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LỜ   Ó  ĐẦU 

Ô nhiễm môi trường chăn nuôi hiện đang là vấn đề bức xúc ở nhiều vùng nông 

thôn Việt Nam. Ở nhiều địa phương, nguồn nước quanh các khu vực dân cư có các 

trang trại chăn nuôi đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi 

trường sống của người dân.  

Nhiều công nghệ xử lý ô nhiễm chất thải chăn nuôi đã và đang được áp dụng 

như công nghệ khí sinh học, ủ phân hữu cơ, nuôi giun, …. Do mỗi công nghệ có 

những ưu điểm và hạn chế riêng đòi hỏi phải được áp dụng ở những điều kiện phù hợp 

và nhiều khi cần phải có một tổ hợp các công nghệ khác nhau áp dụng cho một trang 

trại chăn nuôi nhằm xử lý toàn diện, triệt để các loại hình ô nhiễm của môi trường 

chăn nuôi.  

Một trong những mục tiêu chính của Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp 

(LCASP) là hỗ trợ kỹ thuật cho các chủ trang trại, các hộ chăn nuôi xử lý bền vững 

môi trường chăn nuôi thông qua sử dụng chất thải chăn nuôi làm nguồn nguyên liệu 

tạo ra các sản phẩm có giá trị, vừa giúp nâng cao thu nhập của người dân, vừa giúp 

giảm ô nhiễm môi trường.  

Hiện nay một số trang trại, hộ chăn nuôi đã ứng dụng các công nghệ để sử dụng 

khí ga cho các mục đích dân sinh như phát điện, thắp sáng, .... Tuy vậy, do chưa có tài 

liệu hướng dẫn chi tiết và người dân chưa được học nghề để làm việc này, nên hiệu 

quả chưa cao. Xuất phát từ thực tế từ trước đến nay chưa có tài liệu đào tạo nghề về 

lắp đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học, Dự án LCASP đã phối hợp với Cục Kinh tế 

hợp tác, Bộ Nông nghiệp và PTNT, biên soạn bộ giáo trình đào tạo sơ cấp nghề “Lắp 

đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học” nhằm giúp các hộ chăn nuôi có thêm kiến thức 

và kỹ năng để xử lý hiệu quả môi trường chăn nuôi thông qua các hoạt động tạo thu 

nhập từ ứng dụng công nghệ khí sinh học. 

Bộ giáo trình được xây dựng với các mô đun, bài giảng lý thuyết và thực hành có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các thông tin trong giáo trình này có giá trị hướng dẫn 

giáo viên thiết kế, tổ chức giảng dạy và vận dụng phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tế 

của từng vùng trong quá trình dạy học. 

Quá trình biên soạn giáo trình mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không 

tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các chuyên 

gia, các độc giả để giáo trình được điều chỉnh, bổ sung ngày càng hoàn thiện hơn. 

Để hoàn thiện được cuốn giáo trình này chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của 

các nhà khoa học, các cán bộ phụ trách kỹ thuật nông nghiệp, các thành viên trong hội 

đồng nghiệm thu, các cán bộ và chuyên gia từ dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, 

Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, Cục Kinh tế Hợp tác, … đã tham 

gia đóng góp ý kiến chuyên môn và tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành xây dựng 

chương trình và biên soạn giáo trình này. 

Hà Nội, tháng 6 năm 2017 

TS. Nguyễn Thế Hinh, Giám đốc dự án LCASP 
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 UYÊ   Ố  Ả  QUYỀ  

 

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

phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn 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. 

       L  U   Đ 01 
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LỜ    Ớ      U 

Mô đun “ ắp đặt và sử dụng hệ thống ph n phối khí sinh học” là một mô đun 

của nghề “Lắp đặt và sử      t i t        si      ” trình độ sơ cấp nghề. Mô đun 

này hướng dẫn người học thực hiện các công việc lắp đặt và sử dụng hệ thống ph n 

phối khí sinh học. Trước khi thực hiện các công việc đó, người học được giới thiệu 

kiến th c t ng quan khí sinh học, công trình khí sinh học và các dụng cụ thiết bị sử 

dụng khí sinh học. Toàn bộ mô đun được ph n bố trong thời gian 60 giờ có 04 bài như 

sau:  

Bài 1:  ại cương về khí sinh học 

Bài 2: T ng quan về sử dụng khí sinh học 

Bài 3: Giới thiệu về công trình khí sinh học 

Bài 4:  ắp đặt và sử dụng hệ thống ph n phối khí sinh học 

Các bài trong mô đun có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tạo điều kiện cho học 

viên thực hiện được mục tiêu học tập và áp dụng vào thực tế của nghề. Mô đun này liên 

quan mật thiết với 3 mô đun sau: (1)  ắp đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học loại đốt 

cháy trực tiếp và sinh nhiệt, (2)  ắp đặt và sử dụng động cơ sử dụng nhiên liệu khí 

sinh học, (3)  ắp đặt và sử dụng t  máy phát điện một pha sử dụng khí sinh học.   

 ể hoàn thiện cuốn giáo trình này chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo, hướng 

dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng sự hợp tác, giúp đỡ của các nhà 

khoa học, các cơ sở sản xuất, người d n đang sử dụng thiết bị khí sinh học và các nhà 

giáo đã tham gia đóng góp ý kiến trong suốt quá trình chúng tôi x y dựng chương trình 

đào tạo và biên soạn giáo trình. 

Thông tin trong giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế, t  ch c giảng dạy 

và vận dụng phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tế của từng vùng khi thực hiện dạy học. 

Trong quá trình x y dựng chương trình và biên soạn giáo trình dù đã hết s c cố 

gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý 

kiến đóng góp từ phía độc giả để nội dung giáo trình được điều chỉnh, b  sung hoàn thiện 

hơn trong k  tái bản. 

Xin ch n thành cảm ơn! 

 

Tham gia biên soạn: 

1. TS.  iều Thị Ngọc, Chủ biên  5. ThS. Nguyễn Thị  an Thanh 

2. ThS. Hồ V n Chương 6. ThS. Nguyễn Thị Tím 

3. ThS.  oàn Thị Ch m 7. ThS.  ê Thị Quyến 

4. ThS.  inh Thị  ào  
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LỜ  CẢ  Ơ  

 

 

Nhóm tác giả chúng tôi xin ch n thành cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý dự án H  trợ nông nghiệp các bon 

thấp, các nhà khoa học, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị khí sinh học, hộ 

d n trong vùng Dự án H  trợ nông nghiệp Các bon thấp và đồng nghiệp đã tạo 

mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ chúng tôi trong quá trình biên soạn tài liệu này. 

Trong quá trình biên soạn giáo trình dù đã hết s c cố gắng nhưng chắc chắn 

không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp 

từ  đồng nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học và độc giả để cuốn giáo trình tiếp tục 

được chỉnh sửa, hoàn thiện trong lần tái bản. 

          Tr n trọng cảm ơn!  

 

        Thay mặt nhóm tác giả 

                                                                                     TS.  iều Thị Ngọc 
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C C   UẬ    Ữ C UYÊ     , C Ữ       Ắ  

 

 

 SH: khí sinh học 

CT  SH: công trình khí sinh học 

 BSC :  ồng bằng sông Cửu  ong  

M : mô đun 

 T: lý thuyết 

TH: thực hành 

 T: kiểm tra 

HT: hiện tượng 

NN: nguyên nhân 

KP: khắc phục 

NN-PTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh 

UBND: Ủy ban nh n d n 

KH&CN:  hoa học và công nghệ 
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MÔ ĐU : LẮ  ĐẶ  VÀ SỬ DỤ    

     Ố     Â    Ố      S     ỌC 

 ã mô đu    Đ 01 

 

Mô đun: “ ắp đặt và sử dụng hệ thống ph n phối khí sinh học” có thời gian học 

tập 60 giờ; trong đó có 12 giờ lý thuyết, 40 giờ thực hành và 08 giờ kiểm tra. Mô đun 

này trang bị cho người học kiến th c chung về khí sinh học, công trình khí sinh học, các 

loại thiết bị sử dụng khí sinh học, an toàn khi sử dụng khí sinh học và k  n ng thực hiện 

các công việc lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sử dụng hệ thống ph n phối khí sinh 

học.  
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 ài 01  Đại  ƣơ   về     si       

Mã bài: MĐ 01-01 

 

    tiêu 

- T   h           h i  i       h   i h h  ;  h   g  h        h   i h h       

 h  h  h  h  h  h   i h h  ,    h  h        h   i h h          h           h khí sinh 

h  ; 

-        h           ố   h h   g             h      i h  h   i h h  ; 

- Mô          h  g   i   h      i     g    g  ô g  gh   h   i h h    

 

A.  ội  u    

1.1.    i  i m     si        

 hí sinh học (KSH) hay còn gọi khí biogas là một loại khí hữu cơ gồm chủ yếu 

khí metan (CH4) và các khí khác như khí cacbonic (CO2), khí sulfua hydro H2S, khí 

nitơ (N2), khí hydro (H2), khí oxy (O2) và hơi nước. Trong các loại khí đó có khí CH4 

và CO2 là cháy được.  

 SH là nguồn n ng lượng tái tạo sạch, được tạo ra trong điều kiện yếm khí, do 

quá trình ủ lên men những vật chất có nguồn gốc hữu cơ như ph n chuồng, chất phế 

thải nông nghiệp, công nghiệp, bùn trong hệ thống cống rãnh, rác thải khu gia cư, các 

loại rác hữu cơ.  

KSH được dùng làm nhiên, nguyên liệu có thể sử dụng để nấu  n, sưởi ấm, thắp 

sáng và còn có thể được sử dụng để chạy động cơ dùng nhiên liệu gas cho máy bơm và 

máy phát điện. 

KSH đã được biết đến ở nước ta từ những n m 1960. Càng ngày, KSH càng 

được phát triển rộng rãi từ quy mô sản xuất nhỏ vài mét khối đã mở rộng sang quy mô 

sản xuất lớn vài nghìn đến vài chục nghìn mét khối, từ lĩnh vực ch n nuôi, trồng trọt 

sang lĩnh vực công nghiệp, từ khu vực nông thôn sang khu vực thành thị. 

Trong điều kiện phát triển ch n nuôi như hiện nay, cùng với rác thải trong sinh 

hoạt, phế thải của nông nghiệp, công nghiệp thì việc sử dụng  SH rất quan trọng. 

Nguồn ph n chuồng của ch n nuôi và các loại phế thải được dùng để tạo KSH làm 

nguồn nguyên liệu n ng lượng phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của người ch n nuôi 

có hầm ủ  SH. Bã thải của quá trình ủ được xử lý làm th c  n ch n nuôi, làm phân 

bón hữu cơ có tác dụng cải tạo đất, cung cấp dinh dưỡng cho c y trồng và quan trọng 

hơn cả là góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

 ể chủ động lượng  SH cho quá trình sử dụng làm nhiên liệu tại ch , KSH thu 

từ hầm ủ thường được lưu trữ trong những loại túi bằng nylon bền chắc và đặt ở gần 

nơi sử dụng (hình 1.1.1).  
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Hình 1.1.1. KSH              g  h  g    i  úi            hắ  
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1.2.   ƣơ   p  p tạo ra KSH 

Phương pháp tạo ra KSH là thực hiện áp dụng quá trình phân hủy những vật 

chất hữu cơ trong điều kiện hầm ủ không có không khí. Hệ thống nén yếm khí của 

hầm ủ sẽ khử tất cả phế thải hữu cơ, bùn hữu cơ, ph n chuồng... trong hầm ủ để cho ra 

khí CH4 và một số khí khác. Lượng khí này được thu và làm sạch tạp khí rồi mới đưa 

đến thiết bị sử dụng KSH. Như vậy, phương pháp tạo ra  SH bao gồm: 

1.2.1. Quá trình tạo thành  SH trong hầm ủ  

Quá trình tạo thành  SH trong hầm ủ trải qua các giai đoạn như sau:  

(1) Giai đoạn ph n giải chất hữu cơ 

  y là giai đoạn đầu tiên trong hầm ủ, các chất hữu cơ ph c tạp trong điều kiện 

yếm khí của hầm ủ được ph n giải thành các chất hữu cơ đơn giản. 

(2) Giai đoạn axit hóa 

Sau giai đoạn ph n giải chất hữu cơ là giai đoạn tạo các axit hữu cơ.  

(3) Giai đoạn axcetat hóa 

Tiếp sau giai đoạn tạo các axit hữu cơ, kế đến là giai đoạn tạo các axcetat, H2 và 

CO2. 

(4) Giai đoạn metan hóa: Cuối cùng là giai đoạn metan hóa, t c là đến cuối quá 

trình, khí metan được tạo thành.  

Tùy thuộc nguồn phế thải sử dụng, khí CH4 thu được từ 50 - 75% t ng lượng 

khí hình thành, khí CO2 từ 25-50%, khí N2 từ 0-10%, khí H2S từ 0-3%, khí O2 từ 0-2% 

và khí H2 từ 0-1%.  

Kết quả nhiều nghiên c u cho thấy khí CH4 trong KSH được hình thành từ ủ 

ph n chuồng là 65%, từ ủ lá cây khô là 58% và từ ủ lá c y tươi là 70%.  

 ượng KSH thu được tùy theo vật liệu ủ, phương pháp lên men, điều kiện nhiệt 

độ, chủng loại hầm ủ yếm khí và thời gian phản  ng.  iều kiện tốt nhất để sản xuất 

KSH là ở nhiệt độ 33
o
C và thời gian phản  ng là 100 ngày.  

Ví dụ: 1 kg ph n chuồng (bò, tr u) cho được 15 lít KSH trong thời gian phản 

 ng 30 ngày dưới nhiệt độ 20
O
C. Nếu thời gian phản  ng kéo dài lên 100 ngày dưới 

nhiệt độ 33
O
C, lượng ph n này sẽ cho 54 lít KSH. 

 ể tạo ra KSH ở quy mô nhỏ và tương đối đơn giản. Các thành phần chính của 

một hệ thống tạo ra KSH hiệu quả gồm có: 

- Hầm nạp và trộn nguyên liệu có ống dẫn nước ph n vào hầm ph n hủy: 

- Hầm ph n hủy; 

- Ống dẫn nước thải ra; 

- Hầm ch a phụ phẩm; 

-  ường ống dẫn khí.  

1.2.2. Thu và làm sạch  SH để sử dụng 

Sau khi đã tạo được  SH trong hầm ủ, lượng  SH này còn có nhiều tạp chất 

như vừa nêu ở mục 1.2.1, cho nên cần phải thu và làm sạch  SH (k  thuật làm sạch 
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 SH được trình bày cụ thể ở mục 1.6) để sử dụng. Vì vậy,  SH trong hầm ủ được thu 

vào ống thu khí, dẫn qua bộ phận lọc để làm sạch, khí đã làm sạch được đưa tới các 

thiết bị sử dụng như hệ thống hình 1.1.2. 

 

Hình 1.1.2. S   ồ     làm KSH     vào  ử    g 

Qua sơ đồ ở hình 1.1.2 cho thấy  SH từ hầm ủ được thu vào ống thu khí, lượng 

khí này được dẫn đi qua dụng cụ lọc khí.  SH được làm sạch từ dụng cụ lọc khí được 

dẫn theo hệ thống ống cung cấp  SH cho các thiết bị sử dụng nguồn n ng lượng  SH 

như:  

+  èn; 

+ Bình nóng, lạnh; 

+ Bếp; 

+ Nồi cơm; 

+ Máy phát điện.  

Máy phát điện cung cấp nguồn điện để ấp tr ng, sưởi ấm cho gia cầm mới nở, 

tủ lạnh, bơm nước ... 

1.3. Cơ          t à       si        

Trong hầm ủ KSH, các chất hữu cơ dưới tác dụng của vi sinh vật yếm khí ph n 

hủy thành các chất hòa tan và các chất khí. Qua rất nhiều phản  ng, phần lớn khí 

cacbon, hydro, oxy chuyển hóa chủ yếu thành khí CH4 và khí CO2. Một phần nhỏ các 

nguyên tố canxi, phosphor, nitơ cũng bị thất thoát qua sự ph n hủy trong hầm  SH.  

Các chất hữu cơ ph c tạp như protein, tinh bột, lipid bị ph n hủy để tạo thành 

các chất hữu cơ đơn giản là đường, acid amin, peptid… cùng các chất độc hại bốc mùi 

hôi thối.  

Các chất cellulose, lignin sẽ bị vi khuẩn yếm khí ph n hủy tạo thành h n hợp 

khí sinh ra có từ 50-75% khí CH4. Cơ chế hình thành  SH được mô phỏng theo sơ đồ 

1.1.1 sau đ y: 

 

 

C ất  ữu  ơ p ứ  tạp 

(Protein, tinh bột, 

Lypid) 
Giai đoạn lên men (Ph n giải 

chất hữu cơ ph c tạp thành các 

chất hữu cơ đơn giản 

 

 

Ống thu khí 

Hầm ủ 
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H2, CO2                                                                           ACETAT 

 

                               CH4 và CO2 

S   ồ 1 1.1. C   h  h  h  h  h  h   i h h       g h   hố g KSH 

Sự ph n hủy vật chất hữu cơ để tạo thành khí CH4 xảy ra qua hai giai đoạn với 

hai con đường khác nhau như sau: 

Co  đƣờ   t ứ   ất Co  đƣờ   t ứ  ai 

Giai đoạn 1 

- Acid hóa cellulose 

- Tạo muối hữu cơ 

Giai đoạn 1 

- Acid hóa cellulose 

- Thủy ph n acid tạo CO2 và H2 

Giai đoạn 2 

 ên men muối hữu cơ 

Giai đoạn 2 

Methane t ng hợp từ một số trực khuẩn 

khi sử dụng CO2 và H2 

Cả hai con đường sinh khí CH4 phụ thuộc vào quá trình acid hóa cellulose. Nếu 

lên men quá nhanh hoặc dịch ph n có nhiều độc tố sẽ g y ngừng trệ quá trình lên men 

tạo khí CH4.  

Cơ chế lên men của các chất hữu cơ để tạo thành  SH trong hầm ủ do các vi 

sinh vật yếm khí và trải qua nhiều phản  ng được tóm tắt như sau: 

- Các chất hữu cơ ph c tạp (protein, tinh bột, lypid…) trong hầm ủ dưới tác 

dụng của vi sinh vật yếm khí bị ph n hủy thành các chất hữu cơ đơn giản. 

- Các chất hữu cơ đơn giản (propionic, btyvic, axetic, lactic…) qua các phản 

 ng tạo thành các acetat, khí H2 và khí CO2. 

- Từ các acetat, khí H2 và khí CO2 tiếp tục qua một số phản  ng khác tạo thành 

KSH.   

Quá trình lên men của các chất hữu cơ do hoạt động ph n hủy chất hữu cơ của 

các vi sinh vật yếm khí, phụ thuộc vào các điều kiện yếm khí, nhiệt độ, pH, ẩm độ, 

thành phần dinh dưỡng và hàm lượng chất rắn trong hầm ủ.  

C ất  ữu  ơ đơ   iả  

( ường, Peptid, axid amin)  

Các axid 

(Propionic, Btyvic, Axetic, Lactic) 

Giai đoạn Axid hóa  

Giai đoạn Axcetat hóa  

Giai đoạn metan hóa  
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Các độc tố cũng g y trở ngại rất lớn đến quá trình lên men vì vi khuẩn sinh khí 

CH4 dễ bị ảnh hưởng do các độc tố và các hợp chất hữu cơ. 

1.4. Đặ  t        si        

KSH là một h n hợp khí được sản sinh từ sự ph n hủy những hợp chất hữu cơ 

dưới tác dụng của vi khuẩn trong môi trường yếm khí. Tùy theo vật chất ph n hủy, h n 

hợp khí gồm Khí CH4 chiếm 50-75%. Khí CO2 chiếm 25-50%. Phần còn lại là một 

lượng nhỏ các loại khí như: N2, H2, CO, …  

Như vậy trong h n hợp khí, khí CH4 có số lượng lớn và là khí chủ yếu tạo ra 

n ng lượng khí đốt. Lượng CH4 chịu ảnh hưởng của quá trình ph n hủy sinh học và 

phụ thuộc loại ph n, tỉ lệ ph n nước, nhiệt độ môi trường, tốc độ dòng chảy… trong hệ 

thống ph n hủy KSH kỵ khí.  SH có một số đặc tính như sau: 

 

1.4.1. Dễ bắt lửa 

 SH rất dễ cháy, khi cháy, 

ngọn lửa thường có màu xanh (hình 

1.1.3). Thực tế,  SH cháy tốt với tỉ lệ 

là 1/9 - 1/10, t c là c  1m
3
  SH sẽ 

cháy tốt trong điều kiện có 9 hay 10 

m
3
 không khí. 

 

 

Hình 1.1.3  KSH  ễ  h       ó  g    ử  x  h 

1.4.2. N ng lượng nhiệt cao: CH4 là một chất khí không màu, không mùi nhẹ 

hơn không khí. 1 m
3
 khí CH4 có trọng lượng khoảng 0,72 kg.  hi đốt hoàn toàn 1 m

3
 

khí CH4 cho ra khoảng 5.500-6.000 kcal. 

1.4.3. Tỉ lệ khí CH4 trong KSH: Tỉ lệ khí CH4 chiếm 50-75% KSH. So với than 

đá, đốt cháy CH4 sinh ra ít CO2 trên m i đơn vị nhiệt giải phóng. Khí CH4 thường 

được biết tới với cái tên khí thiên nhiên. 

1.4.4. Ch a hơi nước bão hòa:  SH ch a hơi nước bão hòa, do đó dễ g y tắc 

ống dẫn khí, do nước đọng lại. 

1.4.5. Một số đặc tính khác 

- KSH có khối lượng riêng khoảng 0,9-0,94 kg/m
3
, khối lượng riêng này thay 

đ i do tỉ lệ CH4 so với các khí khác trong h n hợp.  

- Khí H2S chiếm một lượng ít (0-3%), có mùi hôi, khi tác dụng với nước tạo 

thành H2SO4, g y độc cho người và làm hư thiết bị sử dụng KSH. Mùi hôi của khí này 

giúp xác định nơi hư hỏng của hệ thống hầm ủ  SH để sửa chữa. 
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1.5.   ữ     u tố ả    ƣở   đ   qu  tr    sả  xuất KSH 

Quá trình sản xuất KSH chịu ảnh hưởng của một số yếu tố như điều kiện yếm 

khí; điều kiện nhiệt độ; điều kiện pH; điều kiện ẩm độ và điều kiện thành phần dinh 

dưỡng của nguyên liệu trong hầm ủ sau đ y:  

1.5.1.  iều kiện yếm khí 

 iều kiện yếm khí là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến vi sinh vật trong quá trình 

ph n hủy chất hữu cơ của hầm ủ. Vi sinh vật ph n hủy chất hữu cơ tạo khí trong hầm ủ 

rất nhạy cảm với khí oxy, nếu hầm ủ có khí oxy, hoạt động của vi sinh vật yếm khí yếu 

hay ngừng hẳn. 

1.5.2.  iều kiện nhiệt  độ 

Có hai vùng nhiệt độ thích hợp cho sự lên men của vi khuẩn sinh khí metan: 

Một vùng nhiệt độ biến động từ 20-45
O
C, một vùng nhiệt độ cao trên 45

O
C. Nhiệt độ 

tối ưu là 35
O
C cho vùng th  nhất và 55

O
C cho vùng th  hai. Nếu nhiệt độ trên 45

O
C và 

dưới 30
O
C ở vùng th  nhất; trên 55

O
C và dưới 50

O
C ở vùng th  hai, đều bất lợi cho sự 

hoạt động của vi khuẩn ph n hủy chất hữu cơ. 

Vi khuẩn sinh khí CH4 rất nhạy cảm với nhiệt độ, biên độ nhiệt độ thay đ i cho 

phép là 10
O
C trong m i ngày. Sự thay đ i đột ngột về nhiệt độ ảnh hưởng đến quá 

trình sinh khí. Nhiệt độ dưới 10
O
C làm vi khuẩn hoạt động kém và KSH sẽ không 

được sinh ra hoặc rất ít. Nhiệt độ từ 18-32
 O

C là thuận lợi cho hoạt động của vi khuẩn 

sinh khí CH4.   

1.5.3.  iều kiện pH 

 iều kiện pH của môi trường ph n hủy rất quan trọng đối với hoạt động sống 

của vi khuẩn sinh khí CH4. Vi khuẩn sinh khí CH4 thích hợp ở pH 6,5-7. Khi pH lớn 

hơn 8 hay nhỏ hơn 6 thì hoạt động của nhóm vi khuẩn giảm nhanh. 

1.5.4.  iều kiện ẩm độ 

Ẩm độ từ 91,5-96% thích hợp cho vi khuẩn sinh khí CH4 phát triển, ẩm độ lớn 

hơn 96%, tốc độ ph n hủy chất hữu cơ giảm, sản lượng khí sinh ra thấp. 

1.5.5.  iều kiện thành phần dinh dưỡng (của nguyên liệu trong hầm ủ)  

 ể quá trình sinh khí bình thường, liên tục cung cấp đầy đủ thành phần dinh 

dưỡng cho sự sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn. Cần phải cung cấp nguyên liệu 

có thành phần chủ yếu là C và N; với C ở dạng carbohydrate, còn N ở dạng nitrate, 

protein, amoniac.  

Ngoài việc cung cấp đầy đủ nguyên liệu C và N, còn cần đảm bảo tỉ lệ tương 

 ng C/N. Tỉ lệ C/N thích hợp sẽ đảm bảo c n đối dinh dưỡng cho hoạt động sống của 

vi sinh vật kỵ khí. Trong đó C sẽ tạo n ng lượng còn N sẽ tạo cơ cấu của tế bào. Nhiều 

nghiên c u cho thấy với tỉ lệ C/N từ 25/1 đến 30/1, sự ph n hủy kỵ khí xảy ra tốt. 

1.5.6.  iều kiện tỉ lệ ph n/nước 

Nếu ph n quá loãng thì lượng ph n không đủ để ph n hủy, ngược lại dịch ph n 

quá đặc sẽ g y c ng hầm ủ và cản trở quá trình thoát khí. Tốt nhất cho sự ph n hủy là 

tỉ lệ ph n/nước biến thiên từ 1/3 hay 1/4 đến 1/7. Tỉ lệ ph n/nước tốt nhất khi dịch thải 

ra có màu đen sậm. Nước thải sau quá trình ph n hủy trong hầm ủ giảm mùi hôi, 
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không ruồi nhặng đeo bám, không có mầm bệnh, đặc biệt là không có mầm mống ký 

sinh trùng và các bệnh l y lan khác. 

1.5.7.  iều kiện thời gian lưu ph n trong hầm ủ 

Tùy từng loại nguyên liệu khác nhau, thời gian cần lưu trong hầm cũng khác 

nhau. Ví dụ cùng ở nhiệt độ 30-35
O
C: Nguyên liệu là chất thải ch n nuôi, thời gian lưu 

trong hầm 30-45 ngày; nguyên liệu là rơm rạ, thời gian lưu trong hầm 80-100 ngày.  

1.5.8. Ảnh hưởng của các độc tố 

Các chất sát khuẩn, các chất  c chế vi sinh vật như kháng sinh, thuốc sát trùng, 

hóa chất tẩy rửa, nước xà phòng, thuốc trừ s u, thuốc cỏ, dầu nhờn ... chảy vào hầm 

ph n giải với hàm lượng vượt quá giới hạn nhất định sẽ g y  c chế hoặc tiêu diệt vi 

khuẩn lên men sinh khí CH4. Do đó, các độc tố kể trên cũng như khi tẩy rửa chuồng 

trại bằng thuốc sát trùng, tuyệt đối không cho chảy vào hầm ph n giải. 

Tóm lại: Yếu tố ảnh hưởng cơ bản đến n ng suất, chất lượng trong quá trình sản 

xuất KSH được t ng hợp ở bảng 1.1.1 (Nguồn: Bùi V n Chính và ctv, 2013). 

Bảng 1.1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến n ng suất và chất lượng  SH 

TT Y u tố ả    ƣở    i  tr  tối ƣu 

1 Nhiệt độ (
O
C).  35 - 40 

2 pH 6,8 - 7,5 

3 Hàm lượng chất khô (%): - Chất thải động vật 

                                          - Thực vật 

7 - 9 

4 - 8 

4 Tỷ lệ C/N 30/1 

5 Thời gian lưu (ngày): - Chất thải động vật 

                                   - Thực vật 

30 - 45 

100 

 

1.6.    t uật  àm sạ       si      : Trong KSH có các tạp khí gồm 

- Khí H2S có mùi hôi thối, sau khi cháy sẽ tạo ra chất g y  n mòn kim loại có 

trong thiết bị sử dụng  SH và động cơ máy phát sử dụng  SH.  

- Khí CO2 làm giảm nhiệt lượng.  

- Ngoài ra  SH còn một số khí khác nhưng hàm lượng nhỏ, g y ảnh hưởng 

không đáng kể đến quá trình cháy và tu i thọ của thiết bị sử dụng  SH. Cho nên, chỉ 

cần quan t m làm sạch khí H2S và khí CO2 có trong KSH. 

1.6.1.    thuật lọc khí H2S 

 hi sử dụng  SH, việc khử bỏ khí H2S là vấn đề cần quan t m nhất, vì nó là 

chất độc hại và  n mòn nhiều thiết bị sử dụng  SH. Khi đốt, khí H2S dẫn phát thải khí 

dioxit lưu hu nh, có tác hại đến môi trường sống.  
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Phương pháp loại bỏ khí H2S được thực hiện theo tiến bộ k  thuật, công nghệ 

mới của  ào Trọng Tín và Nguyễn Hải Phong, đã được Cục ch n nuôi - Bộ Nông 

nghiệp và PTNT công nhận n m 2010 như sau: 

 ƣớ  1  C uẩ           u ê   i u để     H2S 

- Phân bò:  ấy ph n bò phơi khô, nghiền nhỏ tạo kích thước đồng nhất nhằm 

t ng hiệu quả khử H2S. 

- Trấu:  ấy đủ lượng trấu để trộn với ph n bò tạo độ xốp, hạn chế ph n bò bị 

vón cục trong quá trình sử dụng. Tỷ lệ pha trộn ph n bò/trấu tính theo trọng lượng 

khô: 10/1 đến 20/1 tùy yêu cầu theo nguyên tắc h n hợp giá thể xốp (nhiều trấu) khi 

lượng KSH đi qua bình lọc.  

- Xơ dừa: Xé nhỏ xơ dừa chỉ lấy phần sợi dừa. 

- Nước:  ấy đủ lượng nước để tạo độ ẩm ban đầu. 

 ƣớ  2  C              2S PT22 

Chọn loại bình có quy mô phù hợp đối với hầm ủ.  ối với hộ gia đình có hầm ủ 

 SH dung tích từ 4 - 10 m
3
, chọn loại bình PT22 có lưu lượng lọc tối đa 0,8m

3
/giờ; khả 

n ng lọc: 120 - 150 m
3
 KSH. Vỏ bình lọc có thể dùng vỏ của bình lọc nước tinh khiết 

có thể tích 20 - 22 lít, chọn loại nắp có gio ng cao su để đảm bảo kín khi sử dụng. 

Thời gian sử dụng được 1 - 3 tháng, tùy nồng độ H2S đầu vào và thể tích  SH qua lọc. 

 ƣớ  3  Sắp đặt vật  i u     tro         

+  ặt lớp xơ dừa dày 5 cm ở lớp đáy;  

+  ể h n hợp 4 kg phân bò khô + 0,2 kg trấu + 0,7 lít nước ở lớp giữa;  

+  ặt lớp xơ dừa dày 2 cm ở lớp trên mặt.  

Lƣu ý: H n hợp ph n bò và trấu sử dụng có thể nhiều hơn 4,2 kg.  ượng ph n 

bò khô sử dụng càng nhiều thì hiệu quả khử H2S càng cao. 

