

3.2.2.2.3. Sửa chữa hư hỏng và kiểm tra lại hoạt động của hộp số: 

Triệu chứng Khu vực có thể 

xãy ra hư hỏng 

Kiểm tra Sửa chữa hư hỏng 

Xe không chạy 

hay tắc tốc kém 

Dãy “ L”, “2” và 

“D” 

- Cáp bướm ga 

- Van điều khiển 

- Bộ tích năng C0, C2 

- Van điều áp sơ cấp. 

-Thay mới 

- Vệ sinh, thay mới 

- Vệ sinh, thay lo xo 

- Vệ sinh 
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- Van bướm ga. - Vệ sinh 

Dãy “R” - Cáp bướm ga 

- van điều khiển 

- Bộ tích năng C0, C1 

- Van điều áp sơ cấp. 

- Van bướm ga. 

-Thay mới 

- Vệ sinh, thay mới 

- Vệ sinh, thay lò xo 

- Vệ sinh 

- Vệ sinh 

Ăn khớp giật “N” ->”D”   - Cáp bướm ga 

- Bộ tích năng C0, C1 

- Van điều áp sơ cấp. 

- Van bướm ga. 

-Thay mới 

- Vệ sinh, thay mới 

- Vệ sinh 

- Vệ sinh 

“N” -> “R” - Cáp bướm ga 

- Bộ tích năng C0, C2 

- Van điều áp sơ cấp. 

- Van bướm ga. 

-Thay mới 

- Vệ sinh, thay mới 

- Vệ sinh, thay lò xo 

- Vệ sinh 

Không chuyển 

số 

Số 2 - Van ly tâm 

- Van chuyển số 1-2 

- Vệ sinh 

- Vệ sinh 

Số 3 - Van ly tâm 

- Van chuyển số 2-3 

- Vệ sinh 

- Vệ sinh 

Số OD - Van ly tâm 

- Van chuyển số 3-4 

- Vệ sinh 

- Vệ sinh 

 

3.2.3. Hệ thống phanh: 

3.2.3.1. Quy trình kiểm tra hệ thống phanh: 

Cấu tạo: 
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Hình 3.13: Sơ đồ cấu tạo hệ thống phanh 

 

Các hư hỏng trong hệ thống phanh đôi khi do hư hỏng ở các hệ thống khác gây ra. Vì 

vậy để khắc phục hư hư hỏng phải luôn thực hiện các bước sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra bánh xe 
- Áp suất lốp 

- Độ mòn lốp 

- Lỏng các ổ bi bánh xe 

Kiểm tra hệ thống treo 

- Độ mòn các khớp cầu 

- Độ mòn đầu thanh lái 

- Lực cản của giảm chấn nhỏ 

- Cơ cấu lái hỏng 

- Tiếng kêu lạch cạch của các 

thanh dẫn động lái 

Kiểm tra góc đặt bánh 

trước - Góc Camber 

- Góc Caster 

- Góc Kingpin 

- Độ chụm 

Kiểm tra bàn đạp phanh - Độ cao bàn đạp phanh 

- Hành trình bàn đạp phanh 

- Tác động của bàn đạp phanh 
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3.2.3.2. Kiểm tra sửa chữa hệ thống phanh: 

 Phanh dầu cơ bản: 

- Kiểm tra hoạt động bàn đạp phanh: 

 + Bàn đạp phanh cao: là khoảng cách từ bàn đạp đến sàn xe khi không ấn. 

         Nếu độ cao không đúng thường do hư hỏng về cơ khí, có thể là do cơ cấu mang 

trục bàn đạp, lò xo hoàn lực của bàn đạp bị yếu, chỉnh cần đẩy của xilanh thắng cái sai. 

+ Độ rơ bàn đạp: Là khoảng cách di chuyển của bàn đạp trước khi bắt đầu bàn đạp 

thắng. Có sự khác nhau giữa trạng thái nghỉ, và trạng thái ban đầu tác động. Độ rơ của 

bàn đạp giúp tránh cọ thắng và sinh nhiệt 

Nếu độ rơ không đúng, ta kiểm tra cơ cấu điều chỉnh cần đẩy của xilanh thắng 

cái. Cơ cấu mang trục bàn đạp tròn hay lò xo hoàn lực yếu cũng làm tăng độ rơ ( khe 

hở bàn đạp). 

- Kiểm tra dầu phanh: 

Điển hình như mực dầu nên là ¼ inch (6,3mm) tính từ chiều cao của bình chứa. Thêm 

dầu thắng nếu thấy cần thiết 

 Phanh dầu có trợ lực chân không: 

- Kiểm tra bầu trợ lực phanh: 

+ Tắt động cơ, đạp bàn đạp thắng vài lần và kiểm tra không có sự thay đổi về 

khoảng dự trữ của hành trình bàn đạp. 

+ Đạp bàn đạp thắng và khởi động động cơ. 

Nếu bàn đạp tụt xuống nhẹ nhàng thì sự làm việc là bình thường. 

3.2.3.3. Vận hành kiểm tra lại hoạt động của hệ thống phanh: 

 

Hiện tượng Nguyên nhân Khắc phục 

Chân phanh thấp 

hay hẫng 

Khi đạp phanh, độ 

cao cực tiểu của bàn 

đạp quá nhỏ và bàn 

đạp chạm vào sàn 

hay bàn đạp thấy “ 

hẫng” và lực phanh 

không đủ để dừng 

xe 

- Độ cao bàn dập quá nhỏ 

- Hành trình tự do bàn đạp quá lớn. 

+ Điều chỉnh cần đẩy xi lanh chính 

-Khe hở má trống phanh quá lớn 

+ Má phanh mòn 

+ Cơ cấu tự động điều chỉnh khe hở bị 

hỏng 

- Rò dầu từ mạch dầu  

Điều chỉnh độ cao bàn đạp 

Điều chỉnh hành trình tự do 

bàn đạp 

Điều chỉnh khe hở hay thay 

guốc phanh. 

 

Sửa rò dầu 

Sửa hay thay xy lanh 

Kiểm tra hệ thống phanh 
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- Xy lanh chính hỏng 

Bó phanh 

Cảm thấy có sức cản 

lớn khi xe đang chạy 

Có cảm giác đang 

phanh xe mặc dù 

bàn đạp phanh và 

cần phanh tay nhả 

hoàn toàn. 

-Hành trình tự do của bàn đạp bằng “0” 

+ Cẩn đẩy xy lanh chính điều chỉnh 

không đúng 

+ Lò xo hồi vị bàn đạp bị tuột 

- Bàn đạp phanh không có độ zơ, làm 

cho phanh hoạt động liên tục nên tất cả 

các bánh bị bó khi xe chạy 

- Phanh tay không nhả hết 

+Phanh tay điều chỉnh không đúng 

+Các thanh dẫn động phanh tay bị kẹt 

-Áp suất dư trong mạch dầu quá lớn 

+ Van 1 chiều cửa ra của xy lanh chính 

bị hỏng 

+ Xy lanh chính hỏng 

Điều chỉnh hành trình tự do 

bàn đạp 

 

 

 

 

Điều chỉnh hay sửa phanh 

tay 

 

 

 

Thay van 1 chiều cửa ra 

Thay xy lanh phanh 

Phanh lệch 

Khi đạp phanh, xe bị 

kéo lệch sang 1 bên 

hay bị lắc đuôi 

- Áp suất hay độ mòn của bánh phải và 

bánh trái không giống nhau 

- Tiếng kêu lạch cạch trong hệ thống 

treo 

- Góc đặt bánh trước và bánh sau không 

đúng 

- Dính dầu hay mỡ ở má phanh 

-Trống hay đĩa không tròn 

- Piston xy lanh phanh hay càng phanh 

bị kẹt 

- P van hỏng 

Chỉnh áp suất lốp đảo hay 

thay lốp 

Sửa nếu cần 

Điều chỉnh góc đặt bánh 

trước và sau 

Khắc phục nguyên nhân và 

thay thế 

Thay thế 

Sửa chữa, thay mới 

 

Thay mới 

Chân phanh nặng 

nhưng phanh không 

ăn 

- Dính nước ở trống hay đĩa phanh 

- Dầu mở dính vào má phanh 

- Trợ lực phanh hỏng 

- Nóng phanh 

Đạp liên tục để làm khô 

Khắc phục và thay thế 

Thay mới 

Thay thế bằng phanh động 

cơ 

 

3.2.4. lốp xe: 
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3.2.4.1. Quy trình bảo dưỡng, kiểm tra bánh xe: 

 

 

 

Hình 3.14: Cấu tạo bánh xe 

 

 Chạy không êm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Áp suất cao hơn làm lốp cứng hơn. Tuy nhiên nếu nó quá cao thì khả năng hấp thụ va 

đạp từ  mặt đường của nó sẽ giảm, làm xe chạy không êm 

Kiểm tra áp suất lốp 
 

Giảm đến áp suất chuẩn 

Hỏng 

Kiểm tra áp suất lốp 
 

Tốt 

Lắp đúng loại lốp 

Kích thước sai hay lốp bố quá 

nhiều 

Tốt 

Kiểm tra hệ thống treo 
 

Quá căng 

Sửa chữa, thay mới 



Bài 3: CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG CỦA HỆ THỐNG KHUNG GẦM 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                  69
  

- Mỗi kiểu xe có một lốp tiêu chuẩn phù hợp nhất với tải trọng và ứng dụng nhất định, 

lắp lốp cứng hơn sẽ làm xe chạy không êm. 

 Tay lái nặng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áp suất lốp quá thấp làm tăng diện tích tiếp xúc lốp – đường, tăng sức cản giữa lốp và 

đường làm tay lái nặng hơn. 

