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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Động Cơ Xăng 

Mã mô đun: MĐ2103615 
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Đơn vị quản lý mô-đun: Khoa Công Nghệ Ô Tô 
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- Vị trí: Mô đun chuyên ngành, học kì II tính theo toàn khóa học 

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

II. Mục tiêu mô đun: 

Về kiến thức: 

+ Trình bày được khái quát về xưởng thực tập ô tô. 

+ Trình bày được tên gọi, công dụng của các dụng cụ tháo lắp, đo kiểm, kiểm tra dùng 

trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ. 

+ Trình bày được phương pháp tháo, lắp, kiểm tra các chi tiết, hệ thống  trên động cơ đốt 

trong, trình bày được hệ thống bôi trơn và làm mát. 

Về kỹ năng: 

+  Sử dụng dụng cụ tháo, lắp, đo kiểm dùng trong tháo, lắp, kiểm tra động cơ đúng kỹ 

thuật. 
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+  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tuân thủ quy định của xưởng thực tập. 

+ Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố kỹ thuật đến hoạt động của động cơ. Học viên có 

khả năng lập quy trình tiến hành thao tác tháo, lắp, kiểm tra các chi tiết, hệ thống trên 

động cơ. 
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Chương 1: NGUYỄN LÝ LÀM VIỆC ĐỘNG CƠ XĂNG 

1.1 Tổng quan động cơ xăng 

1.1.1 Nguyên lý hoạt động của động cơ xăng 4 kỳ 

 
Hình 1.1: Nguyên lý làm việc động cơ xăng   

- Động cơ xăng 4 kỳ làm việc theo 2 vòng quay cốt máy( trục khuỷu) tương đương 

7200 . Nguyên lý hoạt động của động cơ xăng 4 kỳ được thể hiện cụ thể như hình mình 

họa ở trên. 

Kỳ hút ( Intake Stroke) : 

- Piston đi từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới, xú páp hút mở, xú páp xả đóng. 

Hỗn hợp hòa khí được hút vào lòng xi lanh nhờ lực hút từ sự dịch chuyển của piston. 

Kỳ nén( Compression Stroke) :  

- Piston đi từ điểm chết dưới lên điểm chết trên, cả 2 xú páp đóng kín. Hỗn hợp hòa 

khí được nén trong lòng xi lanh. 

Kỳ cháy ( Power Stroke or Combustion Stroke): 

- Khi Piston lên đến điểm chết trên bugi bật tia lửa điện đốt cháy hỗn hợp hòa khí 

đang bị nén bên trong lòng xi lanh đốt cháy hỗn hợp hòa khí. Hỗn hợp hòa khí bị đốt 

cháy sẽ giãn nở sinh công và đẩy piston dịch chuyển từ điểm chết trên xuống điểm chết 

dưới. Kỳ cháy 2 xú páp hút và xả vẫn đóng kín. 

Kỳ xả( Exhaust Stroke): 

- Xú páp xả mở, piston đi từ điểm chết dưới lên điểm chết trên đẩy sản vật cháy ra 

ngoài. 

- Sau khi kết thúc kỳ xả, piston lại tiếp tục đi xuống và động cơ tiếp tục lập lại các kỳ 

trong suốt quá trình động cơ hoạt động. 

1.1.2 Nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ theo thực tế : 
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Hình 1.2 Sơ đồ làm việc thực tế của động cơ xăng 4 kỳ 

Trong thực tế để đảm bảo điều kiện hoạt động thực tế của động xăng 4 kỳ thì thời 

điểm xú páp hút và xả có sự khác biệt so với chu trình hoạt động theo lý thuyết như sau : 

- Thời điểm hút thì xú páp hút sẽ mở trước khi piston đến điểm chết trên để thực hiện 

kỳ hút. Thời điểm mở này gọi là góc mở sớm của xú páp hút và góc mở sớm này được 

thiết kế theo từng loại động cơ và trong quá trình động cơ hoạt động góc mở sớm của 

xú páp này có thể thay đổi đối với cơ cấu phân phối khí thông minh như VVTI, I- 

VITEC, MIVEC…như trên hình thì góc mở sớm của xú páp hút là 20 trước điểm chết 

trên. Bên cạnh đó thì nhằm đảm bảo quá trình nạp đủ thì xú páp hút sẽ đóng trễ sau 

khi piston xuống điểm chết dưới. Như trên hình thì góc đóng trễ của xú páp hút là 430. 

- Kỳ nén thực tế của động cơ xăng 4 kỳ chỉ được thực hiện sau khi xú páp hút hoàn 

thành góc đóng trễ và góc quay của trục khuỷu sẽ nhỏ hơn góc quay trục khủy lý 

thuyết tại kỳ nén(< 1800). 

- Kỳ cháy bu gi bật ra tia lửa điện đốt cháy hỗn hợp hòa khí trước khi piston lên đến 

điểm chết trên. Và góc này được gọi là góc đánh lửa sớm. Góc đánh lửa sớm nhầm 

tăng thời gian lan truyền màn lửa bên trong lòng xi lanh. Như hình trên thời điểm 

đánh lửa sớm khoảng 150. 

- Kỳ xả thực tế xú páp sẽ mở sẽ mở sớm hơn khi piston xuống điểm chết dưới. Và góc 

này được gọi là góc mở sớm của xú páp xả chỉ đóng khi piston lên qua điểm chết trên. 

Góc này được gọi là góc đóng trễ của xú páp xả. mục đích của xú páp mở sớm và 

đóng trễ là nhằm xả sạch hoàn toàn khí cháy ra khỏi lòng xi lanh. 

- Như vậy theo như trên hình có thời điểm xú páp hút và xả đều mở. Thời điểm đó gọi 

là góc trùng điệp của xú páp. Góc trùng điệp càng lớn càng ảnh hưởng đến hoạt động 

của động cơ. 

1.1.3 Nguyên lý làm việc của động cơ xăng 2 kỳ 
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Hình 1.3 Hoạt động của động cơ xăng 2 kỳ 

- Động cơ xăng 2 kỳ hoạt động theo 1 vòng quay của trục khuỷu tương ứng với góc 

quay là 3600. 

Kỳ hút – nén : 

- Kỳ hút – nén : piston đi từ điểm chết dưới lên điểm chết trên, lúc này hòa khí được 

đưa vào bên trong lòng xi lanh thông qua cửa hút( do khi kỳ cháy xả thì cửa hút cũng 

được mở ra). Khi piston đi lên và bắt đầu đóng kín cửa hút thì kỳ nén bắt đầu. Đến khi 

piston tiếp tục đi thì hòa khí được nạp vào xi lanh tiếp tục được nén, đồng thời đẩy hết 

sản vật cháy cũ ra ngoài. Kỳ hút – nén tương ứng với góc quay trục khuỷu là 1800. 

Kỳ cháy – xả : 

- Khi piston đi lên và đóng cửa xả, piston tiếp tục đi lên và khi piston đến điểm chết 

trên bu gi sẽ bật tia lửa điện đốt cháy hỗn hợp hòa khí đang bị nén và đẩy piston đi 

xuống sinh công. Kỳ cháy diễn ra.  

- Khi kỳ cháy sinh công đẩy piston đi xuống, khi piston đi xuống mở cửa xả sẽ đẩy sản 

vật cháy ra ngoài thực hiện quá trình xả, piston tiếp tục đi xuống. Khi piston bắt đầu 

mở cửa nạp thì quá trình nạp được thực hiện và bắt đầu chu trình mới. 

- Do đặc điểm đóng mở cửa nạp và cửa thải do piston điều khiển nên có thời điểm cửa 

nạp và cửa thải đều mở nên làm cho động cơ 2 kỳ hao nhiên liệu. 

- Một số động cơ 2 kỳ sau này sử dụng kết hợp là cửa nạp và xú páp sẽ điều khiển việc 

xả của khí thải. Sự kết hợp này làm cho giảm tiêu hao nhiên liệu. 

1.1.4 So sánh động cơ xăng 2 kỳ và động cơ xăng 4 kỳ 

Stt  Động cơ xăng 4 kỳ Động cơ xăng 2 kỳ 

Kỳ 4 kỳ : hút, nén, cháy, xả 2 kỳ : hút – nén, cháy – xả 

Số vòng quay cốt 

máy cho 1 lần 

sinh công 

2 vòng quay cốt máy 

cho 1 lần sinh công 

2 vòng quay cốt máy cho 1 lần 

sinh công 

Thực hiện nạp, xả Bằng xú páp Bằng cửa nạp, xả hoặt bằng xú 

páp xả 

Tốc độ Bằng ½ so với động cơ 

2 kỳ theo lý thuyết. 

Gấp 2 lần so với động cơ 2 kỳ 

theo lý thuyết. 
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1.1.5 Các hệ thống trên động cơ 

- Hệ thống khởi động : dùng để khởi động động cơ 

- Hệ thống làm mát : dùng để làm mát, giải nhiệt động cơ 

- Hệ thống bôi trơn : bôi trơn, làm mát, làm sạch, làm kín, chống rỉ sét 

- Hệ thống đánh lửa : cung cấp tia lửa cao áp để đốt cháy hỗn hợp hòa khí 

đang bị nén trong lòng xi lanh đúng thời điểm 

- Hệ thống phân phối khí : điều khiển đóng mở của xú páp theo tình trạng 

hoạt động thực tế của động cơ 

- Hệ thống nhiên liệu : cung cấp nhiên liệu đúng thời điểm 

- Hệ thống điều khiển : điều khiển các hệ thống trên động cơ dựa vào tín hiệu 

từ các cảm biến đưa về hộp điều khiển. 

1.2 Các thông số cơ bản của động cơ 

 
1.2.1 Công suất, Moment, Số vòng quay 

a. Công suất động cơ 

- Là đại lượng đặt trưng cho khả năng tốc độ của xe, đơn vị là HP hoặc KW 

b. Moment động cơ 

-  Là đại lượng đặc trưng cho khả năng tăng tốc của xe, đơn vị là Nm 

c. Số vòng quay động cơ 

- Là đại lượng thể hiện số vòng quay của động cơ ( trục khuỷu của động cơ) trên 

phút. Đơn vị vòng/ phút( RPM) 

1.2.2 Các thông số khác 

 a. Đường kính cylinder D  
Đường kính xy lanh của động cơ được tính bằng mi li mét.  

b. Điểm chết  
Điểm chết: là nơi thay đổi chiều 

chuyển động của piston. Có hai 

điểm chết: Điểm chết trên 

(ĐCT) và điểm chết dưới 

(ĐCD). 
 
c. Hành trình Piston  
Hành trình piston S: là khoảng 

cách giữa điểm chết trên và 

điểm chết dưới. 
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d. Thể tích công tác  Vh  
Là khoảng không gian giới hạn 

giữa điểm chết trên và điểm chết 

dưới. Khi thể tích công tác càng 

cao thì công suất động cơ càng 

lớn. 

 

Ví dụ: động cơ của huyndai I10 có dung tích là 1.0 L có nghĩa là tổng thể tích làm việc 

của tất cả các xi lanh động cơ là 1.0 lít. 

e. Thể tích buồng cháy Vc  
Là khoảng không gian giới hạn giữa nắp máy và đỉnh 

piston khi piston ở điểm chết trên.  
f. Thể tích toàn phần Va  
Là khoảng không gian giới hạn giữa nắp máy 

và đỉnh piston khi piston ở điểm chết dưới. 
 

Va = Vh + Vc 
 
g. Thể tích công tác của động cơ Vi 
 
Thể tích công tác động cơ là tích số giữa thể 

tích công tác của một xy lanh và số xy lanh của 

động cơ. 
 

Vi = Vh . i 
 
- Với i là số xy lanh của động cơ.  
h. Tỉ số nén ε  
Tỉ số nén là tỉ số giữa thể tích toàn phần và thể 

tích buồng đốt của động cơ. 
 

 = ( Vh + Vc )/ Vc = 1 + Vh/Vc. 
 
 Tỉ số nén là thông số rất quan trọng của một động cơ. Khi tỉ số nén của động cơ 

càng lớn, hiệu suất nhiệt và công suất động cơ cao. Tỉ số nén của động cơ xăng ε < 12 bị 

giới hạn bởi hiện tượng cháy sớm và cháy kích nổ. Khác với động cơ xăng, động cơ 

Diesel tỉ số nén động cơ phải lớn để đảm bảo áp suất và nhiệt độ trong xy lanh ở cuối kỳ 

nén đủ lớn, để nhiên liệu khi phun vào buồng đốt với áp suất cao có khả năng tự cháy (ε 

= 14 – 22 ). Ngày nay, người ta cố gắng nâng tỉ số nén của động cơ xăng bằng cách điều 

khiển tỉ lệ không khí nhiên liệu và thời điểm đánh lửa sớm bằng máy tính 
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XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA ĐỘNG CƠ 

 

Câu 1: Chỉ ra các kỳ làm việc theo hình vẽ 

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

 

Câu 2 : Lập bảng so sánh động cơ xăng 2 kỳ và động cơ xăng 4 kỳ 

 

     Nội dung 

 

 

 

 

 

Loại động  

cơ 

Kỳ 

hút 

Kỳ nén Kỳ cháy Kỳ xả Hành 

trình 

piston  

tạo ra 1 

lần sinh 

công 

Tốc độ Tiêu 

hao 

nhiên 

liệu 

Động cơ xăng 

4 kỳ 

 

 

 

 

 

      

Động cơ xăng 

2 kỳ 

 

 

 

 

 

      

Câu 2 : Xác định các thông số cơ bản của động cơ trong bảng thông số kỹ thuật của ô 

tô GRAND i10 PE 2017 như dưới đây 
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Câu 3: Giải thích các ký hiệu phiên bản là gì 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: XÁC ĐỊNH CÁC CHI TIẾT ĐỘNG CƠ 

Thời lượng: 4 giờ 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

- Chọn đúng dụng cụ, thiết bị để thực hiện bài thực hành; 

- Thực hiện tháo và nhận dạng các chi tiết của động cơ đúng kỹ thuật; 

- Xác định các chi tiết thuộc về từng hệ thống trên động cơ; 

- Thực hiện đảm bảo an toàn và vệ sinh xưởng. 