 ƣớ  4  Lắp          

Lắp nối tiếp 2-3 bình lọc để t ng hiệu quả khử H2S và sử dụng được l u.  ắp 

theo chiều đ ng, đầu khí vào phía dưới, đầu khí ra phía trên. Các đầu khí phải buộc 

chặt để không rò rỉ khí.  

Lƣu ý: Lắp đặt bình lọc trong mát hay có che chắn để vỏ bình lọc bền lâu. 

 ƣớ  5   ậ   ành và  ảo  ƣỡ            

   giá thể lọc (ph n bò, trấu) sau khi sử dụng một tháng ra phơi nắng khoảng 4 

giờ rồi b  sung thêm 0,3 lít nước, sau đó đ  tiếp vào sử dụng. 

          2S qu  mô tra   trại PT220 

Các bước lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng bình lọc này cũng tương tự như bình 

lọc PT22. Tuy nhiên có khác là loại bình này phù hợp cho hầm ch a KSH có dung tích 

từ 10 - 200 m
3
, dùng để chạy máy phát điện từ 5 đến 20 kW.  ưu lượng lọc tối đa 

8m
3
/giờ; khả n ng lọc từ 1.200 - 1.500 m

3
 KSH. 
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Vỏ bình lọc có thể dùng thùng nhựa 220 lít.  ớp đáy lót 10 cm xơ dừa; lớp giữa 

40 kg ph n bò + 2 kg trấu + 7 lít nước; lớp mặt 5 cm xơ dừa.  

 ể kéo dài thời gian sử dụng vật liệu của bình lọc PT220, cần định k  tái sinh 

giá thể lọc (ph n bò + trấu) sau khi lọc 300 m
3
 KSH hoặc sau 60 giờ chạy máy phát 

điện nhằm oxi hóa H2S. 

Hiện nay, trên thị trường có ph n phối các loại thiết bị lọc khí H2S, thiết bị lọc 

khí H2S, CO2 và thiết bị lọc khí H2S, CO2, NH3. Tùy theo điều kiện và mục đích sử 

dụng để mua thiết bị lọc phù hợp. Khi mua thiết bị lọc cần tìm hiểu và có được các 

thông tin về nguồn gốc xuất x , ngày sản xuất, kiểu loại, ch c n ng, tu i thọ, tác dụng, 

bản chỉ dẫn lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng, bảo trì, thay thế ... để tiện cho việc sử dụng. 

Một số thiết bị lọc đang có trên thị trường: 

- Thiết bị lọc khí tròn (hình 1.1.4): Vỏ bọc bằng nhựa, 1 đầu vào, 2 đầu ra, 2 

khóa nhựa, 1 đồng hồ. Vật liệu lọc 45-48% than hoạt tính. Hiệu quả khử H2S tối đa 

83%. Thời gian sử dụng 18 tháng. Trọng lượng 1 kg, phù hợp với điều kiện hộ gia 

đình. 

 

H  h 1 14  Thi           h    ò  

- Bộ lọc khí vuông  3 có đặc điểm: 

+ Vỏ bọc bằng nhựa, 1 đầu vào, 2 đầu ra, 2 khóa nhựa, 1 đồng hồ (hình 1.1.5). 

+ Hấp thụ khí H2S, làm giảm mùi hôi của  SH, báo áp suất bên trong hầm 

 SH, đóng mở dòng khí, điều chỉnh lưu lượng khí đến thiết bị  SH. 
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H  h 1 1 5  Bộ     KSH   ô g L3 

- Thiết bị lọc sủi bọt (hình 1.1.6): Có dung tích 200 lít, ch a sẵn 40 lít dung dịch 

khử H2S.  hi lọc, khí H2S sẽ kết tủa với dung dịch ở lại trong bình còn khí CH4 đi đến 

thiết bị sử dụng  SH. Hiệu suất làm việc cao, đạt 99% lượng CH4 tinh chất. Thiết bị 

còn có tác dụng hạ nhiệt độ  SH. Thiết bị này áp dụng được cho các trang trại có hàng 

tr m m
3 
 SH m i ngày. 

 

H  h 1 1 6  Bộ      h  ( hi           h )   i     

 1.6.2.    thuật lọc khí CO2 

Khí CO2 hòa tan trong nước, khi sục KSH qua nước được coi là phương pháp 

đơn giản nhất để loại CO2. Ngoài ra CO2 còn bị hấp thu bởi những dung dịch kiềm, do 

đó có thể dùng các dung dịch kiềm NaOH, Ca(OH)2 hay  OH để loại CO2. 1 kg vôi 

nung hòa tan trong 1m
3
 nước đủ để loại được 300 lít CO2. 

1.7. An toàn tro   sử      khí si       

1.7.1. An toàn túi ch a khí sinh học 

a. An toàn đối với túi ch a  SH 

Dùng túi nylon ch a  SH để sử dụng, phải lắp đặt thiết bị an toàn trên hệ thống 

ống dẫn khí, để đảm bảo áp suất khí không thể t ng quá cao g y n  túi nylon ch a khí. 
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Thiết bị rất đơn giản (hình 1.1.7), đó 

là 1 bình nhựa trong loại 1-1,5 lít, ch a 15-

20 cm nước. Một nhánh của ống dẫn khí 

được cắm vào bình nhựa, cố định cho 

miệng dưới ống dẫn khí ở độ s u 5-7 cm 

nước. Thường xuyên kiểm tra, đảm bảo 

mực nước trong bình luôn  n định để  SH 

không bị thất thoát ra ngoài. 

 

Hình 1.1.7. Thi                ê  h   hố g  ẫ   h  

 

b. An toàn đối với các van khóa khí 

- Van t ng: Van t ng cần đặt ở vị trí trẻ em không thể đùa nghịch để đóng mở 

van. Khi không có nhu cầu sử dụng  SH nên khóa van này.  

- Các van ở thiết bị sử dụng  SH: Hàng ngày khi không sử dụng  SH để đun 

nấu hay thắp sáng tất cả các van ở thiết bị sử dụng  SH phải được đóng lại.   

1.7.2. An toàn hệ thống  SH 

Hầm  SH phải kín, phải qua thử kín khí, kín nước, để đảm bảo hầm, ống dẫn 

khí, các mối nối không bị rò rỉ khí trước khi đưa vào hoạt động. Nếu có bất k  rò rỉ 

nào đều phải sửa chữa và sau khi sửa chữa phải kiểm tra lại một lần nữa, mới chính 

th c được sử dụng. Trong quá trình sử dụng cũng phải thường xuyên kiểm tra, tuyệt 

đối không để hệ thống  SH bị rò rỉ. 

1.7.3. An toàn áp suất khí 

- Nếu áp suất khí đạt m c cao nhất (maximum): 

+ Phải nhanh chóng t ng cường sử dụng  SH.  

+ Nếu áp suất khí thể hiện dư thừa  SH phải đốt bỏ (hình 1.1.8). Tránh tối đa 

việc thải khí sinh học vào không khí khi chưa đốt bỏ, bởi vì  SH sẽ làm cho bầu 

không khí bị ô nhiễm do khí CH4 là khí g y hiệu  ng nhà kính.  

5-7 cm 
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Hình 1.1.8  Đố   ỏ  h      hừ  

- Nếu  SH giảm không đủ đáp  ng nhu cầu sử dụng thì phải kiểm tra k  từng 

bộ phận trong hệ thống  SH như sau: 

+  iểm tra lượng chất thải nạp hàng ngày có đầy đủ không?  

+  iểm tra các chất độc hại có chảy vào hầm  SH không?  

+  iểm tra hầm ủ có hình thành váng dày ở mặt trên hầm không?  

+  iểm tra nước đọng trong hệ thống ống dẫn khí hay trong bẫy nước có g y 

tắc ống dẫn khí không? 

Nếu phát hiện bất k  điều gì khác thường cần phải khắc phục (cách khắc phục 

được trình bày ở phần sau) để hệ thống hầm  SH hoạt động an toàn. 

 ưu ý: Trường hợp dư thừa  SH, tránh tình trạng phải đốt bỏ  SH dư thừa 

 SH, có thể chia xẻ lượng  SH dư thừa cho hàng xóm để họ cùng sử dụng bằng cách 

nối hệ thống dẫn khí sang các hộ đó với các điều kiện: 

- Các hộ sử dụng  SH không ở quá xa cơ sở chính 100 mét.  

- Trước hệ thống ống dẫn khí sang hộ bên cạnh phải có áp kế đo  SH. 

- Hộ bên cạnh chỉ được sử dụng khi lượng  SH có đủ trên cơ sở theo dõi áp 

suất  SH trên thiết bị theo dõi ở trước hệ thống ống dẫn khí.  

- Ngay đầu hệ thống dẫn  SH sang hộ bên cạnh nên có túi dự trữ  SH.  hi nào 

có  SH dư thì trữ vào túi để sử dụng dần, khi nào  SH ở cơ sở chính không dư thì 

đóng van trước hệ thống dẫn khí của mình để không ảnh hưởng đến hộ cho  SH. 

-  ường kính của ống dẫn khí phụ thuộc vào độ dài so với cơ sở cho  SH để đủ 

đun nấu ít nhất cho 2 bếp gas: 

+ Với độ dài từ 31-50 m, đường kính ống là 19 mm; 

+ Với độ dài từ 51-100 m, đường kính ống là 25 mm. 

1.7.4. Ng n ngừa khí cháy n  
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-  SH có thể cháy n  khi bị trộn lẫn với không khí trong quá trình sử dụng. 

Chính vậy, cần phải luôn đẩy hết không khí ra ngoài trước khi sử dụng. 

-  hi mở nắp hầm ph n giải hay phát hiện thấy  SH (hình 1.1.9) bị rò rỉ ở nơi 

sử dụng  SH. 

 

H  h 1 1 9  Ngửi  h    ùi KSH     ò  ỉ   

Cần phải cấm lửa tuyệt đối (hình 1.1.10) khi ngửi thấy mùi  SH bị rò rỉ ở nơi 

sử dụng  SH. 

 

H  h 1 1 10  C    ử         ối  hi KSH     ò  ỉ 

 1.7.5. An toàn cho người sử dụng  SH 

-  hi thấy mùi  SH và bị đau đầu choáng váng trong quá trình sử dụng hay ở 

môi trường có hệ thống  SH, không được mở (bật) các đồ dùng có lửa, điện.  ồng 

thời phải nhanh chóng mở hết cửa và thoát ra ngoài (hình 1.1.11). 
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Hình 1.1.11  Nh  h  hó g     ử      h        g  i 

-  hi muốn lấy váng và cặn bã, phải mở nắp hầm ủ trước 5-7 ngày, sau đó dùng 

gậy chọc phá váng, bơm nước vào để đẩy lớp váng ra. Tuyệt đối không tự xuống hầm 

nếu không có sự kiểm tra và hướng dẫn của cán bộ k  thuật. Nếu cần xuống hầm, nhất 

thiết phải có đủ thiết bị bảo hộ an toàn và có người ở ngoài để h  trợ. 

 

 . Câu  ỏi và  ài tập 

 

1. C u hỏi: Hãy khoanh tròn vào phương án đúng của các c u hỏi sau: 

 

Lƣu ý   

- KSH gây ngạt và có mùi hôi khó chịu khi bị rò rỉ ra ngoài. Vì 

vậy, trong quá trình sử dụng, không để KSH bị rò rỉ qua các chỗ 

nối, khe hở của hệ thống KSH.  

- Nếu KSH bị bị rò rỉ ở vị trí trong phòng kín, hẹp có thể tạo 

hỗn hợp nổ với không khí; vì vậy cần mở hết cửa cho thông thoáng 

trước khi dùng. 
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C u hỏi 1: KSH hay còn gọi là khí biogas, đúng hay sai? 

a.  úng. 

b. Sai. 

 

C u hỏi 2:  KSH là một loại khí hữu cơ gồm có: 

a. Khí CH4 

b. Khí CO2, H2S, N2, H2, O2  

c. Hơi nước 

d. Cả a, b và c 

 

C u hỏi 3: KSH là nguồn n ng lượng tái tạo sạch, có thể thay thế củi đun và 

nhiên liệu khí gas tự nhiên, đúng hay sai? 

a.  úng 

b. Sai 

 

C u hỏi 4: KSH có thể dùng để đun nấu, sưởi ấm, thắp sáng, hấp thụ lạnh và 

chạy động cơ gas cho máy bơm, máy phát điện, đúng hay sai? 

a.  úng 

b. Sai 

 

C u hỏi 5: Chất bã tạo ra sau quá trình ủ các chất thải hữu cơ trong ch n nuôi 

rất giàu dinh dưỡng, được dùng làm ph n bón cho c y trồng, làm th c  n ch n nuôi 

hoặc để nuôi trùn quế, đúng hay sai? 

a.  úng 

b. Sai 

 

C u hỏi 6:  KSH được tạo ra trong quá trình ph n hủy vật chất hữu cơ trong 

điều kiện không có không khí (yếm khí), đúng hay sai? 

a.  úng 

b. Sai 

C u hỏi 7: Trong hầm ủ KSH, các chất hữu cơ dưới tác dụng của vi sinh vật 

yếm khí sẽ bị ph n hủy thành:  

a. Các chất hòa tan  

b. Các chất khí 

c. Cả a và b  

 



 

 

 

24 

C u hỏi 8: Các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lên men của các chất hữu cơ 

do các vi sinh vật yếm khí gồm: 

a.  iều kiện yếm khí 

b. Nhiệt độ; pH; ẩm độ 

c. Thành phần dinh dưỡng và hàm lượng chất rắn 

d. Cả a, b và c 

 

C u hỏi 9: KSH có những đặc tính nào sau đ y: 

a. Dễ bắt lửa 

b. N ng lượng nhiệt cao 

c. Cả a và b  

 

C u hỏi 10: Các chất nào sau đ y là những độc tố g y  c chế hoặc tiêu diệt vi 

khuẩn lên men sinh khí CH4? 

a. Chất sát khuẩn, chất kháng sinh và thuốc nhuộm 

b. Thuốc sát trùng, hóa chất tẩy rửa chuồng trại và thuốc cỏ 

c. Nước xà phòng, thuốc trừ s u và dầu nhờn 

d. Cả a, b và c 

 

C u hỏi 11:  ể đảm bảo an toàn cho túi ch a khí, cần phải 

a. Lắp đặt thiết bị an toàn trên hệ thống ống dẫn khí 

b. Có van khóa túi khí và phải khóa van khi không sử dụng. 

c. Cả a và b  

 

C u hỏi 12: Hầm  SH phải thử kín khí, kín nước, đảm bảo hầm, ống dẫn khí, 

các mối nối không bị rò rỉ, trước khi đưa vào hoạt động, đúng hay sai? 

a.  úng 

b. Sai  

C u hỏi 13:  hi mở nắp hầm ph n giải hay ở nơi có rò rỉ khí phải cấm lửa tuyệt 

đối, đúng hay sai? 

a.  úng 

b. Sai 

 

C u hỏi 14:  hi thấy có mùi  SH trong quá trình sử dụng hay ở môi trường có 

hệ thống  SH, phải làm gì? 

a.  hông được mở (bật) các đồ dùng có lửa, điện 
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b. Nhanh chóng mở hết cửa 

c. Chạy thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt 

d. Cả a, b và c 

 

C u hỏi 15:   hi muốn lấy váng và cặn bã trong hầm ủ, cần phải: 

a. Mở nắp hầm ủ trước 5-7 ngày 

b. Dùng gậy chọc phá màng sinh học 

c. Bơm nước vào để đẩy lớp váng ra 

d. Cả a, b và c 

 

Câu hỏi 16:  Trường hợp xuống hầm ủ để lấy váng và cặn bã cần phải: 

a. Có sự kiểm tra và hướng dẫn của cán bộ k  thuật.  

b. Có đủ thiết bị bảo hộ an toàn 

c. Có người ở ngoài hầm ủ để h  trợ. 

d. Cả a, b và c 

 

C u hỏi 17: Có cần mở hết cửa cho thông thoáng trước khi dùng KSH không? 

a. Có 

b. Không 

 

C u hỏi 18: Biện pháp xử lý  SH bị xì ở vị trí phòng kín, hẹp cần phải: 

a. Mở hết cửa cho thông thoáng 

b. Quạt thông gió đến khi hết mùi  SH trước khi sử dụng 

c. Cả a, b và c  

 

2. Bài tập:  iểm tra các biện pháp an toàn trong sử dụng khí sinh học 

- Mục tiêu: +  iểm tra được áp suất của túi ch a khí 

+  iểm tra được thử kín khí, kín nước của hầm ủ và ống dẫn khí 

+ Xác định được các biện pháp phòng chống cháy n  khi sử dụng KSH. 

- Nguồn lực cần gồm có: 

Nội dung  ơn vị Số lượng 

Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thực hiện kiểm tra các biện 

pháp an toàn trong sử dụng KSH gồm (bộ): Hệ thống  SH, 

túi ch a  SH, van khóa khí, áp suất khí, hầm ủ  SH  

Bộ 05 

Bảo hộ lao động cho 1 nhóm   Bộ 07 
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- Cách th c tiến hành: 

+ Giáo viên nêu mục tiêu của bài tập, nội dung thực hiện các biện pháp an toàn 

trong sử dụng khí sinh học 

+ Chia lớp thành 5 nhóm, m i nhóm có 07 học viên, bầu nhóm trưởng. Các 

nhóm trưởng h  trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

+ Giao vật tư và công việc cụ thể cho từng nhóm. M i nhóm nhận vật tư và t  

ch c các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc của bài tập theo hướng dẫn 

của giáo viên.  

+ Các nhóm triển khai công việc. Giáo viên kiểm tra, h  trợ và giải đáp vướng 

mắc. Nhắc những lưu ý trong quá trình thực hiện bài tập. 

- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài tập: Nhận dụng cụ, t  ch c thực hiện 

bài tập theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Thời gian hoàn thành: 60 phút. 

-  ết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt được: M i nhóm học viên hoàn thành 

nội dung được giao, giáo viên kiểm tra kết quả bài tập, nhận xét, đánh giá và ghi điểm. 

C.   i   ớ  

- Khái niệm khí sinh học; phương pháp tạo  SH, cơ chế hình thành  SH, tính 

chất của  SH và k  thuật làm sạch KSH; 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản sinh  SH; 

- Lợi ích của việc  ng dụng công nghệ khí sinh học; 

  - Trong quá trình sử dụng, không để  SH xì qua các ch  nối, khe hở.  

  - Trường hợp  SH bị xì ở vị trí trong phòng kín, hẹp cần phải mở hết cửa cho 

thông thoáng, quạt thông gió đến khi hết mùi  SH trước khi sử dụng. 

 ài 2       qua  về sử          si                

 

    tiêu 

- Nêu    g            i    ử    g KSH; 

- Trình bày       h  g   g    g      i   h     KSH; 

- Li    ê     h      i           hi       ử    g KSH    g  ù g  h   i  ; 

- Q           ử    g           ó hi        g ồ  KSH. 

A.  ội  u   

2.1.      qua  về sử      KSH trê  t    iới 

Trên thế giới, KSH được dùng làm n ng lượng theo nhiều cách khác nhau và 

thường được dùng trong các sản phẩm sinh nhiệt bằng cách đốt cháy, sản xuất điện 

qua các pin n ng lượng hoặc máy tua-bin nhỏ, máy phát điện kết hợp nhiệt và n ng 

lượng hoặc nhiên liệu xe cộ (sơ đồ 1.2.1).  

 
Hầm  SH 
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                                                     S   ồ 1.2.1. T  g          ử    g KSH   ê   h  giới 

Ng ồ : S   ồ      x    ự g  ự    ê  “Bi g   E  - U e”     g (Te    i   A  

Se  i  2008)    “U i iz  i    f Bi g      E e g  Re     e”     g (FAO  1996) 

2.1.1.  ốt cháy trực tiếp và sử dụng nhiệt 

KSH ngày càng được phát triển nhanh chóng trên thế giới về mặt  ng dụng và 

công nghệ. Tại Việt Nam  ng dụng chính của  SH chủ yếu là đốt trực tiếp để thắp 

sáng, đun nấu, sưởi ấm cho vật nuôi ... Gần đ y, đã có một số trang trại và cơ sở ch n 

nuôi, chuyển hóa  SH thành điện n ng qua máy phát điện để phục vụ điện cho sinh 

hoạt của chính trang trại hay cơ sở ch n nuôi đó.   

Việc sử dụng  SH để đốt cháy trực tiếp, sử dụng nhiệt và sản xuất điện là cách 

sử dụng  SH ph  biến nhất.  SH có thể được đốt cháy để sinh nhiệt trực tiếp hoặc 

truyền qua đường ống dẫn đến nơi sử dụng cuối cùng như sau: 

a. Sử dụng  SH để đun nấu  

- Sử dụng  SH để đun nấu được dùng nhiều nhất và cũng là mục đích sử dụng 

quan trọng nhất của  SH tại các nước đang phát triển. Thiết bị đun nấu là bếp đơn, 

bếp đôi hay bếp tự chế để đun bằng  SH. 

 

KSH thô 

 ọc sơ bộ Tinh chế 

KSH  Khí gas hóa lỏng 

thường 

 un nước  ốt  ết hợp 

nhiên liệu  

Máy phát Nén 

Nấu nồi 

cơm gas  

Tủ 

lạnh 

Phát điện  Nhiên liệu 

chạy xe  
Nối vào hệ 

thống khí  

Nước nóng, 

nguồn nhiệt  

Ngân hàng  

nhiệt  

Sưởi ấm 

trong nhà  

 èn  SH 

 èn sưởi 

vật nuôi 

Sử dụng trong công nghiệp, trang trại, hộ gia đình 
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- Sử dụng  SH để nấu cơm 

bằng nồi cơm dùng  SH: Nồi cơm 

nấu bằng  SH (hình 1.2.1) được cải 

tiến từ nồi cơm điện, được thiết kế để 

đun bằng  SH. 

 

 H  h 1 2 1  Nồi          ằ g KSH 

  

b. Sử dụng  SH thắp sáng:  SH có thể được sử dụng làm đèn thắp sáng ở 

những khu vực không có điện, thiếu điện hoặc để tiết kiệm điện.  èn KSH một m ng-

sông được dùng trong nhà và đèn hai m ng-sông có thể dùng ngoài trời.  èn  SH tạo 

ra ánh sáng tương đương với đèn 40-100 nến (FAO, 1996).  

c. Sử dụng  SH làm đèn sưởi vật nuôi:  èn sưởi vật nuôi có cơ chế làm việc 

giống như đèn thắp sáng.  èn sưởi  SH có thể được dùng vào nhiều mục đích khác 

nhau như ấp tr ng gia cầm hoặc sưởi ấm cho vật nuôi mới đẻ (heo, tr u, bò ...), gia 

cầm mới nở khi thời tiết lạnh. 

d. Sử dụng  SH làm bình đun nước nóng: Tại các nước đang phát triển, các hộ 

gia đình có công trình  SH quy mô nhỏ thường sử dụng các bình đun nước nóng để 

tắm.  

2.1.2. Sử dụng  SH để sản xuất điện 

 SH có thể dùng để phát điện thông qua một vài phương pháp bao gồm kết hợp 

nhiệt và điện, máy tua-bin nhỏ/gas  SH, pin n ng lượng. Tất cả các phương pháp này 

hiện vẫn đang được phát triển ở nhiều nước tiên tiến như   c, Nhật và các nước công 

nghiệp phát triển khác như Trung Quốc, Thái Lan ...  

N m 2009,   c có hơn 4.500 nhà máy sản xuất điện bằng nhiên liệu  SH (hình 

1.2.2) cấp trên 1.500 MW hòa lưới điện quốc gia, quy mô các nhà máy t ng qua từng 

n m và đầu tư vào những quy mô này có lãi cũng như lợi nhuận t ng cao khi kết hợp 

bán nhiệt và điện.  
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Hình 1.2.2  Nh       i    ằ g  hiê   i   KSH hò    ới  i     ố  gi    Đ   

Việt Nam cũng đã có 150 MW điện được sản xuất từ công nghệ kết hợp cả điện 

và KSH ở 38 nhà máy đường trên toàn quốc. Trong đó, ba nhà máy đường bán điện 

lên lưới điện quốc gia là Sơn  a,  a Ngà ( ồng Nai) và Bourbon (T y Ninh).  

Riêng KSH của bãi chôn lấp rác Gò Cát - TP. HCM đã phát được 2,4 MW, 

tương lai các bãi rác  a Phước - TP.HCM (4 MW) và bãi rác Nam Sơn (2 MW) cũng 

sẽ cung cấp điện cho sinh hoạt từ sinh khối thải.  

Về sử dụng chất thải ch n nuôi để sản xuất điện, ước tính có khoảng 100 hầm 

KSH, với dung tích 100-200 m
3
 tại các trang trại nuôi heo. Như vậy, mới đạt 0,3% 

trang trại trên toàn quốc có hầm KSH và vẫn chưa có nhà máy sản xuất điện bằng 

nhiên liệu  SH từ chất thải ch n nuôi được hòa lưới điện quốc gia. 

2.1.3. Tinh chế khí sinh học 

 SH được tạo ra từ hầm ủ có thành phần chính là CH4 và CO2, còn lại là các 

chất khác như hơi nước, N2, O2, H2S, CO… Tỉ lệ khí CH4 càng cao thì chất lượng sử 

dụng của khí càng tốt. Chính vậy, cần phải tinh chế  SH thu được từ hầm ủ để loại bỏ 

những khí tạp ảnh hưởng xấu đến chất lượng  SH, vì có những loại khí có thể tạo nên 

h n hợp n .  

Khí H2S vừa có mùi hôi, vừa  n mòn các chi tiết của thiết bị sử dụng KSH và 

sản phẩm của nó là khí độc.  

Tinh chế  SH là việc loại bỏ các tạp chất, khí CO2, khí H2S và hơi nước trong 

 SH nhằm t ng tỉ lệ khí CH4 từ 95% trở lên.  

- Tinh chế khí CO2 

Trong hệ thống lọc  SH, khí CO2 không có lợi cho sự cháy (khi kết hợp với 

nước) được cho sục qua nước vôi, khí CO2 bị hấp thụ tạo thành chất kết tủa, như vậy 

rất dễ dàng loại trừ khí CO2.  

- Tinh chế khí H2S 

Cho  SH đi qua lớp d y sắt (phế phẩm khi phay tiện cơ khí) hoặc oxyt sắt 

Fe2O3 trộn với g  bào (được gọi là “rửa khí khô”), hoặc dùng phôi sắt đã được EPA 

(Cục Bảo vệ môi trường M ) ch ng nhận không g y ô nhiễm nguồn nước ngầm và có 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAtan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nit%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94xy
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAtan
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAtan
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thể thải trực tiếp ra các bãi rác. Trước khi sử dụng, phôi sắt được oxy hóa để tạo thành 

một lớp oxyt sắt trên bề mặt.  

 SH tinh chế được gọi là khí CH4 sinh học, sử dụng được như khí gas tự nhiên 

và có thể nén lại để sử dụng làm nhiên liệu chạy xe. Các nước   c,  an Mạch, Thụy 

 iển, Thụy S  đã chế tạo các phương tiện giao thông chạy bằng khí CH4 sinh học và 

ngày càng t ng lên về số lượng.  

2.2.           sử      KSH tại  i t  am 

Việc sử dụng  SH đã ngày càng quen thuộc đối với người d n Việt Nam. Dự 

kiến, mục tiêu trên cả nước phải đạt khoảng 167.000 công trình tại 50 tỉnh, thay thế 

khoảng 200.000 tấn củi hoặc phế thải nông nghiệp m i n m bằng nguồn n ng lượng 

sạch.  ó là nguồn n ng lượng bền vững cho các hộ gia đình.  

 Theo một số nghiên c u: Một hộ gia đình nuôi 2 con bò/tr u hoặc 4 con heo 

đều có thể x y dựng hầm KSH. Một hầm như vậy, tiết kiệm khoảng 2,3 tấn củi, tương 

đương 0,03ha rừng m i n m. Ngoài ra còn sản sinh ra 30 tấn bã thải, việc sử dụng bã 

thải này góp phần làm t ng sản lượng c y trồng. Các công trình KSH hiện nay đã góp 

phần giảm thiểu 107.000 tấn CO2, tiết kiệm 13.000 tấn than, gần 3.300 tấn dầu lửa và 

208.022 bình gas loại 13kg, đáp  ng nhu cầu n ng lượng cho 160.000 người chủ yếu ở 

vùng nông thôn còn nghèo khó.  

Theo Chi cục Phát triển Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thành phố HCM, đến n m 2008 trên địa bàn thành phố đã phát triển hơn 500 túi, 

hầm KSH. Việc sử dụng KSH đã đem lại hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so với sử dụng 

chất đốt bình thường (trấu, củi…) và gas công nghiệp. 

Gần đ y KSH còn được hộ ch n nuôi chuyển qua động cơ tạo thành điện phục 

vụ sinh hoạt và sản xuất. Một hộ đang nuôi 400 con heo, trong đó hơn 40 nái sinh sản, 

300 heo thịt. Ngoài lượng  SH sử dụng để đun nấu, còn kết hợp với đầu tư máy n  đã 

được cải tiến từ động cơ x ng sang sử dụng KSH tạo ra điện (công suất 10  W/giờ) 

phục vụ cho sinh hoạt gia đình và hoạt động hàng ngày như máy bơm nước, tưới cây, 

điều hòa nhiệt độ chuồng nuôi…. đã tiết kiệm được hơn 2 triệu đồng/tháng. 

 

2.2.1. Một số  ng dụng chính 

Một số  ng dụng chính sử dụng  SH ở Việt Nam bao gồm: 

-  un nấu bằng bếp, nồi cơm nấu bằng KSH; 

- Bình đun nước nóng; 

-  èn thắp sáng; 

-  èn sưởi: Ấp tr ng gia cầm, úm gia cầm mới nở; 

- Máy phát điện. 

2.2.2. Thiết bị sử dụng khí sinh học tại Việt Nam 

a. Thiết bị sử dụng nhiệt 

- Bếp đun: Bếp đun dùng để nấu  n trong hộ gia đình có công trình  SH.   y là 

lĩnh vực phát triển sử dụng  SH lớn nhất tại Việt Nam. Người sử dụng  SH đã dần 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAtan
http://www.mangchongtham.net/tai-lieu-mang-chong-tham-hdpe/mang-chong-tham-hdpe-trong-xu-ly-rac-thai-cong-nghiep.html
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dần thay thế gas tự nhiên, than củi bằng  SH để nấu  n. Các loại bếp đun gồm có bếp 

đơn, bếp đôi, bếp tự chế... 

+ Bếp đơn: Chỉ có một vành bếp (một kiềng) để đun nấu (hình 1.2.3), ba chân 

kiềng dài ra để đun các dụng cụ nhỏ (hình 1.2.4), bếp được gắn với đường dẫn khí sinh 

học. 

 
 

H  h 1 2 3  B        ó  ộ     h     H  h 1 2 4  B        ó “3  h    i  g” 

+ Bếp đôi: 

Gồm có hai 

vành/bếp để đun nấu, 

bếp có thể được mua 

mới (hình 1.2.5). 

 

 Hình 1.2.5. B    ôi      ới 

Hay tận dụng từ loại bếp cũ đã qua sử dụng (hình 1.2.6), được chỉnh sửa phù 

hợp để đun  SH. Bếp được gắn với đường dẫn KSH. 

 

Hình 1.2.6. B    ôi        g 
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+ Bếp tự chế: Trong điều kiện nông hộ, cũng có thể tự chế bếp để đun bằng  SH 

phù hợp với điều kiện của cơ sở (hình 1.2.7).  

  

Hình 1.2.7. B       KSH  ự  h  

- Nồi cơm có bộ phận nấu 

bằng  SH:  ược cải tiến từ nồi 

cơm điện, hình 1.2.8 là nồi cơm có 

bộ phận nấu bằng KSH, vỏ nồi 

được làm bằng INOX, đánh lửa tự 

động bằng IC, hoạt động bằng KSH 

ở phía đáy nồi. 