 

 

 

3.2.4.2. Cân bằng động lốp xe: 

 Trước khi cân bằng: 

Khi cân bằng bánh xe, trước tiên phải kiểm tra tình trạng lốp. 

- Kiểm tra các mảnh kim loại, đá... bám trên mặt lốp và kiểm tra vết nứt hay hỏng 

khác. 

- Kiểm tra bùn hay cát dính vào mặt trong bánh xe. 

- Kiểm tra xem lốp có rung động không. 

- Kiểm tra xem có vật liệu nào lạ nằm bên trong lốp không 

 Cân bằng khi tháo khỏi xe. 

- Cân bằng bánh xe chỉ sau khi đã kiểm tra và điều chỉnh độ đảo của lốp. 

- Cân bằng bánh xe lấy 0 gram làm giá trị tiêu chuẩn. 

- Chỉ dùng máy cân bằng được kiểm tra thường xuyên và có độ chính xác cao. 

 Cân bằng trên xe: 

- Khi cân bằng bánh chủ động, cho bánh xe quay bằng động cơ, tăng hay giảm tốc độ 

từ từ. Chú ý không để xe chuyển động. 

- Với xe có chụp moayo, vẫn lắc chụp khi cân bằng 

Kiểm tra áp suất lốp 
 

Quá non 
Giảm đến áp suất chuẩn 

Tốt 

Kiểm tra góc đặt bánh 

trước 
 

Điều chỉnh sai 

Chỉnh lại 

Kiểm tra trục bánh xe và 

hệ thống lái 

Điều chỉnh sai 

Thay thế hay sửa 

Tốt 
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- Sau khi cân bằng xong, đánh dấu trên moayo và vành để cho vị trí lắp sẽ không thay 

đổi nếu tháo lốp rồi lắp lại vành 

3.2.4.3. Thay lốp xe: 

Việc tự sửa xe cũng là một niềm vui trong quá trình điều khiển, và thay lốp an toàn là 

một kĩ năng cần được trang bị phòng khi bơ vơ trên cung đường vắng bên cạnh chiếc 

lốp xẹp lép.  

+ Đậu xe ở nơi bàng phẳng nền cúng. Việc lựa chọn chỗ đậu đảm bảo xe không bị trôi 

trượt, không bị nghiêng đổ là điều cần thiết đầu tiên cho việc thay lốp, tốt nhất là tấp 

sát lề, bật đèn khẩn cấp 

+ Kéo phanh tay và về số vị trí đậu (số P đối với xe số tự động) hoặc cài số lùi hoặc 1 

với xe sô sàn. 

+ Dùng đá, bê tông, kể cả là lốp dự phòng để chèn chắc bánh cả trước và sau  (không 

chèn bánh cần thay vì lãng phí vật chèn lại gây nguy hiểm khi chẳng may đó là bánh 

đang chịu lực ghè của xe, bạn loay hoay chèn cho đã xong rồi thay lốp và xe bị trôi...) 

+ Soạn đầy đủ lốp dự phòng, kích, cờ lê, và các dụng cụ đi kèm để xíu nữa thao tác . 

+ Lựa chọn đúng điểm được đánh dấu (phía sau bánh trước hoặc phía trước bánh sau 

dưới gầm xe, sau đó kích lên vuông góc với thân xe. 

+ Tháo nắp chụp các ốc bằng cách quay ngược chiều kim đồng hồ, lúc này xe chưa 

nâng bổng lên. 

+ Nâng hẳn xe lên và tháo rời tắc kê. 

+ Lấy bánh mới và lắp vô đúng chiều hoa lốp. 

+ Hạ kích, siết tắc kê đúng lực 

3.2.4.4. Lắp lốp xe và kiểm tra 

Sau khi lắp lốp xe xong ta có các bước kiểm tra lốp như sau: 

+ Kiểm tra gai lốp. 

Gai lốp được thiết kế để có thể tạo khả năng dẫn nước khi lưu thông làm tăng độ 

ma sát, tăng độ bám đường khi lưu thông, nếu độ sâu của gai nhỏ hơn 1.6mm bạn nên 

thay mới lốp xe để đảm bảo an toàn 

+ Theo dõi số km. 

Nhà sản xuất vỏ xe quy định về số km đi được của từng loại lốp khác nhau. 

+ Quan sát độ sâu của rãnh. 

Trên mỗi chiếc lốp đều có in các chỉ số chuẩn về độ mòn ở những rãnh chính, 

thông thường giới hạn cho phép về độ sâu nhỏ nhất để đảm bảo an toàn là 1.6mm. 

+ Quan sát khuyết điểm trên bề mặt. 

Những vết phồng hay bong tróc trên bề mặt lốp xe bạn nên thay mới lốp xe đó, vì 

những trường hợp như vậy dễ khiến chúng có nguy cơ bị nổ đột ngột. 

+ Thanh báo độ mòn lốp. 
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Khi lốp còn mới bạn rất khó để nhìn thấy được nó, bạn chỉ thấy được khi lốp bị 

mòn tới hạn và cần được thay mới. 

+ Độ nặng tay của vô lăng khi điều khiển. 

Khi lốp còn mới bạn điều khiển vô lăng rất nhẹ nhàng, sau khi chạy một thời gian 

bạn sẽ cảm nhận được độ nặng tay cũng như độ rung lắc nhất bất thường của vô lăng 

do bề mặt lốp bị mòn không đều, bạn nên tiến hành đi cân vỏ xe để giảm bớt tình trạng 

này. 

+ Thời hạn thay lốp. 

Nếu bạn lái xe rất ít hoặc điều kiện lái xe khá dễ dàng và bằng phẳng thì khoảng 

5-6 năm bạn nên thay lốp xe. 

+ Áp suất lốp. 

3.2.5. Hệ thống treo: 

3.2.5.1. Quy trình kiểm tra hệ thống treo: 

Cấu tạo: 

- Hệ thống treo phụ thuộc. 

+ Đòn kéo có dầm xoắn 

+ Kiểu nhíp song song 

+ Kiểu đòn dẫn/ đòn kéo có thanh giằng ngang 

- Hệ thống treo độc lập. 

+ Kiểu hình thang. 

+ Kiểu thanh giằng MacPherson 

+ Dạng chạc kép. 

https://anycar.vn/cach-nhan-biet-bao-lau-thay-lop-o-to-t54623.html
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Hình 3.15: Sơ đồ cấu tạo hệ thống treo 

 Bước 1: Cần xác định loại loại nào đang trục trặc. 

- Loại độc lập sử dụng trên ô tô FF ( động cơ đặt trước, cầu trước chủ động ) 

- Loại phụ thuộc dử dụng trên ô tô FR ( động cơ đặt trước, cầu trước chủ động ) 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của hệ 

thống treo 

- Trường hợp xe không hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của xe. Gồm các cụm chi tiết của hệ thống treo 

- Trường hợp xe đang hoạt động: 

Trường hợp này hệ thống treo vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không ổn định dễ tổn 

thương. 

Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 

3.2.5.2. Kiểm tra sửa chữa hệ thống treo: 
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 Kiểm tra và thay thế giảm chấn: 

- Kiểm tra sự hoạt động của giảm chấn 

+ Ấn cần píttông vào, sau đó kéo ngược lại và kiểm tra bằng píttông chuyển động 

êm dịu suốt cả hành trình của nó và không có lực cản hay có tiếng ồn khác thường nào 

+ Đẩy cần píttông xuống hết cỡ sau đó thả ra.  

- Kiểm tra sự hồi vị ở tốc độ không đổi trong suốt hành trình. 

Nếu giảm chấn hoạt động không chính xác thì thay cả cụm giảm chấn. 

 Kiểm tra sự quay của khớp cầu: 

- Tháo khớp cầu 

- Kiểm tra khớp chốt cầu bằng cách lắc nhẹ nó về phía trước và sau khoảng 5 đến 6 lần 

- Dùng cờ lê lực xoay đai ốc liên tục cứ mỗi vòng ứng với khoảng thời gian từ 2-3 giây 

và đọc trị số ở vòng thứ 5 

- Nếu sự hoạt động không như tiêu chuẩn, thì thay thế khớp cầu 

3.2.5.3. Vận hành, kiểm tra lại hoạt động hệ thống treo: 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra 

Nặng lái Bộ phận dẫn hướng Các đòn treo, thanh giằng. 

Rung, sóc Bộ phạn giảm chấn Kiểm tra mức dầu 

Rò dầu 

3.2.6. Hệ thống lái: 

3.2.6.1. Quy trình kiểm tra hệ thống lái: 

Câu tạo: 

 
Hình 3.16: Sơ đồ bố trí hệ thống lái 

 Bước 1: Cần xác định loại loại nào đang trục trặc. 
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- Loại không trợ lực. 

- Loại trợ lực thủy lực. 

- Loại trợ lực điện. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của hệ 

thống lái 

- Trường hợp xe không hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của xe. Gồm các cụm chi tiết của hệ thống lái 

- Trường hợp xe đang hoạt động: 

Trường hợp này hệ thống lái vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không ổn định dễ tổn 

thương. 

Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 

3.2.6.2. Kiểm tra sửa chữa hệ thống lái: 

 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra 

Tay lái nặng Hệ thống trợ lực hỏng Xem sổ tay hướng dẫn để 

kiểm tra sửa chữa 

Áp suất hơi của các lốp xe 

dẫn hướng không đủ hoặc 

không đều 

Bơm đủ hơi 

Độ rơ vành tay lái quá lớn Độ rơ quá lớn ở hộp tay 

lái, ở các thanh nối, mòn 

các khớp cầu 

Điều chỉnh và thay chi tiết 

mòn 

Mòn ổ bi bánh xe dẫn 

hướng 

Điều chỉnh lại độ rơ 
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3.2.6.3. Vận hành, kiểm tra lại hoạt động của hệ thống lái 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra 

Xe lạng sang 2 bên Các thanh nối, khớp cầu và 

hộp tay lái có độ rơ lớn 

Điều chỉnh hoặc thay mới 

các chi tiết nếu cần 

Độ chụm bánh xe âm Điều chỉnh lại cho đúng 

Các thanh nối bị cong Nắn lại hình dạng ban đầu 

Áp suất lốp bánh xe dẫn 

hướng không đều hoặc 

không đủ 

Bơm đủ áp suất 

Xe luôn lạng về một bên Áp suất lốp bánh xe dẫn 

hướng không đều 

Bơm đủ áp suất 

Độ nghiêng ngang và 

nghiêng dọc của chốt khớp 

chuyển hướng của hai bánh 

xe không đều 

Điều chỉnh lại cho băng 

nhau và đúng tiêu chuẩn kỹ 

thuật 

ổ bi bánh xe chặt Điều chỉnh lại hoặc thay 

chi tiết mòn hỏng 

Đầu xe lắc qua lại Áp suất lốp bánh xe dẫn 

hướng không đủ hoặc 

không đều 

Bơm hơi đủ áp suất 

Lỏng, rơ các thanh nối và 

hộp tay lái 

Điều chỉnh lại hoặc thay 

chi tiết mòn nếu cần 

Góc nghiêng ngang của 

chốt khớp chuyển hướng 

hai bnah xe không đều 

Điều chỉnh lại 

 

3.2.7. Cầu xe và vi sai: 

3.2.7.1. Quy trình kiểm tra: 

Cấu tạo: 
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Hình 3.17: Sơ đồ cấu tạo vi sai bánh răng côn 

1: Vỏ vi sai; 2: Bánh răng vi sai (bánh răng hành tinh); 

     3: Bánh răng bán trục ( bánh răng mặt trời ); 4 : Trục vi sai 

 

 Bước 1: Cần xác định loại loại nào đang trục trặc. 

- Loại cầu vi sai dành cho dòng xe FR 

- Loại cầu vi sai dành cho dòng xe FF 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

cầu chủ động vi sai 

- Trường hợp xe không hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của xe. Gồm các cụm chi tiết của cầu chủ động vi sai. 

- Trường hợp xe đang hoạt động: 

Trường hợp này cầu chủ động vi sai vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không ổn định 

dễ tổn thương. 

Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 
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3.2.7.2. Kiểm tra, sửa chữa cầu vi sai: 

 

 Kiểm tra, điều chỉnh độ rơ của cụm bánh răng quả dứa 

- Kiểm tra cầu vi sai: 

+ Xiết đai ốc hãm đầu trục đúng lực quy định. 

+ Kiểm tra độ bó: dùng lực kế móc vào lỗ của mặt bích khớp các đăng rồi kéo lực kế 

để quay trục. 

- Điều chỉnh cầu vi sai: 

+ Nếu độ rơ trục bánh răng quả dứa nhỏ quá, lực quay lớn hơn quy định thì phải tháo 

ra thêm căn đệm vào giữa hai vòng bi côn. 

+ Nếu độ rơ lớn hơn quy định thì bớt căn đệm giữa hai vòng bi này. 

 Kiểm tra điều chỉnh độ rơ của bánh răng vành chậu: 

- Kiểm tra bánh răng vành chậu 

+ Tỳ vuông góc đuôi đồng hồ so vào lưng của bánh răng vành chậu. 

+ Dùng tay đòn bẩy bẩy bánh răng vành chậu. Chỉ số trên đồng hồ cho trị số độ dơ dọc 

của bánh răng vành chậu. Yêu cầu độ rơ này phải nằm trong phạm vi cho phép.  

- Điều chỉnh bánh răng vành chậu: 

+ Nếu trị số không đúng cần điều chỉnh lại tùy theo kết cấu của từng loại xe. 

+ Loại điều chỉnh bằng căn đệm: thêm căn đệm khi khe hở nhỏ và bớt căn đệm khi khe 

hở lớn. 

+ Loại có đai ốc điều chỉnh: nếu độ rơ lớn thì vặn đai ốc điều chỉnh vào, nếu khe hở 

nhỏ thì nới đai ốc ra 

 

 

 
 

 
Hình 3.18: Vị trí và hướng điều chỉnh bánh răng quá dứa và bánh răng vành chậu 
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3.2.7.3. Vận hành, kiểm tra lại hoạt động của cầu vi sai: 

 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra 

Chảy dầu ra ngoài Hỏng gioăng, phớt trục 

bánh xe quá dứa hoặc phốt 

đầu ngoài của bán trục 

Kiểm tra, tháo và thay 

gioăng, phốt mới 

Kêu ngắt quảng khi xe 

quay vòng 

Mòn , hỏng các vòng bi 

bánh xe hoặc vòng bi bán 

trục 

Kiểm tra thay vòng bi mới 

Kêu liên tục khi quay vòng Mòn, hỏng các bánh răng 

hành tinh và trục của nó 

Tháo bộ vi sai kiểm tra và 

thay chi tiết hỏng 

Kêu liên tục ở bánh răng 

truyền lực chính và bộ vi 

sai 

Mức dầu bôi trơn không đủ 

Các bánh răng bị mòn hoặc 

chỉnh độ rơ ăn khớp không 

đúng 

Kiểm tra, bổ sung dầu 

Tháo, kiểm tra để thay 

bánh răng hoặc chỉnh lại 

Kêu đều đều khi xe đang 

chạy 

Mòn, rơ các ổ bi côn của 

hộp vi sai 

Kiểm tra, thay thế 
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Bài 4: CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG HỆ THỐNG ĐIỆN Ô TÔ 

Giới thiệu: Chương này mô tả cấu tạo chi tiết về các hệ thống và mạch điện, giúp 

người học cũng cố lại nguyên lý, cấu tạo đồng thời lập được quy trình chẩn đoán cho 

từng hệ thống 

Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng. 

- Áp dụng các kiến thức đã học chuyên ngành về hệ thống điện ô tô vào việc chẩn 

đoán hư hỏng hệ thống điện ô tô. Phân tích và lập quy trình chẩn đoán hư hỏng 

hệ thống điện ô tô. Xây dựng quy trình sửa chữa hư hỏng. 

- Thực hiện thao tác chẩn đoán kỹ thuật hệ thống gầm đúng quy trình kỹ thuật. 

- Tiến hành khắc phục hư hỏng, vận hành kiểm tra. 

- Phân tích được tầm quan trọng của chẩn đoán hư hỏng  hệ thống điện ô tô trong 

mô đun kỹ thuật chẩn đoán và kiểm định ô tô. 

- Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của xưởng thực tập, cẩn thận, tỉ mỹ. Đảm 

bảo an toàn cho người và thiết bị trong thời gian thực tập 

Nội dung chính: 

4.1. Khái quát chẩn đoán hệ thống điện ô tô: 

Cách tiếp cận khắc phục hư hỏng 

Các điểm quan trọng nhất đối với việc khắc phục hư hỏng 

- Xác định chính xác các triệu chứng hư hỏng. 

+ Khi khắc phục hư hỏng, điều quan trọng nhất là phải xác định chính xác các triệu 

chứng mà khách hàng nêu ra. 

+ Hãy cố gắng dự đoán nguyên nhân để tìm ra nguyên nhân thực 

- Để thực hiện việc khắc phục hư hỏng một cách chính xác và kịp thời, cần phải làm 

việc một cách có hệ thống.  

- Dự đoán phải dựa trên cơ sở logic và các sự việc thực tế 

- Khi dự đoán nguyên nhân, kỹ thuật viên không được dựa vào 6 giác quan của mình 

mà không có một cơ sở logic nào. 

- Việc đặt câu hỏi “ vì sao “ là rất quan trọng. Khi một kỹ thuật viên dự đoán về 

nguyên nhân, phải kiểm tra xem có các sự việc thực tế hỗ trợ cho dự đoán này hay 

không. 
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- Để chẩn đoán nguyên nhân thực, người kỹ thuật phải có thói quen làm theo mối quan 

hệ nguyên nhân và hậu quả của từng hạng mục bằng cách tuân thủ chu trình sau đây: 

dự đoán và kiểm tra. 

 

 

Hình 4.1: Kỹ thuật viên đang chẩn đoán xe 

4.2. Chẩn đoán hệ thống điện ô tô: 

4.2.1. Chẩn đoán hư hỏng hệ thống điện thân xe: 

4.2.1.1. Chẩn đoán hư hỏng của hệ thống chiếu sáng tín hiệu: 

4.1.1.1.1. Quy trình chẩn đoán hư hỏng hệ thống chiếu sáng tín hiệu: 

1. Hệ thống chiếu sáng tín hiệu: 

a. Đèn pha: 

Đèn pha dùng để soi sáng mặt đường khi xe chạy vào ban đêm. Vì thế yêu cầu đèn pha 

phải có khoảng chiếu sáng ít nhất là 100m phía trước ôtô. 

Nếu đèn quá sáng sẽ làm lóa mắt những xe chạy ngược chiều, vì vậy các dèn pha ô tô 

phải thỏa mãn yêu cầu sau: 

 Có cường độ sáng lớn. 