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

STT Chủng loại – Quy cách SL/HSSV Ghi chú 

Trạng bị - Dụng cụ 

1 Hộp dụng cu Licota  1 bộ / 1 nhóm  

2 Mô hình động cơ 3S – FE 

TOYOTA 

1 cái /1 nhóm  

3 Mô hình động cơ dầu KIA 1 cái / 1 nhóm  

4 Khay đựng đồ nghề 1 cái / 1 nhóm  

5 Bàn tháo lắp 1 cái / 1 nhóm  

6 Dụng vụ vô bạc piston  1 cái / 1 nhóm  

7 Kiểm mở bạc piston 1 cái / 1 nhóm  

8 Mô hình động cơ 1NZ –FE 

TOYTA 

1 cái / 1 nhóm  

Vật tư 

1 Giẻ lau 0,1 kg / 1 nhóm   

2 Xà bông rửa tay 0,1 kg / 1 lớp   

3 Dầu Diesel 100ml/ 1 lớp  

 

III. Yêu cầu công việc 

 Sử dụng dụng cụ đúng kỹ thuật; 

 Tháo và nhận dạng các chi tiết của động cơ; 

 Xác định các chi tiết thuộc về từng hệ thống trên động cơ; 

 Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong thời gian thực hiện thao tác. 

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

A. Nhận dạng các  loại động cơ 

Trên mô hình động cơ trên giá, học sinh nhận diện loại động cơ trên cơ sở 

quan sát các hệ thống. 

A.1 Nhận dạng động cơ xăng 

- Xác định hệ thống đánh lửa: bu gi, cuộn dây đánh lửa, bộ chia điện, dây cao 

áp, IC đánh lửa, khóa điện, nguồn accu. 

- Xác định hệ thống nhiên liệu: thùng nhiên liệu, đường ống nhiên liệu, bơm 

nhiên liệu, lọc nhiên liệu, kim phun nhiên liệu, đường phân phối nhiên liệu. 

- Xác định các chi tiết của hệ thống điều khiển: cảm biến vị trí trục khuỷu, 

cảm biến vị trí trục cam, cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến kích nổ, cảm biến 

nhiệt độ nước làm mát, cảm biết nhiệt độ không khí nạp, cảm biến đo gió. 

- Xác định hệ thống bôi trơn: Bơm nhớt, lọc nhớt, cảm biến áp lực nhớt, đèn 

báo nhớt. 

- Xác định hệ thống làm mát: két nước, bơm nước, cảm biến nhiệt độ nước 

làm mát. 

A.2 Nhận dạng động cơ Diesel 

- Xác định hệ thống nhiên liệu: bơm dầu cao áp, đường ống nhiên liệu, lọc 

nhiên liệu, kim phun nhiên liệu, bơm tay. 

 

B. Tháo rã và nhận diện các chi tiết trên động cơ 

- Tháo rã các chi tiết cơ cấu phân phối khí 

- Tháo rã các chi tiết nhóm piston – trục khuỷu – thanh truyền 

C.   Xác định thông số của các chi tiết động cơ 

- Xác định đường kính piston; 

- Khoảng chạy piston; 

- Thể tích công tác của động cơ; 

- Tính toán công suất của động cơ từ các thông số đã tìm được. 
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Chương 2: CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ 

 

 
2.1  Công dụng, phân loại, yêu cầu của cơ cấu phân phối khí 

2.1.1 Công dụng của cơ cấu phân phối khí 

- Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ là thực hiện quá trình nạp, thái  khí trong xi 

lanh một cách liên tục và tuần tự. 

2.1.2 Yêu cầu của cơ cấu phân phối khí 

- Cơ cấu phân phối khí phải đảm bảo nạp đầy và thải sạch. Hiện nay cơ cấu phân 

phối khí thực hiện điều khiển góc đóng mở xú páp theo tốc độ của động cơ gọi là 

cơ cấu phân phối khí thông minh. 

- Có độ bền cao, chịu nhiệt tốt, làm việc êm dịu ; 

- Kết cấu đơn giản, dễ sửa chữa bảo dưỡng. 

2.1.3 Phân loại cơ cấu phân phối khí 

2.1.3.1 Loại  dùng cho động cơ 4 kỳ 

a. Loại  SOHC 

 
 

Hình 3.1 Cơ cấu SOHC 

Nguyên lý hoạt động : 

- Khi trục khuỷu động cơ quay, thông qua cơ cấu dẫn động, trục cam quay làm cho 

con đội hoặc cò mổ điều khiển mở xú páp. 

- Khi con đội hoặc cò mổ không tì vào đuôi xú páp thì xú páp đóng. 

- Cơ cấu phân phối khí loại SOHC là loại có 1 

trục cam nằm trên nắp máy như hình bên.  

- Việc điều khiển dẩn động trục bởi trục khuỷu 

thông qua dây cuaro hoặc dây sên cam. 

- Cấu tạo của cơ cấu phân phối khí kiểu SOHC 

gồm: trục cam, con đội( hoặc cò mổ), lò xo xú 

páp, xú páp, dây cua ro cam( hoặc sên cam). 

- trục cam có vấu cam nạp và cam thải bố trí 

xen kẽ nhau để dẫn động xú páp hút và xú páp 

thải. 

- Loại cơ cấu SOHC và DOHC dùng nhiều trên 

ô tô du lịch. 
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- Theo nguyên lý của động cơ 4 kỳ thì 2 vòng quay của trục khuỷu sẽ dẫn trục cam 

quay 1 vòng. 

 
Hình 3.2 Cơ SOHC sử dụng cò mổ 

b. Loại DOHC 

 
Hình 3.3 Cơ cấu DOHC 

- Cơ cấu phân phối khí loại DOHC tương tự như loại SOHC tuy nhiên loại DOHC 

có 2 trục cam trên náp máy và 1 trục cam là trục cam nạp, 1 trục cam là trục cam 

xả. 

c. Loại OHV 
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Hình 3.4 Cơ cấu OHV 

- Nguyên lý hoạt động của cơ cấu OHV : trục khuỷu quay, thông qua sên cam hoặc 

bánh răng trung gian, sẽ làm trục cam quay. Khi trục cam quay thì thì sẽ làm cho 

khâu nối tác dụng vào đũa đẩy, đũa đẩy sẽ tác dụng lên trục cò mổ và làm cho đầu 

cò mổ tì vào miệng xú páp làm xú páp mở.  

- Khi trục cam không đội vào khâu nối thì đũa đẩy không tác dụng vào đầu cò mổ 

và cò mổ không tì vào xú páp nên xú páp đóng. 

- Tương tự như cơ cấu SOHC, DOHC thì cơ cấu OHV của động cơ 4 kỳ thì trục 

khuỷu quay 2 vòng thì trục cam quay 1 vòng. 

2.1.3.2  Loại dùng cho động cơ 2 kỳ 

 
Hình 3.5 Cơ cấu phân phối khí dùng cho xe 2 kỳ 

- Cơ cấu phân phối khí dùng cho xe 2 kỳ dùng loại van mở(cửa mở) được đóng mở 

bằng vách của piston. 

- Tuy nhiên cũng có loại dùng kết hợp van mở( điều khiển hút), và xú páp( điều 

khiển xả). 

2.2 So sánh các loại cơ cấu phân phối khí 

 OHV SOHC DOHC 

Vị trí trục cam Thân máy Nắp máy Nắp máy 

Cơ cấu dẫn động Sên cam hoặc bánh 

răng trung gian 

Dây cua ro hoặc sên 

cam 

Dây cua ro hoặc sên 

cam 

Ứng dụng  trên Phần lớn xe tải, bus, Phần lớn ô tô du lịch Phần lớn ô tô du lịch 

- Đối với loại cơ cấu OHV ( 

over head valve) thì chủ yếu 

dùng trên ô tô tải, xe bus, xe 

công trình.  

- Loại cơ cấu này gồm có 1 trục 

cam nằn trong thân máy, cơ 

cấu dẫn động là sên cam( hoạc 

bánh răng cam),  khâu nối,  đũa 

đẩy, trục cò mổ, cò mổ, lò xo, 

xú páp. 
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phương tiện xe công trình 

Cấu tạo Phức tạp, nhiều chi 

tiết 

Đơn giản, ít chi tiết Phức tạp hơn 

DOHC 

2.3 Chu trình thực tế của cơ cấu phân phối khí 

Chu trình thực tế của động cơ xăng 4 kỳ : 

 

 
Hình 3.6 Sơ đồ làm việc thực tế của động cơ xăng 4 kỳ 

Trong thực tế để đảm bảo điều kiện hoạt động thực tế của động xăng 4 kỳ thì thời 

điểm xú páp hút và xả có sự khác biệt so với chu trình hoạt động theo lý thuyết như sau : 

- Thời điểm hút thì xú páp hút sẽ mở trước khi piston đến điểm chết trên để thực hiện 

kỳ hút. Thời điểm mở này gọi là góc mở sớm của xú páp hút và góc mở sớm này được 

thiết kế theo từng loại động cơ và trong quá trình động cơ hoạt động góc mở sớm của 

xú páp này có thể thay đổi đối với cơ cấu phân phối khí thông minh như VVTI, I- 

VITEC, MIVEC…như trên hình thì góc mở sớm của xú páp hút là 20 trước điểm chết 

trên. Bên cạnh đó thì nhằm đảm bảo quá trình nạp đủ thì xú páp hút sẽ đóng trễ sau 

khi piston xuống điểm chết dưới. Như trên hình thì góc đóng trễ của xú páp hút là 430. 

- Kỳ nén thực tế của động cơ xăng 4 kỳ chỉ được thực hiện sau khi xú páp hút hoàn 

thành góc đóng trễ và góc quay của trục khuỷu sẽ nhỏ hơn góc quay trục khủy lý 

thuyết tại kỳ nén(< 1800). 

- Kỳ cháy bu gi bật ra tia lửa điện đốt cháy hỗn hợp hòa khí trước khi piston lên đến 

điểm chết trên. Và góc này được gọi là góc đánh lửa sớm. Góc đánh lửa sớm nhầm 

tăng thời gian lan truyền màn lửa bên trong lòng xi lanh. Như hình trên thời điểm 

đánh lửa sớm khoảng 150. 

- Kỳ xả thực tế xú páp sẽ mở sẽ mở sớm hơn khi piston xuống điểm chết dưới. Và góc 

này được gọi là góc mở sớm của xú páp xả chỉ đóng khi piston lên qua điểm chết trên. 

Góc này được gọi là góc đóng trễ của xú páp xả. mục đích của xú páp mở sớm và 

đóng trễ là nhằm xả sạch hoàn toàn khí cháy ra khỏi lòng xi lanh. 

- Như vậy theo như trên hình có thời điểm xú páp hút và xả đều mở. Thời điểm đó gọi 

là góc trùng điệp của xú páp. Góc trùng điệp càng lớn càng ảnh hưởng đến hoạt động 

của động cơ. 
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2.4 Cơ cấu phân phối khí thông minh 

- Để giúp cho động cơ hoạt động được tốt, đáp ứng được yêu cầu về khí thải thì các 

hãng đã nghiên cứu và đưa ra các công nghệ nhằm điều khiển thời điểm đóng mở xú 

páp tối ưu theo tốc độ động cơ như:  

2.4.1 Cơ cấu phối khí VVTI của Toyota 

- Tại sao phải điều khiển phối khí theo tốc độ động cơ? 

 Khi nhiệt độ thấp, khi tốc độ thấp ở tải nhẹ hay khi tải nhẹ: Thời điểm phối khí trục cam nạp 

được làm trễ lại và độ trùng lặp xupap giảm đi để giảm khí xả chạy ngược lại phía 

nạp. Điều này làm ổn định chế độ không tải và cải thiện tính kinh tế nhiên liệu và 

tính khởi động. 

 Khi tải trung bình, hay khi tốc độ thấp và trung bình ở tải nặng: Thời điểm phối khí được làm 

sớm lên và độ trùng lặp xupap tăng lên để tăng EGR nội bộ và giảm mất mát do 

bơm. Điều này cải thiện ô nhiễm khí xả và tính kinh tế nhiên liệu. Ngoài ra, cùng 

lúc đó thời điểm đóng xupap nạp được đẩy sớm lên để giảm hiện tượng quay 

ngược khí nạp lại đường nạp và cải thiện hiệu quả nạp. 

 Khi tốc độ cao và tải nặng: Thời điểm phối khí được làm sớm lên và độ trùng lặp xupap 

tăng lên để tăng EGR nội bộ và giảm mất mát do bơm. Điều này cải thiện ô nhiễm 

khí xả và tính kinh tế nhiên liệu. Ngoài ra, cùng lúc đó thời điểm đóng xupap nạp 

được đẩy sớm lên để giảm hiện tượng quay ngược khí nạp lại đường nạp và cải 

thiện hiệu quả nạp.  

 
- VVTI là gì? 