 

 

 Hình 1.2.8. Nồi      ó  ộ  h        ằ g KSH 

Các ch c n ng của nồi cơm có bộ phận nấu bằng KSH, giống hoàn toàn như 

ch c n ng của nồi cơm điện. Tuy nhiên, nồi này được thiết kế có bộ phận để đun bằng 

KSH phần đáy nồi được chỉ bằng mũi tên màu hồng và có chữ GAS (hình 1.2.9), nồi 

cơm điện có chữ  IỆN (hình 1.2.10). 
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Hình 1.2.9. Nồi          ằ g g   Hình 1.2.10. Nồi          ằ g  i   

-  èn chiếu sáng 

 SH được sử dụng làm đèn chiếu 

sáng (hình 1.2.11). Ở những khu vực chưa 

có điện, thắp sáng là mục đích sử dụng 

quan trọng của các công trình  SH. Còn ở 

những khu vực đã có điện, đèn  SH được 

dùng trong trường hợp mất điện, làm đèn 

treo ở ngoài trời hay tận dụng lượng  SH 

dư thừa để tiết kiệm điện. 

 

H  h 1 2 11  Đè   hi      g  ử    g KSH 

-  èn sưởi (hình 1.2.12):  èn này thường được dùng để sưởi ấm cho heo con 

hoặc gia cầm còn nhỏ khi có khí hậu lạnh. 

  

Hình 1.2.12. C      i  è     i  ử    g KSH 

- Bình đun nước nóng bằng  SH (hình 1.2.13).  

Tại Việt Nam, hầu hết các gia đình đều sử dụng điện hoặc gas tự nhiên để đun 

nước và dùng máy nước nóng.  hi bình nước nóng  SH có mặt trên thị trường, nhiều 
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gia đình sử dụng  SH đã dùng thiết bị này thay thế cho thiết bị sử dụng điện hoặc gas 

tự nhiên.  

 

Hình 1.2.13. Bình       ớ   ó g  ử    g KSH 

b. Thiết bị máy phát điện 

Một cơ sở ch n nuôi trên 

50 heo thịt, sử dụng hệ thống 

hầm  SH như hình minh họa 

1.2.14 là có thể sử dụng máy phát 

điện. 

 

 

 
H  h 1 2 14  H   hố g hầ  KSH            hă  

  ôi   ê  50 he   h   

Trong điều kiện áp suất bình thường, động cơ chạy bằng  SH có thể biến 1m
3
 

 SH thành 1 kWh điện. Trong khi đó,  SH được thu hồi từ chất thải gần như miễn 

phí. Ngoài sử dụng để phát điện, còn dùng để chạy động cơ kéo máy cày, máy gặt, vận 

hành hệ thống tưới, thiết bị bảo quản nông sản…   

Thiết bị máy phát điện chạy bằng  SH có thể mua mới (hình 1.2.15). 
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Hình 1.2.15. Máy phát  i    h    ằ g KSH      ới 

 

 

Thiết bị máy phát điện chạy bằng 

 SH cũng có thể chế từ máy cũ chạy 

bằng x ng để thành máy chạy bằng  SH 

(hình 1.2.16). 

 

 

Hình 1.2.16  M    h    i    ằ g KSH  h   ừ     xă g 

2.3. L i       a vi   sử          si       

2.3.1.  ợi ích về kinh tế  

a.  ợi ích về chất đốt 

Các gia đình ch n nuôi, tận dụng 

chất thải để sản xuất  SH và sử dụng 

 SH làm bếp nấu (hình 1.2.17) vừa 

khắc phục ô nhiễm môi trường, vừa có 

nguồn chất đốt thay thế củi, trấu, không 

tốn tiền mua chất đốt…  

 

 

 Hình 1.2.17. L i   h     h    ố   



 

 

 

36 

Toàn bộ đun nấu của gia đình (hình 1.2.18 a), ngoài ra còn nấu cháo (hình 1.2.18 

b) cho bầy heo con đều bằng KSH. Thậm chí đun thoải mái, không tốn tiền mua gas và 

cũng không phải lo tiết kiệm gas, còn nếu phải mua gas ngoài cửa hàng, với tốc độ đun 

nấu như vậy thì chỉ một, hai tháng là thay bình gas một lần, tốn tới mấy tr m ngàn 

đồng.  

  

Hình 1.2.18 a. Đ        h  gi     h  Hình 1.2.18b. Đ   cháo cho heo 

Các hộ gia đình nuôi từ 4-10 con heo, chỉ cần đầu tư 1,6-2,5 triệu đồng là có thể 

làm được túi ủ  SH chiều dài 8-10m, đảm bảo tốt việc cung cấp  SH phục vụ đun 

nấu trong gia đình. Hiện giá gas trên thị trường ở m c trên 400.000 đồng/bình 12kg và 

thời gian sử dụng bình gas này của nhiều hộ gia đình từ 2-3 tháng. Tính ra, chỉ cần 

trong khoảng 6 tháng đến 1 n m sau khi đầu tư túi ủ  SH là các hộ gia đình có thể thu 

hồi vốn, trong khi tu i thọ của túi ủ  SH bình qu n 10-12 n m, thậm chí đến 18 n m 

nếu được che chắn, bảo vệ tốt.  

b.  ợi ích sử dụng  SH để thắp sáng và sử dụng nhiệt  

- Sử dụng KSH để thắp sáng (hình 1.2.19), tiết kiệm được tiền điện, đặc biệt đối 

với vùng chưa có điện, khi sử dụng  SH để thắp sáng, sẽ thoải mái hơn vì đỡ phải lo 

tiết kiệm nguồn n ng lượng. 

  

H  h 1 2 19  Bó g  è        hắ     g  ằ g KSH 
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- Sử dụng  SH để ấp tr ng gia 

cầm: Dùng n ng lượng từ  SH để ấp 

tr ng gia cầm. Một hộ (nông hộ nông 

trại, trang trại) nuôi 1.000 con gia cầm, 

m i tháng phải tiêu tốn 500.000 đồng 

tiền điện để ấp tr ng. Nếu sử dụng 

n ng lượng  SH để ấp tr ng gia cầm 

(hình 1.2.20) sẽ tiết kiệm được 500.000 

đồng tiền điện tiền điện m i tháng. 

 

 H  h 1 2 20  Ấ      g gi   ầ   ằ g KSH 

 

 

Ấp tr ng gia cầm bằng n ng 

lượng  SH, đ y cũng là nguồn n ng 

lượng đảm bảo để gia cầm nở bình 

thường (hình 1.2.21) và khỏe mạnh. 

 

 H  h 1 2 21  T   g gi   ầ      ằ g  hi   

KSH  ã    

- Sử dụng  SH để úm gia cầm 

mới nở (hình 1.2.22).  

Cũng với số gia cầm mới nở từ 

lượng tr ng đã ấp. Cơ sở (nông hộ, 

nông trại, trang trại) dùng n ng lượng 

 SH để sưởi ấm (úm) số lượng gia cầm 

mới nở đó (1000 con gia cầm nở), cũng 

sẽ tiết được khoảng 500.000 đồng tiền 

điện m i tháng. 

 

 

 H  h 1 2 22  Ú  gi   ầ   ới     ằ g  è  

   i KSH 



 

 

 

38 

Ngoài việc sử dụng đèn sưởi 

bằng n ng lượng  SH, còn có thể dùng 

hệ thống n ng lượng nhiệt cũng bằng 

 SH (hình 1.2.23)... để sưởi ấm cho 

gia cầm mới nở. 

Như vậy, Một hộ (nông hộ nông 

trại, trang trại) nuôi 1.000 con gia cầm 

sử dụng n ng lượng  SH để ấp tr ng 

và sưởi ấm cho gia cầm mới nở, hàng 

tháng đã tiết kiệm được 1.000.000 đồng 

tiền điện. 
 

H  h 1 2 23  S  i     h  gi   ầ   hỏ  ằ g  hi    ừ KSH 

e. Sử dụng máy phát điện bằng khí  SH: Chuyển  SH thành n ng lượng cho 

máy phát điện, t c là dùng  SH để sản xuất điện n ng đã được các nhà khoa học, các 

hộ ch n nuôi khẳng định rất phù hợp với điều kiện nông thôn Việt Nam, những hộ gia 

đình sử dụng loại máy phát điện này có thể tiết kiệm được 50% chi phí điện cho các 

sinh hoạt hàng ngày. 

 ết quả nghiên c u của GS, TS H Bùi V n Ga và cộng tác viên cho biết: N ng 

lượng tối đa của  SH gấp 20 lần so với thủy điện, khi sản xuất 1kw điện bằng  SH sẽ 

tiết kiệm được 0,4 lít x ng dầu và giảm được 1kg khí CO2. Vì vậy, khi sản xuất điện 

n ng qui mô nhỏ khoảng 2.400 kW/ngày, sẽ góp phần tiết kiệm được 6.000 lít x ng 

dầu và giảm phát thải 15 tấn CO2/ngày. 

Toàn bộ lượng chất thải ra sẽ được tận dụng tối đa, không chỉ để đun nấu, tạo 

được điện n ng (là một nguồn n ng lượng sạch, rẻ, bền vững), mà còn giảm thiểu tác 

động tiêu cực đối với môi trường, giảm nồng độ CO2 trong không khí, nguồn bã thải 

sau thu  SH được tận dụng để làm ph n bón cho c y trồng, giảm sử dụng ph n hóa 

học, hạn chế s u bệnh, cỏ dại và có tác dụng cải tạo đất.  

Chi phi đầu tư x y dựng hầm ủ và hệ thống KSH (hình 1.2.24) để dùng máy 

phát điện chạy bằng KSH (hình 1.2.25) là không đáng kể so với lợi ích nó mang lại.  

 

 

 

 

 

a. Hầm KSH  b.  ọc H2S  c. Túi ch a  SH 

Hình 1.2.24. Hầ     h   hố g KSH  ể  h        h    i   
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Hình 1.2.25. M    h    i    h    ằ g KSH 

Chỉ với 30-40 triệu 

đồng đầu tư là có được một hệ 

thống  SH chạy máy phát 

điện. Nếu tận dụng các động 

cơ cũ (hình 1.2.26) thì còn rẻ 

hơn, trong khi đó sử dụng 

 SH cho việc thắp sáng, m i 

n m sẽ tiết kiệm được hơn 10 

triệu đồng.  

 

H  h 1 2 26  M    h    i    h   KSH        g  ộ g     ũ 

Nguyên lý vận hành của 

máy cũng khá đơn giản (hình 

1.2.27):  SH từ các hầm ủ 

được dẫn vào các túi nhựa để 

trữ và khi vận hành chỉ cần mở 

van dẫn khí vào máy và khởi 

động máy.  hi thấy điện áp  n 

định thì đóng tải các thiết bị 

như ti vi, quạt, máy bơm 

nước…  

 

Hình 1.2.27. H i  úi     g  h  ể  KSH      hi       

Như vậy, “Tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền, cho nên tất cả các hộ nuôi heo từ 50 

con trở lên, nên đầu tư máy phát điện bằng  SH nhằm mục đích t ng hiệu quả kinh tế 

hộ gia đình, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ s c khỏe của mọi người”. 

Ng ồ : S  Kh   h      KH&CN B   T e 
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c.  ợi ích dùng làm phân bón  

-  hái niệm về phụ phẩm  SH 

Phụ phẩm  SH là sản phẩm ở dạng lỏng và rắn của quá trình ph n giải cơ chất, 

gồm 3 phần là nước xả (chất lỏng xả ra khỏi bể ph n giải), bã cặn (chất đặc lắng đọng 

ở dưới đáy bể ph n giải) và váng (chất đặc n i lên bề mặt dịch ph n giải trong bể ph n 

giải). Theo kết quả nghiên c u khoa học, thành phần của phụ phẩm  SH gồm 93% 

nước, 7% chất khô trong đó 4,5% là hợp chất hữu cơ và 2,5% là các chất vô cơ.  

Phụ phẩm  SH có nhiều lợi ích đối với canh tác nông nghiệp, nếu sử dụng 

đúng cách sẽ tiết kiệm chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp...  

- Sử dụng phụ phẩm  SH làm ph n bón cho c y trồng: Sử dụng phụ phẩm  SH 

làm ph n bón cho c y trồng có các lợi ích như sau: 

+  ợi ích cải tạo đất: Phụ phẩm  SH đóng vai trò của một hợp chất hữu cơ nên 

khi sử dụng l u dài cho đất sẽ có tác dụng: 

* Cải thiện khả n ng canh tác của đất; 

* T ng hoạt động của hệ vi sinh vật đất thúc đẩy quá trình ph n giải chất hữu 

cơ, t ng cường và duy trì độ phì nhiêu của đất; 

* Cải thiện cấu trúc và tính chất lý học của đất 

Cải thiện chế độ không khí trong đất làm đất tơi xốp hơn, giảm độ nén chặt, đất 

mềm, làm t ng khả n ng giữ nước, thấm nước, đất dễ vỡ có lợi cho việc canh tác; 

*  àm giảm sự xói mòn đất do gió và nước. 

+  ợi ích t ng n ng suất c y trồng, kết quả nghiên c u của Viện Th  nhưỡng 

Nông hóa n m 2004 cho thấy:  

 hi sử dụng 60m
3
 nước xả hòa với nước theo tỷ lệ 1/1 để bón b  sung cho 1 ha 

bắp cải đã làm cho n ng suất bắp cải t ng 24% so với lô chỉ bón bằng NP  (liều 

lượng: 200 kg N, 100kg P2O5, 100kg K2O). Sau một vụ gieo trồng, với m i hecta tiết 

kiệm được: 60,76 kg đạm urê, 65,40 kg supe l n, 47,50 kg ph n kali.  

+  ảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn theo Quyết định số 

99/2008/Q -BNN ngày 15 tháng 10 n m 2008 của Bộ NN & PTNT ban hành. 

+  ợi ích làm phân bón và hạn chế s u bệnh  

Phụ phẩm  SH có thể sử dụng phối hợp với ph n hóa học để bón cho c y 

trồng, nhằm làm t ng tốc độ hòa tan và hấp thu ph n bón hóa học của đất, đồng thời 

hạn chế sự suy giảm chất dinh dưỡng, t ng hệ số sử dụng, t ng hiệu suất sử dụng ph n 

bón và giảm nhẹ đầu tư chi phí ph n hóa học. 

Bón phụ phẩm  SH có thể kìm hãm, hạn chế sự phát triển của s u bệnh. Lúa 

được bón phụ phẩm  SH (8-10 tấn/ha) đã cho sinh trưởng tốt hơn và giảm 26,7-41,7% 

bệnh khô vằn, giảm 12,7-19,2% bệnh đốm n u (K        ghiê           h   g     h 

KSH  h   g  h  hă    ôi Vi   N   2007-2011).  

- Cách sử dụng 

Sử dụng phụ phẩm làm ph n bón cho c y trồng có thể thay thế hoàn toàn hoặc 

một phần ph n hóa học.  
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Nước xả hòa thêm một số loại ph n hữu cơ hoặc dùng riêng để bón cho c y 

trồng bằng cách trực tiếp bón vào gốc hay phun lên lá. 

 ể bảo quản hàm lượng nitơ trong nước xả, nên b  sung supel n 2-5% theo 

trọng lượng. Nếu được b  sung supe l n, lượng nitơ chỉ bị mất 15-25% và có thể lưu 

giữ đến 50 ngày. Nếu không được b  sung supe l n, lượng nitơ bị mất lên đến 70% 

(Vi   Nă g L   g Vi   N     ă  1990). 

 ể t ng hiệu quả của phụ phẩm, có thể sử dụng phương pháp ủ compost theo 

các bước như sau (T  ờ g Đ i h   Nô g  ghi   I   hự   ghi    ới  ú          ă  

2005): 

B ớ  1: Chuẩn bị nguyên liệu 

B m nhỏ các nguyên liệu (thành các đoạn dài 3-5cm) như rơm rạ, cỏ và được 

phơi héo; 

B ớ  2: Xếp nguyên liệu 

Xếp nguyên liệu thành lớp trên sàn c ng (hay trong hố), bên cạnh bể ch a phụ 

phẩm, có mái che. Có thể rắc thêm vôi bột với tỷ lệ 0,5-0,7% theo khối lượng của 

nguyên liệu. 

B ớ  3: Tưới nước xả lên lớp nguyên liệu 

Tưới đều lượng nước xả (lượng nước xả gấp 3 lần khối lượng nguyên liệu) lên 

lớp nguyên liệu, đảo trộn làm thấm ướt toàn bộ lớp nguyên liệu.  

 ưu ý:  

Tưới nước xả để duy trì độ ẩm của đống ph n bằng cách múc nước xả (khoảng 

15 lít/100 kg nguyên liệu) tưới đều lên đống ph n ủ.  hi thấy nhiệt độ đống ph n lên 

cao (40-50
0
C) cần tưới nước xả nhiều hơn và nén chặt nhằm hạn chế mất chất dinh 

dưỡng. 

B ớ  4:  ảo trộn ph n  

 ảo trộn ph n sau 2-3 tuần ủ, rắc thêm supel n với tỷ lệ 2-5%, đảo trộn đều, rồi 

nén chặt và ủ tiếp.  

B ớ  4:  iểm tra chất lượng ph n 

 iểm tra chất lượng ph n sau ủ 1,5-2 tháng, ph n ủ có tình trạng giống ph n 

chuồng, ph n ủ lúc này không còn mùi và các loại tr ng giun sán cũng như mầm bệnh 

đã bị tiêu diệt trong quá trình ủ là có thể sử dụng cho c y trồng. 

Ph n ủ này có thể sử dụng hoàn toàn hay phối hợp với ph n hóa học để bón cho 

các loại c y trồng với điều kiện mùa vụ, liều lượng và phương th c bón như bảng 

1.2.1 (K        ghiê          T  ờ g Đ i h   Nô g  ghi   I   hự   ghi    ới  ú     

     ă  2005) sau đ y: 

Bảng 1.1.2.  iều lượng và phương th c bón ph n ủ phụ phẩm  SH 

 oại 

cây 

Vụ  ượng ph n/ha 

Bón lót Bón thúc 

Lúa Vụ 25-30 kg N +  Thú   ẻ  h  h: 17-20 kg N + 3-5 
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 ông 

Xuân 

20-30 kg P2O5 (bón trước lúc 

trục bừa san ruộng) 

tấn nước xả 

Thú   ò g: 25-30 kg N + 25 kg 

K2O + 4,5-7,5 tấn nước xả 

Sau tr  5 ngày: 3-5 tấn nuớc xả 

Vụ Hè 

Thu 

22-30 kg N +  

30-40 kg P2O5 (bón trước lúc 

trục bừa san ruộng) 

Thú   ẻ  h  h: 15-20 kg N + 3-5 

tấn nước xả 

Thú   ò g: 22-30 kg N + 4-6 tấn 

nước xả 

 ạc 

 9 tấn ph n ủ + 10-15kg N + 

40-80kg P2O5  + 15-30kg 

K2O 

2 - 3 lá kép: 2-3 tấn nước xả 

Khi      ắ     h  : 2-3 tấn nước xả 

Ngô 

 

8-10 tấn ph n ủ + 15-30 kg N 

+ 60-80 P2O5  + 80 kg K2O 

Cây cao 10 - 15cm: 15-30kg N + 25 

kg K2O + 2-4 tấn nước xả 

Cây cao 60 - 70cm: 10-15kg N + 1-

2 tấn nước xả 

Cà 

chua 

 

10-15 tấn ph n ủ +  

50-80 kg P2O5 

+ 50-60 kg K2O 

S     ồ g 12-15 ngày: 15-20 kg N 

+ 25 kg K2O + 3 tấn nước xả 

S    hi    h    ộ: 15-20 kg N + 25 

kg K2O + 3 tấn nước xả 

S    hi  h           ầ : 15-20 kg 

N + 2 tấn nước xả 

 

d.  ợi ích dùng làm th c  n ch n nuôi 

- Sử dụng phụ phẩm  SH làm th c  n b  sung cho heo 

Phụ phẩm  SH ch a nhiều loại chất dinh dưỡng, nhiều loại protein, nhiều 

vitamin nhóm B, nhiều axít amin mới cần thiết cho vật nuôi. Ngoài ra còn ch a nhiều 

enzim có tác dụng làm t ng tính thèm  n, t ng hiệu quả chuyển hoá th c  n của vật 

nuôi. Hầu hết vi trùng hiếu khí g y bệnh và tr ng giun sán đã bị tiêu diệt. Các kết quả 

nghiên c u khoa học đã kết luận lợi ích nuôi heo bằng phụ phẩm  SH như sau: 

+ Cải thiện t ng trọng của heo: Nuôi heo bằng phụ phẩm  SH đã t ng hơn 

35,91% (P < 0,01) so với không nuôi bằng phụ phẩm  SH. 

+ Chất lượng thịt 

 iểm tra sau khi giết m , các t  ch c trong cơ thể heo đều bình thường về màu 

sắc, độ rắn, độ đàn hồi và chất lượng thịt khi nấu có mùi, vị thơm ngon, ra ít nước. 

Hàm lượng các kim loại nặng (như Pb, Cd) ở gan, thận đều ở dưới m c cho phép. Chất 

lượng thịt bình thường, không tồn dư kim loại nặng hoặc ở m c Tiêu chuẩn Việt Nam 

(TCVN) cho phép. 

+ Tiết kiệm th c  n và t ng thu nhập từ nuôi heo 

 ết quả nghiên c u cũng khẳng định một đời heo thịt có thể tiết kiệm được 
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25kg th c  n tinh. Heo khoẻ mạnh, không có triệu ch ng các bệnh hô hấp, đường 

ruột... trong quá trình nuôi. Chính vậy đã tiết kiệm được kinh phí mua th c  n, mua 

thuốc trị bệnh cho heo nên đã t ng được thu nhập từ nuôi heo. 

+ Cách sử dụng phụ phẩm  SH để làm th c  n nuôi heo 

Nước xả cho heo  n bằng cách trộn với th c  n hoặc cho uống riêng. Thông 

thường heo choai khoảng 20 kg bắt đầu cho  n khẩu phần có nước xả. Nếu heo bị tiêu 

chảy sau khi  n nước xả thì phải giảm bớt lượng nước xả.  iều lượng nước xả có thể 

t ng dần khi heo lớn lên. Sử dụng nước xả làm th c  n b  sung cho heo cần chú ý 

những điểm sau: 

(1) Nước xả sử dụng để nuôi heo phải được lấy từ bể ch a nước xả của công 

trình  SH đang hoạt động bình thường. Nước xả từ công trình  SH mới chỉ được sử 

dụng sau một tháng vận hành bình thường. 

(2)  hông được nạp vào bể ph n giải xác động vật chết, thuốc trừ s u, cỏ dại, 

cũng như các loại độc tố khác. 

(3) Heo dưới 20 kg và heo mẹ không thích hợp với việc cho  n nước xả. 

(4) Nên tẩy giun sán cho heo trước khi cho  n nước xả. 

- Sử dụng phụ phẩm  SH làm th c  n nuôi cá 

Các lợi ích khi sử dụng phụ phẩm  SH làm th c  n nuôi cá: 

+ T ng sự phát triển thủy sinh vật trong ao 

Sử dụng phụ phẩm  SH để nuôi cá làm t ng sự phát triển thủy sinh vật trong ao 

(các loại tảo, rong rêu, bọ nước...). Các thủy sinh vật trong ao lại là nguồn th c  n tại 

ch  và b  dưỡng cho cá. Vì phụ phẩm  SH có nhiều chất dinh dưỡng hòa tan, dễ tiêu 

nên các loại thuỷ sinh vật t ng sinh nhanh gấp 7-20 lần so với không bón phụ phẩm 

KSH. 

+ T ng ôxy trong ao: Dùng phụ phẩm  SH để nuôi cá làm t ng oxy hòa tan 

trong ao, khắc phục được tình trạng giảm lượng oxy hòa tan trong ao. Chính vậy đã 

làm giảm hiện tượng cá “n i đầu” do thiếu oxy hòa tan trong ao.  

+ Góp phần làm giảm các loại bệnh cho cá: Phụ phẩm  SH được coi là một 

loại ph n sạch, vì qua quá trình lên men sinh học (trong bể ph n giải) các mầm bệnh 

đã bị tiêu diệt. Vì vậy sử dụng phụ phẩm  SH làm th c  n cho cá đã góp phần làm 

giảm các loại bệnh cho cá, nhất là các bệnh ở mang, ở da của cá. 

+ Dễ tạo màu cho nước:  hi bón phụ phẩm  SH cho ao cá, dễ tạo màu n u 

xám cho nước ao nên đã t ng khả n ng hấp thụ nhiệt của ao, pH của nước ao dễ  n 

định ở m c trung tính (pH = 7) tạo điều kiện thuận lợi để cá phát triển. 

+ T ng n ng suất, t ng hiệu quả kinh tế:  

* T ng n ng suất: Dùng phụ phẩm  SH để nuôi cá t ng n ng suất 27,1%. 

* T ng hiệu quả kinh tế: Dùng phụ phẩm  SH nuôi cá, tiết kiệm 25-30% lượng 

th c  n h n hợp  cung cấp cho ao cá giống và 40-50% lượng th c  n h n hợp cung 

cấp cho ao nuôi cá thịt, do cá lớn nhanh hơn, thời gian nuôi ít hơn trên những ao được 

bón phụ phẩm  SH so với ao không được bón phụ phẩm  SH. 

- Cách sử dụng 
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+ Phụ phẩm  SH (kể cả phần bã cặn, phần nước xả) đều có thể dùng để nuôi 

cá, song phần nước xả có giá trị dinh dưỡng cao hơn và có thể cung cấp thường xuyên 

hơn phần bã cặn. 

+ Phụ phẩm  SH sau khi ra khỏi thiết bị nên để ngoài không khí vài giờ đến 

vài ngày (nhất là bã cặn) cho giảm bớt tính khử. 

+ Nước xả  SH nên phun trải đều trên mặt ao với lượng 0,5-0,6kg/m
2
 mặt nước 

(tương đương 5.000- 6.000kg/ha) và c  3 ngày phun 1 lần. Bã cặn thì rắc đều 0,3-

0,4kg/m
2
 mặt nước ao (tương đương 3.000-4.000kg/ha). 

+ Cho cá  n phụ phẩm  SH nên c n c  vào độ trong của nước: Các tháng độ 

trong của nước lớn hơn 20cm và các tháng cá lớn nhanh  n nhiều, thủy sinh vật cũng 

 n nhiều, phát triển mạnh thì cần b  sung thêm nước xả vào ao. 

+  iều kiện ao nuôi cá bằng phụ phẩm  SH: 

* Ao có mực nước s u 1,5-2,5m, nên ao phải s u tới 2-3m để giữ  n định mực 

nước trong quá trình nuôi.  

* Diện tích ao phải phù hợp với số lượng gia súc, gia cầm mà chủ hộ nuôi để 

lấy ph n nạp vào thiết bị  SH. Ví dụ, có khoảng 30-35 đầu heo, khối lượng trung bình 

60 kg/con và ph n của chúng được xử lý qua thiết bị  SH có thể tích 12m
3
 thì diện 

tích mặt ao 1.000m
2
 là phù hợp. 

+ Bên cạnh việc điều chỉnh lượng phụ phẩm  SH sao cho hợp lý, còn cần quan 

sát lượng dưỡng khí (oxy) trong ao. Nếu thấy hiện tượng cá n i đầu nhiều và quá l u 

thì cần t ng lượng oxy cho ao bằng cách sục khí, thay nước. 

+ Mật độ cá thả trong ao: Mật độ thả trong ao để nuôi là 5 con/m
2
, cũng có thể 

thả tới 7 con/m
2
 nếu ao nuôi rộng trên 1.000m

2
 và đảm bảo nước s u thường xuyên từ 

1,5-2 m và đầy đủ th c  n. 

  i sử      p   p ẩm  S    o vào ao     iố  ,     uôi t  t  ầ   ƣu ý 

t êm một vài   i ti t sau  

(1) Ao sản xuất cá giống 

(1.1) Trước khi nuôi cá nên cải tạo ao bằng cách nạo vét bùn; sửa sang bờ ao; 

bón vôi (100 kg vôi/1.000 m
2
 ao). 

(1.2) Phơi khô ao ít nhất 1 tuần lễ. 

(1.3) Duy trì mực nước của ao 1,5-2 m.  ào ao mới phải s u 2-3 m. 

(1.4) Xử lý nước ao bằng nước xả  SH đến khi nước có màu trong mới thả cá 

bột (hàng ngày phun nước xả lên mặt ao hoặc đặt ống dẫn trực tiếp từ bể dự trữ nước 

xả tới ao). 

(1.5) Mật độ thả cá giống: nên từ 3-5 con/m
2
 mặt ao. 

(2.) Ao nuôi cá thịt: 

(2.) Trước khi nuôi cần nạo vét, phơi khô và bón vôi xử lý ao. Diện tích ao nuôi 

tối thiểu 400 m
2
 trở lên thì hiệu quả hơn. 

(2.) Xử lý ao bằng nước xả  SH đến khi nước có màu trong mới thả cá. Cũng 

có thể dẫn trực tiếp nước xả từ bể điều áp hoặc bể dự trữ nước xả vào ao cá thịt. 

(2.) Có thể kết hợp cho cá  n dặm thêm tấm, cám, bột ngô,... 
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(2.) Vào tháng 7 và 8 người ta thường b  sung vào khẩu phần của cá nuôi thịt 

một lượng nhỏ tỏi đã nghiền nhỏ (khoảng 100g tỏi nghiền/1 sào ao; 1 tuần cho  n 1 

lần) để phòng bệnh trên da, trên mang của cá và cá lớn nhanh hơn. 

- Tóm lại:  ợi ích kinh tế của việc sử dụng KSH là do: 

+ Giảm chi phí sử dụng điện trong gia đình;  

+ Giảm chi phí ph n bón hóa học nhờ thay thế bằng phụ phẩm KSH;  

+ T ng n ng suất và sản lượng sản phẩm nông nghiệp bằng cách sử dụng bã 

thải  SH giàu chất dinh dưỡng;   

+ Tạo công  n việc làm từ việc x y dựng và bảo dưỡng công trình KSH.  

2.3.2.  ợi ích về môi trường 

Nếu ch n nuôi không sử dụng công trình  SH, chất thải ch n nuôi phải thải 

trực tiếp vào các ao lưu ch a trong khuôn viên ch n nuôi (hình 1.2.28). 

  

Hình 1.2.28  Ch    h i  h    i h  h i   ự   i               h     

Chất thải ch n nuôi từ các ao lưu ch a trong khuôn viên ch n nuôi, lan truyền ra 

bên ngoài làm ô nhiễm các kênh, rạch (hình 1.2.29) và ảnh hưởng trực tiếp đến s c 

khỏe d n cư.   
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Hình 1.2.29  Ch    h i  hă    ôi                ê   g  i     ô  hiễ       ê h     h 

 ượng chất thải này được tận dụng để tạo  SH, sẽ giảm ô nhiễm môi trường và 

còn có nguồn n ng lượng đáng kể trong sinh hoạt hàng ngày.  

 iều quan trọng nhất là nạn ô nhiễm môi trường do chất thải ch n nuôi g y ra 

được giải quyết.  hông còn ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Giảm thiểu các 

chất khí g y hiệu  ng nhà kính phát sinh từ quá trình sản xuất, ch n nuôi. Từ đó môi 

trường được sạch sẽ hơn, góp phần x y dựng cuộc sống xanh, sạch đẹp, góp phần n ng 

cao s c khỏe cộng đồng. 

Chất thải ch n nuôi và chất thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày xả ra được cho 

luôn vào hầm ủ. Các chất thải trong hầm ủ ph n hủy để tạo ra  SH và bã thải đã sạch 

mầm bệnh, sạch mùi hôi.  

Hầm ủ  SH các loại đều 

góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường.  ó là hầm ủ KSH 

hình vòm cầu; hình vuông; hình 

dạng túi, hình vuông tròn kết 

hợp...vv.  

Tùy theo điều kiện ch n 

nuôi của cơ sở, có thể có các loại 

hầm  SH lớn, nhỏ, chất liệu cho 

phù hợp như x y gạch, trát xi 

m ng (hình 1.2.30). 