 Không lóa mắt người lái các xe chạy ngược chiều. 

b. Đèn sương mù 

Trong sương mù dày đặc, việc chiếu sáng bằng các đèn pha thông thường không thích 

hợp vì án sáng từ đèn chiếu ra sẽ phản chiếu trở lại từ các hạt sương và tạo thành một 

màn sáng làm lóa mắt lái xe. Các đèn sương mù có qui luật phân bố ánh sáng đặc biệt, 

các chùm tia sáng khuyếch tán theo dãi rộng ở mặt phẳng nằm ngang và chúc xuống. 

Các đèn này thường có màu vàng 

c. Đèn hậu: 
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Dùng để soi sáng phần đuôi xe, biển số, báo vị trí xe và còn để bóng phanh, công suất 

khoảng 21W 

d. Đèn tín hiệu: 

 

Đèn kích thước được lắp vào phía sau, phía trước, ben hông, trên nắp cabin xe để chỉ 

báo chiều rộng, chiều dài, chiều cao xe. Các đèn này thường dùng khuyếch tán màu 

đỏ, công suất bóng 5W. 

Đèn trong xe dùng để chiếu sáng bên trong xe 

Đèn báo phanh được bố rí phía sau xe và có đô sáng cao đẻ ban ngày có thể nhìn rõ. 

Mỗi xephari có 2 đèn phanh và tự đông bật bằng một công tắc đặc biệt khi người lái 

đạp phanh.  

Đèn báo rẽ 

Dùng để báo hiệu khi xe cần rẽ về một phía nào đó. Chúng gồm có hai loại: loại nhấp 

nháy và loại đèn nâng hạ. 

Ánh sáng qui định cho đèn báo rẽ là đỏ hoặc da cam cho các đèn sau và trắng hoặc da 

cam cho đèn trước. 

2. Mạch điện điều khiển đèn đầu: 

 

OFF

TAIL

HEAD

T H EL

FLASH

LOW

HIGH

HF HU HL ED

4'

2' 1'

3'

2 3
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A14 A12 A3A2 A13

HU

LO
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A9

 

Hình 4.2: Sơ đồ mạch điện đèn đầu 

3. Mạch điện đèn báo rẽ và báo nguy: 
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Hình 4.3: Sơ đồ mạch đèn báo rẽ và báo nguy 

 Bước 1: Cần xác định loại loại nào đang trục trặc. 

- Đèn đầu 

- Đèn tín hiệu. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của hệ 

thống chiếu sáng tín hiệu. 

- Trường hợp xe không hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của xe. Gồm các cụm chi tiết của hệ thống chiếu sáng tín hiệu. 

- Trường hợp xe đang hoạt động: 

Trường hợp này hệ thống chiếu sáng tín hiệu vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không 

ổn định dễ tổn thương. 

Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 
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 Bước 5: Chẩn đoán. 

4.2.1.1.2. kiểm tra, sửa chữa hư hỏng: 

 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra 

Có một bóng đèn đầu 

không sáng 

- Bóng đèn đứt 

- Dây dẫn đứt hoặc tiếp 

xúc mass không tốt 

- Thay bóng đèn 

- Kiểm tra dây dẫn 

Các đèn trước không sáng - Đứt cầu chì 

 

- Relay điều khiển đèn hư 

- Công tắc đèn hư 

- Dây dẫn đứt hoặc tiếp 

xúc mass không tốt 

- Thay cầu chì và kiểm tra 

ngắn mạch. 

- Thay relay. 

- Kiểm tra công tắc. 

- Kiểm tra dây dẫn 

Đèn báo pha, flash không 

sáng 

- Công tắc đèn hư. 

- Công tắc đảo pha hư. 

- Dây dẫn đứt hoặc tiếp 

xúc mass không tốt 

- Kiểm tra công tắc. 

- Kiểm tra công tắc. 

- Kiểm tra lại dây dẫn. 

Đèn báo rẽ chỉ hoạt động 

một bên 

- Công tắc báo rẽ hư. 

- Dây dẫn sút, đứt hoặc đèn 

tiếp mass không tốt 

- Kiểm tra công tắc. 

- Kiểm tra dây dẫn. 

Đèn báo rẽ không hoạt 

động 

- Cầu chì đứt. 

- Bộ chớp hư 

- Công tắc báo rẽ hư 

- Thay cầu chì và kiểm tra 

ngắn mạch. 

- Kiểm tra bộ chớp. 

- kiểm tra công tắc. 

4.2.1.1.3. Vận hành, kiểm tra hoạt động của hệ thống: 

Hiện tượng Nguyên nhân  Kiểm tra 

Đèn báo rẽ chớp quá nhanh - Tổng công suất các bóng 

đèn không phù hợp 

- Tính toán lại công suất 

các bóng đèn. 
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Đèn báo rẽ không chớp 

luôn sáng mờ hoặc tần số 

chớp thấp 

- Accu yếu 

- Công suất bóng không 

đúng hoặc quá thấp 

- Kiểm tra accu 

- Thay bóng đúng công 

suất ấn định 

Đèn đờ mi, bảng số, đèn 

trong không sáng 

- Đứt cầu chì. 

- Relay đèn hư 

- Công tắc đèn hư 

- Dây dẫn đứt hoặc tiếp 

xúc mass không tốt 

- Thay cầu chì và kiểm tra 

ngắn mạch. 

- Kiểm tra relay 

- Kiểm tra công tắc. 

- Kiểm tra dây dẫn. 

4.2.1.2. Chẩn đoán hư hỏng của hệ thống gạt nước phun nước: 

4.2.1.2.1. Quy trình chẩn đoán hư hỏng hệ thống gạt nước phun nước: 

 Cấu tạo: 

 

Hình 4.4: Các bộ phận của hệ thống gạt nước 

 Sơ đồ mạch điện: 
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Hình 4.5: Sơ đồ mạch điện gạt nước, phun nước 

 Bước 1: Cần xác định loại loại nào đang trục trặc. 

- Gạt nước. 

- Phun nước. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của hệ 

thống phun nước gạt nước 

- Trường hợp xe không hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của xe. Gồm các cụm chi tiết của hệ thống phun nước gạt nước 

- Trường hợp xe đang hoạt động: 

Trường hợp này hệ thống phun nước gạt nước vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không 

ổn định dễ tổn thương. 

Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra 

Mô tơ gạt nước không hoạt - Hư cầu chì - Kiểm tra cầu chì và kiểm 



Bài 4: Chẩn đoán hư hỏng của hệ thống điện ô tô 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                  86
  

động  

- Cuộn dây mô tơ bị hỏng. 

 

- Công tắc gạt nước hỏng. 

tra ngắn mạch 

- Kiểm tra chạm mass mô 

tơ. 

- Kiểm tra công tắc 

Cần gạt nước hoạt động 

liên tục không ngừng 

- Relay gạt nước INT bị hư 

hỏng. 

- Đường dây bị chạm, chập 

- Kiểm tra relay 

 

Liểm tra chạm mass dây 

dẫn 

Vòi phun không làm việc - Mô tơ phun bị hư hỏng 

- Công tắc phun bị hư hỏng 

- Hết nước trong bình 

- Kiểm tra mô tơ 

- Kiểm tra công tắc 

- Kiểm tra mực nước. 

4.2.1.2.2. Vận hành kiểm tra hoạt động của hệ thống gạt nước phun nước: 

Hiện tượng  Nguyên nhân Kiểm tra 

Mô tơ không hoạt động 

được ở tốc độ thấp hoặc 

cao 

- Công tắc gạt nước hỏng 

- Mô tơ mòn hoặc gãy chổi 

than tốc độ thấp hoặc cao. 

- Cuộn dây dẫn không hoạt 

động 

- Kiểm tra công tắc. 

- Kiểm tra độ mòn chổi 

than 

- Kiểm tra sự thông mạch 

của dây dẫn. 

Công tắc gạt nước không 

làm việc được ở chế độ 

INT 

- Relay gạt nước INT bị 

hỏng 

- Công tắc gạt nước bị hư 

- Đường dây bị chạm, chập 

- Kiểm tra relay 

 

- Kiểm tra công tắc. 

- Kiểm tra thông mạch. 

Khi bật phun nước mà cần 

gạt nước không hoạt động 

- Relay bị hư 

- Dây lỏng, hở. 

- Thay relay 

- Kiểm tra hở mạch. 

4.2.1.3. Chẩn đoán hư hỏng của hệ thống nâng hạ kính: 

4.2.1.3.1. Quy trình chẩn đoán hư hỏng hệ thống nâng hạ kính: 

 Cấu tạo: 
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- Mô tơ điều khiển cửa sổ: 

Hình 4.6: Mô tơ vận hành cửa sổ điện 

 Chức năng: Mô tơ điều khiển cửa sổ điện quay theo hai chiều để dẫn động 

bộ nâng hạ cửa sổ. 

 Cấu tạo: Mô tơ điều khiển cửa sổ điện gồm có ba bộ phận mô tơ, bộ 

truyền bánh răng và cảm biến. Mô tơ thay đổi chiều quay nhờ công tắc. 

Bộ truyền động bánh răng truyền chuyển động quay của mô tơ tới bộ nâng 

hạ cửa sổ. Cảm biến gồm có công tắc hạn chế và cảm biến tốc độ để điều 

khiển chống kẹt cửa sổ. 

- Công tắc chính cửa sổ điện: 

Hình 4.7: Công tắc chính điều khiển cửa sổ điện 

 Sơ đồ mạch điện: 
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Hình 4.8: Sơ đồ mạch điện công tắc điều khiển cửa điện 

 

 Bước 1: Cần xác định loại loại nào đang trục trặc. 

- Công tắc chính. 