 VVT-i là viết tắt của Variable Valve Timing – Intelligent hay còn gọi là Thời điểm phối khí 

thay đổi thông minh. Được ra đời và áp dụng từ rất lâu, tuy nhiên không phải ai cũng 

hiểu được cấu tạo, nguyên lý và các cách thức hoạt động của hệ thống VVT-i trên 

ô tô đời mới. 
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3.7 Sơ đồ điều khiển của cơ cấu VVTI 

- Cấu tạo của cơ cấu VVTI 

 Bộ chấp hành của hệ thống VVT-i bao gồm bộ điều khiển VVT-i dùng để xoay 

trục cam nạp, áp suất dầu dùng làm lực xoay cho bộ điều khiển VVT-i và van điều 

khiển dầu phối khí trục cam để điều khiển đường đi của dầu. 

 
Hình 3.8 Cấu tạo của cơ cấu VVTI1. Bộ điều khiển VVT-i 
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 Bộ điều khiển bao gồm 1 vỏ được dẫn động bởi xích cam và các cánh gạt được cố 

định trên trục cam nạp. Áp suất dầu gửi từ phía làm sớm hay làm muộn trục cam 

nạp sẽ xoay các cánh gạt của bộ điều khiển VVT-i theo hướng chu vi để thay đổi 

liên tục thời điểm phối khí của trục cam nạp. 

 Khi động cơ ngừng, trục cam nạp chuyển động đến trạng thái muộn nhất để duy trì 

khả năng khởi động. Khi áp suất dầu không đến bộ điều khiển VVT-i ngay lập tức 

sau khi động cơ khởi động, chốt hãm sẽ hãm các cơ cấu hoạt động của bộ điều 

khiển VVT-i để tránh tiếng gõ. 

 Van điều khiển dầu phối khí trục cam: Van điều khiển dầu phối khí trục cam hoạt 

động theo sự điều khiển ( tỷ lệ hiệu dụng ) từ ECU động cơ để điều khiển vị trí của 

van ống và phân phối áp suất dầu cấp đến bộ điều khiển VVT-i để phía làm sớm 

hay làm muộn. Khi động cơ ngừng hoạt động, thời điểm phối khí xupap nạp được 

giữ ở góc muộn tối đa. 

 Hoạt động của hệ thống VVT-i trên ô tô. Van điều khiển dầu phối khí trục cam 

chọn đường dầu đến bộ điều khiển VVT-i tương ứng với độ lớn dòng điện từ ECU 

động cơ. Bộ điều khiển VVT-i quay trục cam nạp tương ứng với vị trí nơi mà đặt 

áp suất dầu vào, để làm sớm, làm muộn hoặc duy trì thời điểm phối khí. ECU 

động cơ tính toán thời điểm đóng mở xupap tối ưu dưới các điều kiện hoạt động 

khác nhau theo tốc độ động cơ, lưu lượng khí nạp, vị trí bướm ga và nhiệt độ nước 

làm mát để điều khiển van điều khiển dầu phối khí trục cam. Hơn nữa, ECU dùng 

các tín hiệu từ cảm biến vị trí trục cam và cảm biến vị trí trục khuỷu để tính toán 

thời điểm phối khí thực tế và thực hiện điều khiển phản hồi để đạt được thời điểm 

phối khí chuẩn. 

Hoạt động của cơ cấu như sau: 
 Làm sớm thời điểm phối khí 

- Khi van điều khiển dầu phối khí trục cam được đặt ở vị trí như trên hình vẽ bằng ECU 

động cơ, áp suất dầu tác động lên khoang cánh gạt phía làm sớm thời điểm phối khí để 

quay trục cam nạp về chiều làm sớm thời điểm phối khí. 

 

Hình 3.9 Cấu tạo của cơ cấu VVT – I khi mở sớm 
 Làm muộn thời điểm phối khí 

- Khi ECU đặt van điều khiển thời điểm phối khí trục cam ở vị trí như chỉ ra trong hình 

vẽ, áp suất dầu tác dụng lên khoang cánh gạt phía làm muộn thời điểm phối khí để 

làm quay trục cam nạp theo chiều quay làm muộn thời điểm phối khí. 

https://oto.edu.vn/finalweb/wp-content/uploads/2018/07/he-thong-vvt-i-5.png
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Hình 3.10 Cấu tạo của cơ cấu VVT – I khi mở muộn 
 Giữ 

- ECU động cơ tính toán góc phối khí chuẩn theo tình trạng vận hành. Sau khi đặt thời 

điểm phối khí chuẩn, van điều khiển dầu phối khí trục cam duy trì đường dầu đóng 

như được chỉ ra trên hình vẽ để giữ thời điểm phối khí hiện tại. 

 

Hình 3.11 Cấu tạo của cơ cấu VVT – I khi giữ 

2.4.2 Cơ cấu phân phối khí I –VTEC của Honda 

- VTEC là gì? 

 VTEC là viết tắc của Variable Valve Timing and Lift Electronic Control ,tạm dịch là hệ thống biến thiên 

pha phân phối khí và điều khiển độ nâng van bằng điện tử. 

 

Hình 3.12 Cấu tạo của cơ cấu VTEC của Honda 

- Trục Cam với 3 vấu cam nạp trên 1 xy-lanh. Vấu ở giữa sử dụng khi cần mức công 

suất lớn và 2 vấu còn lại sử dụng ở tốc độ vòng tua máy thấp. 

https://oto.edu.vn/finalweb/wp-content/uploads/2018/07/he-thong-vvt-i-6.png
https://oto.edu.vn/finalweb/wp-content/uploads/2018/07/he-thong-vvt-i-1.png
https://static.danhgiaxe.com/data/201613/02-how-vtec-ivtec-works-camshaft_5494.jpg
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- Nguyên lý của VTEC, đến nay, vẫn không thay đổi nhiều. Đây là một hệ thống đơn 

giản, tuyệt vời và thuần túy là một hệ thống cơ khí hoàn toàn. VTEC cho phép động 

cơ chuyển đổi giữa 2 biên dạng cam khác nhau. Ở động cơ DOHC, mỗi trục cam 

được thiết kế với 3 vấu cam cho 1 xy-lanh, bao gồm 2 vấu cam chính và 1 vấu cam 

phụ với hành trình dài hơn và bề rộng lớn hơn, đồng thời tương ứng với 3 cò mổ khác 

nhau. Ở điều kiện hoạt động bình thường, cò mổ chính giữa hoạt động độc lập với 2 

cò mổ còn lại, và quay trơn trên vấu cam to ở giữa. Khi VTEC được kích hoạt nhờ 

vào tín hiệu động cơ từ ECU, một tín hiệu với điện thế 12V được gửi đến van điều 

khiển điện của VTEC, kích hoạt hệ thống. Lúc này, áp suất dầu tăng lên, làm cho chốt 

gài ở cò mổ chính giữa hoạt động, kết nối cò mổ này với 2 cò mổ còn lại, khiến cho 2 

cò mổ này hoạt động theo biên dạng cam chính giữa, với độ nâng cao hơn, thời gian 

mở van dài hơn. Kết quả là động cơ có khả năng nạp nhiều hòa khí vào xy-lanh hơn, 

từ đó tạo ra mức công suất lớn hơn. Khi tốc độ động cơ giảm xuống, VTEC được 

ngắt, chốt liên kết 3 cò mổ được gỡ bỏ, khiến cò mổ ở giữa không còn tác động đến 2 

cái còn lại, từ đó động cơ hoạt động lại như bình thường. 

 

Hình 3.13 Honda Integra Type R là một trong những mẫu xe được áp dụng công VTEC 

đầu tiên. 

 i-VTEC là một sự cải tiến và phát triển từ VTEC, theo đó, các kỹ sư đã bổ sung thêm 

Hệ Thống Điều Khiển Biến Thiên Van Theo Thời Gian – Variable Timing Control – 

VTC. Ở đây, động cơ có thiết kế trục cam đặc biệt, cho phép điều khiển thời điểm 

đóng/mở cam nạp 1 cách liên tục theo toàn dải tốc độ động cơ. Nhờ vào sự phối hợp 

giữa nhiều yếu tố khác nhau như vị trí trục cam, thời điểm đánh lửa, thông tin từ cảm 

biến Oxy và vị trí bướm gas, thời gian mở của van có thể kéo dài đến 50 độ, thay vì 

25 độ như trên trục cam của động cơ Honda K24A2. Rất giống với VTEC, bánh răng 

của trục cam được điều khiển bởi hệ thống điện và dẫn động thủy lực. Kết quả của 

quá trình là hệ thống đã tối ưu được thời điểm đánh lửa, tăng góc trùng điệp (góc mà 

cả 2 van nạp và xả cùng mở) từ đó nâng cao mức công suất tối đa của động cơ. Dễ 

nhận ra rằng, ký tự “i”  chính là chữ viết tắt của “intelligent” ( tạm dịch là “thông 

minh”). Sự kết hợp giữa VTEC và VTC đã tạo ra một sự cân đối giữa hiệu năng động 

cơ và lượng khí thải ra mô trường. Nói dễ hiểu, hệ thống đã giúp động cơ đạt được 

mức công suất mong muốn nhưng lại tiêu tốn ít nhiên liệu hơn,từ đó xả thải ít hơn. 

https://static.danhgiaxe.com/data/201613/1995-1998_honda_integra_type_r_2071.jpg
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Hình 3.14 Cơ cấu I-VTEC 

- Hệ thống i-VTEC tiết kiệm nhiên liệu sử dụng chốt nối "C" để đồng bộ chuyển động 

của cò mổ "A" với cò mổ chính, thông qua sự điều khiển bởi áp suất dầu trong khoan 

"B" 

- Ngoài ra hiện nay cơ cấu điều cơ cấu điều khiển cam thông minh như Porsche có 

Vario Cam Plus, Mitsubishi có MIVIEC….. 

2.5 Trình tự công tác của động cơ 

- Là thứ tự sinh công của các xi lanh đối với động cơ nhiều xi lanh. Ví dụ như động cơ 

có 4 xi lanh thứ tự công tác thường là 1 – 3- 4- 2. 

- Trình tự công tác của động cơ sẽ liên quan đến quá trình cân lửa, cân bơm cao áp. 

- Trình tự đối với động cơ 4 xi lanh  và góc lệch thứ tự công tác giữa các xi lanh là 

1800. 

 
- Trình tự công tác đối với động cơ 4 kỳ và có i xi lanh thì góc lệch giữa các xi lanh 

công tác là 7200/i 

2.2 Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phân phối khí 

2.2.1 Các hư hỏng thường gặp 

a. Tiếng ồn 

- Cơ cấu phấn phối khí có tiếng ồn nguyên nhân do: khe hở giữa vấu cam và con đội 

lớn hoặc khe hở giữa đuôi xú páp và còn mổ lớn. 

- Chất lượng nhớt của hệ thống bôi trơn kém 

b. Sai lệch góc phân phối khí 

- Dây cua ro bị chùng, độ căng dây cua ro không đúng 

- Do đặt dấu cân cam sai 

2.2.2 Bảo dưỡng và sửa chữa hư hỏng của cơ cấu phân phối khí 

a. Điều chỉnh độ căng của dây cua ro 

https://static.danhgiaxe.com/data/201613/timing-changes-inline-3_8871.jpg
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Bước 1: Kiểm tra độ căng của dây cua ro 

Bước 2: Kiểm tra tình trạng của dây cua ro 

Bước 3: Nới lỏng bu lông của tăng đưa dây cua ro 

Bước 4: Điều chỉnh độ căng của dây cua ro theo tiêu chuẩn 

Bước 5: Kiểm tra lại độ căng của dây cua ro 

b. Điều chỉnh khe hở xú páp 

Khe hở xú páp lớn sẽ làm ồn 

- Đối với loại sử dụng cò mổ: điều chỉnh khe hở giữa cò mổ và đuôi xú páp. 

- Đối với loại sử dụng con đội thủy lực: Điều chỉnh khe hở giữa con đội và vấu cam. 

c. Điều chỉnh góc phân phối khí 

Góc phân phối khí sai sẽ ảnh hưởng đến thời điểm đánh lửa, phun xăng từ đó làm cho 

động cơ khó nổ máy hoặc không nổ máy. 

Bước 1: Mở nắp đậy dây cua ro 

Bước 2: Kiểm tra độ chùng dây cua ro 

Bước 3: Kiểm tra các dấu cân câm trên bánh răng và dấu cố định 

Bước 4: Tiến hành điều chỉnh dấu cân cam nếu không đúng 

Bước 5: Kiểm tra lại các dấu cân cam 

 



Chương 3: Cơ Cấu Piston – Trục Khuỷu –  Thanh Truyền 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ  21 

Chương 3: CƠ CẤU PISTON – TRỤC KHUỶU – 

 THANH TRUYỀN 
 

 
 

3.1 Công dụng của cơ cấu piston – trục khuỷu – thanh truyền 

- Cơ cấu piston – trục khuỷu – thanh truyền được chia làm 3 nhóm chính. 

Nhóm piston, nhóm thanh truyền, nhóm trục khuỷu 

- Khi động cơ làm việc, lực cháy của hỗn hợp hòa khí làm đẩy piston đi 

xuống, thông qua chốt piston , piston nối với thanh truyền và truyền lực cháy 

của khí thể làm quay trục khuỷu. 

3.1.1 Công dụng của piston 

- Piston có nhiệm vụ cùng với xi lanh, nắp máy tạo thành không gian làm 

việc, nhận lực đẩy của khí cháy và truyền lực cho trục khuỷu để sinh công 

và nhận lực từ trục khuỷu để thực hiện quá trình nạp, nén, cháy sinh công và 

thải. 