 

 Hình 1.2.30. Hầ  KSH x   g  h      xi  ă g 

Hay sử dụng hầm KSH làm bằng vật liệu composit (hình 1.2.31).  

  

Hình 1.2.31  Hầ    KSH      ằ g      i         i  
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Hoặc hầm ủ làm bằng màng chống thấm HDPE (hình 1.2.32). Màng chống thấm 

HDPE là tên viết tắt từ chữ Hight density polypropylenne.  

 

Hình 1.2.32. Hầ    KSH      ằ g      i   HDPE 

Các cơ sở trang trại sản xuất ch n nuôi có quy mô hàng tr m con heo hay trâu, 

bò. Hầm ủ và ch a  SH được làm quy mô, kiên cố, vật liệu bền chắc (hình 1.2.33) và 

phù hợp với điều kiện của hộ gia đình hay cơ sở trang trại sản xuất, ch n nuôi (hình 

1.2.34).  

http://en.wikipedia.org/wiki/High-density_polyethylene
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Hình 1.2.33. Hầ    KSH               ô   iê   ố 

  

  

Hình 1.2.34. Hầ    KSH           hù h    ới  i    i       x    

Như vậy, hầm ủ  SH ngoài việc tiết kiệm chi phí cho n ng lượng còn rất hiệu 

quả trong việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở các hộ ch n nuôi. 
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 óm  ại: Sử dụng  SH góp phần giảm ô nhiễm môi trường thông qua: 

- Giảm thiểu phát thải khí nhà kính bằng cách chuyển từ hình th c phát thải khí 

nhà kính cao sang hình th c phát thải khí nhà kính thấp hơn;  

- Cải thiện vệ sinh:  un nấu bằng  SH không khói bụi, bếp đun sạch sẽ (hình 

1.2.35). Do vậy giảm các bệnh về ph i và mắt.  

  

Hình 1.2.35  B       KSH  ừ     h  ẽ     hô g h  có khói 

- Thay thế ph n bón hóa học bằng chất thải hữu cơ từ phụ phẩm của quá trình 

ph n giải thành khí sinh học; bảo vệ đất khỏi bạc màu, xói mòn. 

- Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường của nông trại thông qua việc nối nguồn 

chất thải bằng đường ống với hầm ph n giải và cách xử lý chất thải;  

- Giảm ô nhiễm nguồn nước bề mặt do giảm lượng ph n chuồng thải ra chưa qua 

xử lý;   

- Cải thiện chất lượng không khí trong nhà, trong bếp nhờ việc dùng KSH để đun 

nấu thay thế cho những loại nhiên liệu đun nấu khác kém hiệu quả hơn.  

2.3.3. Những lợi ích khác: Một số lợi ích thiết thực như 

- Góp phần hiện đại hoá nông thôn. 

- Giải phóng phụ nữ, trẻ em khỏi công việc bếp núc và kiếm củi nặng nhọc. 

- Tạo ra ngành nghề mới, giải quyết công  n việc làm cho nhiều người. 

- Dùng  SH thay thế x ng dầu, ph n hóa học, thuốc trừ s u, quốc gia sẽ tiết kiệm 

được ngoại tệ nhập các mặt hàng này. 

Các chất thải ch n nuôi được thu gom vào hầm/túi ủ đã giúp làm giảm ô nhiễm 

môi trường nước và không khí, góp phần hạn chế một số bệnh như: Sốt xuất huyết, các 

bệnh về đường hô hấp, bệnh ngoài da...  

Khi làm  SH, mối quan hệ hàng xóm được thắt chặt hơn do giảm m u thuẫn vì ô 

nhiễm g y ra.  hu vực ao để ch a lượng chất thải ch n nuôi, nay được nạo vét và thả 

cá, mang lại thêm nguồn lợi kinh tế lớn cho trại ch n nuôi.  
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Cùng với các nguồn chất thải 

trong ch n nuôi và sinh hoạt gia đình, 

còn có thể tận dụng các nguồn thực vật 

như cỏ, lục bình (hình 1.2.36) … để ủ 

lấy  SH. KSH được sử dụng làm chất 

đốt, còn nước thải từ hầm có thể cho 

chảy ra ao cá để nuôi cá hoặc ng m với 

rễ lục bình làm ph n bón cho c y trồng, 

vừa vệ sinh môi trường vừa tạo thêm 

thu nhập cho người lao động. 

 

 Hình 1.2.36  Ủ        h  ới  h    h i  hă  

  ôi  ể     KSH 

 

 óm  ại  Các lợi ích sử dụng  SH (hình 1.2.37, nguồn internet) là: 

- Tận dụng nguồn n ng lượng từ chất thải để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Cung 

cấp chất đốt giá rẻ, đun nấu tiện lợi, sạch sẽ, góp phần giảm nhẹ công việc nội trợ cho 

phụ nữ, trẻ em, n ng cao trình độ v n minh; hiện đại hóa nông thôn. 

- Tạo ra ngành nghề, giải quyết được công  n việc làm cho nhiều người.  

- Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm khí thải nhà kính;  

- Bảo vệ nguồn tự nhiên, giảm chặt phá rừng, giảm ô nhiễn nguồn nước;  

- Cải thiện, bảo vệ đất; cung cấp ph n hữu cơ sạch, chất lượng cao;  

-  àm th c  n cho ch n nuôi. 
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H  h 1 2 37  C     i   h  ừ  ử    g KSH 
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 . Câu  ỏi và  ài tập t ự   à   

1. Các c u hỏi: Khoanh tròn các phương án trả lời đúng của các c u sau: 

C u hỏi 1: Trên thế giới, KSH được dùng như thế nào? 

a. Sử dụng các sản phẩm sinh nhiệt bằng cách đốt cháy. 

b. Sản xuất điện qua các pin n ng lượng hoặc máy tua-bin nhỏ, máy 

phát điện kết hợp nhiệt. 

c. Cả a và b. 

 

C u hỏi 2: Tinh chế  SH thu được từ hầm ủ để làm gì? 

a.  ể loại bỏ các tạp chất và khí CO2 trong KSH. 

b.  ể t ng tỉ lệ khí metan trong  SH từ 95% trở lên. 

c. Cả a và b. 

 

C u hỏi 3: Các  ng dụng chính sử dụng khí sinh học 

a.  un nấu, nồi cơm nấu bằng  SH, bình đun nước nóng. 

b. Ấp tr ng gia cầm, đèn sưởi, úm gia cầm mới nở 

c.  èn thắp sáng, máy phát điện 

d. Cả a, b và c. 

 

C u hỏi 4: Những lợi ích của việc sử dụng khí sinh học? 

a.  ợi ích về kinh tế. 

b.  ợi ích về môi trường. 

c. Cả a và b. 

 

C u hỏi 5: Sử dụng  SH sẽ góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính, đúng 

hay sai?  

a.  úng.  

b. Sai 

 

C u hỏi 6: Chất thải hữu cơ từ phụ phẩm của quá trình ph n giải  SH, thay thế 

được ph n bón hóa học để bón cho c y trồng, đúng hay sai? 

a.  úng.  

b. Sai 

 

C u hỏi 7:  ợi ích về kinh tế của việc sử dụng khí sinh học là do 
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a. Giảm chi phí sử dụng điện trong gia đình;  

b. Giảm chi phí ph n bón hóa học cho đồng ruộng. 

c. T ng n ng suất và sản lượng nông nghiệp. 

d. Cả a, b và c. 

 

C u hỏi 8: Sử dụng KSH khí sinh học góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà 

kính bằng cách chuyển từ hình th c phát thải khí nhà kính cao sang hình th c phát thải 

khí nhà kính thấp hơn, đúng hay sai?  

a.  úng.  

b. Sai 

 

C u hỏi 9: Sử dụng  SH góp phần giảm ô nhiễm nguồn nước bề mặt do giảm 

lượng ph n chuồng thải ra chưa qua xử lý, đúng hay sai? 

a.  úng.  

b. Sai 

   

C u hỏi 10: Sử dụng  SH góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà, 

trong bếp là do: 

a. Dùng  SH để thắp sáng 

b. Dùng  SH để đun nấu  

c. Cả a và b 

 

2. Bài tập: Tham quan mô hình, hệ thống sử dụng khí sinh học và ph n biệt, 

nhận dạng thiết bị sử dụng khí sinh học; tinh chế khí sinh học và những lợi ích của 

việc sử dụng khí sinh học.  

- Mục tiêu: Quan sát, ph n biệt và nhận xét được mô hình, hệ thống sử dụng khí 

sinh học; ph n biệt, nhận dạng thiết bị sử dụng khí sinh học; tinh chế khí sinh học và 

những lợi ích của việc sử dụng khí sinh học.  

- Nguồn lực cần gồm có: 

Nội dung  ơn vị Số lượng 

Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thực hiện tham quan là mô 

hình hệ thống sử dụng KSH và ph n biệt, nhận dạng thiết 

bị sử dụng khí sinh học 

Mô hình 05 

Bảo hộ lao động cho 1 nhóm   Bộ 07 

- Cách th c tiến hành 

+ Giáo viên nêu mục tiêu của bài tập, nội dung thực hiện tham quan mô hình, hệ 

thống sử dụng KSH và ph n biệt, nhận dạng thiết bị sử dụng KSH.  
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+ Chia lớp thành 05 nhóm, m i nhóm có 07 học viên, bầu nhóm trưởng. Các 

nhóm trưởng h  trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

+ Giao vật tư và công việc cụ thể cho từng nhóm. M i nhóm nhận vật tư và t  

ch c các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc của bài tập theo hướng dẫn 

của giáo viên.  

+ Các nhóm triển khai công việc. Giáo viên kiểm tra, h  trợ và giải đáp vướng 

mắc. Nhắc những lưu ý trong quá trình thực hiện bài tập. 

- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài tập: Nhận dụng cụ, t  ch c thực hiện 

bài tập theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Thời gian hoàn thành: 60 phút. 

-  ết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt được: M i nhóm học viên hoàn thành 

nội dung được giao, giáo viên kiểm tra kết quả bài tập, nhận xét, đánh giá và ghi điểm. 

 

C.   i   ớ 

- Cách sử dụng  SH; ph n loại các thiết bị sử dụng  SH đang dùng ph  biến; 

quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả nguồn khí sinh học;  

- Những  ng dụng và lợi ích của  SH. 
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 ài 3   iới t i u về  ô   tr        si                        

 

    tiêu 

- Mô               ú       ô g     h  h   i h h  ; 

- V   h  h  ô g     h KSH       g     h   ầ   iê   h   h       hi     ; 

- Ph   hi        hời     hắ   h        ự  ố     g         h     h  h; 

- B       g  ô g     h KSH                     ú g  ê   ầ      h     

A.  ội  u   

3.1. T ng quan về công trình khí sinh học  

Công trình  SH sử dụng trong ch n nuôi là một hệ thống (hình 1.3.1) bao gồm 

hầm ủ  SH được x y dựng hoặc lắp đặt cùng đường ống và dụng cụ, thiết bị sử dụng 

 SH. Hầm ủ dùng để xử lý kỵ khí các chất thải trong ch n nuôi để sản xuất  SH phục 

vụ nhiệt n ng, điện n ng và bã thải cho hoạt động sản xuất.  

 

H  h 1 3 1  Cô g     h  h   i h h   

Công trình KSH đã được x y dựng từ rất l u trên thế giới, ở Ấn  ộ n m 1859, 

Trung Quốc n m 1920,   c n m 2007, Nepan n m 1991. Các nước đã và đang phát 

triển công trình  SH gồm Bangladesh, Éthiopie (Ethiopia), Rwanđa, Việt Nam,  ào 

và Campuchia.  

3.2. Nguyên lý cấu tạo công trình khí sinh học 

Có rất nhiều loại công trình (hầm)  SH, từ công trình  SH dạng vòm nắp cố 

định bằng bê tông, đến túi sinh khí bằng nylon, hầm bằng vật liệu composite, công 

trình  SH sử dụng vật liệu HDPE. M i loại hầm ủ có nguyên lý cấu tạo đặc trưng, có 

những ưu và nhược điểm riêng. Nắm được nguyên lý cấu tạo của m i loại công trình 
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hầm ủ, có thể dễ dàng áp dụng để bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa cho phù hợp để n ng 

cao hiệu quả sử dụng của hầm.  

Một số loại công trình  SH được dùng ph  biến ở các tỉnh Sóc Tr ng, Tiền 

Giang và Bến Tre là công trình KSH làm bằng vật liệu composite, túi sinh khí bằng 

nylon. Công trình  SH sử dụng vật liệu HDPE thường được sử dụng ở những trang 

trại sản xuất lớn và một số công trình  SH khác nhưng ít ph  biến ở các tỉnh Sóc 

Tr ng, Tiền Giang và Bến Tre. 

3.2.1. Nguyên lý cấu tạo của công trình khí sinh học composite 

a. Cấu tạo của công trình khí sinh học composite 

Công trình  SH bằng vật liệu composite (hình 1.3.2) có cấu trúc hình cầu, được 

ph n thành các bộ phận có khả n ng tháo rời, có bể  điều áp được ph n thành hai phần 

riêng biệt là ng n điều áp và ng n thải cặn, thể tích phù hợp quy mô gia đình thường 

có các loại 6m
3
, 8m

3
, 10m

3
. Công trình gồm có: 1. Cửa nạp nguyên liệu còn gọi là cửa 

vào; 2. Cửa xả nước thải còn gọi là cửa ra; 3. Ống thu khí; 4. Gờ phá váng tự động; 

Bầu ch a khí; 6. Cửa xuống; 7. Cửa lên; 8. Hầm ủ. 

 

 

Hình 1.3.2  C            ô g     h  h   i h h   composite 

-  ầm    Hầm ủ của công trình là bán cầu phần nằm dưới của hầm bể, ch a 

dịch lên men, hầm ủ được thiết kế theo kiểu lên men liên tục dạng h n hợp. 

-  ầu      Bầu khí của công trình là một nửa bán cầu nằm ở phía trên hầm ủ. 

Phần này có tác dụng trữ khí sinh gas. Hai phần này gắn liền nhau có dạng tròn xoay. 

-  ai  ột điều áp. Hai cột điều áp có dạng hình trụ nằm theo phương thẳng 

đ ng ở hai bên Bầu khí và thông xuống hầm ủ bằng 2 l  hình elíp, tạo nên hình chóp 
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ngược. Hai cột điều áp này có tác dụng đẩy khí tạo áp lực sinh gas, điều hòa áp suất, 

nạp ph n và đẩy bã ra. 

- Cửa vào và  ửa ra  Cửa vào và cửa ra đều là cột tạo áp lực theo phương 

thẳng đ ng. 

+ Cửa vào   ược nối liền giữa cột điều áp và hố ga của chuồng gia súc, nhà vệ 

sinh bằng ống nhựa PVC 110. Phía trên cửa vào đậy kín nắp bêtông. 

+ Cửa ra  Cột điều áp được nối thẳng ra hố gas bằng ống nhựa PVC 110. 

- Cửa lên và xuống có tác dụng đẩy nguyên liệu xuống hầm ủ và đẩy khí sinh 

gas lên bầu ch a khí. 

b. Nguyên lý và tính n ng của công trình khí sinh học composite  

- Nguyên lý của công trình khí sinh học composite 

+  hi nạp nguyên liệu đến m c tối đa, lúc này bề mặt nguyên liệu nhỏ và bị 

tách ra bởi 2 gờ phá váng (thu váng lại và xé váng). 

+ Trong quá trình hoạt động, lượng  SH sinh ra sẽ ép nguyên liệu nạp và nước 

trong bồn sang hai cột điều áp, áp suất trong bồn t ng m c cao nhất, bề mặt nguyên 

liệu nạp ở m c tối thiểu, diện tích bề mặt nguyên liệu đạt cực đại. 

+ Hai cột điều áp, điều chỉnh áp suất trong bồn hầm thông qua sự chênh lệch 

mực nước thủy tĩnh nên khi hoạt động, áp suất trong bồn rất cao, đảm bảo điều kiện 

nhiệt độ và n ng cao hiệu quả ph n hủy của bồn. 

+ M c nguyên liệu trong bồn d ng lên, hạ xuống theo sự thay đ i của lượng 

 SH ch a trong bồn, kết hợp với gờ phá váng làm cho gần như không có váng n i, tạo 

điều kiện để bồn hoạt động tốt hơn. 

+ Cột điều áp bên cửa nạp, ngoài tác dụng điều áp còn là nơi ủ nguyên liệu sơ 

bộ, kích thích khả n ng hoạt động của vi khuẩn, tạo điều kiện cho bồn hoạt động với 

hiệu suất cao. Cửa xuống của cột điều áp bên cửa nạp rất nhỏ, có tác dụng như van 

một chiều, chỉ cho ph n xuống, hạn chế ph n tươi n i lên. 

+ Cột điều áp bên cửa xả có cửa lên tương đối rộng, làm nhiệm vụ đẩy bã thải 

n i ra ngoài và là cửa để thao tác vệ sinh, bảo dưỡng hầm  SH. 

- Tính n ng của công trình khí sinh học composite 

+ Có độ bền cao và kín tuyệt đối, không bị axit  n mòn, không bị n t gãy, 

không bị rò khí trong điều kiện móng yếu, đất lún. 

+ Hiệu suất sinh khí gas cao, có khả n ng tự động phá váng và chuyển hóa lên 

men kỵ khí cao. Dễ thi công lắp đặt, ít tốn thời gian và nh n công. Có thể kiểm tra độ 

kín ngay sau khi lắp đặt.  

+ Có thể lắp đặt ở mọi địa hình và có thể di chuyển đi nơi khác dễ dàng. 

+ Có áp lực  SH cao,  n định, có khả n ng tự điều áp KSH, không cần van an 

toàn.  hông phải lấy ph n bã (bã được tự động đẩy ra khỏi hầm). 

3.2.2  Cấu tạo và nguyên lý hoạt động túi ủ  SH bằng nylon  

a. Cấu tạo của túi ủ  SH bằng nylon 
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- Túi ủ  SH là túi nylon loại dày, được thiết kế 2 lớp, có chiều dài tùy điều kiện 

của cơ sở sản xuất (<10 m), đường kính 1 m, hai đầu nối với hai ống đường kính 150 

mm (một đầu nạp nguyên liệu vào và một đầu ra);  

- Ống thu khí là ống nhựa được đặt cách đầu nạp nguyên liệu 1,5 m và có khóa 

van an toàn.  hi có sự cố khóa van để khí không thoát ra ngoài túi ủ;  

- Ống dẫn khí thường là ống nhựa mềm nối với ống thu khí, trên đường đi có 

van an toàn; khi không sử dụng khí, túi ch a khí c ng đầy làm gia t ng áp suất, khí tự 

động đẩy cột nước lên cao, nước sẽ thoát ra ngoài qua l  thông nước;  

Túi ủ  SH bằng nylon (hình 1.3.3) gồm có các bộ phận (1). Túi ủ biogas;  

(2).  ối nạp nguyên liệu; (3).  ối thoát nước thả; (4).  ối thoát khí;  (5). Ống dẫn 

khí; (6). Co chữ T; (7). Van an toàn; (8). Túi trữ khí; (9). Thiết bị sử dụng  SH. 

 

Hình 1.3.3. C        úi   KSH  ằ g       

 

b. Nguyên lý và tính n ng hoạt động của túi ủ  SH 

Khi nạp nguyên liệu vào túi ủ, dưới tác dụng ph n hủy của các vi sinh vật có 

trong chất thải sẽ ph n giải các hợp chất hữu cơ trong ph n. Sau 15-20 ngày sẽ sinh ra 

 SH, khí này theo ống thu khí đến túi ch a khí.  

 ượng khí đi vào càng nhiều, áp suất túi ch a khí càng t ng, khí được đẩy đến 

thiết bị sử dụng càng mạnh.  hi không hoặc ít sử dụng, áp suất túi ch a khí t ng lên, 

khí có thể được thoát ra ngoài qua van an toàn trên đường ống dẫn khí.   

 hi thiết bị hoạt động, thường xuyên theo dõi và kiểm tra lượng khí, áp suất 

khí, lấy bỏ cặn lắng, xả nước đọng đường ống và kiểm tra những trục trặc trong vận 

hành hoặc hư hỏng để phát hiện nguyên nh n và khắc phục kịp thời.  
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Tu i thọ của túi ủ biogas phụ thuộc rất lớn vào kiến th c và kinh nghiệm trong 

việc duy trì và bảo dưỡng túi ủ của các chủ hộ.  a số thời gian sử dụng túi ủ biogas là 

khoảng dưới 4 n m, nếu bảo quản tốt tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và 

không bị rách, túi ủ sẽ có tu i thọ trên 10 n m.            
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Bài đ   t êm   ƢỚ   DẪ  LẮ  ĐẶ   Ú  Ủ BIOGAS  

 

Hộ d n đang ch n nuôi và thường xuyên nuôi từ 5-10 con heo; gà tối thiểu phải 

nhiều hơn 50 con; trâu, bò từ 2-5con, có thể lắp đặt túi ủ  SH bằng nylon với chiều 

dài là 10 mét, đường kính 1 mét. Mặt bằng tối thiểu để lắp đặt lớn hơn 12 mét x 2 mét. 

Có nơi ch a ph n và nước thải. Các bước lắp đặt như sau: 

 ƣớ  1  C uẩ     v  tr  và vật tƣ  ắp đặt túi    io as 

- Diện tích đất trống gần chuồng ch n nuôi (dài 10 mét x rộng 2 mét). 

- Túi nylon: 22 kg (loại chuyên dùng làm túi ủ, kh  1,2 mét hoặc 1,6 mét). 

- Van khóa PVC 21: 02 cái. 

- Ống nhựa PVC 21: 03 mét. 

- Ống nhựa trong, mềm:  ủ để dẫn khí từ nơi để túi ủ đến thiết bị sử dụng. 

-  ầu nối r ng ngoài PVC 21: 01 cái; nối r ng trong PVC 21: 01 cái. 

- Tê PVC 21: 03 cái; co PVC 21: 03 cái; r ng thau 21: 01 bộ. 

- Chai nhựa trong loại 1-2lít dùng làm van an toàn 

- Bếp nấu: Có thể dùng lại lò nấu củi, lò nấu dầu, vỏ bếp gas,... 

- Ống dẫn bằng sành hay bằng nhựa PVC: 02 ống có đường kính 15-25cm, dài 

1,5-2 mét. 

- Mica tròn đường kính 7 cm, dày 5 mm có khoan l  giữa cỡ ống 21. 

- Dây cao su (co giãn giống ruột xe hoda) có bản rộng 5cm, dài 30 mét.  

 

-  ai xiết (hình 1.3.4): 4 cái, m i 

cái có kích thước rộng 4 cm, đường kính 

phù hợp với ống dẫn đầu vào và đầu ra. 

 

 

 Hình 1.3.4  Đ i xi   

 ƣớ  2: Đào  ố để đặt túi 

Chiều dài hố dài khoảng 10 mét, chiều rộng miệng hố 0,9 mét, chiều rộng đáy 

hố 0,7 mét, chiều s u 0,7 - 0,8 mét (tính từ mực nước thoát ra ở chuồng nuôi).  ộ dốc 

từ đầu đến cuối hố khoảng 0,1 mét.  áy và thành hố phải vững chắc, tránh sạt lở, sụt 

lún, không có các vật nhọn.  

 ƣớ  3  Lồ   02 túi nylon vào nhau. 
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Túi nylon có chiều dài, dài hơn hố đào 1 mét, nếu hố dài 10 mét thì cắt m i túi 

dài 11 mét. Lồng 02 túi vào nhau để t ng độ an toàn của túi khi sử dụng. Thực hiện 

bằng 02 cách: 

Cách 1: Trải túi th  nhất ra, (phía dưới lót đệm tránh vật nhọn làm rách túi), 01 

người cầm túi th  2 (chân không giày, dép) chui vào túi th  nhất, đi giật lùi về đầu bên 

kia của túi th  nhất, sau đó sửa 02 cạnh của 02 túi trùng với nhau. 

Cách 2: 04 người đ ng 04 góc túi nylon th  nhất, một tay lòn vào túi, vừa tiến 

về phía trước, vừa kéo túi về phía mình, c  như vậy cho đến khi 04 người chạm tay 

nhau thì đưa túi t  2 vào trong túi th  nhất, sau đó sửa 02 cạnh của 02 túi trùng khít 

nhau. 

Lưu ý: Có thể lồng 3 hay 4 lớp tùy theo yêu cầu độ an toàn của túi ủ. 

 ƣớ  4: Lắp ố   thu khí  

-  iểm tra, sắp đặt vật tư để lắp ống thu khí: Các vật tư gồm đầu nối r ng ngoài 

ốc nối PVC 21, đầu nối r ng trong ốc nối PVC 21, Mica tròn đường kính 7 cm, 

dày 5 mm có khoan l  giữa cỡ ống 21 và 02 miếng ruột xe.  

-  o từ đầu túi vào 1,2 - 2m, tạo một l  cho cả 3 lớp (các lớp) nylon của túi ủ, 

đường kính l  21cm vừa khớp với đầu nối r ng ngoài.    này phải được tạo cẩn thận 

sao cho vừa khớp với con ốc nối để khi siết ốc nối, l  không bị hở, khí không bị thoát 

ra ngoài. 

-  ặt miếng đệm mica tròn vào đầu nối r ng trong của ốc nối phía bên trong túi, 

kế tiếp đặt thêm miếng đệm bằng cao su ruột xe, sau đó đưa vào túi và đưa ra ngoài túi 

qua l  thủng đã tạo (hình 1.3.5). Tiếp theo đặt miếng đệm cao su ruột xe ở phía bên 

ngoài túi, kế tiếp là miếng mica tròn, sau đó dùng ốc nối ngoài vặn siết cho thật chặt. 

 

Hình 1.3.5  Gắ   ầ  ố g  h   h       úi  h  

 

 ƣớ  5: Lắp đặt ố    ẫ  đầu vào và đầu ra 

-  iểm tra, sắp đặt vật tư để lắp ống: Vật tư đã chuẩn bị gồm 02 ống sành (hay 

nhựa), d y nylon và đai xiết, dụng cụ lắp đặt, dao, kéo, kìm… 

-  ưa ống th  nhất vào túi nylon (khoảng 4/5 ống), đặt ống nằm giữa 2 mép 2 

bên ống, gấp 2 mép túi nylon theo hình rẻ quạt từ ngoài vào đến ống, dùng dây cao su 
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quấn đều chồng mí từ trên xuống rồi ngược lại từ dưới lên, dùng túi nylon dư quấn lớp 

ngoài trước khi xiết đai xiết. Ống th  hai làm tương tự như ống th  nhất. 

 ƣớ  6: Đặt túi vào  ố 

- Kiểm tra xem trong hố có vật nhọn hay không, nếu mặt hố không nhẵn thì 

phải có vật dụng che, lót hết bề mặt hố ủ trước khi đặt túi. 

-  ưa túi vào hố đã được đào sẵn: 3-4 người cùng nhau đưa túi vào hố đã được 

đào sẵn, chú ý phần có ống lấy hơi đặt gần ch  vào ph n và không để túi chạm vào các 

vật nhọn c ng, gai góc. 

-  ặt 2 ống sành nằm nghiêng 1 góc khoảng 45 rồi tạm cố định 2 đầu. Túi được 

đặt trong mặt phẳng của hố có độ dốc i  0,01 theo chiều cố định mực nước phía đầu 

ra (hình 1.3.6). 

- Cho nước sạch vào, đồng thời sửa túi nylon cho ngay ngắn. 

-  iều chỉnh lượng ph n và nước thải khoảng 70-80 % t ng dung tích của túi ủ 

bằng cách n ng lên hay hạ xuống ống dẫn phía đầu ra của túi ủ. 

 

Hình 1.3.6. Túi    ặ      g hố  ó  ộ  ố  i  0,01  

 ƣớ  7: Lắp van an toàn 

-  iểm tra, sắp đặt vật tư để lắp van an toàn: 1 co chữ T nhựa PVC  21; 

1 đoạn ống PVC 21, dài 20 cm; 2 đoạn ống PVC 21, dài 5 cm; 1 bình nhựa trong 

(1 hoặc 2 lít). 

- Gắn 3 đoạn ống vào chữ T, sau đó đưa đoạn dài vào bình nhựa trong có đ  

nước sao cho ngập trong nước khoảng 5-7 cm. 

 ƣớ  8: Lắp đặt túi  ự trữ khí 

-  iểm tra, sắp đặt vật tư lắp đặt túi dự trữ khí: Gồm có 1 co chữ T nhựa PVC 

21; 1 đoạn ống PVC 21, dài 30 cm; 2 đoạn ống PVC 21, dài 5 cm và 2 túi nylon 

dài 3m lồng vào nhau. Dây buộc (dây cao su). 

- Gắn 3 đoạn ống nhựa vào có chữ T.  oạn nhựa dài đưa vào túi nylon rồi buộc 

chặt.  ầu kia của túi cũng được buộc kín. Treo túi ở nơi mát, tránh ánh nắng, tránh 

nhiệt, ít bị đụng chạm. Có thể treo đ ng hoặc treo ngang.  hi sử dụng có thể treo 1 vật 

nặng dưới túi để tạo áp suất ga. 
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 ƣớ  9: Lắp đặt đƣờ   ố    ẫ  khí 

-  iểm tra, sắp đặt vật tư lắp đặt đường ống dẫn khí: 1 co nhựa PVC 21; 1 

đoạn ống PVC 21 dài 1m; 1 đoạn ống PVC 21 dài 5cm; 1 cuộn d y nhựa dẻo 20 

có chiều dài bằng khoảng cách từ túi ủ đến nơi dẫn  SH vào các thiết bị sử dụng  SH. 

- Nối ống nhựa dẻo từ túi ủ đến van an toàn, tiếp tục đến túi dự trữ, rồi đến các 

thiết bị sử dụng KSH.  

- Chú ý: Ống dẫn khí nên mắc lên cao tránh bị giẫm đạp. 

 Ậ      : 

- Vào phân 

Cho ph n vào túi ủ với tỷ lệ 1 phần ph n và 5 - 7 phần nước. T ng lượng nước 

và ph n chiếm 70-80% túi. Thời gian sinh gas từ 15-20 ngày. Trong thời gian đầu, m i 

ngày cho thêm khoảng 2 kg ph n cho 1 mét dài của túi ủ, nếu túi ủ dài 10 mét, m i 

ngày cho vào thêm 20 kg phân. Sau đó lượng ph n có thể giảm đi một nửa (t c 10 kg 

phân cho túi dài 10 mét/ngày). 

 ưu ý: Nếu có sẵn ph n đã hoai, cho vài tr m kg trước để thời gian sinh gas 

sớm hơn. Có thể dùng ph n heo, bò, gà, … tốt nhất là h n hợp nhiều loại. 

- Sử      và  ảo quả     t ố   túi   

-  hi thấy túi dự trữ c ng phồng là lúc sử dụng được KSH bằng cách mở van 

bếp và ch m (mồi) lửa. 

- Bảo vệ túi ủ bằng hàng rào lưới xung quanh và tránh ánh sáng mặt trời chiếu 

trực tiếp.  

- Thời gian khoảng 2 tháng nên lắc nhẹ túi để phá lớp váng bên trên bề mặt 

trong túi ủ, tạo điều kiện cho gas phát sinh mạnh thêm. 

- Phải cho ph n vào túi ủ đúng qui định. 

- Thường xuyên ch m nước vào van xả, kiểm tra ống dẫn khí không để bị xoắn, 

đọng nước. 

- Vệ sinh bếp đốt nơi l  vòi lửa khi bị nghẹt, cháy yếu. 

- Gas rất dễ cháy nên tránh mang các dụng cụ dễ cháy đến gần túi dự trữ hoặc 

những nơi nghi ngờ bị xì, rò rỉ khí. 