- Công tắc phụ. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của hệ 

thống điều khiển cửa sổ 

- Trường hợp xe không hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của xe. Gồm các cụm chi tiết của hệ thống điều khiển cửa sổ 

- Trường hợp xe đang hoạt động: 

Trường hợp này hệ thống điều khiển cửa sổ vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không 

ổn định dễ tổn thương. 

Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 
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 Bước 5: Chẩn đoán. 

4.2.1.3.2. Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng: 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra 

Hai cửa kính sau không 

nâng hạ được 

- Hư hỏng công tắc riêng 

- Hư hỏng công tắc chung 

- Kiểm tra công tắc riêng 

-Kiểm tra công tắc chung 

Cửa kính không di động 

được hướng lên hoặc 

hướng xuống 

- Dây dẫn bị lỏng, sứt - Kiểm tra sự thông mạch 

của dây dẫn 

Tất cả các cửa kính không 

nâng được hoặc hạ được 

Relay bị hỏng Liểm tra relay 

4.2.1.3.3. Vận hành, kiểm tra hư hỏng hệ thống: 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra 

Khi ấn công tắc lock khóa 

mass công tắc con 

Các công tắc con vẫn  hoạt 

động được 

Kiểm tra công tắc lock 

Khi không ấn công tắc lock 

mass công tắc con 

Các công tắc con không 

hoạt động 

Kiểm tra công tắc lock 

4.2.1.4. Chẩn đoán hư hỏng của hệ thống điều khiển gương: 

4.2.1.4.2. Quy trình chẩn đoán hư hỏng hệ thông điều khiển gương: 

 Cấu tạo: 

- Sử dụng gương chiếu hậu trong và ngoài xe bạn có thể quan sát được chướng ngại 

vật phía sau nhưng không thể quan sát hết được chướng ngại vật hai bên hông xe. Vì 

vậy, trong một số trường hợp cần thiết, bạn có thể quay đầu lại và kiểm tra bằng mắt là 

cách hiệu quả nhất 

- Việc chỉnh gương chiếu hậu và gương 2 bên phải luôn được làm trước khi xe chạy. 

Tuyệt đối không vừa đi vừa chỉnh gương để tránh mất tập trung khi lái xe  
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Hình 4.9: Vị trí gương chiếu hậu trên xe 

- Gương chiếu hậu hai bên thân xe (gương chiếu hậu ngoài): Khi giao thông trên 

đường ngày càng trở nên đông đúc, người lái xe bắt đầu thấy được sự bất tiện của 

gương chiếu hậu kiểu cũ. Có rất nhiều điểm ở phía sau không nhìn thấy được, nhất là ở 

hai bên, khi gương được lắp ở trong xe. Bên cạnh đó, gương chiếu hậu lắp trên kính 

chắn gió thường xuyên bị mất tác dụng bới người ngồi sau hay khi xe chở hàng hóa. 

Vì thế, các nhà sản xuất ôtô bắt đầu nghiên cứu chế tạo và ứng dụng loại gương chiếu 

hậu cho phép lái xe có tầm nhìn rộng hơn. Loại gương chiếu hậu mới được ra đời có 

tên gọi Wing-mirror (gương chiếu hậu hai bên thân xe). 

- Ngày nay, bất cứ một chiếc xe hơi nào cũng được trang bị loại gương chiếu hậu này. 

Gương chiếu hậu hai bên thân xe được lắp đặt ở bên ngoài nên có thể trợ giúp cho 

người lái có được cái nhìn tốt hơn ở phía sau xe. Bên cạnh đó, gương chiếu hậu thân 

xe còn cho phép điều chỉnh linh hoạt để có được góc nhìn tốt nhất, phù hợp với chiều 

cao và vị trí của người lái 

Việc ứng dụng gương chiếu hậu lắp bên ngoài xe đem đến cho người lái tầm quan sát 

tốt hơn. Tuy nhiên, trước kia, để điều chỉnh góc chiếu và gập gương lại khi đỗ xe, 

người lái đều phải thao tác bằng tay rất bất tiện. Gương chiếu hậu điều khiển điện ra 

đời đã khắc phục nhược điểm đó. Lái xe chỉ việc ngồi trong xe, điều khiển góc chiếu 

của gương và gập gương chỉ bằng một nút bấm. Một mạch điện được nối từ nút bấm 

tới mô-tơ, điều khiển gương theo nhiều hướng khác nhau. 
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Hình 4.10: Công tắc điều khiển guong chiếu hậu 

 Sơ đồ mạch điện: 

 

Hình 4.11: Sơ đồ mạch điện điều khiển gương 

 Bước 1: Cần xác định loại loại nào đang trục trặc. 

- Loại có điều khiển gập. 

- Loại không điều khiển gập. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của hệ 

thống điều khiển gương 

- Trường hợp xe không hoạt động: 

Phải kiểm tra các cụm chi tiết, hệ thống quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt 

động của xe. Gồm các cụm chi tiết của hệ thống điều khiển gương. 

- Trường hợp xe đang hoạt động: 
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Trường hợp này hệ thống điều khiển gương vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không 

ổn định dễ tổn thương. 

Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản sau: 

- Nhóm 1: Cụm chi tiết, hệ thống điều khiển. 

- Nhóm 2: Cụm chi tiết hệ thống được điều khiển. 

 Bước 5: Chẩn đoán. 

4.2.1.4.2. Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng; 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra 

Gương bên tài xế không 

hoạt động 

-Đứt cầu chì. 

 

- Công tắc điều khiển hư 

- Kiểm tra cầu chì và sự 

ngắn mạch của mạch. 

- Kiểm tra công tắc 

Gương bên phụ không hoạt 

động 

- Relay hư 

- Công tắc điều khiển hư 

- Kiểm tra relay. 

- Kiểm tra công tắc 

4.2.1.3.3. Vận hành, kiểm tra hoạt động của hệ thống điều khiển gương: 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra 

Một bên không gập được - Mô tơ gập hư 

- Dây điện bị lỏng, sứt 

- Kiểm tra mô tơ 

- Kiểm tra dây dẫn 

Một bên gương không xoay - Mô tơ hư 

- Dây điện bị lỏng, sứt 

- Kiểm tra mô tơ 

- Kiểm tra dây dẫn 

4.2.2. Chẩn đoán hư hỏng hệ thống điện động cơ: 

4.2.2.1. Chẩn đoán hư hỏng accu: 

4.2.2.1.1.Quy trình chẩn đoán hư hỏng accu: 

 Cấu tạo: 
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Hình 4.12: Cấu tạo accu 

- Vỏ bình: 

+ Được chế tạo bằng nhựa hoặc cao su cứng 

+ Phia trong chia thành các vách ngăn riêng biệt 

+ Mỗi ngăn có các đường ống để đỡ các bản cực 

- Bản cực: 

+ Bản cực âm được chế tạo từ bột chì và dung dịch H2SO4  cộng với khoảng 3% chất 

nở. 

+ Bản cực dương được chế tạo từ các oxit Pb3O4 hoặc PbO2  

- Tấm ngăn: 

+ Dùng để ngăn giữ bản cực dương và bản cực âm nhằm chống chập mạch, đồng thời 

tác dụng hạn chế bong tróc trong quá trình sử dụng. 

+ Có tính cách điện nhưng không được cản trở dung dịch điện phân lưu thông đến bản 

cực. 

 Bước 1: Cần xác định loại loại nào đang trục trặc. 

- Loại khô. 

- Loại ướt. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

accu. 

- Trường hợp xe không hoạt động: 

- Trường hợp xe đang hoạt động: 

Trường hợp này accu vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không ổn định dễ tổn thương. 
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Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản 

 Bước 5: Chẩn đoán 

4.2.2.1.2. Sạc bình, kiểm tra hoạt động của bình: 

 Phương pháp nạp dòng không đổi: 

 

 

 

 

 

Hình 4.13: Sơ đồ nạp accu với dòng không đổi 

- Theo cách này dong ddienj nạp được giữ với một giá trị không đổi trong suốt thời 

gian nạp bằng cách thay đổi giá trị điện trở của biến trở R 

- Theo phương pháp này tât cả các accu được mắc nối tiếp nhau và chỉ cần đảm bảo 

điều kiện tổng số các accu đơn trong mạch nạp không vượt quá trị số Ung/2.7 

 Phương pháp nạp hiệu điện thế không đổi: 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.14: Nạp bằng hiệu điện thế không đổi 

Trong cách nạp này tất cả các accu được mắc song song với nguồn điện nạp và bảo 

đảm điện thế của nguồn nạp ( Ung) bẳng 2.3V-2.5V trên một accu đơn với điều kiện 

Ung > Ua 

4.2.2.1.3. Thay bình, kiểm tra hoạt động của bình accu: 

 Tháo bình accu: 

- Trước hết phải xác định được cọc âm và cọc dương 

R ~ + 

_ 

A 

i 

U=2,3V Imax 

In, U 

t, h 
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- Phải tháo dây nối mass trước. Sau đó tháo dây còn lại và đem bình ra. 

- Đóng chặt các nút bình, dùng nước và chất tẩy để rửa sạch mặt và cọc bình. 

 Lắp bình lên xe: 

- Đặt bình vào vị trí cố định chắc chắn, ngay ngắn 

- Lắp dây dương trước, dây mass sau. 