 
- Đỉnh piston có hình dạng bằng, lồi, lõm 



Chương 3: Cơ Cấu Piston – Trục Khuỷu –  Thanh Truyền 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ         22

   

- Đầu piston: có nhiệm vụ bao kính buồng cháy. Đầu piston có các rãnh để lắp 

xéc măng khí và xéc măng dầu, xéc măng dầu được lắp ở phía dưới. Xéc 

măng khí ngăn không cho khí trên buồng cháy lọt xuống carte nhớt. 

- Xéc măng dầu ngăn không cho dầu bôi trơn từ carte lọt vào buồng cháy. 

 
- Thân piston có khoét lỗ để lắp chốt piston liên kết với thanh truyền 

3.1.2 Công dụng của trục khuỷu 

- Nhận lực truyền từ thanh truyền tạo thành mô men quay để kéo máy công 

tác, ngoài ra trục khuỷu còn dẫn động tất cả các cơ cấu của các hệ thống để 

hoạt động như bơm nhớt, bơm nhiên liệu… 

 
- Trục khuỷu gồm có cổ khuỷu và chốt khuỷu. Cổ khuỷu nằm trên đường 

đồng trục và có đường kính lớn hơn so với chốt khuỷu. Chốt khuỷu là nơi 

lắp đầu to thanh truyền. 

- Tại các cổ khuỷu và chốt khuỷu có các lỗ nhớt bôi trơn 

3.1.3  Công dụng của thanh truyền 

- Thanh truyền là chi tiết nối giữa piston và trục khuỷu. 
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- Thanh truyền chia làm 3 phần: đầu  to, đầu nhỏ, thân 

- Đầu nhỏ thanh truyền là nơi lắp với piston thông qua chốt piston 

- Đầu to thanh truyền để lắp chốt khuỷu, đầu to thanh truyền trên ô tô thường 

được làm 2 nửa. Bên trong đầu to và đầu nhỏ thanh truyền đều có bạc lót để 

giảm ma sát. 

3.1.4 Tháo cụm piston và thanh truyền 

- Khi tiến hành tháo cụm piston – thanh truyền cần lưu ý dấu của piston và 

dấu lắp của đầu to thanh truyền 

- Để tháo piston – thanh truyền nới lỏng đều 2 bu lông đầu to thanh truyền. 

Sau đó tách 2 nửa đầu to thanh truyền và dùng cán gỗ đẩy piston ra. 

3.1.4.1 Tháo bạc piston 

 
- Khi tháo bạc piston cần sử dụng kiềm tháo bạc piston 

3.1.4.2 Tháo cổ khuỷu 

- Khi tiến hành tháo cổ trục khuỷu cần lưu ý dấu, mũi tên và số. Đó là chỉ thị 

để lắp 

- Trình tự tháo cổ trục khuỷu tương tự như tháo cổ trục cam. Nguyên tắc tháo 

từ ngoài vào trong và đối xứng ngang. 
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- Trình tự tháo cổ khuỷu 

1 5 9 7 3 

2 6 10 8 4 

- Khi tháo cổ khuỷu lưu ý miếng canh giữa. 

3.1.5 Bảo dưỡng các chi tiết của cơ cấu piston – trục khuỷu – thanh truyền 

- Sau khi các chi tiết của nhóm piston – trục khuỷu – thanh truyền đã tháo ra, 

tiến hành vệ sinh các chi tiết. Lưu ý không được sử dụng bàn chải cước hoặc 

cọ cước chà vào bề mặt của piston, cổ khuỷu, chốt khuỷu. Các bước vệ sinh 

tương tự như bài học trước. 

3.1.6 Lắp cơ cấu piston – trục khuỷu – thanh truyền 

3.1.6.1 Lắp trục khuỷu 

Bước 1: vệ sinh các cổ khuỷu và chốt khuỷu 

Bước 2: lắp các bạc lót cổ khuỷu lên thân máy 

Bước 3: bôi 1 ít nhớt sạch động cơ lên bề mặt các bạc lót cổ khuỷu 

Bước 4: đặt trục khuỷu lên các gối đỡ bạc lót cổ khuỷu 

Bước 5: bôi 1 ít nhớt lên các cổ khuỷu trên trục khuỷu 

Bước 6: lắp miếng canh giữa 

Bước 7: lắp các miếng bạc lót lên nửa cổ khuỷu còn lại 

Bước 8: lắp các nửa cổ khuỷu. Lưu ý khi lắp nửa cổ khuỷu cần chú ý 

chiều lắp, mũi tên, số để tiến hành lắp. 
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Bước 9: siết các bu lông cổ khuỷu thao trình tự từ trong ra ngoài như sau 

7 3 1 5 9 

8 4 2 6 10 

 

Lưu ý tham khảo tài liệu sửa chữa để tiến hành siết đúng trình tự và đúng lực 

siết. 

Bước 10: dùng cần siết mô ment siết các bu lông đúng lực chuẩn 

Bước 11: quay tròn trục khuỷu kiểm tra 

Bước 12: bôi 1 ít nhớt lên vị trí các cổ khuỷu và quay tròn xem nhẹ nhàng và 

đều không. 

3.1.6.2 Lắp piston – thanh truyền vào xi lanh 

Bước 1: lắp bạc piston . Khi tiến hành lắp bạc piston cần chú ý đúng loại 

bạc( bạc lửa, bạc hơi, bạc nhớt). Sử dụng kiềm vô bạc piston tiến hành lắp 

bạc piston.  

Lưu ý tránh làm gãy bạc 

Bước 2: Xếp bạc piston là thao tác xếp các rãnh bạc sao cho theo 1 trình tự 

để đảm bảo hoạt động của động cơ. 

 

 
Bước 3: bôi 1 ít nhớt sạch động cơ lên các rãnh bạc 

Bước 4: bôi nhớt sạch động cơ lên thành xi lanh 

Bước 5: đặt piston lên xi lanh, lưu ý lắp đúng theo trình tự xi lanh khi tháo 

Bước 6: dùng cảo bạc piston lắp piston vào xi lanh 
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Bước 7: dùng cán búa gỗ ấn piston vào xi lanh 

Bước 8: lắp bạc lót chốt khuỷu 

Bước 9: bôi nhớt lên chốt khuỷu 

Bước 10: Lắp nửa đầu to thanh truyền 

 
Lưu ý: khi lắp nửa đầu to thanh truyền chú ý dấu lắp ráp phải luôn hướng về 

phía puli trục khuỷu. Sử dụng cần siết lực để tiến hành siết đúng lực. 

Sau khi lắp piston vào xong, bôi 1 ít nhớt lên thành xi lanh và chốt khuỷu. 

Sau đó quay tròn, yêu cầu là phải quay tròn nhẹ nhàng. 
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Chương 4: Hệ Thống Bôi Trơn 

4.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu hệ thống bôi trơn 

4.1.1. Công dụng 

- Làm giảm ma sát cho các chi tiết chuyển động. 

- Có tác dụng làm kín piston, xéc măng và lòng xy lanh. 

- Làm mát các chi tiết của động cơ. 

- Bảo vệ bề mặt các chi tiết, chống rỉ sét. 

- Lôi cuốn các hạt mài mòn xuống các te và làm sạch bề mặt lắp ghép. 

- Làm cho các chi tiết chuyển động êm dịu, giảm tiếng ồn. 

4.1.2. Phân loại 

- Khi động cơ hoạt động, lượng nhiệt do động cơ mang đi gồm: lượng nhiệt sinh ra 

do ma sát và lượng nhiệt do khí cháy truyền cho nhớt làm trơn. Khi nhiệt độ của nhớt lớn 

hơn 125°C, nhớt sẽ mất đi độ nhớt. Vì vậy, trong quá trình làm việc người ta mong muốn 

nhiệt độ của nhớt không được vượt quá 100°C. 

- Phân loại theo phương pháp làm mát nhớt có hai kiểu làm mát nhớt:  

+ Làm mát bằng không khí. 

+ Làm mát bằng nước. 

- Phân loại theo dầu bôi trơn có những loại sau:  

+ Dầu bôi trơn dùng cho động cơ Xăng. 

+ Dầu bôi trơn dùng cho động cơ Diesel. 

+ Dầu làm trơn hộp số 

+ Dầu dùng cho hộp số tự động 

+ Dầu hệ thống trợ lực lái. 

+ Dầu hệ thống phanh... 

4.1.3. Yêu cầu 

- Đảm bảo làm việc trong các điểu kiện phức tạp. 

- An toàn khi sử dụng. 

- Không gây ảnh hưởng có hại đến vật liệu chi tiết 

- Đảm bảo bôi trơn và lượng nhớt ít nhất 

- Không sinh bọt, không tạo nhũ, không tạo cặn nguy hiểm và có hại 

- Không thay đổi tính chất khi vận chuyển, bảo quản, cung cấp. 
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4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc hệ thống  bôi trơn. 

4.2.1. Cấu tạo 

4.2.1.1. Lưới lọc 

- Lưới lọc hay lọc thô được đặt bên dưới các-te chứa dầu. Do lưới lọc được kết nối 

với mạch hút của bơm nhớt, nên phải bảo đảm độ kín của nó. 

4.2.1.2. Bơm nhớt 

- Bơm nhớt hút nhớt từ các-te, sau đó cung cấp đến các chi tiết chuyển động của 

động cơ dưới một áp suất nhất định. Bơm nhớt được dẫn động từ trục khuỷu hoặc trục 

cam. Bơm nhớt được sử dụng thông dụng là kiểu bơm bánh răng. 

 BƠM BÁNH RĂNG ĂN KHỚP TRONG  

- Ở hình bên là kiểu bơm bánh răng ăn khớp trong. Bánh răng chủ động 2 được dẫn 

động bởi trục khuỷu. Khi bánh chủ động quay, nó sẽ làm bánh răng bị động 1 quay theo, 

nhớt sẽ được hút từ các-te vào bơm và sau đó nhớt sẽ được đưa đến lọc tinh. 

 

Hình 4.1. Bơm bánh răng ăn khớp trong 

 BƠM BÁNH RĂNG ĂN KHỚP NGOÀI 

- Kết cấu của bơm bánh răng ăn khớp ngoài được thể hiện như hình vẽ. Loại bơm 

này thường được dẫn động bởi trục cam. Chiều quay của bánh răng chủ động và bánh 

răng bị động là ngược chiều với nhau. Khi bánh răng chủ động quay, nó sẽ kéo bánh răng 

bị động quay theo, nhớt từ các-te đi vào mạch hút của bơm và sau đó nhớt bị cuốn nằm ở 

giữa kẽ răng và vỏ bơm và thoát ra mạch thoát của bơm.  

 

Hình 4.2. Bơm bánh răng ăn khớp ngoài 
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 BƠM ROTOR 

- Bơm này gồm hai rotor đặt bên trong một vỏ bơm. Khi rotor chủ động quay thì 

rotor bị động quay theo. Trục của rotor chủ động được đặt lệch tâm so với rotor bị động. 

Vì vậy khoảng không gian giữa hai rotor sẽ thay đổi khi bơm quay, nhớt sẽ hút vào bơm 

khi thể tích giữa hai rotor gia tăng và lượng nhớt sẽ thoát ra ngoài khi thể tích giữa hai 

rotor giảm. 

 

Hình 4.3. Bơm Rotor 

4.2.1.3. HỆ THỐNG ĐIỀU TIẾT ÁP SUẤT NHỚT 

- Tốc độ quay của bơm nhớt phụ thuộc vào tốc độ của trục khuỷu. Khi tốc độ bơm 

tăng, áp suất nhớt do bơm cung cấp cũng gia tăng theo, làm cho nhớt bị rò rỉ và công dẫn 

động bơm nhớt lớn nên làm giảm công suất của động cơ. 

- Để tránh điều này, người ta bố trí một bộ giảm áp nằm bên trong của vỏ bơm, 

nhằm giữ cho áp suất nhớt ở một mức không đổi khi tốc độ động cơ gia tăng. 

- Khi áp suất nhớt gia tăng lớn hơn so với mức qui định, lúc này lực đẩy của nhớt 

lớn làm cho lò xo nén lại và an toàn mở để giải phóng một lượng nhớt trở lại các-te. 

 

Hình 4.4. Van an toàn hệ thống bôi trơn 

4.2.1.4. LỌC NHỚT 
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Trong quá trình sử dụng, nhớt trong động cơ lẫn lộn rất nhiều cặn bã như mạt kim 

loại, carbon, đất, bụi bẩn …Các chất này sẽ làm cho động cơ mài mòn rất nhanh, giảm 

tuổi thọ của động cơ. Để tránh điều này, người ta bố trí một lọc nhớt ở sau bơm nhớt. 

Bên trong lọc nhớt có bố trí một van an toàn song song với lõi lọc. Khi lõi lọc quá 

bẩn, sự chênh lệch áp suất đường vào của lọc và đường ra vượt quá 1kg/cm2, van an toàn 

mở và cho một phần nhớt đi tắt qua lõi lọc để cung cấp cho động cơ. 

Ở đường vào của lõi lọc có bố trí một van một chiều, van này có chức năng ngăn 

cản các chất bẩn trở về bơm khi tắt máy, cũng như giữ nhớt trong bầu lọc sao cho nó có 

thể cung cấp ngay lập tức đến các chi tiết động cơ khi khởi động lại. 

4.2.1.5. Làm mát nhớt 

* Làm mát bằng không khí 

- Hệ thống này bao gồm một két làm mát, một van an toàn và hai đường ống dẫn 

nhớt bằng kim loại hoặc bằng cao su chịu lực. Khi bơm nhớt hoạt động, nhớt sẽ được đưa 

đến lọc tinh, sau khi lọc sạch nhớt sẽ đi bôi trơn các chi tiết chuyển động của động cơ. 