 

3.2.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động hầm ủ  SH bằng HDPE  

a. Cấu tạo của hầm ủ  SH bằng HDPE gồm có 4 bộ phận:  

i) Ống nạp (ống lấy nước thải đầu vào);  

ii) Ống thải (ống xả nước thải đầu ra);  

iii) Ống thu khí được gắn trên phần ch a khí của hầm ủ;  

iv) Bể ph n hủy. 
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b.  ặc tính của hầm ủ  SH bằng HDPE 

- Vật liệu bằng HDPE để làm hầm có nhiều chủng loại, kích cỡ, độ dày mỏng 

khác nhau;  

- Hầm ủ  SH sử dụng vật liệu HDPE có thể thi công với nhiều thể tích khác 

nhau từ vài khối đến vài nghìn khối.  

-    thuật hàn dán đơn giản và thực hiện ngay tại hiện trường đối với quy mô 

công nghiệp. K  thuật hàn kép được áp dụng ph  biến và sử dụng các máy hàn 

nhiệt/hàn kép Wedge-IT hoặc máy hàn cao tần để thi công.  

   thuật hàn kép cho phép hàn nối các tấm HDPE có kích thước nhỏ thành kích 

thước lớn hơn, hoặc tạo thành các túi kín đảm bảo đáp  ng các yêu cầu về k  thuật cho 

quá trình phân hủy kỵ khí diễn ra. 

-    thuật lắp đặt đơn giản, thời gian lắp đặt nhanh. 

- Chi phí phù hợp, tương đối bền, tu i thọ từ 4-10 n m; 

- Dễ khắc phục các sự cố và có thể thi công trên nhiều địa hình khác nhau mà 

các loại hầm ủ khác không thể thi công được.  

 

Mặc dù có các ưu điểm kể 

trên, nhưng hầm ủ  SH sử dụng 

vật liệu HDPE cũng có nhược 

điểm là độ dẻo của vật liệu kém, 

khi bị gập sẽ tạo nếp gấp như hình 

1.3.7, ở các điểm nếp gấp dễ gãy 

và rò rỉ khí, vì thế khó chế tạo các 

loại bể nhỏ và trung bình. 

 

 

 Hình 1.3 7  N   g    hi  úi      g   

 

c. Nguyên lý hoạt động của bể: Bể hoạt động theo nguyên lý dòng chảy đều 

(hướng các mũi tên ở sơ đồ 1.3.1).  
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S   ồ 1.3.1  Bể h     ộ g  he   g  ê      ò g  h        he  h ớ g  ũi  ê   

3.3.  ậ   à    ô   tr        si        

3.3.1. Nạp nguyên liệu lần đầu 

Tùy theo điều kiện của từng nông hộ, cần xác định nhu cầu tiêu thụ KSH để nạp 

nguyên liệu vào hầm ủ lần đầu cho phù hợp. Các bước nạp nguyên liệu vào hầm ủ lần 

đầu gồm: (1) Chuẩn bị nguyên liệu; (2) Pha loãng, hòa trộn nguyên liệu và (3) Nạp 

nguyên liệu.  

 ƣớ  1  Chuẩn bị nguyên liệu để nạp 

- Chuẩn bị nguyên liệu là chất thải vật nuôi:  

+ Gom chất thải của tất cả vật nuôi trong vòng 20-30 ngày trước khi nạp. 

+ Gom đủ lượng chất thải cần thiết nạp ban đầu là 300- 400 kg/1m
3
 thể tích dịch 

ph n giải. Ví dụ hầm ph n giải có dung tích 6 m
3
 cần 1 lượng chất thải ban đầu xấp xỉ 

2.100 kg.  

Lƣu ý  Chỉ dùng chất thải của các con vật khỏe mạnh. Tuyệt đối không dùng 

chất thải của những động vật có tiêm kháng sinh. Bởi kháng sinh có thể tồn dư, khi 

cho vào hầm ph n giải sẽ giết chết các vi khuẩn.  ể tránh cho ph n bị khô, phải 

thường xuyên tưới nước. Nếu có điều kiện có thể ng m ph n trong nước, khi nạp sẽ 

cho khí mau hơn. 

- Chuẩn bị nguyên liệu là thực 

vật (bèo, c y cỏ, d y lang, lạc…):  

+ Gom những thực vật cần ủ. 

+ B m nhỏ vật liệu thành từng 

đoạn 1-3cm (hình 1.3.8), ủ trước, 

hoặc ng m trong 1 hầm bên cạnh rồi 

cho chảy dần vào hầm ph n giải. 

 hông cho quá nhiều, chúng dễ tạo 

váng (sẽ tạo ít  SH).  

 

 Hình 1.3.8. Ch ẩ      h    h i  hự      

 ƣớ  2  Pha loãng và hòa trộn nguyên liệu 
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- Pha loãng nguyên liệu ph n rắn với nước theo tỷ lệ 1:1 (một phần nước, một 

phần ph n) hoặc 1:2 (một ph n nước, hai phần ph n). 

- Pha loãng nguyên liệu thực vật với nước theo tỷ lệ 2:1. Nước pha loãng nên là 

nước hồ, ao không được quá kiềm hoặc quá axit.  

 ƣớ  3  Nạp nguyên liệu 

- Nạp nguyên liệu qua cả lối vào và lối ra hoặc cửa th m. Nạp càng nhanh càng 

tốt.  hi nạp, mở hết các van khí để không khí trong công trình thoát ra ngoài, không 

tạo áp suất quá lớn làm n t công trình.  

- Nạp lượng nguyên liệu ban đầu đảm bảo ít nhất đạt 50% so với thiết kế, để 

công trình nhanh chóng hoạt động và đủ khí theo thiết kế. 

Lƣu ý   hi nạp dung dịch ph n ban đầu, phải mở nắp cửa th m và các van khí. 

Trong hầm ph n giải còn nước, pha chất thải đặc hơn. Nếu chưa đủ lượng ph n, vẫn 

phải cho đủ nước tới m c đủ lấp kín miệng ống lối ra.  

3.3.2. Xác định công suất sinh khí 

Các bước xác định công suất sinh khí của công trình như sau: 

 ƣớ  1.  óng tất cả các van khí; 

 ƣớ  2. Kiểm tra độ kín nắp hầm ph n giải;  

 ƣớ  3.  iểm tra chất lượng KSH 

KSH hình thành ban đầu có hàm lượng khí mêtan thấp, do đó khí khó cháy và 

có mùi hôi;  

 ƣớ  4. Xả khí tạp còn tồn đọng trong ống dẫn khí 

Xả hết khí tạp bằng cách bật đi bật lại bếp 2-3 lần;  

 ƣớ  5. Vận hành và KSH 

Sau khi bật bếp 2-3 lần, ch m lửa vào bếp. Nếu khí bắt cháy, ngọn lửa có màu 

xanh da trời nhạt, khó nhìn thấy, đó là công suất của  SH đủ lớn, bắt đầu sử dụng bình 

thường được. 

3.3.3. Nạp nguyên liệu hàng ngày 

Việc nạp nguyên liệu b  sung hàng ngày chỉ được tiến hành sau khi nạp nguyên 

liệu ban đầu hai tuần, nếu hoạt động của công trình bình thường.  

Cần theo dõi hoạt động thực tế của công trình sau một thời gian để xác định 

lượng nguyên liệu nạp b  sung thích hợp, sao cho đạt sản lượng khí đạt cao nhất. Nếu 

nạp quá nhiều hoặc quá ít đều làm cho sản lượng khí giảm.  

 ượng nguyên liệu nạp b  sung hàng ngày không vượt quá thông số thiết kế của 

công trình. Nếu nhiệt độ trung bình từ 10-15 
O
C, lượng nguyên liệu nạp 6-9 

kg/ngày/m
3
. Nhiệt độ 15-20 

O
C, lượng nguyên liệu nạp 8-12 kg/ngày/m

3
. Nhiệt độ > 

20 
O
C, lượng nguyên liệu nạp 11-16 kg/ngày/m

3
. 

Hầm ph n giải có thể tích 6-8 m
3
, m i ngày có thể tạo ra được 1,0-1,4 m

3
 KSH, 

đủ đun nấu cho 1 gia đình 4-5 người. Như vậy, hàng ngày hầm này cần được cung cấp 

lượng ph n của 8-10 heo thịt (m i con nặng 40-50 kg), hoặc 20-25 kg phân trâu bò và 

được pha với nước đúng tỷ lệ. 
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3.3.4.  huấy đảo dịch ph n giải để phá váng 

Nguyên liệu nạp vào thiết bị  SH bao giờ cũng có những thành phần nhẹ hơn 

nước như ph n, rơm rạ, mùn cưa, trấu hoặc lông súc vật...  hi n i lên mặt dịch ph n 

giải, các chất trên không ngập nước nên không ph n giải được. Chúng bị khô dần, kết 

lại với nhau tạo thành lớp và được gọi là váng. Nếu không được khuấy đảo và phá 

váng, lớp váng ngày càng dày và c ng ở trên bề mặt ph n giải.  

 ớp váng sẽ ng n cản khí thoát ra khỏi dịch ph n giải.  ớp váng cũng chiếm 

một phần thể tích hoạt động của bể ph n giải. Váng càng dày, khí càng khó thoát lên 

khỏi bề mặt và thể tích hoạt động càng giảm nên bể hoạt động sẽ kém hiệu quả. Vì vậy 

mà sản lượng khí sẽ giảm đi nhiều so với ban đầu. Chính vậy cần phải hạn chế sự hình 

thành váng trong hầm ủ như sau: 

- Pha loãng nguyên liệu hợp lý khi cho vào hầm: Khi pha loãng hợp lý, dịch 

ph n giải có độ nhớt cao nên các thành phần nhẹ khó n i lên bề mặt và cơ hội hình 

thành váng sẽ giảm đi. Ngược lại nếu ph n giải quá loãng, các thành phần nhẹ dễ dàng 

n i lên bề mặt và tạo váng. 

-  huấy đảo để phá váng:  à dùng dụng cụ tác động vào dịch ph n giải trong 

hầm ủ, làm lay động dịch ph n giải để phá vỡ mảng váng. Như vậy, sự hình thành 

váng bị chậm lại, sản lượng khí t ng lên vì toàn bộ nguyên liệu trong hầm ủ được tiếp 

xúc được với vi khuẩn, do đó các phản  ng xảy ra mạnh hơn, khí sẽ hình thành nhiều 

hơn. Có thể dùng một cái gậy (sào) đưa qua ống lối vào của hầm ủ rồi kéo lên, đẩy 

xuống nhiều lần để khuấy đảo dịch ph n giải và phá váng (hình 1.3.9). Hàng ngày 

khuấy vài lần, m i lần 5-10 phút. 

 

Hình 1.3.9  Kh           h  h   gi i     h     g 

- Bố trí thuận tiện cho việc khuấy đảo dịch ph n giải và phá váng 

+  ể thuận tiện cho việc khuấy đảo dịch ph n giải và phá váng, cần phải bố trí 

thiết bị sao cho thực hiện được công việc dễ dàng.  ó là lắp thêm bộ khuấy vào thiết 

bị nắp cố định của hầm ủ KSH để tiện cho việc khuấy đảo dịch ph n giải.  
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+ Bố trí nắp hầm ủ có thể dễ mở để quan sát và điều chỉnh dụng cụ khuấy đảo 

dịch ph n giải và phá váng, để dụng cụ này hoạt động được thường xuyên. 

3.4.  ảo  ƣỡ    ô   tr        si       

3.4.1. Bảo dưỡng hầm khí sinh học 

a.  iểm tra hầm và xung quanh hầm ủ KSH 

- Hàng ngày kiểm tra hầm  SH để đảm bảo kết cấu của hầm luôn đạt chất lượng 

tốt và không có dấu hiệu bị hư hỏng.  

- Sau m i trận mưa lớn, kiểm tra đất xung quanh hầm có bị lún, bị trôi đi không và 

hầm có bộ phận nào bị hư hỏng không để khắc phục kịp thời.  

-  ể hầm ủ khí sinh học 

được bền l u, sự bảo dưỡng m i 

loại hầm khác nhau, cũng sẽ khác 

nhau, đối với m i loại hầm cần 

ch m sóc như sau: 

+  ối với hầm ủ  SH 

bằng túi ủ nilon: Phía trên hầm ủ 

bằng nilon phải có vật che nắng, 

xung quanh có rào chắn (hình 

1.3.10).  

 

 Hình 1.3.10  M i  he        x  g     h hầ    KSH 

 

+  ối với hầm ủ  SH có 

nắp của bể ph n giải:  ớp đất sét 

trên nắp bể ph n giải phải luôn 

được giữ ẩm bằng nước. Nếu 

phát hiện rò rỉ, phải thực hiện 

miết kín lại bằng đất sét (hình 

1.3.11). 

 

 

Hình 1.3.11  Nắ   ể  h   gi i   ô       gi  ẩ   ằ g   ớ  

b.  iểm tra áp suất khí và sản lượng khí của hầm ủ 

Hàng ngày theo dõi áp suất và sản lượng khí của hầm ủ phải luôn  n định, nếu 

lượng khí giảm đột ngột hay bếp cháy không tốt có thể có sự cố xảy ra đối với hầm KSH, 

cần phải kiểm tra và khắc phục các sự cố đó. Các sự cố thường xảy ra đối với hầm  SH 

và cách khắc phục như sau: 
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- Hầm ủ bị rò rỉ khí: Kiểm tra k  lưỡng mùi  SH. Nếu phát hiện có mùi  SH, t c 

là có  SH bị rò rỉ, phải khóa van t ng ngay lập t c và tìm bằng được ch  bị rò rỉ khí để áp 

dụng biện pháp sửa chữa kịp thời.   

- Do nạp chất thải chưa hợp lý: Kiểm tra chất lượng và số lượng nguyên liệu nạp 

hàng ngày đã hợp lý chưa, khắc phục bằng cách b  sung đủ chất lượng và số lượng 

nguyên liệu nạp hàng ngày theo thiết kế cho đến khi khí sinh ra bình thường.  

- Do nước đọng trong đường ống dẫn khí: Nếu áp suất khí vẫn cao, nhưng ngọn lửa 

của bếp chập chờn, có thể do nước đọng trong đường ống hay quá nhiều nước đọng trong 

dụng cụ thu nước đọng. Phải tháo nước đọng và kiểm tra lại cho đến khi ngọn lửa cháy 

bình thường.  

- Hầm ủ có lớp váng quá dày:  

+ Trong hầm ủ có lớp váng quá dày, phải khuấy đảo dịch ph n giải thường xuyên 

bằng cách dùng 1 cái sào đủ dài đưa vào ống nạp hay ống xả rồi thọc lên thọc xuống 

khuấy đảo dịch ph n giải phá váng để nhanh có khí. 

+ Hoặc cũng có thể bơm hay múc dịch ph n giải từ hầm điều áp (hầm ch a nước 

thải đầu ra) đ  vào hầm nạp nguyên liệu (hình 1.3.12) để khuấy đều, nhằm phá váng để 

nhanh có khí. 

 

Hình 1.3.12  Đ     h  h   gi i  ừ hầ   i          hầ      

- Trong hầm ủ  SH có quá nhiều cặn bã: Cặn bã sẽ choán thể tích ph n giải trong 

hầm ủ, nên phải định k  nạo vét để lấy cặn bã ra khỏi hầm ủ. 

c.  iểm tra chất nguy hại chảy vào hầm ủ  SH: Hàng ngày kiểm tra xem có chất 

nguy hại chảy vào hầm  SH hay không, nếu có chất nguy hại chảy vào hầm ủ, phải có 

biện pháp ng n chặn kịp thời, không cho chất nguy hại chảy vào hầm ủ.  

L    : Để hầ    KSH h     ộ g  ố   h i  i   h  h         g hầ    h     g    

     é  hầ       h  ỳ     2-3  ă  h   4-5  ă   ử    g ( ù   i    i        ỗi    i hầ )  
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 hi      é   h i        ối       h   he   h   g  h                hò g  g     h     hỏ  

h     

3.4.2.  iểm tra váng và cặn lắng  

a.  iểm tra váng trong hầm ủ  SH 

- Các vật nhẹ như lông gia súc, gia cầm, rơm rạ, trấu, c y cỏ... trong hầm ủ sẽ n i 

và tạo nên 1 lớp váng dày (hình 1.3.13) trên mặt dịch ph n giải.  ớp váng ng n cản  SH 

trong dịch ph n giải không thoát lên được, đồng thời  c chế quá trình lên men tạo  SH.  

- Hàng ngày, theo dõi n ng suất khí, nếu lượng khí bị giảm dần, phải kiểm tra bề 

mặt hầm ph n giải và hầm điều áp có bị đóng váng không. Nếu có váng phải tiến hành 

phá váng và lấy váng.   

  

Hình 1.3.13. Váng và cặ   ắ g     g hầ    KSH 

b.  iểm tra cặn lắng của hầm ủ  SH 

Cặn lắng của hầm ủ  SH (hình 1.3.13) là chất lỏng giống bùn, đó là phần đất 

cát và một phần chất hữu cơ khó ph n giải tích tụ dưới đáy hầm ph n giải.  hi kiểm 

tra váng trong hầm ủ  SH, kết hợp kiểm tra cặn lắng, bởi vì l u dần, cặn lắng làm 

giảm thể tích ph n giải và có thể g y tắc ống lối vào và lối ra. 

3.4.3. Phá váng, lấy bỏ váng và cặn lắng 

a. Phá và lấy bỏ váng  
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- Thiết kế vòm của hầm ph n giải đã tạo điều kiện để phá váng, khi dịch ph n 

giải d ng lên, hạ xuống theo chu k  sử dụng và tích lũy khí, đã tạo cho váng bị phá bỏ 

ít nhất là 2 lần trong một ngày. Một số loại hầm  SH qui mô nông hộ có thể phá váng 

bằng cách khuấy đảo như dùng sào khuấy đảo qua ống nạp, ống xả  hay có bộ khuấy 

đảo bằng cơ học.   

-  ối với hầm x y bằng gạch hay hầm compozit:  hi hầm bị đóng váng, cần 

khuấy đảo hầm ph n giải thật k  bằng 1 c y sào qua ống nạp và ống xả. Nếu thấy m c 

 SH t ng lên vẫn không đáng kể, thì phải mở nắp hầm, để cho bay hết  SH ra ngoài, 

dùng dụng cụ có cán dài lấy phần váng ở trên và khuấy đảo dịch ph n giải (đối với 

một số loại hầm  SH có cửa riêng để lấy váng).   

- Phát hiện váng ở hầm KSH bằng túi ni-lông: Ấn nhẹ lên bề mặt ở vị trí lớp ni-

lông nằm trên mặt dịch ph n giải. Nếu cảm thấy có lớp rắn ở dưới, đó là lớp váng đã 

hình thành.  ớp váng có thể được phá bỏ bằng cách ấn đều trên mặt hầm ph n giải vài 

lần trong mấy ngày liên tục cho đến khi lượng  SH t ng lên như trước. Nếu  lớp váng 

quá dày có thể bơm nước vào hầm qua hầm nạp và tiếp tục ép lên bề mặt hầm phân 

giải cho váng bị đẩy ra ngoài qua cửa xả.  

- Trường hợp lớp váng quá dày, phải mở nắp hầm ủ để lấy váng. Khi mở nắp 

hầm ủ, tuyệt đối tu n thủ quy định an toàn, đề phòng ngạt thở và hỏa hoạn. 

b.  ấy bỏ cặn lắng (1.3.14)  

Cặn lắng phải được định k  nạo vét (m i n m/lần; 2-3 n m/lần đối với hầm 

EQ2; 4-5 n m/lần đối với các loại hầm khác), vì nếu quá nhiều bã cặn sẽ làm giảm sản 

lượng khí sinh học. Có 2 cách nạo vét như sau:  

- Cách 1: Mở nắp hầm ph n giải, bơm toàn bộ dịch và bã cặn trong hầm phân 

giải ra ngoài. Ở một số loại hầm có cửa đặc biệt, có thể xuống hầm để nạo vét, nhưng 

trước đó phải tiến hành kiểm tra an toàn.   y cũng là cơ hội để có thể trát một lớp vữa 

mới nếu thấy cần thiết.   

- Cách 2: Nạo vét cặn bã có thể bằng phương pháp bơm thêm nước vào hầm 

ph n giải để hòa với cặn bã sau đó bơm hút cặn bã ra ngoài.   

Lƣu ý   

- C    hỉ  ẫ              hi      é   ặ   ã  h i            h   ghiê   gặ      

    h  ừ  hi     ắ  hầ    hời gi    hờ            h      é   ặ   ã   

- Nê      h          g     ắ g  ặ   ù g  ộ   ú   ể     ố   hời gi    Tố   h    

h  g  ă   ê       ỏ    g     ặ   ắ g   



 

 

 

72 

 

Hình 1.3.14  L    ỏ  ặ   ắ g  

 

3.4.4. Xả nước đọng 

Với những đường ống 

dẫn khí bằng nhựa mềm, 

thường dễ bị nước đọng ở 

những ch  võng, định k  

hàng tuần phải thực hiện 

công việc xả nước đọng bằng 

cách nâng đoạn ống bị võng 

đó cao lên để nước đọng 

trong đường ống chảy ngược 

về hầm ủ (hình 1.3.15). 

 

 

 Hình 1.3.15. N  g      ố g     õ g      ê  

 ấy bỏ cặn lắng 

trong hầm ủ  SH 
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3.4.5. Bảo dưỡng đường ống dẫn khí và phụ kiện 

a.  iểm tra, bảo dưỡng đường ống dẫn khí và các mối nối 

-  iểm tra, bảo dưỡng đường ống dẫn khí: Thường xuyên kiểm tra và bảo 

dưỡng định k  để đảm bảo tất cả các bộ phận đều  n định và hoạt động tốt.  

+ Trường hợp đường ống lắp trên cao 

* Cần kiểm tra xem khi vận chuyển các vật cồng kềnh dưới đường ống có thể va 

đập làm hư hỏng đường ống hay không, đặc biệt ở các vị trí có lối đi qua lại. Phát hiện 

đường ống bị va đập làm hư hỏng phải tiến hành sửa chữa ngay. 

* Thường xuyên kiểm tra các cột chống giữ cho đường ống  n định để đường ống 

không bị hư hỏng.   

+ Trường hợp đường ống lắp ngầm dưới đất: Tránh đào bới vào vào vị trí đường 

ống đi qua, vì có thể làm hư hỏng ống dẫn khí.   

- Kiểm tra và bảo dưỡng các mối nối của đường ống dẫn khí để xác định các mối 

nối có bị rò rỉ KSH không? Nếu có hiện tượng khí rò rỉ, phải sửa chữa ngay.  

b. Kiểm tra và bảo dưỡng van, áp kế, hệ thống dẫn khí 

-  iểm tra và bảo dưỡng van khí: Thường xuyên kiểm tra và tra dầu mỡ cho các 

van để dễ đóng mở van.  

-  iểm tra và bảo dưỡng áp kế: Nếu lắp áp kế chữ U hay thiết bị an toàn phải 

thường xuyên kiểm tra và b  sung thêm nước nếu thấy cần thiết.  

-  iểm tra và bảo dưỡng hệ thống dẫn khí 

+ Kiểm tra và tháo nước đọng ở vị trí trũng của ống dẫn khí trong hệ thống dẫn 

khí.  

+  iểm tra thường xuyên và tháo bỏ nước đọng trong dụng cụ thu nước đọng khi 

mực nước đạt 2/3 m c thiết kế. 

3.5. Sự  ố t ƣờ    ặp và  i   p  p   ắ  p     

Quá trình vận hành công trình  SH thường gặp những hiện tượng như: 

1)  hí không có hoặc ít so với dự kiến (thiết kế);  

2)  ượng khí không thỏa mãn nhu cầu;  

3) Thừa khí sử dụng;  

4) Nguyên liệu không nạp được vào bể;  

5) Khí quá hôi;  

6) Các bộ phận kim loại bị gỉ, đen;  

7) Công trình  SH không sinh khí.  

 hi gặp những hiện tượng (HT) nêu trên, là do những nguyên nh n (NN) và có 

cách khắc phục (KP) được trình bày trong bảng 1.3.1. 

Bảng 1.3.1. HT, NN và cách KP sự cố thường gặp khi vận hành CT  SH 
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 i   tƣ    Nguyên nhân C      ắ  p    

 1) Nguyên liệu bị nhiễm 

độc tố 

Nạp lại nguyên liệu có chất 

lượng tốt 

 2) Nước pha không đảm 

bảo chất lượng 

 iểm tra lại chất lượng nước: độ 

pH, nguồn nhiễm độc tố 

 3)  hông đủ vi khuẩn  ợi hoặc cấy thêm vi khuẩn 

 
5) Có ch  rò rỉ khí 

 iểm tra lại các ch  có khả n ng 

rò rỉ ở vòm ch a khí 

1.  hí không có hoặc 

ít so với dự kiến 6) Hình thành lớp váng 

dày bịt kín không cho khí 

thoát lên 

-  ấy bỏ váng 

- Lắp thêm bộ khuấy 

- Pha nguyên liệu thích hợp 

-  hông nạp cơ chất tạo váng 

 7) Váng và lắng cặn   ấy bỏ váng và lắng cặn đi 

 8) pH dịch ph n giải <7 Dùng vôi/tro để điều chỉnh 

 9) pH dịch ph n giải >8 Chỉ cần đợi thời gian 

 10)  ượng nguyên liệu 

nạp b  sung không đủ 
T ng nguyên liệu nạp b  sung 

2.  ượng khí không 

thỏa mãn nhu cầu 

 hí ít so với dự kiến Xem hiện tượng 1 

 ượng khí sử dụng quá 

nhiều so với công suất 

của công trình 

- Dùng bếp ở chế độ thích hợp 

- Cải tiến bếp và dụng cụ nấu 

- Giảm lượng tiêu thụ 

3. Thừa khí sử dụng Quá nhiều nguyên liệu 

- Giảm bớt lượng nạp 

- Thay bếp lớn hơn 

- T ng cường dùng khí 

4. Nguyên liệu không 

nạp được vào bể 

Nguyên liệu quá đặc Pha loãng nguyên liệu 

Các ống nạp bị tắc Thông cho khỏi tắc 

 ối vào bị lắng cặn lấp  ấy lắng cặn đi 

5. Khí quá hôi 
 hí ch a quá nhiều H2S 

  

- Giảm nạp chất thải người, chất 

thải gà 

-  ắp thêm bộ lọc H2S 

6. Các bộ phận kim 

loại bị gỉ, đen 
 hí ch a quá nhiều H2S 

- Giảm nạp chất thải người, chất 

thải gà 
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 i   tƣ    Nguyên nhân C      ắ  p    

7. Không sinh khí  
Dịch ph n giải bị nhiễm 

độc 
Phải nạp lại toàn bộ 

 

3.6. A  toà  tro   sử      công trình     si        

3.6.1   ề phòng cháy n :  SH rất dễ bắt lửa, nên việc đề phòng tai nạn do cháy 

n  phải được tiến hành toàn bộ xung quanh khu vực hầm  SH, đường ống hay các 

dụng cụ sử dụng  SH.  

a.  ề phòng cháy n  đối với hầm KSH: Thường xuyên kiểm tra những dấu hiệu 

của hiện tượng hư hỏng hay xuống cấp đối với hầm  SH, đó là những nh n tố g y nên 

rò rỉ  SH và g y cháy n .  

-  ối với hầm ủ  SH x y bằng gạch phải thường xuyên kiểm tra xem có bị lún, 

n t hay không? Nếu có sự cố hỏng, n t cần phải khắc phục ngay.   

-  ối với hầm ủ  SH bằng composite cần kiểm tra xem có bị xuống cấp hay rạn 

n t hay không. Nếu có sự cố hỏng, n t cần phải khắc phục ngay.   

- Thiết bị an toàn và dụng cụ đo áp suất cột nước cần thường xuyên b   sung đủ 

lượng nước, để tránh cho  SH không bị thoát ra môi trường.  

-  ối với hầm ủ  SH bằng túi ni-lông và túi dự trữ khí cần được kiểm tra xem 

có bị thủng, rách hay không? Bởi vì vật liệu này dễ bị hư hỏng khi tiếp xúc với nhiệt, 

do đó không được hút thuốc hay sử dụng diêm, bật lửa ở gần nơi lắp đặt hầm ủ và túi 

dự trữ khí để đề phòng cháy n . 

Lưu ý: Th ờ g x  ê   iể       h  g     hi       hi       g h  hỏ g  h   

x ố g         hầ  KSH   ể KSH  hô g     ò  ỉ   

Có    g    h      hô g hú   h ố  h    ù g  ử    e       h hầ  KSH ( ể    

hầ  KSH  ã     ắ )     úi  ự      ể  hắ   h    i  g ời   

b.  ề phòng cháy n  đối với hệ thống dẫn KSH 

- Hệ thống dẫn khí không được lắp đặt gần vật dụng sinh nhiệt để giảm thiểu 

nguy cơ g y cháy n  nếu không may bị rò rỉ khí.    

-  iểm tra thường xuyên đường ống dẫn khí trong hệ thống dẫn khí, nếu có dấu 

hiệu rò rỉ khí, phải sửa chữa ngay.  

- Nếu nghi ngờ có rò rỉ KSH, lập t c đóng van t ng.  ồng thời không được sử 

dụng diêm, bật lửa, đèn dầu hay hút thuốc tại nơi có rò rỉ  SH.  

- Thiết bị an toàn và áp kế chữ U sử dụng cột nước, phải được b  sung nước 

theo đúng thiết kế để đề phòng  SH thoát ra môi trường g y cháy, n .  

c.  ề phòng cháy n  đối với thiết bị sử dụng KSH 

- Vị trí lắp đặt các thiết bị sử dụng  SH: Các thiết bị sử dụng KSH không được 

lắp đặt ở nơi có gió lùa, hay gần các vật liệu dễ cháy, đồng thời phải luôn tu n thủ theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất.  
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- Nếu sử dụng túi dự trữ  SH: Phải lắp đặt túi dự trữ  SH xa các thiết bị sử 

dụng như bếp, đèn hay nơi có nguồn lửa ít nhất 5 m.  

- Van của các thiết bị này phải được đóng lại khi không dùng các thiết bị sử 

dụng  SH.   

3.6.2   ề phòng nhiễm độc khí  

KSH không phải là khí độc, nhưng khí này không duy trì sự sống, nên g y ngạt 

thở vì trong thành phần của KSH, khí CH4 chiếm hàm lượng lớn, khí CH4 có thể 

chiếm ch  của ôxy, đặc biệt ở những vị trí kín.  

 hi hàm lượng ôxy giảm dưới 19,5% sẽ g y ngạt. Ngoài ra khí hydro sulfua 

(H2S) có trong thành phần KSH có mùi tr ng thối, nếu hàm lượng khí này trong thành 

phần KSH cao cũng g y độc hại, g y choáng váng và đau đầu.  

a.  ề phòng nhiễm độc khí khi sử dụng  SH 

Các thiết bị sử dụng KSH phải được lắp đặt ở nơi thoáng khí. Nếu có KSH rò rỉ 

trong phòng, phải lập t c mở các cửa để thông gió, khóa van t ng trước khi tiến hành 

sửa chữa.  

b.  ề phòng nhiễm độc khí khi vệ sinh hầm  SH 

 ể đảm bảo an toàn, người sử dụng không nên tự ý vệ sinh hầm mà cần báo cho 

k  thuật viên hoặc thuê xe hút hầm phốt, dùng máy bơm chuyên dụng để phá màng 

sinh học. Nếu phải xuống hầm để lấy bã thải hay sửa chữa, cần tu n thủ các bước như 

sau: 

 ƣớ  1. Mở nắp hầm ph n giải: Hầm ph n giải cần phải mở nắp trước một thời 

gian (từ 5-7 ngày), để khí CH4 bay hết.  

 ƣớ  2. Phá màng sinh học: Dùng c y sào luồn qua lối ra (hay lối vào) của hầm 

để làm tan màng trong hầm ủ và bơm nước vào để đẩy màng ra. 

Lưu ý:  

- Cũ g  ó  hể       ớ   ừ hầ   i              hầ   ầ       hằ       hê   i 

 h ẩ   i h  h   ể  h     g  i h h     

- T  ờ g h      g  i h h             ê       e   i  i h  ể  h      ầ   h   

   i  e   i sinh  ó  hi    i  h ẩ   h   h   xe     z .  