 Kiểm tra hoạt động: 

Tình trang accu Nồng độ dung dịch điện phân ( g/cm3
 ) 

Đầy điện 1.27 

Mất điện 25% 1.23 

Mất điện 50% 1.18 

Mất điện 75% 1.13 

Mất điện 1.08 

4.2.2.2. Chẩn đoán hư hỏng của hệ thống nạp điện 

4.2.2.2.1. Quy trình chẩn đoán hư hỏng accu: 

 Cấu tạo : 

- Stator : gồm khối thép từ được ghép từ các lá thép, phía trong có xẻ rãnh đều để xếp 

các cuộn dây phần ứng. Cuộn dây stator có 3 pha mắc theo kiểu hình sao, hoặc theo 

kiểu hình tam giác. 

- Rotor: bao gồm trục 5 và ở phía cuối trục có lắp các vòng tiếp điện 4, còn ở giữa có 

lắp hai chùm cực hình móng 1 và 2. Giữa hai chùm cực là cuộn dây kích thích 3 được 

quấn trên ống thép dẫn từ 6. Các đầu dây kích thích được hàn vào các vòng tiếp điện. 

Khi có dòng điện một chiều đi qua cuộn dây kích thích Wkt thì cuộn dây và ống thép 

trở thành một nam châm điện mà hai đầu ống thép trở thành hai từ cực khác dấu. Dưới 

ảnh hưởng của các từ cực, các móng trở thành các cực của rotor, giống như cách tạo 

cực của loại rotor hình móng với nam châm vĩnh cửu. 
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Hình 4.15: Cấu tạo máy phát 

1,2_ Quạt làm mát; 3_ Bộ chỉnh lưu; 4_ Vỏ; 5_ Stator; 6_ Rotor; 

7_ Bộ tiết chế và chổi than; 8_ Vòng tiếp điện  

- Diot chỉnh lưu: 

+ Có nhiệm vụ biến dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. Để chỉnh lưu 

dòng điện trong máy phát điện xoay chiều ta thường dùng diot công suất được chế tạo 

từ silic. Bộ chỉnh lưu thường dùng 6 diot bắt trên tấm tản nhiệt làm bằng hợp kim 

nhôm. 

+ Ba diot dương có cực tính ở thân là catot ép chặt lên tấm tản nhiệt, tấm tản nhiệt 

được cách mass với vỏ máy và được gắn cọc dương B. 

+ Ba diot âm có cực tính ở thân là anot và được ép lên trên một tấm tản nhiệt, được lắp 

trực tiếp với mass vỏ máy. 

+ Các diot âm và dương được đấu với nhau như hình vẽ:  

 

Hình 4.16: Bộ chỉnh lưu dung 6 diot 
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- Tiết chế: 

Nếu điện áp của máy phát  nhỏ hơn điện thế U1 điện áp hoạt động của relay điện từ, 

thì tiếp điểm K đóng và cuộn kích thích wkt của máy phát được mắc vào đầu ra của 

máy phát. Khi điện áp máy phát đạt giá trị U1 thì tiếp điểm K sẽ bị ngắt, điện trở phụ 

Rp được mắc vào mạch kích thích. Dòng điện trong cuộn kích thích và điện áp máy 

phát giảm xuống. Khi điện thế của máy phát giảm xuống đến điện áp phản hồi relay 

U2, tiếp điểm của relay được đóng lại. Dòng điện trong cuộn kích thích và điện thế 

máy phát bắt đầu tăng lên. Khi điện áp máy phát đạt điện áp làm việc của relay thì các 

tiếp điểm lại bị ngắt. Quá trình lại tiếp tục một cách tuần hoàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.17: Sơ đồ tiết chế loại rung 

 Bước 1: Cần xác định loại loại nào đang trục trặc. 

- Loại dùng than. 

- Loại không dùng than. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

máy phát điện. 

- Trường hợp xe không hoạt động: 

- Trường hợp xe đang hoạt động: 

Trường hợp này máy phát điện vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không ổn định dễ tổn 

thương. 

Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản 

 Bước 5: Chẩn đoán 

4.2.2.2.2. Sạc bình, kiểm tra hoạt động của bình: 

 + 

Wkt 

W0 

E 

F 

K 

IG 
Rp 
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 Phương pháp nạp dòng không đổi: 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.18: Sơ đồ nạp accu với dòng không đổi 

- Theo cách này dong ddienj nạp được giữ với một giá trị không đổi trong suốt thời 

gian nạp bằng cách thay đổi giá trị điện trở của biến trở R 

- Theo phương pháp này tât cả các accu được mắc nối tiếp nhau và chỉ cần đảm bảo 

điều kiện tổng số các accu đơn trong mạch nạp không vượt quá trị số Ung/2.7 

 Phương pháp nạp hiệu điện thế không đổi: 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.19: Nạp bằng hiệu điện thế không đổi 

Trong cách nạp này tất cả các accu được mắc song song với nguồn điện nạp và bảo 

đảm điện thế của nguồn nạp ( Ung) bẳng 2.3V-2.5V trên một accu đơn với điều kiện 

Ung > Ua 

4.2.2.2.3. Thay bình, kiểm tra hoạt động của bình accu: 

 Tháo bình accu: 

- Trước hết phải xác định được cọc âm và cọc dương 

- Phải tháo dây nối mass trước. Sau đó tháo dây còn lại và đem bình ra. 

- Đóng chặt các nút bình, dùng nước và chất tẩy để rửa sạch mặt và cọc bình. 

 Lắp bình lên xe: 

- Đặt bình vào vị trí cố định chắc chắn, ngay ngắn 

- Lắp dây dương trước, dây mass sau. 

R ~ + 

_ 

A 

i 

U=2,3V Imax 

In, U 

t, h 
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 Kiểm tra hoạt động: 

Tình trang accu Nồng độ dung dịch điện phân ( g/cm3
 ) 

Đầy điện 1.27 

Mất điện 25% 1.23 

Mất điện 50% 1.18 

Mất điện 75% 1.13 

Mất điện 1.08 

4.2.2.3. Chẩn đoán hư hỏng hệ thống khởi động: 

4.2.2.3.1. Quy trình chẩn đoán hư hỏng máy khởi động: 

 Cấu tạo: 

 

Hình 4.20: Cấu tạo máy khởi động 

Máy khởi động loại giảm tốc có các bộ phận sau đây: 

+ Công tăc từ 

+ Phần ứng 

+ Vỏ máy khởi động 

+ Chổi than và giá đỡ chổi than 

+ Bộ truyền bánh răng giảm tốc 

+ Ly hợp khởi động 

+ Bánh răng dẫn động khởi động và then xoắn 
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 Bước 1: Cần xác định loại loại nào đang trục trặc. 

- Loại dùng than. 

- Loại không dùng than. 

 Bước 2: Xác định chính xác hiện tượng ( tình trạng ) hoạt động hiện tại của 

máy phát điện. 

- Trường hợp xe không hoạt động: 

- Trường hợp xe đang hoạt động: 

Trường hợp này máy phát điện vẫn hoạt động nhưng ở trạng thái không ổn định dễ tổn 

thương. 

Ta thường sử dụng kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ cho kỹ thuật viên. 

 Bước 3: Xác định cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố. 

 Bước 4: Cần bóc tách cụm chi tiết, hệ thống nghi ngờ xãy ra sự cố thành 2 

nhóm cơ bản 

 Bước 5: Chẩn đoán 

4.2.2.3.2. Sạc bình kiểm tra hoạt động của bình: 

 Phương pháp nạp dòng không đổi: 

 

 

 

 

 

Hình 4.21: Sơ đồ nạp accu với dòng không đổi 

- Theo cách này dong ddienj nạp được giữ với một giá trị không đổi trong suốt thời 

gian nạp bằng cách thay đổi giá trị điện trở của biến trở R 

- Theo phương pháp này tât cả các accu được mắc nối tiếp nhau và chỉ cần đảm bảo 

điều kiện tổng số các accu đơn trong mạch nạp không vượt quá trị số Ung/2.7 

 Phương pháp nạp hiệu điện thế không đổi: 

 

 

 

 

R ~ + 

_ 

A 

i 

U=2,3V Imax 

In, U 

t, h 
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Hình 4.22: Nạp bằng hiệu điện thế không đổi 

Trong cách nạp này tất cả các accu được mắc song song với nguồn điện nạp và bảo 

đảm điện thế của nguồn nạp ( Ung) bẳng 2.3V-2.5V trên một accu đơn với điều kiện 

Ung > Ua 

4.2.2.3.3. Thay bình, kiểm tra hoạt động của bình accu: 

 Tháo bình accu: 

- Trước hết phải xác định được cọc âm và cọc dương 

- Phải tháo dây nối mass trước. Sau đó tháo dây còn lại và đem bình ra. 

- Đóng chặt các nút bình, dùng nước và chất tẩy để rửa sạch mặt và cọc bình. 

 Lắp bình lên xe: 

- Đặt bình vào vị trí cố định chắc chắn, ngay ngắn 

- Lắp dây dương trước, dây mass sau. 

 Kiểm tra hoạt động: 

Tình trang accu Nồng độ dung dịch điện phân ( g/cm3
 ) 

Đầy điện 1.27 

Mất điện 25% 1.23 

Mất điện 50% 1.18 

Mất điện 75% 1.13 

Mất điện 1.08 
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BÀI 5: KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT Ô TÔ 

 

Giới thiệu: Chương này trình bày chu kỳ và quy trình khi đăng kiểm xe cơ giới. Đồng 

thời giúp người học vận dụng được kiến thức được học vào việc tiếp cận với môi 

trường mới. 

Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng. 

- Trình bày được tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật ô tô, quy trình kiểm định ô tô tại 

trạm đăng kiểm. 

- Phân tích được vai trò của kiểm định kỹ thuật ô tô đối với hoạt động của ô tô 

- Thực hiện thao kiểm định kỹ thuật đối với hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ 

thống nhiên liệu, bôi trơn, động cơ... 