- Khi áp suất nhớt gia tăng khoảng từ 2,7 đến 3,5 Kg/cm2, van an toàn mở để cho 

một lượng nhớt từ lọc qua van an toàn để đi đến két làm mát nhớt và sau đó trở lại các-te. 

 

Hình 4.5. Hệ thống làm mát bằng không khí 

 Làm mát bằng nước 
 

- Két làm mát được bố trí ở đầu của lọc tinh. Đặc điểm của loại này, nhớt từ bơm 

được cung cấp đến lõi lọc và sau đó đi qua két làm mát rồi đến bôi trơn các chi tiết của 

độâng cơ. 

- Để tránh trường hợp các ống làm mát nhớt bị nghẹt, cũng như có sự tổn thất lớn 

trong trường hợp nhớt đi qua các đường ống làm mát khi động cơ nguội, người ta bố triù 

một van an toàn trong két làm mát. Van này sẽ mở khi có sự chênh lệch áp suất giữa cửa 

ra và cửa vào của két vượt quá 1,5Kg/cm2, lúc này nhớt sẽ đi thẳng đến mạch dầu chính 

mà không đi qua két làm mát nữa.  
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Hình 4.6. Hệ thống làm mát bằng nước 

4.2.1.6. DẦU BÔI TRƠN 
 

- Các chất bôi trơn dùng cho ôtô gồm có: Dầu bôi trơn dùng cho động cơ xăng, dầu 

bôi trơn dùng cho động cơ Diesel, dầu làm trơn hộp số, dầu dùng cho hộp số tự động, hệ 

thống trợ lực lái, hệ thống phanh.... 

- Hầu hết các chất bôi trơn dùng cho ôtô đều có thành phần chính từø các sản phẩm 

chưng cất từ dầu thô và được thêm vào nhiều chất phụ gia khác nhau tuỳ theo đặc tính 

yêu cầu của mỗi loại. Một vài loại thành phần chính là dầu nhân tạo. 

Sự khác nhau cơ bản giữa dầu bôi trơn động cơ và các chất bôi trơn khác là dầu làm 

trơn trở nên bẩn trong quá trình làm việc do muội than, axit và các sản phẩm khác của sự 

đốt cháy nhiên liệu trong động cơ. 
 

- Dầu làm trơn phải có độ nhớt thích hợp. Nếu độ nhớt quá thấp, màng dầu dễ bị đứt 

khoảng và xảy ra sự kết dính giữa hai chi tiết. Nếu như độ nhớt quá đặc, nó sẽ tạo ra sức 

cản lớn trong sự chuyển động của các chi tiết làm giảm công suất động cơ và động cơ 

khó khởi động. 

- Độ nhớt của dầu làm trơn phải tương đối ổn định trong một sự thay đổi nhiệt độ 

nhất định, dầu làm trơn phải chống lại sự ăn mòn hen rỉ của các chi tiết. Trong quá trình 

làm việc không được tạo bọt và phải sử dụng đúng loại để phù hợp với kiểu động cơ đã 

được thiết kế. 

- Dầu nhớt sử dụng trong động cơ có thể chia làm hai loại là dầu đơn cấp và dầu đa 

cấp. Dầu đơn cấp là dầu được xếp vào cấp của nó thông qua giá trị tuyệt đối của nhiệt độ 

và dầu đa cấp là dầu được xếp hạng khác nhau khi lạnh và khi nóng. Dầu đa cấp được 

chế tạo để sử dụng như dầu loãng khi nhiệt độ lạnh và có xu hướng đặc lại và hoạt động 

như dầu đặc ở nhiệt độ cao. 

- Chỉ số SAE nói về thang nhiệt độ mà dầu có thể bôi trơn tốt nhất. Chỉ số SAE là 

10 xác định dầu làm trơn tốt ở nhiệt độ thấp nhưng nó sẽ loãng ở nhiệt độ cao. Chỉ số 

SAE30 cho biết dầu bôi trơn tốt ở nhiệt độ trung bình nhưng nó sẽ đặc ở nhiệt độ thấp. 

Dầu đa cấp có nhiều hơn một chỉ số độ nhớt. Ví dụ SAE10W30 Độ nhớt của dầu động cơ 



Chương 4: Hệ Thống Bôi Trơn 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ         32

   

thay đổi theo nhiệt độ, vì vậy nhớt đa cấp được tạo ra để bảo vệ động cơ trong dãy nhiệt 

độ hoạt động.Thang đo SAE (Hiệp hội Kỹ sư Ô Tô) thể hiện số đo độ nhớt tại nhiệt độ 

cao 30 và nhiệt độ thấp 10. Đó là lý do độ nhớt trên chai nhớt bao gồm 2 chỉ số. 

NHIỆT ĐỘ THẤP: Chỉ số nằm trước chữ W mô tả độ nhớt của dầu động cơ tại 

nhiệt độ thấp (W là viết tắt của Winter - Mùa đông). Chỉ số càng thấp thì dầu nhớt càng 

loãng. Dầu nhớt loãng tại nhiệt độ thấp là dầu nhớt tốt vì chúng chuyển động dễ dàng hơn 

và bảo vệ tốt cho động cơ khi khởi động tại trạng thái nguội. Nếu nhớt quá đặc khi khởi 

động, dầu nhớt sẽ khó vận hành trong động cơ và làm giảm khả năng tiết kiệm nhiên liệu. 

NHIỆT ĐỘ CAO: Chỉ số thứ 2 thể hiện độ nhớt vận hành của dầu động cơ. Chỉ số 

càng cao thì dầu nhớt càng đặc. Nếu tại nhiệt độ cao, dầu nhớt quá đặc thì sẽ khó bảo vệ 

động cơ hiệu quả. Độ nhớt phù hợp được thể hiện trong Cẩm nang xe ô tô của bạn. 

 

Hình 4.7. Nhớt bôi trơn ô tô 

- Tiêu chuẩn SAE do hiệp hội kỹ sư người Mỹ thành lập. Ngoài ra, dầu bôi trơn 

động cơ còn được phân loại theo tính chất tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn đặt ra của viện dầu 

mỏ Hoa Kỳ (API), cách phân loại theo API thường được đánh giá rõ ràng, chính xác hơn 

hơn SAE, do vậy việc chọn lựa loại dầu làm trơn phù hợp với từng loại ôtô được dễ dàng 

hơn. 
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Hình 4.8. Tiêu chuẩn nhớt của SAE 

 DẦU BÔI TRƠN PHÂN LOẠI THEO API DÙNG CHO ĐỘNG CƠ XĂNG  
- SA: Loại dầu hoàn toàn chưng cất bằng dầu mõ không có pha thêm các chất phụ 

gia. 

- SB: Loại dầu dùng cho động cơ có tải nhỏ, loại này có chứa một số chất chống 

ôxy hoá. 

- SC: Loại dầu có chứa các chất tẩy rửa – làm sạch, các chất chống ôxy hoá. 
 

- SD: Loại dầu này dùng cho động cơ làm việc ở nhiệt độ cao hoặc trong các điều 

kiện khắc nghiệt. Có chứa các chất tẩy rửa – làm sạch, chất chống lại ôxy hoá chống lại 

các tác nhân ăn mòn kim loại… 

- SE: Loại dầu dùng cho động cơ làm việc ở điều kiện khắc nghiệt hơn so với SD. 

Chất phụ gia của loại dầu này có chứa các chất tẩy rửa – làm sạch, chống lại tác nhân ăn 

mòn kim loại, chống ôxy hoá … 

- SF: Loại dầu này chống lại sự ăn mòn kim loại và sử dụng được lâu dài. 
 

 DẦU BÔI TRƠN THEO API DÙNG CHO ĐỘNG CƠ DIESEL 

- Động cơ Diesel có áp suất nén và áp suất cháy rất lớn, nên lực tác dụng lên các chi 

tiết động cơ lớn.Vì vậy dầu bôi trơn dùng cho động cơ Diesel phải là loại dầu có màng 

dầu rất bền. 

- Ngoài ra nhiên liệu Diesel có chứa lưu huỳnh, nó sẽ tạo ra axit Sunfua trong quá 

trình đốt cháy nhiên liệu. Dầu bôi trơn đòi hỏi phải có khả năng trung hoà axit, khả năng 

hoà tan tẩy rửa tốt để ngăn chận sự hình thành cặn bã trong dầu làm trơn. 
 

CA: Sử dụng cho động cơ Diesel tải nhỏ, có chứa các chất phụ gia như chất tẩy rửa 

làm sạch, chống ôxy hoá. 

CB: Sử dụng cho động cơ Diesel tải trung bình, sử dụng loại nhiên liệu có phẩm 

chất thấp. Các chất phụ gia gồm các chất tẩy rửa – làm sạch, chất chống ôxy hoá… 

CC: Loại dầu này dùng cho động cơ Diesel tăng áp và có thể sử dụng cho động cơ 

xăng làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Loại này có số lượng các chất phụ gia lớn hơn 

các loại trên. 

CD: Sử dụng cho động cơ Diesel tăng áp dùng loại nhiên liệu có hàm lượng lưu 

huỳnh cao. Loại này có chứa nhiều chất tẩy rửa và làm sạch. 

4.2.1.7. Đèn CHỈ THỊ ÁP LỰC CỦA DẦU LÀM TRƠN 

- Sự hoạt động của hệ thống làm trơn được kiểm tra chặt chẽ, để ngăn ngừa sự hỏng 

hóc bất thường của động cơ. Để kiểm tra áp suất trong hệ thống làm trơn trong quá trình 

động cơ hoạt động, người ta sử dụng cảm biến áp suất nhớt và đèn báo hoặc đồng hồ báo 

áp suất. 
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- Cảm biến áp suất nhớt được bố trí trên mạch dầu chính hoặc bố trí ở đường nhớt 

từ thân máy cung cấp cho nắp máy. Đồng hồ áp suất nhớt hoặc đèn báo áp lực nhớt được 

bố trí ở bảng tableau phía trước mặt người lái xe. 

 

Hình 4.9. Đèn báo áp suất nhớt 

- Đèn báo áp suất nhớt có ánh sáng màu đỏ và hình dáng là các-te chứa nhớt. Cảm 

biến áp suất nhớt là loại contact áp lực. 

Khi áp lực nhớt thấp hoặc contact máy on: Đèn sáng do contact áp lực on. 

Khi động cơ hoạt động, dưới tác dụng của áp suất nhớt làm contact áp suất nhớt off: 

Đèn báo tắt biểu thị áp suất nhớt trong hệ thống làm trơn là bình thường. 

 

Hình 4.10. Mạch điện đèn báo áp suất nhớt 

4.2.2. Nguyên lý làm việc 

Bơm nhớt hút dầu nhớt từ cac te qua lưới lọc để cung cấp cho hệ thống. 
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Nhớt từ bơm sẽ đi đến lọc tinh. Sau khi lọc sạch, nhớt sẽ được cung cấp đến mạch 

dầu chính ở thân máy. 

Dầu nhớt từ mạch dầu chính sẽ được phân phối đến các cổ trục cam, cổ trục chính 

của trục khuỷu. 

Từ các cổ trục chính, nhớt sẽ đến làm trơn các chốt khuỷu và sau đó bôi trơn piston, 

xéc măng và xy lanh. 

Từ một trong các cổ trục khuỷu, nhớt được dẫn xuyên qua thân máy và nắp máy, 

sau đó bôi trơn các cổ trục cam và làm trơn các chi tiết khác trên nắp máy. 

Sau khi đến bôi trơn các chi tiết, nhớt sẽ rơi trở lại các-te. 

 

Hình 4.11. Nguyên lý làm việc hệ thống bôi trơn 
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1 

2 

3 

Bài tập 

Bài tập 1. Hãy cho biết Bơm nhớt hình dưới thuộc loại nào? Hãy kể tên các chi tiết 

1, 2, 3? 

 

 
 

 

Bài tập 2. Hãy cho biết Bơm nhớt hình dưới thuộc loại nào? Hãy kể tên các chi tiết 

1, 2, 3? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Bài tập 3 Hãy cho biết nguyên lý làm việc của mạch điện sau?  
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Bài tập 4. Hãy cho biết vị trí Contact áp suất nhớt ở đâu trên động cơ? 

 

 

 

Bài tập 5. Hãy cho biết tên các chi tiết hình vẽ bên dưới      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
6 

5 
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Bài tập 6. Hãy điền tên các chi tiết hình vẽ bên dưới?   