 ƣớ  3. Bơm hết cặn bã trong hầm  SH ra ngoài: Cặn bã trong hầm  SH phải 

bơm hết ra ngoài và chúng có thể được làm khô.   

 ƣớ  4.  iểm tra chất lượng không khí trước khi xuống hầm: Trước khi xuống 

hầm để nạo vét, phải kiểm tra chất lượng không khí trong hầm đảm bảo an toàn và 

tu n thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn an toàn như sau: 

-  àm thoáng khí dưới đáy hầm: Cắt một cành c y to, có nhiều cành nhỏ và lá, 

buộc d y đủ dài thả cành đó xuống đáy hầm, rút lên thả xuống nhiều lần, hay bơm khí 

để tạo độ thoáng, trao đ i ôxy ở trong hầm trước khi xuống hầm. 

- Thử không khí dưới hầm bằng đèn: Thắp một ngọn nến, thòng d y thả xuống 

sát mặt nước dưới đáy hầm, nếu ngọn nến vẫn sáng bình thường ch ng tỏ không khí 

dưới đáy hầm đủ oxy để thở. Ngược lại, nếu ngọn nến chỉ cháy leo lét rồi tắt, ch ng tỏ 

hầm thiếu oxy, có nhiều khí CO2 và các khí độc khác. 
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+ Thử không khí dưới hầm bằng con vật sống: Buộc con gia cầm bằng sợi d y 

và thả vào trong hầm  SH (hình 1.3.16) 15-20 phút, nếu con vật bình thường, t c là 

lượng khí CH4 thấp, không khí trong hầm đủ an toàn, lúc đó mới xuống hầm để nạo 

vét cặn bã.  

 

Hình 1.3.16  Thử  hô g  h    ới hầ   ằ g          ố g 

 

 ƣớ  5. Vệ sinh hầm  SH: Trong bã cặn cũng có thể còn ch a lượng  SH nhất 

định, nên khi nạo vét vẫn cần đề phòng bị ngạt thở. Khi có người xuống hầm  SH 

phải mang d y bảo hiểm và phải có người khác ở ngoài theo dõi để h  trợ (hình 

1.3.17), sẵn sàng kéo lên khi có sự cố.  
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Hình 1.3.17    ố g     i h hầ   h i  e          hiể      ó  g ời     ê   ể hỗ     

 

3.6.3. Sơ c u khi xảy ra tai nạn ngạt khí 

a. Tác hại của ngạt khí 

Theo các bác sĩ, việc ngạt khí nói chung tưởng chừng đơn giản chỉ là bị choáng 

váng, ngất tạm thời sau đó tỉnh dậy. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn không phải vậy, bởi 

đối với những trường hợp bị ngạt khí nếu không được phát hiện và sơ c u kịp thời sẽ 

nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí là tử vong. 

Nguyên nh n g y tử vong là do các khí cacbon không màu, không mùi, không 

duy trì hô hấp, có nhiều ở những nơi có sự ph n hủy các chất hữu cơ. Các nạn nh n 

chết vì thiếu ôxy và hít phải các khí như CO, CO2, CH4, H2S… tích tụ trong không 

gian hẹp hoặc được sinh ra trong không gian kín. 

 hí CO x m nhập vào cơ thể sẽ đẩy khí ôxy ra khỏi máu, nên ôxy không được 

đưa tới các tế bào và tế bào sẽ chết. Ngoài ra, khí CO tác dụng trực tiếp trên cơ tim 

làm giảm co bóp của tim, tác dụng trên não làm giảm các chất dẫn truyền thần kinh, từ 

đó làm giảm huyết áp. Những nạn nh n bị nặng, được c u sống thường để lại di ch ng 

thần kinh như rối loạn tri giác, rối loạn nh n cách... 

Ngạt khí CO2 rất từ từ, như một giấc ngủ s u, không lường trước được. Khí CO2 

không mùi, không vị, không g y đau đớn do đó, người bị nạn không hề có phản  ng tự 

vệ, cơ thể không “cảnh báo” được nguy hiểm để kịp thời thoát khỏi nơi đó.  ến khi bị 

sốc do thiếu ôxy, cơ thể ngột ngạt, khó thở thì lập t c đã  bị rơi vào trạng thái hôn mê 

và tử vong do ngạt. 

 



 

 

 

79 

b. Triệu ch ng khi bị ngạt khí 

- Khi bị ngạt khí nặng, có các biểu hiện:  au ngực, hồi hộp, mất định hướng, co 

giật, hôn mê, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, thiếu máu cơ tim, phỏng da, tiểu tiện, đại 

tiện không tự chủ; ngất xỉu, khó thở, thở trào bọt hồng, tay ch n sưng đau, tím ở môi 

và các đầu ngón tay, ngón ch n, nước tiểu sẫm màu, đỏ và ít dần hoặc có những động 

tác bất thường. 

- Các triệu ch ng t n thương bị ngạt khí CO: Chảy nước mắt, viêm kết mạc, ho, 

khạc ra đờm có than, khó thở, mất định hướng, mất tri giác, bị bỏng, cháy da, lông, 

tóc... Bị nhẹ, có biểu hiện thở dốc, buồn nôn, đau đầu; bị trung bình, nạn nh n đau đầu 

dữ dội, chóng mặt, rối loạn thần kinh, buồn nôn, ngất; bị nặng sẽ ngất, hôn mê, co giật, 

loạn nhịp tim, trụy mạch và tử vong... 

c. Sơ c u, xử lý khi nạn nh n bị ngạt khí 

- Trường hợp bản th n đang ở trong phòng kín có sử dụng  SH, nếu cảm thấy 

khó thở, hơi choáng, nên nhanh chóng mở hết các cửa của phòng (để l u cơ thể sẽ bị 

lịm dần đi). Sau khi mở hết các cửa phòng, phải tắt ngay các thiết bị đang sử dụng 

 SH và bước ra khỏi phòng để không bị mệt mỏi do thiếu khí.  

- Trường hợp phát hiện có người bị ngạt khí, ngoài việc mở hết các cửa, để 

không khí tràn vào phòng, phải đưa ngay nạn nh n ra khỏi nơi có khí độc và nhanh 

chóng đưa tới bệnh viện để cấp c u, hạn chế di ch ng. 

- Người sơ c u nạn nh n, nhanh chóng gọi thêm người h  trợ, đề phòng bị ảnh 

hưởng khí độc. Quá trình đưa nạn nh n tới bệnh viện, người sơ c u bằng mọi cách để 

nạn nh n hít s u, thở ra tối đa như luôn nhắc nạn nh n tự thở, hoặc hô hấp nh n tạo 

(hình 1.3.18) nếu nạn nh n thở yếu hay bị bất tỉnh để làm thông thoáng đường hô hấp 

cho nạn nh n trước khi được c u chữa của bệnh viện. 

 

Hình 1.3.18. Hô h    h        hi      h    h      h           ỉ h        g   KSH 

 ưu ý: - T  ờ g h    h i gi i          h      ớ   hi          g ời gi i     

 ầ         ối                  h     h   

- Nghiê      g i  i    h  i  hú   h ố      ó g          ô g  ắ    ầ      

 g ồ   i   h ặ    i h  h  i  ó  hể  h    i h  i   ử      g  ôi    ờ g     hiễ  KSH 

 ể     h x       h       

d. Phòng tránh bị ngạt khí 
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-  ể tránh bị ngạt khí, không được sử dụng thiết bị đốt KSH khi không có thông 

hơi trong phòng kín hoặc trong phòng ngủ. 

- Tu n thủ tuyệt đối an toàn khi bảo dưỡng và vệ sinh công trình  SH. 

3.6.4. Ng n ngừa bệnh truyền nhiễm   

Chất thải ch n nuôi sử dụng cho hầm  SH thường ch a số lượng lớn mầm mống 

giun sán và các loại vi trùng g y bệnh truyền nhiễm, nên cần tránh tối đa việc tiếp xúc 

với chất thải ch n nuôi cũng như dịch ph n giải chưa tiệt trùng triệt để, do đó phải tắm 

rửa cẩn thận sau khi làm việc ở khu vực hầm  SH.  

Quá trình xử lý yếm khí chất thải ch n nuôi trong hầm  SH đã tiêu diệt phần lớn 

các loại vi trùng g y bệnh, cũng như các loại tr ng giun sán ký sinh. Mặc dù vậy vẫn 

cần giảm thiểu sự tiếp xúc của con người với bã thải, nước thải khi sử dụng chúng cho 

ao cá hay cho c y trồng. Người trực tiếp làm việc với bã thải, nước thải phải dùng đầy 

đủ bảo hộ lao động chuyên dụng. 

3.6.5. Sử dụng bảo hộ lao động 

Ngoài những điểm đã nêu về an toàn như trên thì việc sử dụng bảo hộ lao động 

để đảm bảo an toàn cũng vô cùng quan trọng.  

Vì quá trình làm việc phải tiếp xúc nhiều với nhiều nguy hiểm như chất độc hại, 

mầm mống bệnh truyền nhiễm, ngạt khí, dòng điện…  

Chính vậy, khi thực hiện công việc phải lựa chọn, chuẩn bị và sử dụng bảo hộ lao 

động như nón, khẩu trang, kính, mặt nạ, d y an toàn, bao tay, giày, quần áo ... cho phù 

hợp (hình 1.3.19). 

   

 

Nón Kính Mặt nạ 

   

Áo Gang tay Ủng  

H  h 1 3 19  Đồ     hộ      ộ g     ử    g     hộ      ộ g 

 

 ặc biệt, xuống hầm ủ để vệ sinh cần phải đeo d y an toàn (hình 1.3.20), dùng 

mặt nạ dưỡng khí, bình ô-xi hoặc giảm thiểu phải có khẩu trang, d y buộc (hình 
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1.3.21) để người ở trên thường trực kịp thời kéo lên khi gặp sự cố, nếu thấy mùi khí lạ, 

khó thở phải lên ngay. Người c u cần bình tĩnh, tuyệt đối không liều lĩnh xuống hầm 

để tránh rủi ro.  

  

Hình 1.3.20. Dây an toàn Hình 1.3.21. Dây   ộ   g ời 

 

 ể cả công việc đơn giản là khi đi 

kiểm tra hầm  SH cũng phải mặc bảo 

hộ lao động (hình 1.3.22). 

 

 

H  h 1 3 22  M  g     hộ  hi  iể      hầ  KSH 

 óm  ại 

 hông nên sử dụng đồ bảo hộ lao 

động qua loa lấy có, mà phải thực hiện 

nghiêm túc khi sử dụng đồ bảo hộ lao 

động (hình 1.3.23) như đội mũ bảo hộ 

phải có quai, mang kiếng, bao tay, ủng 

ch n phải chắc chán…, sẽ góp phần 

đảm bảo tuyệt đối an toàn khi lao động 

trong môi trường  SH.  

 

 

 H  h 1 3 23  Sử    g     hộ      ộ g  úng 



 

 

 

82 

 . Câu  ỏi và  ài tập t ự   à   

1. Các c u hỏi:  hoanh tròn phương án trả lời đúng của các c u hỏi sau: 

C u hỏi 1: Công trình  SH là một hệ thống bao gồm hầm ủ  SH, thiết bị  SH 

được lắp đặt cùng đường ống và dụng cụ sử dụng  SH, đúng hay sai? 

a.  úng. 

b. Sai. 

 

C u hỏi 2: Tinh chế  SH thu được từ hầm ủ để làm gì? 

a.  ể loại bỏ các tạp chất và khí CO2 trong KSH. 

b.  ể t ng tỉ lệ khí metan trong  SH từ 95% trở lên. 

c. Cả a và b. 

 

C u hỏi 3: KSH tạo ra từ hầm ủ, được sử dụng như một nguồn n ng lượng sạch, 

dùng để: 

a. Làm chất đốt; thắp sáng, sưởi ấm 

b. Chạy động cơ 

c. Cả a và b. 

 

C u hỏi 4: Bã thải tạo ra trong hầm ủ KSH, được dùng làm: 

a. Ph n bón cho c y trồng 

b. Th c  n cho ch n nuôi 

c. Nuôi giun 

d. Cả a, b và c 

 

C u hỏi 5: Ngoài lợi ích xử lý môi trường ch n nuôi, công trình KSH còn góp 

phần hiện đại hóa nông thôn; tạo công  n việc làm cho phụ nữ và trẻ em vùng nông 

thôn có đúng không? 

a. có. 

b. không. 

 

C u hỏi 6: Cấu tạo hầm ủ  SH có 6 bộ phận chính là bể ph n giải, bể điều áp, 

bể nạp nguyên liệu, ống thu khí, ống lối vào và ống lối ra, đúng hay sai? 

a.  úng. 

b. Sai. 

C u hỏi 7: Thực hiện nạp nguyên liệu vào hầm ủ lần đầu cho phù hợp cần:  

a. Chuẩn bị nguyên liệu nạp ban đầu. 
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b. Pha loãng, hòa trộn nguyên liệu. 

c. Nạp nguyên liệu 

d. Cả a, b và c. 

 

Câu hỏi 8: Cần lưu ý khi dùng chất thải của vật nuôi để cho vào hầm ủ ? 

a. Chỉ dùng chất thải của các con vật khỏe mạnh. 

b. Không dùng chất thải của những động vật có tiêm kháng sinh. 

c. Tưới nước giữ ẩm chất thải khi thu gom trước khi cho vào hầm ủ 

d. Cả a, b và c. 

 

C u hỏi 9: Chất thải như thế nào thì không nên cho vào hầm ủ  SH  

a. Chất thải bị khô 

b. Chất thải khó ph n hủy. 

c. Chất thải của những động vật có tiêm kháng sinh. 

d. Cả a, b và c. 

 

C u hỏi 10:  ượng nguyên liệu và nhiệt độ khi nạp như thế nào sẽ phù hợp với 

thông số thiết kế của công trình? 

a. Nhiệt độ từ 10 - 15 
O
C, lượng chất thải nạp là 6 - 9 kg/ngày/m

3
.  

b. Nhiệt độ từ 15 - 20 
O
C, lượng chất thải nạp 8 - 12 kg/ngày/m

3
.  

c. Nhiệt độ > 20 
O
C, lượng chất thải nạp từ 11 - 16 kg/ngày/m

3
. 

d. Cả a và b. 

 

C u hỏi 11: Tuyệt đối không hút thuốc hay sử dụng lửa ở gần hầm ủ  SH bằng 

túi ni-lông và túi dự trữ  SH để đề phòng cháy n , đúng hay sai?  

a.  úng. 

b. Sai. 

 

C u hỏi 12:  ể tránh bị ngạt khí, không được sử dụng thiết bị đốt  SH khi không 

có thông hơi trong phòng kín hoặc trong phòng ngủ, đúng hay sai? 

a.  úng 

b. Sai. 

C u hỏi 13:  ề phòng cháy n  đối với hầm  SH, phải thường xuyên kiểm tra 

những dấu hiệu của hiện tượng hư hỏng, hay xuống cấp đối với: 

a. Hầm  SH bằng gạch: Thường xuyên kiểm tra sự lún, n t của hầm.  

b. Hầm  SH bằng composite: Kiểm tra sự xuống cấp hay rạn n t. 
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c. Thiết bị an toàn và dụng cụ đo áp suất cột nước thường xuyên b   sung 

đủ nước, để  SH không bị thoát ra môi trường.  

d. Cả a, b và c. 

 

C u hỏi 14: Bảng cảnh báo không hút thuốc hay dùng lửa được treo ở: 

a. Cạnh hầm  SH. 

b. Cạnh túi dự trữ khí. 

c. Cả a và b. 

 

C u hỏi 15: Nếu nghi ngờ có rò rỉ khí, vì ngửi thấy mùi  SH cần phải? 

a.  ập t c đóng van t ng ngay. 

b.  hông sử dụng bật lửa, đèn hay hút thuốc tại nơi có mùi  SH.  

c. Cả a và b. 

 

C u hỏi 16: Phải lắp đặt túi dự trữ  SH xa các thiết bị sử dụng  SH hay nơi có 

nguồn lửa với khoảng cách an toàn tối thiểu là: 

a. 1 mét. 

b. 5 mét. 

c. 10 mét. 

 

C u hỏi 17: Các triệu ch ng nào thể hiện khi bị ngạt CO 

a. Thở dốc, buồn nôn, đau đầu;  

b.  au đầu dữ dội, chóng mặt, rối loạn thần kinh, buồn nôn, ngất xỉu. 

c. Ngất, hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, trụy mạch và tử vong... 

d. Cả a, b và c. 

 

C u hỏi 18:  hi có người bị ngạt khí, cần phải  

a. Mở hết các cửa, đưa ngay nạn nh n ra khỏi nơi có khí độc 

b. Nhanh chóng sơ c u và đưa tới bệnh viện để cấp c u. 

c. Cả a và b. 

C u hỏi 19:  ể ng n ngừa bệnh truyền nhiễm, người trực tiếp làm việc với bã 

thải, nước thải ch n nuôi cũng như dịch ph n giải cần phải: 

a. Dùng đầy đủ bảo hộ lao động chuyên dụng 

b. Giảm thiểu sự tiếp xúc với bã thải, nước thải khi sử dụng  

c. Tắm rửa cẩn thận sau khi làm việc ở khu vực hầm  SH. 
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d. Cả a, b và c. 

 

C u hỏi 20: Khi xuống hầm ủ để vệ sinh cần phải 

a.  eo d y an toàn (có d y buộc kết nối với người ở bên trên)  

b. Dùng mặt nạ dưỡng khí (hay khẩu trang) 

c. Thấy mùi khí lạ, khó thở phải lên ngay 

d. Cả a, b và c. 

2.  ài tập và t ự   à  : Chuẩn bị và nạp nguyên liệu lần đầu vào hầm ủ và 

bảo dưỡng công trình  SH 

- Mục tiêu: Chuẩn bị nguyên liệu để nạp lần đầu vào hầm ủ và bảo dưỡng công 

trình  SH đúng k  thuật 

- Nguồn lực cần gồm có 

Nội dung  ơn vị Số lượng 

Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ (nguyên liệu cho vào hầm 

ủ (500 kg chất thải ch n nuôi cho một nhóm) 
Kg 600 

Hầm ủ  SH có váng và cặn lắng Hầm 05 

Dụng cụ phá váng, lấy váng và cặn lắng gồm:  

- Cây có nhánh và sào (đủ dài đưa vào hầm) để phá váng, 

máy bơm nước, xô, thùng lấy cặn lắng trong hầm ủ, nến, 

gia cầm còn sống (bộ/nhóm). 

- Dụng cụ để thả nến và gia cầm vào hầm ủ (bộ/nhóm) 

Bộ 05 

 ường ống dẫn khí có nước đọng (hệ thống) Hệ thống 05 

Thang chữ A Cái 05 

Bảo hộ lao động (gồm nón, kính mắt, mặt nạ, khẩu trang, 

quần áo, gang tay, ủng ch n) cho 1 nhóm    
Bộ 07 

Bảo hộ lao động (gồm d y đai an toàn, d y buộc vào người 

khi xuống hầm) 1 cái/1 loại cho 1 nhóm    
Bộ 05 

- Cách th c tiến hành 

+ Giáo viên nêu tiêu đề và mục tiêu bài thực hành. Ph  biến công việc chuẩn bị 

nguyên liệu để nạp lần đầu vào hầm ủ và bảo dưỡng công trình  SH. 

+ Chia lớp thành 05 nhóm, m i nhóm có 07 học viên, bầu nhóm trưởng. Các 

nhóm trưởng h  trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm.  

+ Giao vật tư và công việc cụ thể cho từng nhóm. M i nhóm nhận vật tư và 

ph n công các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc thực hành theo hướng 

dẫn của giáo viên. Nội dung công việc phải thực hiện của từng nhóm: 
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TT Nội dung Ghi chú 

1 Chuẩn bị và nạp nguyên liệu lần đầu vào hầm ủ  

2 Nạp nguyên liệu hàng ngày vào hầm ủ  

3 Phá váng và lấy váng của hầm ủ  

4  ấy bỏ cặn lắng trong hầm ủ  

5 Xả nước đọng trong đường ống dẫn khí  

 

+ Các nhóm triển khai thực hiện công việc. Giáo viên kiểm tra, h  trợ và giải 

đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý trong quá trình thao tác. 

- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài thực hành: Nhận dụng cụ, t  ch c 

thực hiện các công việc theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Thời gian hoàn thành: 60 phút/một loại công việc. T ng số 300 phút cho toàn 

bài thực hành. 

-  ết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt được: M i nhóm học viên hoàn thành 

công việc được giao, thực hiện đủ 5 nội dung thực hành, giáo viên kiểm tra sản phẩm 

thực hành, nhận xét, đánh giá và ghi điểm. 

C.   i   ớ 

- Không dùng chất thải của những động vật có tiêm kháng sinh để cho vào hầm 

ph n giải. Ng m ph n trong nước, khi nạp sẽ cho khí mau hơn. 

- Phá váng và nạo vét hầm ủ định k  sau 2-3 n m hay 4-5 n m sử dụng (tùy điều 

kiện của m i loại hầm), khi phá váng và nạo vét phải tuyệt đối tu n thủ theo phương pháp 

an toàn, đề phòng ngạt thở và hỏa hoạn. 

- Thường xuyên kiểm tra những dấu hiệu của hiện tượng hư hỏng, hay xuống 

cấp của hầm ủ để  SH không bị rò rỉ.  

- Có bảng cảnh báo không hút thuốc hay dùng lửa treo ở cạnh hầm  SH và túi 

dự trữ khí (kể cả hầm  SH đã mở nắp ra để nạp lại nguyên liệu, hay tìm ch  rò rỉ khí) 

để nhắc nhở mọi người.  

- Sơ, cấp c u kịp thời, đúng quy trình đối với nạn nh n bị ngộ độc  SH. 
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Bài 4: Lắp đặt và sử         t ố   p â  p ối     si       

 

    tiêu  

- Mô               ú   h  g h   hố g  h    hối  h   i h h  ; 

- T   h           g  ê     h     ộ g     ô g    g          hầ   ử     g h  

 hố g  h    hối  h ; 

- Thự  hi    ắ   ặ           g     ử   h   h   hố g  h    hối  h             

         ú g  ê   ầ      h     

 

A.  ội  u   

4.1.    t ố   p â  p ối KSH  

Hệ thống ph n phối  SH đến thiết bị sử dụng (hình 1.4.1) gồm có ống thu khí; 

ống dẫn khí; co nối; van đóng, mở; bộ lọc khí; túi ch a khí; bộ phận thu nước đọng và 

áp kế.  

 SH được tạo ra trong hầm, do áp suất đã đẩy lượng khí này vào ống thu khí. 

Từ đ y, khí được đi qua hệ thống ph n phối  SH để đến các thiết bị sử dụng KSH 

như bếp, đèn, máy phát điện...  

 

Hình 1.4.1  H   hố g  h    hối KSH      hi       ử    g 

 

4.1.1. Ống thu khí 

Ống thu khí là ống được lắp ở đỉnh trên của hầm  SH, khí trong hầm ủ theo 

ống này đi vào hệ thống ph n phối khí. 

4.1.2. Ống dẫn khí 

Ống dẫn khí là những ống (được nối liền với nhau thành một ống dài), ống này 

được nối với ống thu KSH để dẫn  SH đến các bộ phận của hệ thống ph n phối khí và 

các thiết bị sử dụng KSH.  

 

 

Hầm  SH 

Ống thu khí 
hu khí 
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Ống thép mạ, ống nhựa c ng và nhựa dẻo, ống cao su đều có thể sử dụng để 

dẫn khí. Tuy nhiên, dùng ống nhựa c ng là tốt nhất vì không bị rỉ, đường ống không bị 

võng khi lắp đặt so với ống nhựa dẻo. Ống này nên dùng ống có đường kính 21 mm. 

Ống dẫn khí từ ống chính vào các thiết bị, phụ kiện nên dùng ống mềm thành ống dày, 

đường kính ngoài khoảng 8-10mm. 

4.1.3. Co nối (chi tiết nối ống) 

Co nối là những chi tiết nối cần thiết để nối các đoạn ống tạo thành đường ống 

dài hơn, để thay đ i hướng hoặc kích thước của ống dẫn khí, hay nối với các phụ kiện, 

dụng cụ như bình ngưng nước đọng, áp kế, bếp, đèn,... 

 

Các chi tiết nối đường ống 

(hình 1.4.2) thường được sử dụng 

gồm: Ống nối (ống nối hai ngả, 

m ng sông, cút, thu bậc), ống nối 

ba ngả (tê (T), chạc ba). 

 

 

 H  h 1 4 2  C    hi  i    ối   ờ g ố g 

 

Hình 1.4.3 là một số chi tiết dùng để nối các ống. Các đầu của ống nối khi nối các 

ống mềm thường có khía để giữ ống không tuột khỏi mối nối. Các đầu của ống nối 

bằng kim loại, thường có ren r ng để cố định mối nối khi nối các ống. Với các ống 

nhựa c ng PVC, thường dùng keo gắn các ch  nối. 
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Hình 1.4.3. Các chi  i    ối  ới ố g       i     i h   ố g  hự     g 

4.1.4. Van đóng mở (van khí) 

Van đóng mở là van khí được dùng để mở hoặc đóng đường ống dẫn khí. 

Có thể dùng các van bi hoặc van côn bằng kim loại (hình 1.4.4) hoặc bằng nhựa 

làm van đóng mở đường ống dẫn khí. Các van này hiện sẵn bán trên thị trường, dễ sử 

dụng, bền và kín khí. 

  

Hình 1.4.4. Van  ó g/     ờ g ố g  ẫ   h  

Trước khi lắp, cần kiểm tra độ kín của van bằng cách đặt van vào nước và th i ở 

cả hai trạng thái đóng và mở. Nếu có bọt nước xuất hiện ở những vị trí không nằm trên 

đường dẫn khí là van bị hở. 

Thỉnh thoảng cho một giọt dầu nhờn để cho van dễ vặn và kín khí. 

4.1.5. Bộ lọc khí 

Trong KSH có ch a khí H2S, khí này g y  n mòn các bộ phận làm bằng kim 

loại như đèn, bếp  SH hay ống dẫn khí bằng kim loại, đồng thời khí này tạo ra mùi 

khó chịu. Bộ lọc khí có thể loại bỏ khí H2S trong  SH, để bảo vệ các dụng cụ sử dụng 

 SH và các bộ phận khác. 

Bộ lọc khí phải được lắp đặt trên đường ống ở vị trí phía trước các thiết bị sử 

dụng  SH (hình 1.4.5) để đảm bảo  SH được lọc sạch khí H2S trước khi vào thiết bị 

sử dụng. Bộ lọc khí phải thường xuyên được bảo dưỡng như việc lấy chất hấp phụ 

ch a trong thiết bị này đem phơi nắng, hay thay chất hấp phụ mới theo định k  theo 

chỉ dẫn của nhà sản xuất. 

  

Bộ lọc khí 
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Hình 1.4.5. Thi          H2S       ắ     ớ  các  hi       ử    g KSH 

4.1.6. Túi ch a khí 

Túi ch a khí là những túi chủ yếu bằng nylon dùng ch a  SH (hình 1.4.6) để 

dự trữ hay để sử dụng.  

 

  

Hình 1.4.6  Túi  h   KSH  ể  ự     h    ể  ử    g 

Khi dùng túi nylon dự trữ  SH, cần được lắp đặt 1 thiết bị an toàn trên hệ 

thống ống dẫn khí, để đảm bảo cho áp suất khí không thể t ng lên quá cao có thể g y 

n  túi nylon ch a khí. Thiết bị này có thể dùng 1 bình nhựa trong suốt (thể tích 1-1,5 

lít), ch a 15-20 cm nước. Một nhánh của ống dẫn khí được cắm vào trong bình nhựa 

và cố định cho miệng dưới ống dẫn khí nằm ở độ s u 5-7 cm nước. Thường xuyên 

kiểm tra, đảm bảo mực nước trong bình luôn  n định để  SH không bị thất thoát ra 

ngoài. Các bước lắp đặt như sau: 

 ƣớ  1. Sắp đặt vật liệu, thiết bị, dụng cụ 

Sắp đặt vật liệu, thiết bị, dụng cụ cần thiết để thực hiện như sau: 

- 01 bình nhựa trong suốt (thể tích 1-1,5 lít), ch a 15-20 cm nước. Tạo một l  

thủng tròn có đường kính 2-3 mm ở phía trên mực nước trong bình và ở cách miệng 

bình 10-12 cm. 

- Hệ thống ống dẫn  SH 

- Một co chữ T bằng nhựa PVC  27 

- Hai đoạn ống dẫn khí bằng nhựa PVC  21 
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- Tuýp keo để dán nhựa  

 ƣớ  2.  ắp đặt 

- Bôi keo dán nhựa vào từng đầu ống (3 ống) nhựa PVC  21. 

-  ưa từng đầu ống sau khi bôi keo vào co chữ T  

- Nối 2 ống đối nhau qua co chữ T vào đường ống dẫn  SH 

-  ưa đầu ống còn lại ngập s u vào bình nước 5-7 cm. 

Sau khi lắp xong thiết bị an toàn trên hệ thống ống dẫn khí sẽ có được như hình 

1.4.7. 

 

Hình 1.4.7. Thi                ê  h   hố g ố g  ẫ   h  

 ƣớ  3. Vận hành và sử dụng 

-  iểm tra thường xuyên mực nước trong bình 

- Theo dõi, m c nước luôn ngập đầu ống trong bình từ 5-7 cm 

- Ch m nước đảm bảo duy trì mực nước trong bình luôn  n định để  SH không 

bị thất thoát ra ngoài. 

4.1.7. Bộ phận thu nước đọng 

 SH luôn ch a hơi nước bão hòa, hơi nước sẽ ngưng đọng trong đường ống 

dẫn khí. Nếu không tháo nước đọng kịp thời, đường ống dẫn khí sẽ bị tắc. Vì vậy, cần 

phải lắp vào đường ống dụng cụ để thu nước đọng, nước đọng trong đường ống dẫn 

khí sẽ dồn vào dụng cụ thu nước đọng và tự động được thoát ra ngoài, nhờ vậy nước 

đọng sẽ không g y cản trở sự lưu thông của  SH.  

Cho dù nước tích tụ trong dụng cụ thu nước đọng sẽ được tự động thoát ra 

ngoài hay cần phải tháo định k  cần lưu ý: 

- Dụng cụ thu nước đọng phải được lắp đặt ở vị trí thấp nhất của đường ống dẫn 

khí để nước ngưng tụ tự động chảy vào dụng cụ này mà không chảy vào các bộ phận 

khác.  

- Dụng cụ thu nước đọng phải được lắp đặt ở nơi dễ quan sát và dễ tháo nước 

đọng (nếu cần).  

5-7 cm 

 
Nối vào đường 

ống dẫn khí 
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Có những cách khác nhau để thu nước đọng như sau: 

a. Dùng chai thu nước đọng 

Chai thu nước đọng được lắp vào ống dẫn khí thẳng đ ng (hình 1.4.8 a) hay 

nằm ngang (hình 1.4.8 b), khi nước đọng vào chai, nước sẽ thoát ra l  khống chế m c 

nước của chai (hình 1.4.8 c) hoặc phải tháo chai đ  nước đi rồi lắp lại chai vào đường 

ống như cũ (hình 1.4.8 d). 

 

  

 

H  h 1 4 8  Ch i  h    ớ     g 

 

b. Dùng khóa xả nước đọng 

 ắp một co chữ T vào đầu dưới của 

ống thẳng đ ng dẫn khí (đặt ở bên ngoài 

nhà). Dùng đoạn ống trong suốt và một 

khóa nối vào đầu dưới của co chữ T (hình 

1.4.9). Khi có nước đọng trong đoạn ống 

trong suốt thì mở khóa để xả nước đọng. 