- Phân tích được tầm quan trọng của kiểm định kỹ thuật ô tô trong mô đun kỹ 

thuật chẩn đoán và kiểm định ô tô 

- Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của xưởng thực tập, cẩn thận, tỉ mỹ. Đảm 

bảo an toàn cho người và thiết bị trong thời gian thực tập. 

- Làm việc nhóm 

Nội dung chính: 

5.1. Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới 

đường bộ 

5.1.1.Quy định chung: 

 Khái niệm: 

- Ôtô là phương tiện vận tải đường bộ được phát minh đầu tiên ở châu âu sau đó 

là ở Mỹ dựa trên việc thay thế sức kéo của súc vật hay người bằng động cơ có 

điều khiển. Nó có tính cơ động cao, tin cậy và phạm vi hoạt động rộng. Do vậy, 

trên toàn thế giới ôtô hiện được dùng vận chuyển hàng hoá, hành khách hoặc để 

thoả mãn nhu cầu sở hữu và sử dụng của chủ sở hữu. 

- Theo TCVN 6211:2003 – Phương tiện giao thông đường bộ: ôtô được định 

nghĩa như sau:  

- Ôtô (Motor vehicle) là loại phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng động cơ 

có từ bốn bánh xe trở lên, không chạy trên đường ray và thường được dùng để 

chở người và/hoặc hàng hóa; kéo các rơ moóc, sơ mi rơ moóc; thực hiện các 

chức năng, công dụng đặc biệt.  

 Theo tải trọng và theo chỗ ngồi: 

Theo tải trọng và số chỗ ngồi, ôtô được chia thành các loại:  
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- Ôtô có trọng tải nhỏ (hạng nhẹ): Trọng tải chuyên chở nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 

tấn và ôtô có số chỗ ngồi ít hơn hoặc bằng 9 chỗ ngồi. 

- Ôtô có trọng tải trung bình (hạng vừa): Trọng tải chuyên chở lớn hơn 1,5 tấn và 

nhỏ hơn 3,5 tấn hoặc có số chỗ ngồi lớn hơn 9 và nhỏ hơn 30 chỗ. 

- Ôtô có trọng tải lớn (hạng lớn): Trọng tải chuyên chở lớn hơn hoặc bằng 3,5 tấn 

hoặc số chỗ ngồi lớn hơn hoặc bằng 30 chỗ ngồi. 

- Ôtô có trọng tải rất lớn (hạng nặng): Tải trọng chuyên chở lớn hơn 20 tấn, 

thường được sử dụng ở các vùng mỏ. 

 Theo nhiên liệu sử dụng: 

Dựa vào nhiên liệu sử dụng, ôtô được chia thành các loại: 

- Ôtô chạy xăng; 

- Ôtô chạy dầu diesel; 

- Ôtô chạy bằng khí gas; 

- Ôtô đa nhiên liệu (xăng, diesel, gas); 

- Ôtô chạy điện 

 Theo công dụng: 

Theo công dụng, ôtô chia thành 03 loại chính: 

- Ôtô chở người: Ôtô có kết cấu và trang bị chủ yếu dùng để chở người được chia 

ra:  

+ Ôtô con: Có số chỗ ngồi không lớn hơn 9, kể cả chỗ cho người lái. 

+ Ôtô khách: Có số chỗ ngồi từ 10 trở lên, bao gồm cả chỗ cho người lái. 

+ Ôtô chở người loại khác: Là ôtô chở người nhưng khác với Các loại ôtô đã nêu 

trên, ví dụ ôtô chở tù nhân, ôtô tang lễ, ôtô cứu thương…) 

-  Ôtô chở hàng: Ôtô có kết cấu và trang bị chủ yếu để chở hàng hoá, trong cabin 

có bố trí tối đa hai hàng ghế. Có thể phân thành Các loại sau:  

+ Ô tô tải thùng hở 

+ Ô tô tải thùng có mui phủ 

+ Ô tô tải tự đổ 

+ Ô tô tải có cần cẩu 

+ Ô tô tải bảo ôn, ôtô chở hàng đông lạnh 

+ Ô tô xitec chở chất lỏng …. 
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- Ôtô chuyên dùng: Ôtô có kết cấu và trang bị để thực hiện một chức năng, nhiệm 

vụ đặc biệt. Ví dụ:  

+ Ô tô cứu hỏa 

+ Ô tô quét đường 

+ Ô tô hút bùn 

+ Ô tô trộn bê tông 

+ Ô tô thang…. 

5.1.2. Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của phương tiện cơ giới đường bộ: 

 Các thông số chung về trọng lượng 

- Trọng lượng bản thn (G0): L trọng lượng ôtô khi đổ đầy nhiên liệu, dầu nhờn và 

nước làm mát nhưng chưa có tải. 

- Trọng tải (Gh): L trọng lượng hàng mà ôtô có thể chở được theo quy định của 

nhà chế tạo.  

- Trọng lượng toàn bộ (Ga) : Ga = G0 + Gh + Gn       (Gn: Trọng lượng người 

trên ôtô) 

- Trọng lượng phân bổ lên trục trước (Ga1) 

- Trọng lượng phân bổ lên trục sau (Ga2) 

 Các thông số chung về kích thước: 

- Chiều dài toàn bộ (L): Khoảng cách giữa 2 mặt phẳng thẳng đứng vuông góc 

với mặt phẳng trung tuyến dọc ôtô và tiếp xúc với điểm đầu và điểm cuối ôtô. 

Tất cả các bộ phận của ôtô, kể cả các phần nhô ra phía trước và sau phải nằm 

giữa hai mặt phẳng này 

- Chiều rộng toàn bộ (B): Khoảng cách giữa 2 mặt phẳng song song với mặt 

phẳng trung tuyến dọc ôtô và tiếp xúc với 2 bên ôtô. Tất cả các phần của ôtô, 

đặc biệt các phần được lắp đặt nhô ra hai bên, phải nằm giữa hai mặt phẳng này, 

trừ kính chiếu hậu. 

- Chiều cao toàn bộ (H): Khoảng cách giữa mặt tựa của ôtô và mặt phẳng nằm 

ngang tiếp xúc với phần cao nhất của ôtô. Tất cả các phần lắp đặt của xe phải 

nằm giữa hai mặt phẳng này. 

- Chiều dài cơ sở (Lo): Khoảng cách giữa các mặt phẳng đi qua các đường tâm 

của bánh trước và bánh sau và thẳng góc với mặt phẳng tựa. 

- Chiều dài đầu xe (L1): Khoảng cách giữa mặt phẳng thẳng đứng đi qua tâm 

bánh xe trước và điểm đầu cùng của ôtô, bao gồm tất cả các bộ phận được lắp 

cứng vào ôtô. 
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- Chiều dài đuôi xe (L2): Khoảng cách giữa mặt phẳng thẳng đứng đi qua tâm 

bánh xe sau và điểm sau cùng của ôtô, bao gồm cả biển số hoặc giá lắp đặt và 

tất cả các bộ phận được lắp cứng vào ôtô. 

- Khoảng sáng gầm xe (Hg): Khoảng cách giữa mặt tựa của ôtô và điểm thấp nhất 

của ôtô nằm giữa 2 bánh, trừ các bánh xe.  

- Góc thoát trước (1): Góc nhỏ nhất tạo bởi bề mặt tựa và mặt phẳng tiếp tuyến 

với các bánh trước và đi qua một điểm nhô ra nào đó của đường bao trước ôtô. 

- Góc thoát sau (2): Góc nhỏ nhất tạo bởi bề mặt tựa và mặt phẳng tiếp tuyến 

với các bánh sau và đi qua một điểm nhô ra nào đó của đường bao sau ôtô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình5.1: Thông số kích thươc ô tô 

 Các thông số kỹ thuật: 

Các thông số đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, thường được thể hiện đầy đủ 

trong tài liệu kỹ thuật đi kèm với ôtô. Các thông số kỹ thuật chính gồm: 

- Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Rmin): Là khoảng cách từ tâm quay đến tâm vết 

bánh xe, trong khi quay bánh dẫn hướng với góc lớn nhất.  

- Tốc độ nhanh nhất của ôtô (Vmax): Là tốc độ ôtô trên mặt đường nằm ngang mà 

trên đường đó ôtô không tăng tốc được nữa. 

- Mức tiêu hao nhiên liệu (l/100 km) khi thử nghiệm. 

- Các thông số của động cơ: 

+ Kiểu, nhãn hiệu, số xy lanh, cách bố trí 

+ Đường kính xy lanh, hành trình pít tông 

+ Dung tích làm việc 

+ Tỷ số nén 
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+ Công suất cực đại / số vòng quay 

+ Mô men quay cực đại / số vòng quay 

- Các thông số hệ thống truyền lực: 

+ Tỷ số truyền hộp số 

+ Tỷ số truyền cầu chủ động 

+ Kiểu hệ thống phanh 

+ Kiểu hệ thống treo 

+ Kiểu hệ thống lái 

+ Cỡ lốp 

5.1.2.1. Tổng quát: 

Khi ôtô hoạt động trên đường bắt buộc phải tuân theo những tiêu chuẩn cuả Chính phủ 

các nước quy định nhằm tăng tính an toàn cho người sử dụng, tăng tính kinh tế nhiên 

liệu và giảm ô nhiễm không khí do khí thải. 