 

                          

 

 

Bài tập 7. Hãy đọc và phân loại dầu bôi trơn sau: SAE15W40, SAE5W30, SAE10, 

SAE40. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 

PHƯƠNG PHÁP THAY NHỚT, THAY LỌC VÀ KIỂM TRA ĐỘ KÍN HỆ 

THỐNG BÔI TRƠN 

Thời lượng 4 giờ 

 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

1. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan  

2. Xác định thông tin của xe cần can thiệp 

3. Tìm kiếm các thông tin kỹ thuật cần thiết để thao tác 

4. Thực hiện các thao tác đúng quy trình  

5. Điền thông tin vào hồ sơ kiểm tra kỹ thuật và đặt lại đồng hồ 

6. Điền thông tin vào hồ sơ theo dõi  

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 
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III. Yêu cầu công việc 

1. Nhận dạng phương tiện  

2. Chuẩn bị nội dung công việc, các dụng cụ và phụ tùng  

3. Xây dựng quy trình thao tác cần phải tiến hành 

4. Thu thập tài liệu kỹ thuật cần thiết để can thiệp 

5. Thực hiện can thiệp: Xả, đổ dầu bôi trơn động cơ ô tô và thay thế bầu lọc dầu  

6. Thực hiện công việc kiểm tra chất lượng  

7. Thu dọn nơi làm việc 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

Nhận diện phương tiện 

STT Chủng loại – Quy cách Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại xe   

2 Mô hình Hệ thống bôi trơn  

3 Các dụng cụ kiểm tra: Đo áp lực nước, đo nhiệt độ nước, thước 

lá… 

 

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

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

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

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

 

Vật tư 

1 Giẻ lau  

2 Dầu rửa DO  

3 Nhớt   

4 Xà bông  

5 Đồng hồ VOM  

6 Dây điện  

Nhãn hiệu : Toyota Model :  Phiên bản :  

Số khung : Số hiệu kiểu loại (VIN) :  

Biển số đăng ký :  Ngày đăng ký lần đầu:  

Mức nhiên liệu :  

 

Kilomet xe chạy :  
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Dữ liệu và đặc điểm của dầu bôi trơn 

 

Dữ liệu và đặc điểm Trả lời 

Độ nhớt  

Loại dầu 

(gạch chữ sai) 
Tổng hợp          Bán tổng hợp          Dầu mỏ 

Thể tích  

Thời gian thay dầu  

Thời gian thay bầu lọc  
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BG3.4.3: TP1 PHƯƠNG PHÁP THAY NHỚT, THAY LỌC VÀ KIỂM TRA ĐỘ 

KÍN HỆ THỐNG BÔI TRƠN 

4.3. Bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa hệ thống bôi trơn 

4.3.1. BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LÀM TRƠN 

- Hệ thống làm trơn làm giảm sự mài mòn khi các chi tiết chuyển động. Nó còn có 

tác dụng làm kín và dẫn nhiệt từ các chi tiết đểø truyền vào trong không khí. Ngoài ra, nó 

còn bảo vệ bề mặt các chi tiết và hấp thụ các chất độc hại do quá trình cháy sinh ra. Do 

đó sau một thời gian sử dụng để đảm bảo tính hiệu quả, phải bảo dưỡng nó định kỳ. 

4.3.1.1. PHƯƠNG PHÁP THAY NHỚT 

- Nếu động cơ nguội hâm nóng động cơ vài phút. Còn nếu động cơ quá nóng, để nó 

hơi nguội rồi mới tiến hành thay nhớt để đảm bảo tuổi thọ của động cơ. 

 

Hình 4.12. Phương pháp thay nhớt 

1. Tháo nắp đỗ nhớt ở các-te đậy nắp máy. 

2. Cho xe lên cầu nâng nếu có và nâng xe vừa tầm. 

3. Dùng một cái khai để hứng nhớt. 

4. Nới lỏng ốc xả nhớt ra từ từ và tránh nhớt văng xuống nền. 

5. Thay mới đệm làm kín và xiết chặt ốc xả nhớt vào các-te. 

6. Lau sạch xung quanh ốc xả nhớt trước khi hạ xe. 

7. Châm một lượng nhớt vào động cơ đúng dung lượng cúa nó. Lau sạch xung 

quanh và xiết chặt nắp đỗ nhớt. 

8. Khởi động động cơ khoảng hai phút và sau đó tắt máy. 

Đợi khoảng 5 phút và dùng que thăm nhớt kiểm tra lại lượng nhớt trong các-te và kiểm 

tra lại độ kín của ốc xả nhớt. 
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Hình 4.13. Phương pháp thay nhớt 

4.3.1.2. PHƯƠNG PHÁP THAY LỌC NHỚT 

Trong quá trình động cơ làm việc, các chất bẩn như mụi than, mạt kim loại..làm bẩn 

dầu làm trơn. Các chất này sẽ tích tụ trong lõi lọc và lâu ngày sẽ làm mất hiệu quả của lõi 

lọc. Do đó phải thay lọc nhớt đúng định kỳ. 
 

Bước 1: Dùng một khai chứa nhớt và sử dụng dụng cụ chuyên dùng để tháo lọc 

nhớt ra khỏi thân máy.  

 

Hình 4.14. Tháo lọc nhớt 

Bước 2:  Lau sạch bề mặt chỗ lắp ghép lọc dầu. 

Bước 3:  Dùng tay thoa một lớp dầu nhớt mỏng lên joint làm kín của lọc nhớt mới. 

Bước 4:  Dùng tay vặn lọc nhớt vào thân máy cho đến khi cảm thấy có sức cản. 

Dùng cảo lọc nhớt xiết thêm ¾ vòng. 

Bước 5:  Khởi động động cơ trong khoảng thời gian là 2 phút. 
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Bước 6:  Dừng động cơ khoảng 5 phút. Kiểm tra độ kín của lọc nhớt và dùng que 

thăm kiểm tra lại mực nhớt trong động cơ. 

4.3.1.3. KIỂM TRA ĐỘ KÍN HỆ THỐNG LÀM TRƠN  

Kiểm tra độ kín của các bộ phận sau: 

1. Joint làm kín các-te đậy nắp máy. 

2. Kiểm tra độ kín của nắp đổ nhớt. 

3. Phớt làm kín bộ chia điện. 

4. Phớt chận nhớt đầu trục cam. 

5. Sự rò rỉ nhớt ở đầu trục khuỷu. 

6. Sự rò rỉ nhớt ở đuôi trục khuỷu. 

7. Độ kín của joint các-te nhớt và đai ốc xả nhớt. 

8. Độ kín của cảm biến áp suất nhớt… 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA MẠCH NHỚT, MẠCH ĐIỆN ÁP SUẤT NHỚT VÀ 

ĐÈN BÁO NHỚT 

Thời lượng 3 giờ 

 

I. Mục tiêu bài thực hành 

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

1. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan  

2. Xác định thông tin của xe cần can thiệp 

3. Tìm kiếm các thông tin kỹ thuật cần thiết để thao tác 

4. Thực hiện các thao tác đúng quy trình  

5. Điền thông tin vào hồ sơ kiểm tra kỹ thuật và đặt lại đồng hồ 

6. Điền thông tin vào hồ sơ theo dõi  

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 
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III. Yêu cầu công việc 

1. Nhận dạng phương tiện  

2. Chuẩn bị nội dung công việc, các dụng cụ và phụ tùng  

3. Xây dựng quy trình thao tác cần phải tiến hành 

4. Thu thập tài liệu kỹ thuật cần thiết để can thiệp 

5. Thực hiện can thiệp : Xả, đổ dầu bôi trơn động cơ ô tô và thay thế bầu lọc dầu  

6. Thực hiện công việc kiểm tra chất lượng  

7. Thu dọn nơi làm việc 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

Nhận diện phương tiện 

STT Chủng loại – Quy cách Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại xe   

2 Mô hình Hệ thống bôi trơn  

3 Các dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ VOM, đồng hồ đo áp suất 

nhớt. 

 

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

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

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

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

 

Vật tư 

1 Giẻ lau  

2 Dầu rửa DO  

3 Nhớt   

4 Xà bông  

5 Đồng hồ VOM  

6 Dây điện  

Nhãn hiệu : Toyota Model :  Phiên bản :  

Số khung :  Số hiệu kiểu loại (VIN) :  

Biển số đăng ký :  Ngày đăng ký lần đầu:  

Mức nhiên liệu :  

 

Kilomet xe chạy :  
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Dữ liệu và đặc điểm của dầu bôi trơn 

Dữ liệu và đặc điểm của Hệ thống bôi trơn 

Dữ liệu và đặc điểm Trả lời 

Tìm mạch nhớt  

trên động cơ 
 

Kiểm tra Đèn báo  

áp suất nhớt  

Kiểm tra công tắc  

áp lực nhớt 
 

Kiểm tra Bình Ắc quy  

Kiểm tra Công tắc máy  

 

 

 

 

 

BG3.4.3: TP2 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA MẠCH NHỚT, MẠCH 

ĐIỆN ÁP SUẤT NHỚT VÀ ĐÈN BÁO NHỚT  

4.3.2. TÌM MẠCH DẦU LÀM TRƠN 

Dữ liệu và đặc điểm Trả lời 

Độ nhớt  

Loại dầu 

(gạch chữ sai) 
Tổng hợp          Bán tổng hợp          Dầu mỏ 

Thể tích  

Thời gian thay dầu  

Thời gian thay bầu lọc  
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Phải nắm thật vững mạch dầu làm trơn động cơ. Nếu mạch dầu quá bẩn, có mạt kim 

loại hoặc bị tắc thì động cơ sẽ bị hỏng rất nhanh chóng.  

 

Hình 4.15. Tìm mạch nhớt động cơ 

4.3.3. KIỂM TRA MẠCH ĐIỆN ĐÈN BÁO ÁP SUẤT NHỚT 
 

Nếu đèn vẫn sáng khi động cơ hoạt động ở tốc độ cầm chừng, chúng ta kiểm tra như 

sau: 

1. Tháo giắc nối đến contact áp suất nhớt và xoay contact máy On thì đèn phải tắt. 

2. Dùng dây điện nối giắc gim điện từ đèn báo ra mát thì đèn báo phải sáng. 

3. Đo điện trở của contact áp suất nhớt khi động cơ dừng thì phải liên tục. 

4. Kiểm tra sự không liên tục của cotact áp suất nhớt khi động cơ hoạt động ở tốc độ 

cầm chừng. 

5. Khi áp suất nhớt trên 0,5 Kg/cm2, contact áp suất nhớt phải không liên tục. Nếu 

không đúng theo yêu cầu thì thay mới contact áp suất nhớt. 
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Hình 4.16. Mạch điện đèn báo áp suất nhớt 

4.3.4. Đèn CHỈ THỊ ÁP LỰC CỦA DẦU LÀM TRƠN 

- Sự hoạt động của hệ thống làm trơn được kiểm tra chặt chẽ, để ngăn ngừa sự hỏng 

hóc bất thường của động cơ. Để kiểm tra áp suất trong hệ thống làm trơn trong quá trình 

động cơ hoạt động, người ta sử dụng cảm biến áp suất nhớt và đèn báo hoặc đồng hồ báo 

áp suất. 

- Cảm biến áp suất nhớt được bố trí trên mạch dầu chính hoặc bố trí ở đường nhớt 

từ thân máy cung cấp cho nắp máy. Đồng hồ áp suất nhớt hoặc đèn báo áp lực nhớt được 

bố trí ở bảng tableau phía trước mặt người lái xe. 

 
Hình 4.17. Đèn chỉ thị áp lực của nhớt bôi trơn 

- Đèn báo áp suất nhớt có ánh sáng màu đỏ và hình dáng là các-te chứa nhớt. Cảm 

biến áp suất nhớt là loại contact áp lực. 
 

+ Khi áp lực nhớt thấp hoặc contact máy on: Đèn sáng do contact áp lực on. 

+ Khi động cơ hoạt động, dưới tác dụng của áp suất nhớt làm contact áp suất nhớt 

off: Đèn báo tắt biểu thị áp suất nhớt trong hệ thống làm trơn là bình thường. 
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Hình 4.18. Đèn báo và mạch điện áp lực của nhớt bôi trơn 

4.3.5. Thông tin bảo dưỡng định kỳ của xe. 

Các danh mục kiểm tra và bảo dưỡng do chủ xe thực hiện  

Một số mục kiểm tra và bảo dưỡng sau cần được thực hiện bởi chủ xe. Các thông số 

kỹ thuật liên quan được đề cập trong phần Các dung 

tích và đặc tính kỹ thuật. Các biểu hiện bất thường nếu được phát hiện cần phải 

được khắc phục bởi kỹ thuật viên được đào tạo cuả Đại lý  

Ford. Các công việc kiểm tra và bảo dưỡng không được tính đến như chi phí được 

bảo hành nên có thể bạn sẽ phải chịu chi phí cho công  

lao động, phụ tùng hoặc dầu mỡ bôi trơn nếu các công việc này và liên quan được 

thực hiện tại Đại lý Ford. 

Các danh mục kiểm tra hàng tháng 

- Kiểm tra mức dầu động cơ. 

Các danh mục kiểm tra 06 tháng 

- Kểm tra các cơ cấu hãm, khoá đai, độ mòn của các dây đai 

- Kiểm tra mức và tỷ trọng dung dịch nước làm mát 

- Kiểm tra các điện cực ắc qui, làm sạch nếu cần thiết 

Lịch bảo dưỡng xe FORD ESCAPE 
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CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG LÀM MÁT 

 

5.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu hệ thống làm mát 

5.1.1. Công dụng 

- Nhiệt độ trong buồng đốt của động cơ đốt trong là rất lớn nhất là trong thời kỳ 

cháy của động cơ, nó có thể tới 2200độ C dẫn tới các bộ phận của động cơ trở lên rất 

nóng, mà kim loại thì có tính giãn nở vì nhiệt (lạnh thì co lại còn nóng thì nở ra) mà nhiệt 

độ nóng chảy của kim loại thì thấp hơn rất nhiều ví dụ như vách xy lanh phải không nóng 

hơn 260 độ C. Do đó động cơ phải được làm mát. 

- Duy trì chế dộ nhiệt độ ổn định cho động cơ khi làm việc. 

- Kéo dài tuổi thọ cho động cơ 

- Giảm thiểu những rủi ro gặp phải khi máy hoạt động 
 

5.1.2. Phân loại 

Theo môi chất làm mát: 

+ Làm mát bằng không khí 

+ Làm mát bằng nước 

Theo mức độ tăng cường làm mát: 

+ Làm mát tự nhiên 

+ Làm mát cưỡng bức 

Hệ thống làm mát bằng không khí (áp dụng cho xe máy) 

Hệ thống làm mát bằng chất lỏng (loại này áp dụng hầu hết với động cơ ô tô và xe 

gắn máy) 

5.1.3. Yêu cầu 

- Giữ cho các chi tiết động cơ không bị cháy, hỏng. 