 

Co chữ T  

 27-21 Ống PVC  21 

Ống PVC  21 

   khống chế 

mực nước 

 

a b 

c d 

KSH KSH 

KSH 

K
S

H
 

5-7 cm 
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 H  h 1 4 9  Khó  x    ớ     g 

c. Dùng bẫy xả nước đọng tự động 

(hình 1.4.10) 

 ắp một ống chữ U vào vị trí thấp 

nhất của đường ống. Chiều cao X của 

đoạn ống hở thông với không khí phải lớn 

hơn áp suất khí cực đại. Nước đọng trong 

ống chữ U sẽ d ng đầy bên nhánh hở và 

vẫn giữ cho khí không thoát ra ngoài 

được. Nước đọng nhiều thêm thì sẽ tự 

động xả ra ngoài.  

 H  h 1 4 10  Bẫ  x    ớ     g  ự  ộ g 

4.1.8.  p kế 

 p kế cho biết áp suất khí trong bể ph n giải đồng thời qua đó cũng cho biết 

lượng khí tích giữ còn nhiều hay ít.  p suất càng cao thì lượng khí đang tích giữ 

trong thiết bị càng nhiều và ngược lại.  

 p kế phải được lắp đặt đảm bảo an toàn và thuận lợi trong việc sử dụng hầm 

 SH. Nếu áp suất khí cao, người sử dụng khí sẽ t ng cường đun nấu, hay cho các hộ 

gia đình l n cận cùng sử dụng khí hoặc phải đốt bỏ đi. Có các loại áp kế thông dụng 

sau: 

a.  p kế chữ U (hình 1.4.11) 

 p kế là một ống chữ U trong suốt (bằng thủy tinh hoặc nhựa trong) có ch a 

nước gắn vào một bảng kẻ thước và ghi số. Nhánh ngắn được nối với hệ thống dẫn 

khí. Nhánh dài để hở thông với khí trời.  hi chưa nối với ống dẫn khí, mực nước ở 2 

nhánh ngang nhau và ngang m c số 0. 

  

H  h 1 4 11  Á      h  U 
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 hi áp suất khí lớn hơn áp suất khí 

trời, nước trong ống được đẩy dâng lên 

ở nhánh hở.  ộ chênh mực nước ở hai 

nhánh cho biết áp suất khí tính theo độ 

cao cột nước. 

 p kế chữ U còn có tác dụng là 

một van an toàn nếu t ng chiều dài của 

cột nước trong ống được giữ bằng áp 

suất khí cực đại cho phép. 

 hi khí quá nhiều, áp suất khí t ng 

quá áp suất cực đại cho phép, khí sẽ sủi 

bong bóng qua nước và thoát ra ngoài 

khí trời. 

Nếu áp suất khí quá mạnh có thể 

th i nước phun ra khỏi ống.  ể giữ cho 

nước không phun đi mất, nên lắp một lọ 

có l  thủng ở đáy vào đầu nhánh dài để 

giữ nước. 

 ể dễ quan sát cột nước nên pha 

màu cho nước (hình 1.4.12) hoặc thả 

vào 2 nhánh 2 phao bằng nhựa màu. 

 

 Hình 1.4.12. N ớ      g        h       ỏ 

b.  p kế đồng hồ 

Việc lắp đặt, sử dụng áp kế đồng 

hồ đơn giản, nhưng nó không có tác 

dụng làm van an toàn như áp kế chữ U. 

 p kế đồng hồ chỉ một số gần tương 

 ng với 10 cm cột nước ở áp kế chữ U. 

 p kế đồng hồ có các bộ phận 

bằng kim loại (hình 1.4.13) dễ bị  n 

mòn, nên cần lắp đặt sau thiết bị lọc khí 

H2S để đề phòng bị ôxy hóa các bộ 

phận bằng kim loại trong đồng hồ, có 

thể g y ra các sự cố làm hỏng hóc đồng 

hồ đo áp suất khí.  

Hình 1.4.13  Á      ồ g hồ 

Lưu ý: - Á      ầ        ắ   ặ      i  ễ         ; á      h  U  ầ   ắ   ặ      i  ễ 

      g   ớ      ố g  hự  gi    ớ ,  ể       ớ    ô            ớ   hi       

- N        i hầ  KSH  ó          h        ê   ù g        ồ g hồ  
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4.2. Lựa      đƣờ   ố    ẫ      và p    i   

4.2.1. Tiêu chuẩn ngành vế ống dẫn khí và một số phụ kiện 

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 494: 2002 ban hành kèm theo Quyết định số 

21/2002/Q /BNN ngày 21 tháng 3 n m 2002, áp dụng cho các công trình  SH nhỏ, 

đơn giản (thể tích ph n hủy  10 m
3
). Các loại ống, kích cỡ có thể dùng và cách lắp đặt 

trong hệ thống ph n phối  SH là: 

- Các loại ống có thể dùng để dẫn khí: 

+ Ống nhựa PVC; 

+ Ống thép tráng kẽm; 

+ Ống nhựa mềm. 

-  ích thước ống: 

 ích thước ống cần được lựa chọn c n c  theo độ dài của ống và lưu lượng khí 

cần chuyển tải tới thiết bị sử dụng KSH, đảm bảo được áp suất khí cung cấp cho thiết 

bị sử dụng  SH nằm trong giới hạn tối ưu.  

Thông thường để cung cấp đủ khí cho 2 bếp đun, đường kính ống có thể được 

xác định như sau: 

+ Với chiều dài dưới 30 m, đường kính ống là 12 mm; 

+ Với chiều dài từ 31-50 m, đường kính ống là 19 mm; 

+ Với chiều dài từ 51-100 m, đường kính ống là 25 mm. 

- Việc lắp đặt ống cần tu n theo những yêu cầu sau:  

+ Hạn chế tối đa những ch  gấp khúc để tránh t n thất áp suất khí; 

+  ảm bảo kín khí, đặc biệt là ở những ch  nối; 

+ Phải bố trí sao cho nước đọng trong đường ống được tự động thu và xả. 

* Nếu đường ống được lắp phía trên ống lấy khí ra khỏi bể ph n hủy thì nơi thu 

nước đọng có thể là chính bể ph n hủy.  

* Trường hợp khác thì phải lắp bẫy thu nước đọng. 

+ Tạo một độ dốc từ 0,5-2% để nước đọng trong đường ống tự động chảy được 

về nơi thu nước đọng. 

+ Bảo vệ ống tránh khỏi các tác động cơ học làm hỏng ống. 

+ Tránh lắp đường ống qua những nơi dễ cháy n  để đề phòng hỏa hoạn. 

- Yêu cầu về van khóa: 

+ Các van khóa phải đảm bảo kín khí cả khi mở cho khí lưu thông qua đường 

ống;  

+ Các loại van cầu hoặc van côn là loại thích hợp; 

+ Cần kiểm tra độ kín khí của van trước khi lắp vào đường ống. 

4.2.2.  ựa chọn đường ống dẫn khí 
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-  hi  SH vận chuyển trong đường ống, áp suất của khí giảm do ma sát với 

thành ống.  ộ giảm áp suất phụ thuộc vào tính chất và kích thước của ống, chiều dài 

ống càng dài thì độ giảm áp suất càng lớn, đường kính ống càng lớn thì độ giảm áp 

suất càng nhỏ. 

- Các thiết bị sử dụng  SH chỉ hoạt động được khi áp suất khí lớn hơn một giá 

trị nhất định, thông thường là 5 cm cột nước đối với bếp và 10 cm cột nước đối với 

đèn. Vì vậy cần chọn ống có kích cỡ thích hợp. 

- Cỡ ống được chọn phụ thuộc 2 yếu tố: 

+ Lưu lượng khí cần tiêu thụ và độ dài của ống dẫn khí; 

+  ích cỡ ống dẫn khí. 

Chính vậy cần c n c  vào lưu lượng tiêu thụ và độ dài ống cần thiết để xác định 

và lựa chọn kích cỡ ống dẫn khí thích hợp. 

Người ta có thể lựa chọn kích cỡ đường ống dẫn khí một cách đơn giản nhất 

theo cách sử dụng phương pháp tra giản đồ dưới đ y (Hình 1.4.14). 

 

 

H  h 1 4 14  Gi    ồ x      h      ờ g ỗ g  ẫ   h   iogas 

Trong đó: 
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- Trục tung của giản đồ biểu thị độ dài đường ống (tính bằng mét); 

- Trục hoành của giản đồ biểu thị lượng KSH tiêu thu (tính bằng mét khối/giờ); 

- Trên giản đồ có 3 khu vực, cỡ ống được xác định trên các vùng của giản đồ. 

Cụ thể:  

+ Vùng 1: Có đường gạch chéo phía bên trái biểu thị cỡ ống tương  ng có 

đường kính 12 mm, vùng cỡ ống 19 mm, vùng cỡ ống 25 mm; 

+ Vùng 2: Có đường gạch chéo phía bên phải biểu thị cỡ ống tương  ng có 

đường kính 25 mm; 

+ Vùng 3: Nằm giữa vùng 1 và vùng 2 biểu thị cỡ ống tương  ng có đường kính 

19 mm; 

- Ví dụ: Xác định cỡ đường ống dẫn khí phù hợp để cấp KSH cho một hộ gia 

đình có nhu cầu sử dụng dẫn khí từ hầm KSH đến cung cấp cho các thiết bị như sau:  

+ Bếp biogas 2 cái, công suất tiêu thụ 480 lít khí/giờ; 

+  èn thắp sáng biogas 2 cái, công suất tiêu thụ 140 lít khí/giờ; 

+ Biết khoảng (tính theo chiều dài lắp đặt đường ống) từ hầm KSH đến thiết bị 

xa nhất là 25 m. 

- Cách xác định theo các bước như sau: 

Bước 1. Tính lượng KSH tiêu thụ tại thời điểm lớn nhất 

Thời điểm tiêu thụ KSH lớn nhất là cùng lúc tất cả 4 thiết bị cùng hoạt động hết 

công suất: 

 un nấu: 2 bếp x 480 lít/giờ = 960 lít/giờ 

Thắp sáng: 2 đèn x 140 lít/giờ = 280 lít/giờ 

T ng cộng lượng KSH lớn nhất trong 1 giờ:  

960 lít/giờ + 280 lít/giờ = 1.240 lít/giờ = 1,24 m
3
/giờ 

Tra trên giản đồ hình 1.4.14: Tại vị trí X1 có tung độ 25 (chiều dài tối đa đường 

ống cần lắp đặt là 25 m), hoành độ 1,24 (lượng khí tiêu thu tối đa trong 1 giờ là 1,24 

m
3
) sẽ xác định được cỡ ống phù hợp nằm trong vùng 1, t c là cỡ ống phù hợp có 

đường kính là 12 mm. 

4.2.3.  ựa chọn phụ kiện đường ống dẫn khí 

Tùy thuộc ống dẫn khí và thiết bị sử dụng thực tế, chọn phụ kiện phù hợp. 

4.3. Lắp đặt    t ố   p â  p ối      

Hệ thống ph n phối khí gồm có ống thu khí, ống dẫn khí, van khóa t ng và dây 

dẫn  SH đến thiết bị sử dụng.  
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- Ống thu khí (hình 1.4.15):  à ống 

được gắn ở đỉnh giữa nắp trên của bể 

ph n giải. 

 

 

 Hình 1.4.15. Ố g  h   h  

- Van khóa t ng: Là van khóa khí (hình 1.4.16), được lắp ở phía đầu ống dẫn 

khí (gần ống thu khí) hay phía cuối ống dẫn khí trước các d y dẫn  SH đến thiết bị sử 

dụng, khi khóa van này, toàn bộ hệ thống không có  SH. 

 

 

Hình 1.4.16. V       ắ       hó     g 

- Ống dẫn khí:  à ống được gắn vào đầu chờ của ống thu khí.  

- D y dẫn khí:  à những ống (thường là nhựa mềm) dẫn KSH từ sau khóa t ng 

vào các thiết bị dùng khí như bếp, đèn, bình nóng lạnh… (hình 1.4.17). 

    Van khóa t ng 

 

    

    Ống thu khí 

 

      

      Nắp trên của hầm ủ 
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Hình 1.4.17  H   hố g ố g         ẫ    h  

 

4.3.1.  ắp đặt ống dẫn khí 

Có thể lắp đặt ống dẫn khí bên trong hay bên ngoài nhà. Ống dẫn khí cũng có 

thể được lắp đặt bên trên mặt đất hoặc ngầm dưới mặt đất. Bất k  cách lắp đặt nào 

cũng cần lưu ý những ưu nhược điểm của m i cách lắp đặt để kéo dài tu i thọ của 

đường ống và an toàn trong quá trình sử dụng  SH.  

 hi lắp đặt đường ống dẫn khí, cần tu n thủ các bước cho dù lắp đặt ống dẫn 

khí bên trong hay bên ngoài nhà, trên mặt đất hoặc ngầm dưới mặt đất. 

 ƣớ  1. X   đ    v  tr   ắp đặt ố    ẫ       

- Chọn vị trí lắp đặt ống dẫn khí:  ắp đặt ống dẫn khí bên trong hay bên ngoài 

nhà; lắp ống dẫn khí trên hay ngầm dưới mặt đất 

- Xác định chất liệu đường ống dẫn khí 

- Xác định cách đặt đường ống dẫn khí khi lắp đặt 

Ở  ƣớ  1  ầ   ƣu ý ƣu,   ƣ   điểm   a từ         ắp đặt để ố    ẫ      

đƣ    ề  và   uẩ     vật  i u p ù   p với điều  i    ắp đặt  

(1)  ắp ống dẫn khí trên mặt đất với vật liệu là ống nhựa c ng, phải chuẩn bị 

vật liệu để che, bọc bên ngoài ống, chống ánh nắng không làm cho ống mau bị lão 

hóa, ống sẽ bền l u.  

Hầm ủ  SH 

Ống thu khí Ống dẫn khí 
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(1.2)  ắp ống dẫn khí trên mặt đất với vật liệu là ống mềm phải dùng vật chống 

đỡ để ống không bị võng g y đọng nước. 

(1.3)  ắp ống dẫn khí dưới mặt đất 

- Ống được bảo vệ l u lão hóa và 

thuận lợi đối với phòng chống cháy n , 

nhưng khó theo dõi, bảo dưỡng và sửa 

chữa. Có thể chôn ống s u dưới đất 30-

80cm tùy độ c ng của đất. Ống cần độ 

dốc khoảng 1% về phía bể ph n giải hoặc 

về phía bẫy nước đọng (hình 1.4.18). 

- Ống c ng có thể chôn trực tiếp 

xuống đất. Ống nhựa mềm cần có nền 

c ng phía dưới để tránh ống bị cong, ép. 

Có thể nẹp ống nhựa mềm vào các ống 

tre chẻ đôi để bảo vệ ống, đồng thời tạo 

cho đường ống đi thẳng. 

-  hi đưa đường ống chui qua 

tường nhà hoặc luồn qua cửa, chú ý tránh 

không để ống bị bóp, kẹp. 

 

 Hình 1.4.18. Độ  ố  1%     ố g  ẫ   h  

(2)  ắp đặt ống dẫn khí bên trong nhà 

(2.1) Lắp đặt ống dẫn khí bên trong nhà, không nên đặt ống trên hoặc chôn dưới 

nền nhà.  ể bảo đảm an toàn, ống dẫn khí phải cách đèn  SH và các đường truyền 

nhiệt 30 cm.  

(2.2) Lắp đặt ống ở những khu vực có nhiệt độ 0-40°C, tránh những nơi bị nắng 

thường xuyên chiếu vào, tránh những ch  dễ bị va đập. 

(2.3)  ắp đặt ống nằm ngang cần ghim để ghim chặt ống vào tường hoặc mái 

nhà và đặt cao trên 1,7m.  ường ống đặt dốc không dưới 0,5% từ áp kế về phía ống 

chính và các dụng cụ dùng khí. 

(2.4)  ắp đặt ống thẳng đ ng cần vật liệu để cố định ống với khoảng cách từng 

mét một.  ầu cuối của ống nối vào bẫy nước. 

(2.5)  ắp đặt ống dẫn đến áp kế và các dụng cụ sử dụng khí như đèn, bếp... cần 

các chi tiết nối 3 ngả. 

 ƣớ  2. Ghi chép  oại,  ƣ    vật  i u -          ầ   

- Xác định vật liệu để lắp đặt, ví dụ chọn đường ống để lắp đặt là ống thép, ống 

nhựa c ng hay nhựa mềm. 
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- Xác định điều kiện sử dụng  SH của cơ sở để chọn kích cỡ (độ dài và đường 

kính) của ống lắp đặt. 

-  o khoảng cách lắp đặt từ hầm ủ tới các thiết bị sử dụng  SH. 

- Ghi chép loại, lượng, vật liệu và những dụng cụ cần.     

 ƣớ  3. C uẩ     vật  i u         

Chuẩn bị đầy đủ loại và lượng vật liệu, dụng cụ cần đã được ghi chép ở bước 2 

cho các thao tác công việc trước khi thực hiện như sau: 

- Chuẩn bị vật liệu lắp đặt 

+ Ống dẫn khí;  

+ Các loại co nối; 

+ Keo dán. 

- Chuẩn bị dụng cụ cần thiết 

+ Giẻ mềm đã giặt sạch; giấy nhám 

+ Kìm, dao, kéo … 

 ƣớ  4. Lắp đặt ố    ẫ      với ố   t u     và     đoạ  ố    

- Lau sạch ch  nối bằng vải mềm (được giặt sạch) hoặc đánh sạch ch  nối bằng 

giấy nhám; 

- Bôi đều một lượt keo dán lên ch  nối ren trong và ren ngoài; 

- Gắn chặt và cố định hai điểm cần nối với nhau. 

L    : T           h        h i  h    h  h  g     h  h x     

 ƣớ  5.   ử độ         

- Ng m đường ống và các ch  nối của đường ống (sau khi nối 15-20 phút cho 

các ch  nối khô) vào nước hoặc quét nước xà phòng và th i hơi. Nếu đường ống hoặc 

ch  nối bị hở, bong bóng sẽ xuất hiện tại ch  hở đó. 

- Hàn, gắn hay bôi keo dán tiếp tục cho đến khi đảm bảo hệ thống dẫn khí, ống 

dẫn khí đã kín hoàn toàn.   

Lưu ý :  

1) Khô g  ử    g ố g  hự    i  h      hú g  ó  hể  ễ             

2) Khi  ối h   hố g ố g       ối  ối  h i        h   ôi  e          ối  h    ới 

 h    S    hi  ối xong, không di  h  ể  ố g  h       hi  e       hô  

3) N   ố g  ẫ   h   ặ      ê        ầ   ó      ộ   hố g       g  hắ    ể    

 hò g gió    h     h  hỏ g  N      ố g      hô g        ộ  h   x ắ  ố g  ẫ  

 h    ó  hể      h    ớ     g   i g    ắ  ố g  ẫ   h   

4) Ố g  ẫ   h   h i       ắ   ghiê g 1%     h    ể  h   gi i h      g     h  

  ớ     g  ể  hố g   ớ     g     g ố g  
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5) Ph i  ắ      h   2       ê    ờ g ố g  1     gầ   ể  h   gi i   ò       h  

2   gầ         g     ử    g KSH  

6) Đ ờ g ố g  h i       iể           h   ể                      ờ g ố g    

 hỗ  ối  hô g     ò  ỉ    ớ   hi     h  h  N    ó      ỳ 1  hỗ  ò  ỉ          h i  ử  

 h       hử      h    i 1  ầ         ớ   hi         h     ộ g  

4.3.2.  ắp đặt phụ kiện hệ thống ph n phối khí 

a. Chi tiết nối ống 

Những chi tiết nối để nối các đoạn ống tạo thành đường ống dài hơn, thay đ i 

hướng hoặc kích thước của ống dẫn khí, hoặc nối với các phụ kiện, dụng cụ như bình 

ngưng nước đọng, áp kế, bếp, đèn,... 

Các đầu của ống nối, nối với ống mềm thường có khía để giữ ống không tuột 

khỏi chi tiết nối. Nếu nối với ống kim loại, các chi tiết nối có ren.  ể nối các ống nhựa 

c ng PVC, chi tiết nối bằng nhựa thường dùng keo gắn ch  nối. 

Các dạng chi tiết nối: Các dạng chi tiết nối (hình 1.4.19) thường được sử dụng 

nối hai ngả nối 2 ống cùng cỡ thẳng hàng gắn cố định (m ng sông) hoặc có thể tháo 

mở (rắc co), nối 2 ống cùng cỡ vuông góc (cút), nối 2 ống khác cỡ (thu bậc), ống nối 

ba ngả (chạc ba)... 

 

 

Hình 1.4.19. C      g  hi  i    ối ố g  ẫ   h  



 

 

 

103 

b. Van khí 

Van khí là van được lắp 

trên ống dẫn khí và được dùng 

để mở hoặc đóng khí trong ống 

dẫn khí vào thiết bị sử dụng 

KSH (hình 1.4.20). 

 

 

Hình 1.4.20. Các van khí       ắ  trên ố g  ẫ   h  

 

Có thể dùng các van bi, van côn bằng kim loại, bằng nhựa (hình 1.4.20) sẵn bán 

trên thị trường làm van khí. Các loại van này dễ sử dụng, bền và kín khí. 

 

   

Hình 1.4.21. Mộ   ố    i      h  

 

c.  ắp đặt các phụ kiện trong hệ thống ph n phối khí cũng gồm các bước và lắp 

đặt giống như lắp đặt đường ống dẫn khí. 

4.4.  iểm tra độ        t ố   p â  p ối     

Sau khi lắp đặt hoàn thành hệ thống ph n phối khí, bắt buộc phải kiểm tra độ 

kín khí của hệ thống dẫn khí trước khi đưa vào sử dụng. Thực hiện kiểm tra độ kín khí 

của hệ thống như sau: 

4.4.1. Thử kín khí bằng máy nén khí  

 ƣớ  1. Nối máy nén khí vào hệ thống ống; đóng toàn bộ các van khí. 
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 ƣớ  2. Bơm không khí vào hệ thống ống để đạt áp suất khí gần cực đại của 

loại hầm KSH sử dụng. 

 ƣớ  3.  óng van từ máy nén khí nối vào hệ thống ống và chờ 10-12 tiếng 

đồng hồ. 

 ƣớ  4.  iểm tra độ kín khí của hệ thống: Sau khi đóng van từ máy nén khí nối 

vào hệ thống ống và chờ 10-12 tiếng đồng hồ. Nếu thấy áp suất khí 

- Không giảm hay chỉ giảm dưới 1-2 cm cột nước là hệ thống ống dẫn khí kín, 

không bị rò rỉ. 

- Giảm trên 2 cm cột nước, t c là hệ thống ống dẫn khí bị rò rỉ. 

+ Ghi nhận và tìm vị trí rò rỉ khí: Bơm không khí vào hệ thống ống để đạt áp 

suất gần cực đại một lần nữa. Dùng nước xà phòng bôi vào tất cả các mối nối và 

những vị trí nghi ngờ khí có thể bị rò rỉ, để phát hiện vị trí bị rò rỉ khí. 

+ Thay các mối nối bị rò rỉ bằng các cút mới có chất lượng tốt hoặc hàn lại ch  

bị rò rỉ. 

+ Kiểm tra lại một lần nữa (sau khi sửa chữa xong) độ kín khí của hệ thống ống 

dẫn khí như vừa đã thực hiện. 

Lưu ý: Thử      ằ g      é   h   hù h    ới               i hầm KSH 

4.4.2. Thử kín khí bằng máy bơm nước: Bắt đầu thử kín khí với m c nước trong 

bể ph n giải ngang với đáy bể điều áp và gồm các bước sau: 

 ƣớ  1.  óng tất cả các van t ng và van của dụng cụ tiêu thụ  SH; 

 ƣớ  2. Bơm nước b  sung vào bể ph n giải để làm t ng áp suất trong hệ thống 

ống dẫn khí.  

 ƣớ  3.  iểm tra áp suất đạt cao nhất khi mực nước đạt tới m c nước xả tràn, 

ghi nhớ chỉ số của áp kế. 

 ƣớ  4. Theo dõi áp suất khí: Chờ trong vòng 10-12 tiếng đồng hồ. Nếu áp suất 

khí chỉ giảm dưới 1-2 cm cột nước là hệ thống ống kín, nhưng nếu giảm trên 2 cm t c 

là hệ thống ống dẫn khí bị hở. Trường hợp hệ thống ống dẫn khí bị hở, tiến hành xác 

định những ch  bị hở như sau: 

- Dùng nước xà phòng để kiểm tra toàn bộ các mối nối và những vị trí nghi ngờ 

có thể bị hở.  

- Thay các các mối nối bị rò rỉ bằng các cút mới có chất lượng tốt hoặc hàn lại 

ch  bị hở. 

- Sau khi sửa chữa xong, phải kiểm tra lại độ kín khí của hệ thống ống dẫn khí 

trước khi đưa vào sử dụng. Kiểm tra lại độ kín khí tiến hành như từ bước 1 đến bước 4 

của phương pháp thử kín khí bằng sử dụng máy bơm nước. 

4.5. Quả   ý,  ảo  ƣỡ      t ố   p â  p ối     và p    i   

4.5.1. Quản lý hệ thống ph n phối khí và phụ kiện  
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a. Quản lý van của hệ thống ph n phối khí 

- Van t ng cần đặt ở vị trí đầu hệ thống dẫn khí và an toàn, thuận tiện, đặc biệt 

trẻ em không thể đùa nghịch đóng mở van này.  

- Hàng ngày, khi không có nhu cầu sử dụng  SH, phải khóa toàn bộ van t ng 

và tất cả các van ở dụng cụ sử dụng KSH. 

b. Quản lý hệ thống ph n phối khí 

- Phải luôn kiểm tra độ kín khí, kín nước, đảm bảo hầm ủ, ống dẫn khí, mối nối 

không bị rò rỉ, trước khi đưa vào hoạt động.  

- Nếu có bất k  rò rỉ nào đều phải sửa chữa và sau khi sửa chữa phải kiểm tra 

kín khí lại một lần nữa trước khi sử dụng. 

c. Quản lý áp suất và sản lượng khí 

- Áp suất khí đạt m c cao nhất: Phải t ng cường sử dụng  SH, nếu dư thừa 

phải đốt bỏ. Tránh tối đa việc thải KSH vào không khí khi chưa đốt bỏ. 

-  p suất khí thấp là biểu hiện của sự trục trặc sau đ y: 

+ Hệ thống có ch  rò rỉ khí: Cần kiểm tra phát hiện nơi rò rỉ và sửa chữa. 

+ Trong đường ống có nước đọng: Cần xả nước đọng. 

- Sản lượng khí  n định: Các thiết bị sử dụng trong hệ thống hoạt động bình 

thường.  

- Sản lượng khí giảm  

Là đã có những trục trặc trong vận hành hoặc hư hỏng (rò rỉ) của thiết bị, cần 

phát hiện nguyên nh n và khắc phục kịp thời. 

4.5.2. Bảo dưỡng hệ thống ph n phối khí  

a.  iểm tra hệ thống ph n phối khí:  iểm tra để phát hiện nếu hệ thống ph n 

phối khí bị rò rỉ phải tiến hành hàn gắn và sửa chữa ngay. 

b.  iểm tra chất thải nạp hàng ngày 

-  ượng chất thải hàng ngày nạp thiếu, phải b  sung nạp cho đủ. 

- Chất thải khi nạp đặc hay loãng, phải điều chỉnh chất thải/nước phù hợp. 

-  iểm tra các chất độc hại như chất kháng sinh, chất sát trùng, xà phòng, thuốc 

trừ s u, xi m ng, xút, a-xit, cát, sỏi, dầu nhờn... không cho chảy vào hầm  SH. Vì 

những chất này sẽ tiêu diệt hoặc  c chế vi khuẩn lên men tạo  SH, do đó có thể làm 

ngừng trệ hoàn toàn quá trình sản xuất  SH. Cần xử lý khi có các chất độc hại như 

sau: 
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+ Gom chất độc hại vào 

một bể ch a riêng, không cho 

chảy vào bể  SH (hình 1.4.22). 

 

 

 

 Hình 1.4.22. G    h    ộ  h i      ể  h    iê g 

 

+  hi các chất độc hại chảy vào bể  SH, làm ngưng trệ quá trình sản sinh 

 SH, áp dụng các biện pháp c u chữa trong các trường hợp sau: 

* Trường hợp giảm sản lượng khí m c độ nhẹ 

Bơm thêm nước vào bể ph n giải, sao cho lượng nước này chiếm 50-60% thể 

tích bể ph n giải để làm loãng các chất độc hại. Sau đó b  sung chất thải ch n nuôi 

không ch a chất độc hại, để KSH t ng lên như cũ. 

* Trường hợp  SH gần như ngừng hoạt động, lượng  SH rất ít 

Phải mở nắp bể, bơm hút hết dịch ph n giải và cặn bã đã bị nhiễm chất độc hại 

ra ngoài. Sau đó nạp chất thải mới không có chất độc hại vào hầm ủ. 

c.  iểm tra váng: Nếu có váng dày ở mặt trên của hầm ủ, phải phá váng.  

d.  iểm tra hệ thống ống dẫn khí: Nếu có nước đọng trong ống dẫn khí hay 

trong bẫy nước, phải xả hết nước đọng tránh g y tắc ống dẫn khí. 

e.  iểm tra ch m sóc hệ thống ph n phối khí 

-  iểm tra và tháo nước đọng trong đường ống thường xuyên. 

- Kiểm tra ống nếu bị bẹp, bị lão hóa. Tiến hành sửa chữa, thay thế ngay đoạn 
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bị hỏng. 

-  iểm tra và ch m sóc van khí:  ịnh k  3-4 tuần/lần kiểm tra độ kín khí của 

van, giỏ vài giọt dầu để giữ van kín và dễ đóng, mở. 

- B  sung nước để giữ đủ nước ở áp kế chữ U. 

4.6. Sự  ố t ƣờ    ặp và  i   p  p   ắ  p     

Trong quá trình vận hành và sử dụng hệ thống ph n phối  SH, thường gặp một số sự 

cố có các hiện tượng như khí không tới được nơi sử dụng; dòng khí chập chờn.  ó là 

do các nguyên nhân khí bị rò rỉ; đường ống quá nhỏ; tắc đường ống; nước đọng trong 

đường ống và biện pháp khắc phục các sự cố đó được thể hiện ở bảng 1.4.1 như sau: 

 

Bảng 1.4.1. HT, NN, BP khắc phục sự cố khi vận hành đường ống dẫn khí 

 i   tƣ    Nguyên nhân C      ắ  p    

1.  hí không tới được 

nơi sử dụng 

1. Rò rỉ khí  iểm tra lại các ch  có khả n ng 

rò rỉ như các ch  nối, các van 

khí bằng nước xà phòng 

 2.  ường ống quá nhỏ Thay ống dẫn có đường kính lớn 

hơn 

 3. Tắc đường ống Phát hiện ch  tắc khí bằng cách 

ph n đoạn để kiểm tra, xử lý ch  

có sự cố 

2. Dòng khí chập chờn Nước đọng trong đường 

ống 

Xả nước đọng 
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 . Câu  ỏi và  ài tập t ự   à   

1. Các c u hỏi:  hoanh tròn phương án trả lời đúng của các c u hỏi sau: 

C u hỏi 1: Hệ thống cung cấp  SH đến thiết bị sử dụng gồm có: 

a. Hầm ủ  SH;  

b. Ống thu và dẫn khí  

c. Cả a và b. 

 

C u hỏi 2:  ường ống dẫn khí là những ống được nối liền với nhau và nối với 

ống thu  SH để đưa  SH đến các thiết bị sử dụng  SH, đúng hay sai? 

a.  úng. 

b. Sai. 