  Tại Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 307-03 

ngày 10/07/2003 quy định về các yêu cầu an toàn chung cho ôtô. Một số điểm chính 

của tiêu chuẩn này:  

* Kích thước cho phép lớn nhất:  

 Chiều dài ôtô : 12,2m (Với ôtô kéo kéo rơ móc, ôtô khách nối toa: 20m) 

  Chiều rộng:  2,5 m 

 Chiều cao: Ôtô có khối lượng toàn bộ trên 5 tấn: 4,0 m 

    Ôtô có khối lượng toàn bộ đến 5 tấn: Hmax  1,75 Wt 

 Wt là khoảng cách giữa tâm vết tiếp xúc của hai bánh xe sau với mặt đường 
trường hợp trục sau lắp bánh đơn, hay là khoảng cách giữa tâm vết tiếp xúc của 
hai bánh xe sau phía ngoài trường hợp trục lắp bánh đôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.2: Giá trị Wt đối với xe bánh đơn ( a ) và bánh đôi ( b ) 

* Chiều dài đuôi xe:  65% chiều dài cơ sở (ôtô khách), 60% (ôtô tải). 
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* Phân bố khối lượng lên trục 

 Trục đơn : 10 tấn 

 Trục kép: Phụ thuộc khoảng cách hai tâm trục d 

- d < 1,0 m  11 tấn 

- 1  d  1,3m  16 tấn 

- d  1,3m  18 tấn 

 Trục ba: Phụ thuộc khoảng cách hai tâm trục  liền kề d 

- d  1,3m  21 tấn 

- d > 1,3m  24 tấn 

* Bán kính quay vòng nhỏ nhất: Theo vệt bánh xe trước phía ngoài  12m 

* Động cơ và hệ thống truyền lực: 

 Công suất động cơ / 1 tấn khối lượng ôtô    7,35 kW 

 Độ dốc vượt được trong điều kiện đầy tải: 20% 

5.1.2.2. Hệ thống phanh: 

- Hệ thống phanh chính và phanh đỗ xe phải dẫn động độc lập với nhau. 

- Hiệu quả phanh chính khi thử trên đường: Được đánh giá bằng một trong hai chỉ 

tiêu quãng đường phanh Sp(m) hoặc gia tốc chậm dần lớn nhất khi phanh Jpmax 

(m/s2) với chế độ thử là ôtô không tải ở tốc độ 30 km/h: 

Phân nhóm Quãng đường phanh Sp  

( m ) 

Gia tốc phanh Jpmax         

( m/s2 ) 

Nhóm 1: Ôtô con, kể cả 

ôtô con chuyên dùng 

Không lớn hơn 7,2 Không nhỏ hơn 5,8 

Nhóm 2: Ôtô tải và ôtô 

chuyên dùng có khối 

lượng toàn bộ không lớn 

hơn 8 tấn, ôtô khách có 

tổng chiều dài không lớn 

hơn 7,5m 

Không lớn hơn 9,5 Không nhỏ hơn 5,0 

Nhóm 3: Ôtô tải và ôtô 

chuyên dùng có khối 

lượng toàn bộ lớn hơn 8 

tấn, ôtô khách có tổng 

chiều dài lớn hơn 7,5 m 

và đoàn xe 

Không lớn hơn 11,0 Không nhỏ hơn 4,2 

5.1.2.3. Hệ thống lái: 
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- Các bánh xe dẫn hướng phải đảm bảo ôtô có khả năng duy trì hướng chuyển 

động thẳng khi ôtô đang chạy thẳng; tự quay về hướng chuyển động thẳng khi 

thôi tác dụng lực lên vô lăng lái (thôi quay vòng). 

- Các cơ cấu chuyển động của hệ thống lái khi hoạt động không được va quệt với 

bất kỳ bộ phận nào của ôtô như khung, vỏ. 

- Không có sự khác biệt đáng kể về góc lái của bánh xe dẫn hướng và lực tác động 

lên vô lăng lái về bên trái và bên phải khi quay. 

- Độ rơ góc: 

+ Ôtô con, ôtô khách đến 12 chỗ, ôtô tải đến 1500kg:  100 

+ Các loại ôtô khác :  150 

5.1.2.4. Hệ thống chiếu sáng tín hiệu: 

Loại đèn 

chiếu sáng 

Vị trí Màu 

sắc 

Cường độ Ghi chú 

Đèn chiếu 

sáng phía 

trước (đèn pha 

và đèn cốt) 

Phía trước ôtô, đối 

xứng qua mặt phẳng 

trung tuyến dọc của ôtô 

Trắng > 10000cd Chiều dài dải 

sáng đèn pha > 

100m 

Chiều dài dải 

sáng đèn cốt >  

50m 

Đèn lùi Lắp ở đuôi xe, số 

lượng không lớn hơn 2 

Trắng  Phải bật sáng 

khi cần số ở vị 

trí lùi 

Đèn kích 

thước trước 

Gắn đối xứng hai bên 

trái, phải xe 

Trắng 

hay 

vàng 

2 – 60 cd  

Đèn kích 

thước sau 

Gắn đối xứng hai bên 

trái, phải xe 

Đỏ 

 

1 – 12 cd  

 

Đèn biển số Biển số phía sau Trắng 

 

2 – 60 cd  Phải 

sáng khi đèn 

chiếu sáng và 

đèn kích thước 

bật. 
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Đèn phanh Hai đèn phía sau, đối 

xứng 

Đỏ 20 – 100 cd Phải bật sáng 

khi tác động 

vào hệ thống 

phanh chính 

Đèn báo rẽ Lắp đối xứng hai bên 

trái, phải xe 

Vàng 50 – 1050 

cd 

Tần số nháy từ 
60 – 120 lần 
/phút 

 

5.1.3. Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường: 

5.1.3.1. Đối với phương tiện cơ giới đường bộ: 

Giới hạn khí thải: Theo TCVN 6438:2001 

Thành  phần 

gây ô nhiễm 

trong khí thải 

Phương tiện lắp động cơ xăng Phương tiện lắp động cơ 

diesel 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 1 Mức 2 
 

CO (% thể tích) 6,5 6,0 4,5 3,5 - - 

 

HC (ppm thể 

tích) 

- Đ/cơ 4 kỳ 

- Đ/cơ 2 kỳ 

- Đ/ cơ đặc biệt 

 

 

- 

- 

- 

 

 

1500 

7800 

3300 

 

 

1200 

7800 

3300 

 

 

600 

7800 

3300 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

Độ khói (% 

HSU) 

- - - - 85 72 

 

 

5.1.3.2. Đối với phương tiện cơ giới đường bộ đã qua sử dụng: 

 Khí thải: 

- Đối với động cơ xăng, chỉ xác định CO, tiêu chuẩn không lớn hơn 6% 

- Đối với động cơ diesel chỉ xác định độ khói, tiêu chuẩn không lớn hơn 50% 

 Tiếng ồn: 

Không lớn hơn 92Dba 
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5.1.3. Chu kỳ kiểm định của phương tiện cơ giới đường bộ. 

TT Loại phương tiện Chu kỳ ( tháng ) 

Chu kỳ đầu Chu kỳ 

định kỳ 

1 Ô tô chở người các loại đến 9 chổ không kinh 

doanh vận tải 

  

Đã sản xuất đến 7 năm 30 18 

Đã sản xuất từ 7 đến 12 năm  12 

Đã sản xuất trên 12 năm  06 

2 Ô tô chở người các laoij đến 9 chỗ có kinh doanh 

vận tải, ô tô chở người các loại trên 9 chỗ 

  

Không cải tạo 18 06 

Có cải tạo 12 06 

3 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dụng, ô tô đầu kéo, 

rơ móc, sơ mi rơ móc 

  

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã 

sản xuất đến 7 năm, rơ móc, sơ mi rơ móc đã sản 

xuất đến 12 năm 

24 12 

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã 

sản xuất trên 7 năm, rơ móc, sơ mi rơ móc đã sản 

xuất trên 12 năm 

 06 

Có cải tạo 12 06 

4 Ô tô chở người các loại trên 9 chổ đã sản xuất từ 

15 năm trở lên, ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã 

sản xuất từ 20 năm trở lên 

 03 

 

5.2. Quy trình kiểm định tại trạm đăng kiểm: 
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Lưu đồ đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tai các trạm đăng kiểm Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương tiện đăng kiểm 

Công đoạn I: Kiểm tra tổng 

Kiểm tra biển đăng ký 

Kiểm tra số khung 

Kiểm tra số động cơ 

Kiểm tra màu sơn 

Kiểm tra những thay đổi tổng 

Công đoạn II: Kiểm tra các hệ thống 

Kiểm tra hệ thống lái 

Kiểm tra phanh tay 

Kiểm tra động cơ 

Kiểm tra ly hợp 

Kiểm tra hệ thống di chuyển 

Kiểm tra thùng vỏ 

Công đoạn III: Kiểm tra có sử dụng thiết bị 
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Kiểm tra trượt ngang 

Kiểm tra phanh 

Kiểm tra khí thải 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

TT Tên tác giả Tên sách – giáo trình NXB 

I 
Giáo trình kỹ thuật 

chẩn đoán ô tô 
Nguyễn Khắc Trai NXB GTVT 

II 
Giáo trình điện- điện 

tử ô tô 
PGS.TS Đỗ Văn Dũng 

ĐH quốc gia TP.Hồ 

Chí Minh 

III Toyota Tài liệu chẩn đoán động cơ Toyota Toyota 

IV Toyota 
Tài liệu chẩn đoán hệ thống điện 

Toyota 
Toyota 

V Toyota 
Tài liệu chẩn đoán hệ thống khung 

gầm 
Toyota 

VI 
Giáo trình lý thuyết 

kiểm định ô tô 
Nguyễn Ngọc Bích 

Đại học Sư Phạm 

KỸ Thuật 



 

       

 