- Tránh hiện tượng bó kẹt 

- Giữ cho động cơ ở nhiệt độ làm việc hiệu quả nhất phù hợp với mọi chế độ tải 

trọng của động cơ 

- Giữ nhiệt cho động cơ khi động cơ nguội. 

- Tản nhiệt cho động cơ khi động cơ nóng. 

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc hệ thống làm mát. 

5.2.1. Cấu tạo 

5.2.1.1. Bơm nước 
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Bơm được sử dụng là kiểu bơm li tâm. Chất lỏng làm mát được cung cấp đến cửa 

vào của bơm. Khi bơm quay dưới tác dụng của lực li tâm làm cho nước bị văng ra mép 

ngoài của các cánh và nó được đẩy vào thân máy của động cơ. 
 
5.2.1.2. Van hằng nhiệt 
 

Nhiệt độ làm việc của chất lỏng làm mát thay đổi tùy theo loại động cơ. Hiệu suất 

làm việc của động cơ đạt cao nhất khi nhiệt độ của chất lỏng làm mát từ 85 đến 95°C. 

Khi khởi động ở nhiệt độ thấp, nhiệt độ làm mát phải được gia tăng một cách nhanh 

chóng, nhất là động cơ làm việc ở điều kiện thời tiết lạnh. Vì vậy, van hằng nhiệt được 

thiết kế để gia tăng nhiệt độ động cơ nhanh chóng và giữ nhiệt độ động cơ luôn ổn định. 

Van hằng nhiệt có hai kiểu: Loại có kèm theo van chuyển dòng và loại không có 

van chuyển dòng. 

 

Hình 5.1. Bơm nước 
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Hình 5.2. Loại có van chuyển dòng và loại không có van chuyển dòng 

Van hằng nhiệt là loại van đóng và mở tự động theo nhiệt độ nước làm mát. Nó 

được bố trí ở giữa két nước và động cơ. Khi nhiệt độ thấp van sẽ đóng để ngăn cản nước 

làm mát ra két nước. Khi nhiệt độ gia tăng, nó mở và nước làm mát chảy ra két nước. 

Van hằng nhiệt được mở bởi một chất sáp 2 (Wax) rất nhạy cảm với nhiệt độ được 

bố trí bên trong một xy lanh. Khi động cơ lạnh, chất sáp này có dạng rắn và lò xo làm cho 

van đóng lại. Khi nhiệt độ nước làm mát gia tăng, chất sáp sẽ chảy ra dạng lỏng và giãn 

nở. Sự giãn nở này sẽ đẩy van xuống và van mở để cho phép nước làm mát từ két nước 

luân chuyển trong động cơ. 

Trên van hằng nhiệt có bố trí một van xả khí. Nó dùng để xả bọt khí trong hệ thống 

làm mát, khi nước làm mát được đổ thêm vào hệ thống. Nếu có không khí trong hệ thống 

làm mát, đầu nặng của van xả khí sẽ rớt xuống cho phép không khí thoát ra. Khi động cơ 

làm việc, áp lực từ bơm nước đẩy van trở lại vị trí van đóng. 

5.2.1.3. Quạt làm mát 

Quạt làm mát dùng để hút không khí mát từ bên ngoài qua bề mặt của két nước để 

thu nhiệt từ chất làm mát. Số lượng cánh quạt từ 4 trở lên để tăng công suất làm mát. 

Xung quanh đầu cánh quạt được bao kín để tập trung không khí đi qua két nước. 

 

 

 

 
Hình 5.3. Quạt làm mát 

5.2.1.4. DẪN ĐỘNG QUẠT LÀM MÁT 
 

Hiện nay có nhiều phương pháp để dẫn động quạt làm mát. 

1. Dùng động cơ điện một chiều 12 vôn. 

2. Dẫn động quạt bằng khớp thuỷ lực. 

3. Dùng thuỷ lực và cơ khí. 

4. Điều khiển quạt bằng máy tính kết hợp với động cơ điện… 
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         Hình 5.4. Dẫn động bằng cơ khí và cơ khí kết hợp với thuỷ lực 

Ở các động cơ cũ, quạt làm mát được dẫn động bằng cơ khí. Người ta sử dụng dây 

đai V để truyền chuyển động từ pu li trục khuỷu đến quạt làm mát. 
 

Trường hợp động cơ đặt dọc, người ta hay sử dụng phương pháp dẫn động quạt 

bằng cơ khí kết hợp với một khớp thuỷ lực. Khi nhiệt độ động cơ thấp, quạt được giữ 

quay ở tốc độ chậm để nhiệt độ động cơ tăng nhanh và giảm tiếng ồn. Khi nhiệt độ của 

không khí cao, tốc độ quạt được gia tăng để tăng khả năng làm mát két nước đạt được 

hiệu quả hơn. 

 Nếu động cơ đặt ngang, người ta thường sử dụng phương pháp dẫn động bằng 

động cơ điện một chiều 12vôn. Kiểu này hiện nay sử dụng khá thông dụng. 
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Hình 5.5. Mạch điện điều khiển bơm nước 

Khi nhiệt độ động cơ dưới 80°C contact nhiệt độ nước ở trạng thái đóng. Do vậy, 

khi contact ở vị trí IG2, rơ le chính của quạt đóng nhưng rơ le quạt làm mát mở, nên 

không có dòng điện cung cấp cho mô tơ quạt nên quạt làm mát đứng yên. 

Trong quá trình động cơ hoạt động, nhiệt độ nước làm mát tăng dần. Khi nhiệt độ 

nước làm mát đạt 90°C, contact nhiệt mở nên rơ le quạt làm mát đóng: Lúc này có dòng 

điện từ accu -> rơ le chính của quạt-> tiếp điểm của rơ le quạt làm mát -> cung cấp điện 

cho mô tơ -> quạt quay. 

5.2.1.5. Két nước 

Nước nóng đi qua các áo nước sẽ được dẫn ra két làm mát. Két làm mát bao gồm 

ngăn chứa phía trên, ngăn chứa phía dưới và các ống dẫn nước bố trí ở giữa. 

Nước nóng từ nắp máy được dẫn vào phần trên của két nước. Phía trên két có bố trí 

một nắp để nạp nước mới, nó cũng được nối với thùng nước dự trữ bằng ống cao su. 

Ngăn nước phía dưới được nối với bơm nước của động cơ và còn có một van để xả nước. 
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Hình 5.6. Két nước 

- Các ống dẫn nối ngăn chứa trên và ngăn chứa dưới còn gọi là ống tản nhiệt. Xung 

quanh các ống này, người ta lắp các cánh tản nhiệt. Nhiệt lượng từ nước nóng được 

truyền qua vách đường ống đến các cánh tản nhiệt và được làm mát bằng không khí do 

quạt gió tạo nên. 

- Nắp két nước thường được bố trí trên đỉnh của két nước. Nó làm kín két nước và 

giữ áp suất trong két để gia tăng nhiệt độ sôi của nước trên 100°C. Trong nắp két nước có 

bố trí một van giảm áp và một van chân không. Khi nhiệt độ của nước gia tăng, thể tích 

của nó cũng gia tăng, làm áp suất tăng theo. Khi áp suất vượt quá qui định từ 0,3 đến 1,0 

Kg/cm2 ở nhiệt độ từ 110 đến 120°C, van giảm áp mở để giới hạn áp suất và nước từ két 

nước được dẫn đến thùng nước dự trữ. 

 

 

Hình 5.7. Nắp két nước 
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5.2.1.6. Thùng Nước dự trữ 

Thùng nước dự trữ được nối với két nước bằng ống cao su. Khi van giảm áp trong 

nắp két nước mở, nước từ két sẽ được dẫn đến thùng dự trữ. Khi nhiệt độ nước làm mát 

giảm, nước trong thùng dự trữ sẽ đi ngược trở lại két làm mát. Điều này tránh được sự 

hao hụt nước làm mát và cũng không cần phải thường xuyên châm thêm nước. 

 

Hình 5.8. Bình Nước dự trữ 

5.2.1.7. CHỈ THỊ NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÀM MÁT 

- Nhiệt độ nước làm mát phải ổn định khi động cơ làm việc. Nó được kiểm tra 

thường xuyên bởi đồng hồ nhiệt độ nước. Bộ chỉ thị nhiệt độ nước bao gồm: đồng hồ 

nhiệt độ nước, cảm biến nhiệt độ nước và dây dẫn. 

- Cảm biến nhiệt độ nước được bố trí ở đường nước ra trên nắp máy. Nó là một điện 

trở thay đổi theo nhiệt độ nước làm mát. Khi nhiệt độ nước làm mát tăng thì điện trở của 

cảm biến giảm và ngược lại. 

- Khi contact máy On, đồng hồ sẽ báo nhiệt độ nước động cơ ở tình trạng hiện hữu. 

- Khi động cơ hoạt động, kim của đồng hồ sẽ dần dần chuyển động lên phía trên 

(Hot). Khi kim tiến về sát phía vạch đỏ, phải dừng động cơ và kiểm tra nguyên nhân của 

nó. 

 
Hình 5.9. Đồng hồ báo nhiệt độ nước 

5.2.1.8. Dung dịch nước làm mát 
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Thông thường, nước làm mát ô tô gồm có 3 loại chính: nước làm mát màu xanh, 

nước màu hồng (SLLC) và nước màu đỏ (LLC). 

- Nước làm mát ô tô Màu Xanh: Không cần pha trộn mà đổ trưc tiếp, loại nước làm 

mát này được kiến nghị thay sau mỗi  2 năm sử dụng. 

- Nước làm mát ô tô Màu đỏ(LLC): Được pha trộn với nước lọc theo tỉ lệ là 50:50. 

Loại nước làm mát này được kiến nghị thay sau 5 năm hoặc sau 80,000 km đầu, các lần 

thay tiếp theo có thể áp dụng sau mỗi 40,000 km chạy 

- Nước làm mát ô tô Màu hồng(SLLC): Thường có độ bền cao hơn và không cần 

pha với nước lọc, loại nước này đượ đổ trực tiếp vào bình. Loại nước làm mát này được 

kiến nghị thay sau khi chạy 160,000km và các lần tiếp theo nên được thay sau mỗi 

80,000km. 

Những lưu ý khi thay nước làm mát ô tô 

1. Không nên sử dụng những dung dịch làm mát khác nhau, nếu trường hợp châm 

thêm nước làm mát nên sử dụng dòng nước làm mát ô tô đã sử dũng trong những lần 

bảo dưỡng trước đó 

2. Dung dịch làm mát trên xe hơi nên được hòa trộn với tỉ lệ là 60% dung dịch làm 

mát với 40% dung dịch nước. Không được dùng nước lã để thay thế nước làm mát động 

cơ. 

3. Tìm vị trí bình nước làm mát động cơ và tháo nắp đậy bình. 

4. Nên kiểm tra dung dịch làm mát thường xuyên để phòng ngừa trường hợp nước 

làm mát ô tô thấp hơn mức cho phép, tránh được những hư hại về động cơ cho xe của 

mình 

5. Sử dụng nước làm mát theo chỉ dẫn và chỉ những dòng sản phẩm mới được sử 

dụng cho xe của mình. 

 
Hình 5.10. Dung dịch nước làm mát 

5.2.2. Nguyên lý làm việc 
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Hình 5.11. Sơ đồ hệ thống làm mát 

1: Thân máy.         8: Quạt gió 

  2: Nắp xylanh.        9: Puly 

  3: Đường nước ra khỏi động cơ.       10: Ống nước nối tắt về bơm. 

  4: Ống dẫn bọt nước.     11: Đường nước vào động cơ 

  5: Van hằng nhiệt.      12: Bơm nước 

  6: Nắp két nước.      13: Két làm mát dầu 

  7: Két làm mát      14: Ống phân phối nước 

- Khi động cơ làm việc bơm nước dẫn động bằng puly dẫn động từ trục khuỷu của 

động cơ làm việc hút nước từ phía dưới của két làm mát 7. Nước được hút qua ống mềm 

4 tới bơm vào thân máy đi tới áo nước làm mát trong thân máy và nắp máy. Lúc này 

nhiệt độ động cơ còn thấp dưới 600C thì van hằng nhiệt 5 đóng để nước trong khoang 

nước không trở về két nước mà về trực tiếp bơm nước, để tiếp tục đi làm mát động cơ 

(tồn tại vòng tuần hoàn nhỏ). 

- Khi nhiệt độ của nước đạt 60 - 700C do tính chất của van hằng nhiệt. Van chính 

bắt đầu mở ra, van phụ dần đóng lại (khi bắt đầu mở khe hở giữa đế van và van là 0,2- 

0,3mm). Lúc này trong hệ thống hình thành 2 vòng tuần hoàn. Nước đi qua van 5 ra két 

làm mát 7 và qua két nước làm mát tới bơm nước, xong vòng tuần hoàn chính. Vòng tuần 

hoàn phụ nước qua van 5 dẫn trực tiếp tới bơm và đưa nước vào thân động cơ. 
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BÀI TẬP HỆ THỐNG LÀM MÁT 
 

Bài tập 1. Hãy cho biết van hằng nhiệt dưới đây thuộc loại nào? Và phương pháp 

kiểm tra van hằng nhiệt? 
  

 
 

Bài tập 2. Hãy cho biết tên gọi các chi tiết sau? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bài tập 3. Hãy cho biết tên gọi các chi tiết sau? 

1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 
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Bài tập 4. Hãy cho biết tên gọi các chi tiết sau? 

 

Bài tập 5. Hãy cho biết tên gọi các chi tiết sau? 

 

1…….          8……. 

  2……..         9…….. 

  3……..    10……. 

  4………       11……. 

  5……..       12…….. 

1 2 
3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

1 

2 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 

PHƯƠNG PHÁP XẢ, ĐỔ NƯỚC VÀ KIỂM TRA HỆ THỐNG LÀM MÁT Ô TÔ 

Thời lượng 4 giờ 

 

 
 

I. Mục tiêu bài thực hành 

Sinh viên phải có các khả năng : 

1. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan  

2. Xác định thông tin của xe cần can thiệp 

3. Tìm kiếm các thông tin kỹ thuật cần thiết để thao tác  

4. Thực hiện các thao tác đúng quy trình  

5. Điền thông tin vào hồ sơ kiểm tra kỹ thuật  

6. Điền thông tin vào hồ sơ theo dõi 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 
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III. Yêu cầu công việc 

1. Nhận dạng phương tiện  

2. Chuẩn bị nội dung công việc, các dụng cụ và phụ tùng  

3. Xây dựng quy trình thao tác cần phải tiến hành 

4. Thu thập tài liệu kỹ thuật cần thiết để can thiệp 

5. Thực hiện can thiệp  : xả, đổ nước và kiểm tra hệ thống làm mát ô tô  

6. Thực hiện công việc kiểm tra chất lượng  

7. Thu dọn nơi làm việc 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

Nhận diện phương tiện 

Dữ liệu và đặc điểm của hệ thống làm mát 

 

STT Chủng loại – Quy cách Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại xe   

2 Mô hình Hệ thống làm mát  

3 Các dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ đo áp lực nước, nhiệt kế.  

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

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

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

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

 

Vật tư 

1 Giẻ lau  

2 Dầu rửa DO  

3 Nhớt, xăng, nước, dung dịch làm mát  

4 Xà bông  

5 Đồng hồ VOM  

6 Dây điện  

Nhãn hiệu : Model : Phiên bản : 

Số khung : Số hiệu kiểu loại (VIN) : 

Biển số đăng ký : Ngày đăng ký lần đầu: 

Mức nhiên liệu : 

 

Kilomet xe chạy : 

 

Dữ liệu và đặc điểm Trả lời 

Van hằng nhiệt  

Dung dịch nước làm mát  

Độ nhớt  

Loại nước làm mát 

(gạch chữ sai) 
Xanh          Đỏ          Hồng 

Thể tích  

Thời gian thay nước  
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Phương Pháp xác định 

 

5.3. Bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa hệ thống làm mát 

5.3.1. THAY NƯỚC LÀM MÁT 
 

- Không được mở nắp két nước khi nhiệt độ động cơ còn quá nóng. Tránh bỏng cho 

mình và cho người xung quanh. 

Mở nắp két nước. 

- Khi nước làm mát trong két còn nóng, khi tháo nên phủ một miếng vải lên nắp két 

nước và xoay nhẹ nắp két nước để cho áp suất bên trong két nước giảm từ từ và sau đó 

mới tháo hẳn nắp két nước ra ngoài. 

 

 

Hình 5.12. Mở nắp két nước 

1. Tháo van xả ở ngăn phía dưới két nước và phải dùng khai chứa nước.  

Hình 5.13. Tháo nút xả nước làm mát 

2. Tháo nút xả nước bố trí trên thân máy. 

3. Đưa vòi nước vào két nước và cho nước chảy cho đến khi nào nhận thấy nước 

chảy ra ở thân máy và đáy két nước trở nên sạch. 

4. Xiết chặt van xả nước trên thân máy và ngăn dưới két nước. 

5. Đổ nước ra khỏi thùng nước dự trữ và xúc rửa sạch sẽ. 

6. Đổ nước vào thùng dự trữ đến mức FULL. 
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7. Tháo đường nước vào bộ sưởi ấm để xả khí. 

8. Đổ nước vào két nước cho đến khi nước bắt đầu chảy ra khỏi đầu nối. 

9. Lắp lại đường ống và đổ đầy nước vào két. 

10. Cho động cơ hoạt động ở tốc độ khoảng 1200 v/p và kiểm tra xem nước có hao 

hụt không. Lắp lại nắp két nước. 

 

Hình 5.14. Lắp két nước làm mát 

5.3.2. Dung dịch làm mát 

 

Hình 5.15. Dung dịch nước làm mát 

- Nước làm mát ô tô Màu Xanh: Không cần pha trộn mà đổ trưc tiếp, loại nước làm mát 

này được kiến nghị thay sau mỗi  2 năm sử dụng. 

- Nước làm mát ô tô Màu đỏ(LLC): Được pha trộn với nước lọc theo tỉ lệ là 50:50. Loại 

nước làm mát này được kiến nghị thay sau 5 năm hoặc sau 80,000 km đầu, các lần thay 

tiếp theo có thể áp dụng sau mỗi 40,000 km chạy 

- Nước làm mát ô tô Màu hồng(SLLC): Thường có độ bền cao hơn và không cần pha 

với nước lọc, loại nước này đượ đổ trực tiếp vào bình. Loại nước làm mát này được kiến 

nghị thay sau khi chạy 160,000km và các lần tiếp theo nên được thay sau mỗi 80,000km. 
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Hình 5.16. Bình nước dự trữ 

5.3.3. Kiểm tra nắp két nước 

1. Dùng dụng cụ kiểm tra, cung cấp áp lực để kiểm tra nắp két nước như hình vẽ 

dưới đây. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 5.17. Dụng cụ kiểm tra áp suất nước 

2. Van giảm áp sẽ mở ở áp suất từ 0,75 đến 1,05kg/cm2. 

3. Áp suất mở không được thấp hơn 0,6 kg/cm2. Nếu áp suất mở bé hơn cho phép 

thì thay nắp két nước mới. 

5.3.4. KIỂM TRA SỰ RÒ RỈ CỦA HỆ THỐNG LÀM MÁT 
 

1. Sử dụng nắp két nước chuyên dùng để kiểm tra và đậy kín két nước. 

2. Cho động cơ hoạt động để làm ấm nước làm mát. 

3. Dùng bơm, cung cấp vào hệ thống làm mát một áp lực là 1,2kg/cm2. Kiểm tra sự 

giảm áp trong hệ thống. 

4. Nếu áp suất giảm, kiểm tra sự rò rỉ của các đường ống nước, két nước, bơm nước 

và các đường ống sưởi. Nếu các bộ phận trên đều kín, kiểm tra nắp máy và thân máy. 
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Hình 5.18. Các bộ phận của hệ thống làm mát 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VAN HẰNG NHIỆT, BƠM NƯỚC VÀ ĐÈN CHỈ 

THỊ NHIỆT ĐỘ NƯỚC 

Thời lượng 4 giờ 

 
 

I. Mục tiêu bài thực hành:  

Sinh viên phải có các khả năng : 

1. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan  

2. Xác định thông tin của xe cần can thiệp 

3. Tìm kiếm các thông tin kỹ thuật cần thiết để thao tác  

4. Thực hiện các thao tác đúng quy trình  

5. Điền thông tin vào hồ sơ kiểm tra kỹ thuật  

6. Điền thông tin vào hồ sơ theo dõi 

II. Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư hỗ trợ cho bài thực hành 
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III. Yêu cầu công việc 

1. Nhận dạng phương tiện  

2. Chuẩn bị nội dung công việc, các dụng cụ và phụ tùng  

3. Xây dựng quy trình thao tác cần phải tiến hành 

4. Thu thập tài liệu kỹ thuật cần thiết để can thiệp 

5. Thực hiện can thiệp : xả, đổ nước và kiểm tra hệ thống làm mát ô tô  

6. Thực hiện công việc kiểm tra chất lượng  

7. Thu dọn nơi làm việc 

IV. Hoàn thành các câu hỏi dẫn dắt 

Nhận diện phương tiện 

 

STT Chủng loại – Quy cách Ghi chú 

Trang bị - Dụng cụ 

1 Các loại xe   

2 Mô hình Hệ thống làm mát  

3 Các dụng cụ kiểm tra: thước lá, nhiệt kế  

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

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

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

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

 

Vật tư 

1 Giẻ lau  

2 Dầu rửa DO  

3 Nhớt, xăng, nước, dung dịch làm mát  

4 Xà bông  

5 Đồng hồ VOM  

6 Dây điện  

Nhãn hiệu : Model : Phiên bản : 

Số khung : Số hiệu kiểu loại (VIN) : 

Biển số đăng ký : Ngày đăng ký lần đầu: 

Mức nhiên liệu : 

 

Kilomet xe chạy : 
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PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VAN HẰNG NHIỆT, BƠM NƯỚC VÀ  

ĐÈN CHỈ THỊ NHIỆT ĐỘ NƯỚC 
 

5.3.4. Kiểm tra van hằng nhiệt 
  

Như chúng ta đã biết, chức năng của van hằng nhiệt là dùng để điều tiết lượng nước 

làm mát ra két làm mát sao cho hệ thống làm việc là hiệu quả nhất. Vì vậy nếu van hằng 

nhiệt bị trục trặc sẽ làm cho hệ thống làm mát làm việc không bình thường. 

1. Xả nước làm mát như đã hướng dẫn. 

2. Tháo đầu ống nước đến bơm nước. 

3. Tháo đường ống dẫn có chứa van hằng nhiệt và lấy van ra ngoài. 

4. Kiểm tra độ mở của van hằng nhiệt theo nhiệt độ. 

5. Van hằng nhiệt bắt đầu mở ở nhiệt độ từ 80°C đến 84°C. 

6. Độ mở của van phải từ 8mm trở lên ở nhiệt độ 95°C. 

7. Nếu các thông số trên không đạt, thay van mới. 

8. Lắp van hằng nhiệt trở lại và chú ý đặt van xả khí lệch so với phương thẳng đứng 

một góc 5°. Lắp các bộ phận còn lại. 

 

Hình 5.19. Kiểm tra van hằng nhiệt 

5.3.5. THAY BƠM NƯỚC 
  

1. Nếu bạc đạn bơm nước , cánh bơm hoặc phốt làm kín nước trong bơm bị hỏng, 

phải thay mới bơm nước. 

2. Joint bơm nước khi thay mới phải đảm bảo đúng độ dày cần thiết. Nếu joint quá 

dày sẽ làm giảm hiệu suất làm việc của bơm. 

3. Dây đai truyền động bơm nước được thay thế định kỳ và độ căng dây đai phải 

đúng để đảm bảo tốc độ của cánh quạt làm mát. 
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Hình 5.20. Các bộ phận hệ thống làm mát 

5.3.6. CHỈ THỊ NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÀM MÁT 

- Nhiệt độ nước làm mát phải ổn định khi động cơ làm việc. Nó được kiểm tra 

thường xuyên bởi đồng hồ nhiệt độ nước. Bộ chỉ thị nhiệt độ nước bao gồm: đồng hồ 

nhiệt độ nước, cảm biến nhiệt độ nước và dây dẫn. 

- Cảm biến nhiệt độ nước được bố trí ở đường nước ra trên nắp máy. Nó là một điện 

trở thay đổi theo nhiệt độ nước làm mát. Khi nhiệt độ nước làm mát tăng thì điện trở của 

cảm biến giảm và ngược lại. 

- Khi contact máy On, đồng hồ sẽ báo nhiệt độ nước động cơ ở tình trạng hiện hữu. 

- Khi động cơ hoạt động, kim của đồng hồ sẽ dần dần chuyển động lên phía trên 

(Hot). Khi kim tiến về sát phía vạch đỏ, phải dừng động cơ và kiểm tra nguyên nhân của 

nó. 

 
Hình 5.21. Đồng hồ báo nhiệt độ nước  

5.3.7. Thông tin bảo dưỡng định kỳ của xe. 

Các danh mục kiểm tra và bảo dưỡng do chủ xe thực hiện  
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Một số mục kiểm tra và bảo dưỡng sau cần được thực hiện bởi chủ xe. Các thông số 

kỹ thuật liên quan được đề cập trong phần Các dung tích và đặc tính kỹ thuật. Các biểu 

hiện bất thường nếu được phát hiện cần phải được khắc phục bởi kỹ thuật viên được đào 

tạo cuả Đại lý Ford. Các công việc kiểm tra và bảo dưỡng không được tính đến như chi 

phí được bảo hành nên có thể bạn sẽ phải chịu chi phí cho công lao động, phụ tùng hoặc 

dầu mỡ bôi trơn nếu các công việc này và liên quan được thực hiện tại Đại lý Ford. 

Các danh mục kiểm tra hàng tháng 

- Kiểm tra mức dầu động cơ. 

Các danh mục kiểm tra 06 tháng 

- Kểm tra các cơ cấu hãm, khoá đai, độ mòn của các dây đai 

- Kiểm tra mức và tỷ trọng dung dịch nước làm mát 

 - Kiểm tra các điện cực ắc qui, làm sạch nếu cần thiết 

Lịch bảo dưỡng xe FORD LASER 

 

 

 

 

Hình 5.22. Lịch bảo dưỡng xe FORD LASER 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

1. Nguyễn Tấn Lộc, Giáo trình thực tập động cơ 1, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TPHCM, 2007. 

2. Giáo trình kỹ thuật ô tô và máy nổ, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002 

3.  Tài liệu đào tạo Toyota 

4. Toyota 1FZ-FE 

5. Toyota 3S-FE 

6. Automotive Repair Manual – Haynes. 

        

 