C u hỏi 3:  ắp đặt áp kế trên hệ thống ph n phối  SH đến thiết bị sử dụng có 

những tác dụng như thế nào?  

a.  ể biết áp suất khí trong bể ph n giải. 

b.  ể biết lượng khí tích giữ có nhiều hay ít. 

c. Cả a và b  

 

C u hỏi 4:  hi lựa chọn kích cỡ ống dẫn khí cần c n c  vào yếu tố nào? 

a.  ưu lượng khí cần tiêu thụ. 

b.  ộ dài của ống dẫn khí. 

c. Cả a và b   

 

C u hỏi 5: Hệ thống ph n phối khí gồm có: 

a. Ống thu khí và ống dẫn khí. 

b. Van khóa t ng  

c. D y dẫn  SH đến thiết bị sử dụng  

d. Cả a, b và c  

 

C u hỏi 6: Dụng cụ thu nước đọng phải được lắp đặt ở vị trí nào sau đ y: 

a. Nơi thấp nhất của đường ống dẫn khí. 

b. Nơi dễ quan sát và dễ tháo nước đọng. 

c. Cả a và b  

 

C u hỏi 7. Những chi tiết nối có tác dụng để nối các đoạn ống: 

a. Tạo thành đường ống dài hơn 
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b. Thay đ i hướng hoặc kích thước của ống dẫn khí 

c. Nối với các phụ kiện, các thiết bị sử dụng  SH 

d. Cả a, b và c 

 

C u hỏi 8:  iền từ thích hợp vào những ch  trống của các c u sau: 

a. Ống thu khí là ống được lắp ở ........... .......................... của bể ph n giải. 

b. Van khóa t ng được lắp ở ........................................... hay phía cuối ống dẫn 

khí trước các d y dẫn  SH đến thiết bị sử dụng khí. 

c. Ống dẫn khí là ống được nối liền với ........................................ để dẫn  SH 

đến các bộ phận của hệ thống ph n phối khí và các thiết bị sử dụng  SH.  

C u hỏi 9: Cách nào có thể dùng để thử kín khí ch  nối của đường ống: 

a. Ngâm các ch  nối của đường ống vào nước.  

b. Quét nước xà phòng vào ch  nối và th i hơi. 

c.  Cả a và b 

 

C u hỏi 10:  iểm tra độ kín khí của hệ thống ph n phối khí bằng cách? 

a. Thử kín bằng sử dụng máy nén khí. 

b. Thử kín khí bằng sử dụng máy bơm nước. 

c. Cả a và b  

 

C u hỏi 11:  ể đảm bảo an toàn, khi không sử dụng  SH phải: 

a. Khóa toàn bộ van t ng 

b. Khóa tất cả các van ở dụng cụ sử dụng  SH. 

c. Cả a và b  

 

C u hỏi 12:  ể quản lý tốt hệ thống ph n phối khí, van t ng của hệ thống ph n 

phối khí cần phải: 

a.  ặt ở vị trí đầu hệ thống dẫn khí. 

b.  ặt ở vị trí an toàn, thuận tiện. 

c.  ặt ở vị trí trẻ em không thể đùa nghịch đóng mở van này 

d. Cả a, b và c  

 

C u hỏi 13: Khi kiểm tra nếu áp suất khí đạt m c cao nhất cần phải: 

a. T ng cường sử dụng  SH. 

b. Nếu dư thừa phải đốt bỏ. 
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c. Cả a và b. 

 

C u hỏi 14: Thao tác nào được sử dụng để lắp ống dẫn khí với ống thu khí và 

lắp các đoạn đường ống trong hệ thống dẫn khí: 

a.  au (hoặc đánh) sạch ch  nối  

b. Bôi đều một lượt keo dán lên ch  nối ren trong và ren ngoài 

c. Gắn chặt và cố định hai điểm cần nối với nhau 

d. Cả a, b và c  

C u hỏi 15:  ể bảo dưỡng hệ thống ph n phối khí cần phải 

a.  iểm tra và tháo nước đọng trong đường ống thường xuyên. 

b. Ống bị bẹp, bị lão hóa, sửa chữa, thay thế ngay đoạn bị hỏng. 

c.  ịnh k  3-4 tuần/lần kiểm tra kín khí của van, nhỏ vài giọt dầu để 

giữ van kín và dễ đóng, mở. 

d. Cả a, b và c. 

 

2.  ài tập và t ự   à  : Lắp đặt    t ố   p â  p ối      

- Mục tiêu:  

+  ựa chọn được đường ống dẫn khí và phụ kiện phù hợp để lắp đặt  

+  ắp đặt ống thu khí, ống dẫn khí và phụ kiện hệ thống ph n phối khí đúng k  

thuật 

+ Thử được kín khí, kín nước của hệ thống ph n phối khí sau khi lắp đặt và 

khắc phục được sự cố bị hở khí, hở nước (nếu có). 

+  iểm tra, bảo dưỡng, quản lý hệ thống ph n phối khí và phụ của kiện hệ 

thống ph n phối KSH đúng k  thuật. 

- Nguồn lực cần gồm có: 

 

Nội dung  ơn vị Số lượng 

Cơ sở để lắp đặt hệ thống ph n phối khí Cơ sở 05 

Ống dẫn khí bằng kim loại, nhựa c ng, nhựa mềm. M i loại 10 

ống dài 3-5 mét, 21 và 27.  
Bộ 05 

Co nối các loại, keo dán sắt và dán nhựa, dụng cụ thực hiện 

dao, kéo, kìm, giẻ (đủ thực hiện cho một nhóm) 
Bộ 05 

Dụng cụ, thiết bị thử kín nước và kín khí/một nhóm Bộ 05 

Bảo hộ lao động cho 1 nhóm   Bộ 07 
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- Cách th c tiến hành 

+ Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc của bài thực hành. 

+ Chia lớp thành 5 nhóm, m i nhóm có 7 học viên, bầu nhóm trưởng. Các nhóm 

trưởng h  trợ giáo viên để quản lý, giám sát nhóm.  

+ Giao vật tư và công việc cụ thể cho từng nhóm. M i nhóm nhận vật tư và 

ph n công các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc thực hành theo hướng 

dẫn của giáo viên.  

Nội dung công việc cụ thể như sau: 

 

TT Nội dung Ghi chú 

1  ựa chọn đường ống dẫn khí và phụ kiện  

2  ắp đặt ống thu khí  

3  ắp đặt ống dẫn khí  

4  ắp đặt phụ kiện hệ thống ph n phối khí  

5  iểm tra độ kín hệ thống ph n phối khí  

6 Bảo dưỡng hệ thống ph n phối khí   

7 Bảo dưỡng phụ của kiện hệ thống ph n phối khí  

 

+ Các nhóm triển khai thực hiện công việc. Giáo viên kiểm tra, h  trợ và giải 

đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý trong quá trình thao tác. 

- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài thực hành: Nhận dụng cụ, t  ch c 

thực hiện các công việc theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Thời gian hoàn thành: 5 giờ (300 phút)/một loại công việc. 

-  ết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt được: M i nhóm học viên hoàn thành 

công việc được giao, giáo viên kiểm tra sản phẩm thực hành, nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm. 

C.   i   ớ 

-  hi nối hệ thống ống, các mối nối phải được làm sạch, bôi keo dán và nối 

khít với nhau để không bị hở làm rò rỉ khí. Sau khi nối ống xong, không di động ống 

cho đến khi keo dán đã khô. 

- Phải mắc ít nhất 2 van khóa t ng trên đường ống, 1 van gần bể ph n giải, còn 

van th  2 ở gần các dụng cụ sử dụng  SH. 

- Phải thử kín khí, kín nước, đảm bảo hầm ủ và đường ống dẫn khí, các mối nối 

không bị rò rỉ, trước khi đưa công trình  SH vào hoạt động. Nếu có bất k  rò rỉ nào 
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đều phải sửa chữa và sau khi sửa chữa phải kiểm tra lại một lần nữa, trước khi sử 

dụng. 
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 ƢỚ   DẪ    Ả   DẠY    ĐU  

 

 .       ,      C Ấ  CỦA    ĐU  

1. Vị trí: Mô đun “ ắp đặt và sử dụng hệ thống ph n phối khí sinh học” là mô 

đun đầu tiên trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “ ắp đặt và sử dụng 

thiết bị khí sinh học”; việc giảng dạy mô đun này nhằm tạo tiền đề cho việc giảng dạy 

các mô đun tiếp theo của chương trình.  

2. Tính chất:  à mô đun chuyên môn, tích hợp giữa kiến th c lý thuyết và k  

n ng thực hành, nên t  ch c giảng dạy tại địa điểm có trang trại ch n nuôi và công 

trình khí sinh học.  

  .  ỤC   ÊU    ĐU  

1. Kiến thức 

Trình bày được khái niệm về khí sinh học; công trình khí sinh học, cách lắp đặt 

và sử dụng hệ thống ph n phối khí sinh học. 

2.  Kỹ năng 

- Ph n biệt được các thiết bị và dụng cụ dùng trong kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng 

và sửa chữa hệ thống ph n phối khí sinh học; 

- Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống ph n phối khí đúng quy 

trình k  thuật; 

- Thực hiện đúng các biện pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng hệ thống ph n 

phối khí sinh học và sử dụng khí sinh học. 

3. Thái độ 

Tu n thủ qui trình k  thuật, đảm bảo an toàn lao động, phòng tránh các nguy cơ 

cháy n  và chấp hành nghiêm chỉnh quy định bảo vệ môi trường. 

   .     DU      ĐU  

Nội    g    g          h    hối  hời gi    

Mã bài Tên bài 

Loại 

bài 

 ạ  

Đ a điểm 

  ời  ƣ    ( iờ   uẩ ) 

TS LT TH KT* 

M 01- 01 
 ại cương về khí 

sinh học  

Tích 

hợp 

Lớp học 

Hiện trường 
2 2   

M 01- 02 
T ng quan về sử 

dụng khí sinh học 

Tích 

hợp 

Lớp học 

Hiện trường 
2 2   

M 01- 03 
Giới thiệu về công 

trình khí sinh học 

Tích 

hợp 

Lớp học 

Hiện trường 8 3 5  

M 01- 04 

 ắp đặt và sử dụng 

hệ thống ph n phối 

khí sinh học 

Tích 

hợp 

Lớp học 

Hiện trường 
44 5 35 4 
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Mã bài Tên bài 

Loại 

bài 

 ạ  

Đ a điểm 

  ời  ƣ    ( iờ   uẩ ) 

TS LT TH KT* 

Kiể      h    ô       4   4 

Cộ     60 12 40 8 

 

Ghi  hú: Thời gi    iể         h h   gi       h         hự  h  h         h     

giờ  hự  h  h   

 

  .  ƢỚ   DẪ    ỰC           Ậ ,       ỰC       

Cuối m i bài trong mô đun có các c u hỏi và bài tập/bài thực hành. Tùy theo 

c u hỏi hay bài tập/bài thực hành, giáo viên t  ch c từng học viên thực hiện độc lập để 

trả lời c u hỏi theo hình th c trắc nghiệm hay chia học viên của lớp thành các nhóm có 

từ 5-7 học viên thực hiện bài tập/bài thực hành theo các bước để được sản phẩm theo 

yêu cầu của đề bài. 

4.1. Hướng dẫn phần thực hiện trả lời c u hỏi:  

- Giáo viên chuẩn bị sẵn bảng c u hỏi để phát cho học viên; 

- Sau khi phát c u hỏi cho học viên, giáo viên cùng cả lớp nhắc lại hay trao đ i 

các nội dung lý thuyết có liên quan đến c u hỏi; 

- Giáo viên hướng dẫn học viên khoanh tròn vào đáp án đúng của c u hỏi. Hết 

thời gian làm bài, giáo viên hướng dẫn học viên chấm bài chéo cho nhau, sau đó giáo 

viên nhận xét, b  sung và đánh giá kết quả bài làm của học viên. 

4.2. Hướng dẫn phần thực hiện bài tập/bài thực hành:  

-  ể học viên làm được các bài tập/bài thực hành, giáo viên phát đề bài, học 

liệu, dụng cụ phù hợp cho học viên/nhóm học viên và ph  biến cách th c, thời gian 

thực hiện, kết quả sản phẩm của bài tập/bài thực hành phải đạt được.  

- Trong quá trình học viên làm bài tập/bài thực hành, giáo viên quan sát, nhắc 

nhở và uốn nắn kịp thời để học viên thực hiện đúng, đủ các bước, đủ số lượng và đạt 

chất lượng sản phẩm bài tập/bài thực hành.  

-  hi kết thúc thời gian làm bài tập hay bài thực hành 

+ Giáo viên t  ch c cho học viên/nhóm học viên đánh giá chéo kết quả và đặt 

c u hỏi (nếu có) cho học viên/nhómvừa trình bày kết quả. 

+ Giáo viên nhận xét, b  sung, đối chiếu với đáp án, đánh giá và ghi điểm cho 

học viên hay nhóm học viên. 

 . YÊU CẦU  Ề Đ            QUẢ  ỌC  Ậ  

5.1.  ài 01  Đại  ƣơ   về     si       

5.1.1.  ánh giá các c u hỏi của bài 01 
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 iêu     đ     i  C    t ứ  đ     i  

 hoanh tròn được các đáp án đúng:  

Câu 1: a, Câu 2: c, Câu 3: a, Câu 4: a, 

Câu 5: a, Câu 6: a, Câu 7: c, Câu 8: d, Câu 9: 

c, Câu 10: d, Câu 11: c, Câu 12: a Câu 13: a; 

Câu 14: d, Câu 15: d, Câu 16: d, Câu 17: a, 

Câu 18: c. 

Giáo viên nhận xét, b  sung, sửa 

chữa (nếu có) đánh giá và ghi điểm: 

M i c u đúng được 0,5 điểm. C u 17 và 

18 đúng, m i c u được 1 điểm. 

5.1.2.  ánh giá bài tập/bài thực hành bài 01:  iểm tra các biện pháp an toàn 

trong sử dụng khí sinh học. 

 iêu     đ     i  C    t ứ  đ     i  

Tiêu chí 1: T  ch c thực hiện 

- Nhóm ph n công các công việc cho 

thành viên trong nhóm; 

- Các thành viên của nhóm chuẩn bị 

dụng cụ để làm bài tập thực hiện các biện 

pháp an toàn trong sử dụng khí sinh học 

theo hướng dẫn của giáo viên. 

Giáo viên nhận xét và ghi điểm 

cho các học viên trong nhóm (1 điểm) 

Tiêu chí 2: Thực hiện các biện pháp 

an toàn trong sử dụng khí sinh học 

- An toàn túi ch a khí sinh học 

- An toàn hệ thống  SH 

- An toàn áp suất khí 

- Ng n ngừa khí cháy n  

- An toàn cho người sử dụng  SH 

So với đáp án, nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm (7,5 điểm) 

 ánh giá chung 

- Sự điều hành, ph n công và sự phối 

hợp của các thành viên trong nhóm. 

- Quá trình thực hiện bài tập các biện 

pháp an toàn trong sử dụng  SH. 

- Sản phẩm của bài tập đúng đáp án 

và thực hiện đúng thời gian quy định. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và 

ghi điểm cho các học viên trong nhóm 

(1,5 điểm) 

5.2. Bài 2:      qua  về sử        uồ      si                

5.2.1.  ánh giá các c u hỏi của bài 02 

 iêu     đ     i  C    t ứ  đ     i  

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  Giáo viên nhận xét, b  sung, sửa 
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 iêu     đ     i  C    t ứ  đ     i  

Câu 1: c; Câu 2: c, Câu 3: d, Câu 4: c, 

Câu 5: a, Câu 6: a, Câu 7: d; Câu 8: a, Câu 9: 

a, Câu 10: c. 

chữa (nếu có) đánh giá và ghi điểm: 

M i c u đúng được 1 điểm 

5.2.2.  ánh giá bài tập bài 02: Tham quan mô hình, hệ thống sử dụng  SH và 

ph n biệt, nhận dạng thiết bị sử dụng  SH; tinh chế  SH và những lợi ích của việc sử 

dụng  SH. 

 iêu     đ     i  C    t ứ  đ     i  

Tiêu chí 1: T  ch c thực hiện 

- Nhóm ph n công các công việc 

cho các thành viên trong nhóm  

- Sự phối hợp của các thành viên 

trong nhóm khi t  ch c thực hiện bài tập đi 

tham quan mô hình hệ thống sử dụng 

KSH; tinh chế  SH, lợi ích của việc sử 

dụng  SH và ph n biệt, nhận dạng thiết bị 

sử dụng  SH;  

Giáo viên nhận xét và ghi điểm 

cho các học viên trong nhóm (1 điểm) 

Tiêu chí 2: Thực hiện đi tham quan 

hệ thống sử dụng  SH; tinh chế  SH, lợi 

ích sử dụng  SH và ph n biệt, nhận dạng 

thiết bị sử dụng  SH. 

- An toàn trong quá trình đi lại 

- Ph n biệt, nhận dạng đúng các 

thiết bị sử dụng  SH. 

- Viết thu hoạch đủ thông tin và 

đảm bảo chất lượng khi đi tham quan. 

So với bảng mẫu, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (8 điểm). Trong đó: 

- An toàn trong đi lại (2  ). 

- Ph n biệt, nhận dạng đúng các 

thiết bị sử dụng  SH (3  ). 

- Viết thu hoạch đủ thông tin và 

đảm bảo chất lượng khi đi tham quan (3 

 ).  

 ánh giá chung:  

- Sự điều hành, ph n công của 

trưởng nhóm và sự phối hợp của các thành 

viên trong nhóm. 

- Sản phẩm bài thực hành đúng đáp 

án, đúng thời gian quy định. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và 

ghi điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 

5.3.  ài 3   iới t i u về  ô   tr        si                        

5.3.1.  ánh giá các c u hỏi của bài 03 

 iêu     đ     i  C    t ứ  đ     i  

 hoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: a; Câu 2: c, Câu 3: c, Câu 4: d, 

Giáo viên nhận xét, b  sung, sửa 

chữa (nếu có) đánh giá và ghi điểm: 
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 iêu     đ     i  C    t ứ  đ     i  

Câu 5: a, Câu 6: a, Câu 7: d; Câu 8: d, Câu 9: 

d, Câu 10: d. Câu 11: a; Câu 12: a, Câu 13: d, 

Câu 14: c, Câu 15: c, Câu 16: b, Câu 17: d; 

Câu 18: c, Câu 19: d, Câu 20: d. 

M i c u đúng được 0,5 điểm 

5.3.2.  ánh giá bài tập/bài thực hành bài 03: Chuẩn bị nguyên liệu, nạp nguyên 

liệu lần đầu vào hầm ủ và bảo dưỡng công trình  SH. 

 iêu     đ     i  C    t ứ  đ     i  

Tiêu chí 1: T  ch c thực hiện 

- Nhóm ph n công các công việc cho 

thành viên trong nhóm 

- Nhóm thực hiện chuẩn bị dụng cụ 

để bấm ngọn cho ruộng dưa. 

 

Giáo viên nhận xét và ghi điểm 

cho các học viên trong nhóm (1 điểm) 

Tiêu chí 2: Chuẩn bị nguyên liệu, 

nạp nguyên liệu lần đầu vào hầm ủ  

- Tính được lượng nguyên liệu để 

nạp lần đầu vào hầm ủ;  

- Thu gom đủ đủ nguyên liệu để nạp 

lần đầu vào hầm ủ;  

- Pha nguyên liệu để nạp vào hầm ủ 

đúng k  thuật 

 

 

So với bảng mẫu, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (3 điểm) 

Tiêu chí 3: Bảo dưỡng công trình khí 

sinh học  

- Bảo dưỡng hầm khí sinh học 

-  iểm tra váng, phá váng, lấy váng  

-  iểm tra cặn lắng, lấy bỏ cặn lắng 

- Xả nước đọng trong ống dẫn khí 

- Bảo dưỡng đường ống dẫn khí và 

phụ kiện 

 

 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và 

ghi điểm cho các học viên trong nhóm 

(5 điểm) 

 ánh giá chung:  

- Sự điều hành, ph n công và sự phối 

hợp của các thành viên trong nhóm. 

- Quá trình thực hiện các bước công 

việc của bài thực hành. 

- Sản phẩm của bài thực hành đúng 

đáp án và thực hiện đúng thời gian quy 

định.  

 

 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và 

ghi điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 
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5.4. Bài 4: Lắp đặt và sử         t ố   p â  p ối     

5.4.1.  ánh giá các c u hỏi của bài 04 

 iêu     đ     i  C    t ứ  đ     i  

 hoanh tròn được đáp án đúng và 

điền từ vào c u 8 đúng là:  

Câu 1: c; Câu 2: a, Câu 3: c, Câu 4: 

c, Câu 5: c, Câu 6: c, Câu 7: d; Câu 8: 8a. 

đỉnh trên của hầm  SH, 8b. phía đầu ống 

dẫn khí (gần ống thu khí), 8c. với ống thu 

KSH; Câu 9: c, Câu 10: c. Câu 11: c, Câu 

12: c. Câu 13: d, Câu 14: d. Câu 15: d,  

Giáo viên nhận xét, b  sung, 

sửa chữa (nếu có) đánh giá và ghi điểm: 

M i c u đúng được 0,5 điểm 

5.4.2.  ánh giá bài thực hành 04:  ắp đặt hệ thống ph n phối khí. 

 iêu     đ     i  C    t ứ  đ     i  

Tiêu chí 1:  

- Chuẩn bị dụng cụ 

- Nhóm học viên chuẩn bị đủ vật liệu và 

dụng cụ để lắp đặt hệ thống ph n phối khí. 

 

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 

Tiêu chí 2:  ắp đặt hệ thống ph n phối 

khí sinh học  

- Thực hiện đủ các bước;  

- Thao tác lắp đặt đúng k  thuật.  

 

 

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (2 điểm) 

Tiêu chí 3: Thử độ kín khí 

- Ngâm đường ống và các ch  nối của 

đường ống (sau khi nối 15-20 phút cho các ch  

nối khô) vào nước hoặc quét nước xà phòng và 

th i hơi.  

- Xác định độ kín khí của hệ thống  

- Hàn, gắn hay bôi keo dán tiếp tục cho 

đến khi đảm bảo hệ thống dẫn khí, ống dẫn khí 

đã kín hoàn toàn.   

 

 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (6 điểm) 

 ánh giá chung:  

- Quá trình thực hiện các bước công 

việc của bài thực hành. 

- Sản phẩm bài thực hành đúng đáp án 

và thực hiện đúng thời gian quy định.  

 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (1 điểm) 
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LỜ   Ó  ĐẦU 

Ô nhiễm môi trường chăn nuôi hiện đang là vấn đề bức xúc ở nhiều vùng nông 

thôn Việt Nam. Ở nhiều địa phương, nguồn nước quanh các khu vực dân cư có các 

trang trại chăn nuôi đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi 

trường sống của người dân.  

Nhiều công nghệ xử lý ô nhiễm chất thải chăn nuôi đã và đang được áp dụng 

như công nghệ khí sinh học, ủ phân hữu cơ, nuôi giun, …. Do mỗi công nghệ có 

những ưu điểm và hạn chế riêng đòi hỏi phải được áp dụng ở những điều kiện phù hợp 

và nhiều khi cần phải có một tổ hợp các công nghệ khác nhau áp dụng cho một trang 

trại chăn nuôi nhằm xử lý toàn diện, triệt để các loại hình ô nhiễm của môi trường 

chăn nuôi.  

Một trong những mục tiêu chính của Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp 

(LCASP) là hỗ trợ kỹ thuật cho các chủ trang trại, các hộ chăn nuôi xử lý bền vững 

môi trường chăn nuôi thông qua sử dụng chất thải chăn nuôi làm nguồn nguyên liệu 

tạo ra các sản phẩm có giá trị, vừa giúp nâng cao thu nhập của người dân, vừa giúp 

giảm ô nhiễm môi trường.  

Hiện nay một số trang trại, hộ chăn nuôi đã ứng dụng các công nghệ để sử dụng 

khí ga cho các mục đích dân sinh như phát điện, thắp sáng, .... Tuy vậy, do chưa có tài 

liệu hướng dẫn chi tiết và người dân chưa được học nghề để làm việc này, nên hiệu 

quả chưa cao. Xuất phát từ thực tế từ trước đến nay chưa có tài liệu đào tạo nghề về 

lắp đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học, Dự án LCASP đã phối hợp với Cục Kinh tế 

hợp tác, Bộ Nông nghiệp và PTNT, biên soạn bộ giáo trình đào tạo sơ cấp nghề “Lắp 

đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học” nhằm giúp các hộ chăn nuôi có thêm kiến thức 

và kỹ năng để xử lý hiệu quả môi trường chăn nuôi thông qua các hoạt động tạo thu 

nhập từ ứng dụng công nghệ khí sinh học. 

Bộ giáo trình được xây dựng với các mô đun, bài giảng lý thuyết và thực hành có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các thông tin trong giáo trình này có giá trị hướng dẫn 

giáo viên thiết kế, tổ chức giảng dạy và vận dụng phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tế 

của từng vùng trong quá trình dạy học. 

Quá trình biên soạn giáo trình mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không 

tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các chuyên 

gia, các độc giả để giáo trình được điều chỉnh, bổ sung ngày càng hoàn thiện hơn. 

Để hoàn thiện được cuốn giáo trình này chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của 

các nhà khoa học, các cán bộ phụ trách kỹ thuật nông nghiệp, các thành viên trong hội 

đồng nghiệm thu, các cán bộ và chuyên gia từ dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, 

Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, Cục Kinh tế Hợp tác, … đã tham 

gia đóng góp ý kiến chuyên môn và tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành xây dựng 

chương trình và biên soạn giáo trình này. 

Hà Nội, tháng 6 năm 2017 

TS. Nguyễn Thế Hinh, Giám đốc dự án LCASP 
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 UYÊ   Ố  Ả  QUYỀ  

 

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

phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn 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. 
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LỜ   Ó  ĐẦU 

Ô nhiễm môi trƣờng chăn nuôi hiện đang là vấn đề bức xúc ở nhiều vùng nông 

thôn Việt Nam. Ở nhiều địa phƣơng, nguồn nƣớc quanh các khu vực dân cƣ có các 

trang trại chăn nuôi đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hƣởng đến sức khỏe và môi 

trƣờng sống của ngƣời dân.  

Nhiều công nghệ xử lý ô nhiễm chất thải chăn nuôi đã và đang đƣợc áp dụng 

nhƣ công nghệ khí sinh học, ủ phân hữu cơ, nuôi giun, …. Do mỗi công nghệ có 

những ƣu điểm và hạn chế riêng đòi hỏi phải đƣợc áp dụng ở những điều kiện phù hợp 

và nhiều khi cần phải có một tổ hợp các công nghệ khác nhau áp dụng cho một trang 

trại chăn nuôi nhằm xử lý toàn diện, triệt để các loại hình ô nhiễm của môi trƣờng 

chăn nuôi.  

Một trong những mục tiêu chính của Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp 

(LCASP) là hỗ trợ kỹ thuật cho các chủ trang trại, các hộ chăn nuôi xử lý bền vững 

môi trƣờng chăn nuôi thông qua sử dụng chất thải chăn nuôi làm nguồn nguyên liệu 

tạo ra các sản phẩm có giá trị, vừa giúp nâng cao thu nhập của ngƣời dân, vừa giúp 

giảm ô nhiễm môi trƣờng.  

Hiện nay một số trang trại, hộ chăn nuôi đã ứng dụng các công nghệ để sử dụng 

khí ga cho các mục đích dân sinh nhƣ phát điện, thắp sáng, .... Tuy vậy, do chƣa có tài 

liệu hƣớng dẫn chi tiết và ngƣời dân chƣa đƣợc học nghề để làm việc này, nên hiệu 

quả chƣa cao. Xuất phát từ thực tế từ trƣớc đến nay chƣa có tài liệu đào tạo nghề về 

lắp đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học, Dự án LCASP đã phối hợp với Cục Kinh tế 

hợp tác, Bộ Nông nghiệp và PTNT, biên soạn bộ giáo trình đào tạo sơ cấp nghề “Lắp 

đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học” nhằm giúp các hộ chăn nuôi có thêm kiến thức 

và kỹ năng để xử lý hiệu quả môi trƣờng chăn nuôi thông qua các hoạt động tạo thu 

nhập từ ứng dụng công nghệ khí sinh học. 

Bộ giáo trình đƣợc xây dựng với các mô đun, bài giảng lý thuyết và thực hành có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các thông tin trong giáo trình này có giá trị hƣớng dẫn 

giáo viên thiết kế, tổ chức giảng dạy và vận dụng phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tế 

của từng vùng trong quá trình dạy học. 

Quá trình biên soạn giáo trình mặc dù đã hết sức cố gắng nhƣng chắc chắn không 

tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp từ các chuyên 

gia, các độc giả để giáo trình đƣợc điều chỉnh, bổ sung ngày càng hoàn thiện hơn. 

Để hoàn thiện đƣợc cuốn giáo trình này chúng tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ của 

các nhà khoa học, các cán bộ phụ trách kỹ thuật nông nghiệp, các thành viên trong hội 

đồng nghiệm thu, các cán bộ và chuyên gia từ dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, 

Trƣờng Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, Cục Kinh tế Hợp tác, … đã tham 

gia đóng góp ý kiến chuyên môn và tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành xây dựng 

chƣơng trình và biên soạn giáo trình này. 

Hà Nội, tháng 6 năm 2017 

TS. Nguyễn Thế Hinh, Giám đốc dự án LCASP 
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LỜ    Ớ      U 

 

Mô đun “Lắp đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học  KSH  loại đốt cháy trực tiếp và 

sinh nhiệt” là một môn học của nghề “Lắp đặt và sử dụng t iết  ị     si    ọ ” trình 

độ sơ cấp nghề. Mô đun này đảm bảo cho ngƣời học có kiến thức, kỹ năng, thái độ 

nghề nghiệp để thực hiện đƣợc các công việc: Lắp đặt các thiết bị KSH loại đốt cháy 

trực tiếp và sinh nhiệt vào hệ thống phân phối KSH; Vận hành, bảo dƣỡng thiết bị 

đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Chuẩn đoán, phát hiện kịp thời và sửa 

chữa đƣợc các hƣ hỏng thƣờng gặp của thiết bị; Sử dụng đúng trăng thiết bị và dụng cụ 

trong công tác lắp đặt, sửa chữa, bảo dƣỡng thiết bị KSH; Thực hiện đúng yêu cầu về 

an toàn lao động trong lắp đặt, vận hành, sửa chữa và phòng tránh cháy nổ. 

Toàn bộ Mô đun có thời gian học tập là 100 giờ, trong đó có 18 giờ lý thuyết, 

66 giờ thực hành và 16 giờ kiểm tra đƣợc phân bố trong 05 bài nhƣ sau:  

Bài 1: Giới thiệu một số dụng cụ thông dụng dùng trong lắp đặt, bảo dƣỡng và 

sửa chữa thiết bị KSH loại đốt cháy trực tiếp và sinh nhiệt. 

Bài 2: Lắp đặt, vận hành, bảo dƣỡng và sửa chữa bếp sử dụng KSH. 

Bài 3: Lắp đặt, vận hành và bảo dƣỡng đèn sử dụng KSH. 

Bài 4: Lắp đặt, vận hành và bảo dƣỡng nồi cơm sử dụng KSH 

Bài 5: Lắp đặt, vận hành và bảo dƣỡng thiết bị đun nƣớc nóng sử dụng KSH. 

Để hoàn thiện đƣợc cuốn giáo trình này chúng tôi đã nhận đƣợc sự chỉ đạo, 

hƣớng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sự hợp tác, giúp đỡ của 

các nhà khoa học, các cơ sở sản xuất, các nông dân đã, đang sử dụng các thiết bị sử 

dụng khí sinh học, các nhà giáo đã tham gia đóng góp ý kiến để chúng tôi xây dựng 

chƣơng trình và biên soạn giáo trình. 

Các thông tin trong giáo trình này có giá trị hƣớng dẫn giáo viên thiết kế, tổ chức 

giảng dạy và vận dụng phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tế của từng vùng khi thực hiện 

dạy học. 

Trong quá trình biên soạn chƣơng trình, giáo trình dù đã hết sức cố gắng nhƣng chắc 

chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng 

góp từ các nhà giáo, các chuyên gia, ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động trực tiếp 

trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị sử dụng khí sinh học, để chƣơng trình, 

giáo trình đƣợc điều chỉnh, bổ sung ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất 

lƣợng, hiệu quả và đáp ứng đƣợc nhu cầu học nghề trong thời kỳ đổi mới. 

Tham gia biên soạn: 

1. Đào Hùng, Chủ biên 

2. Nguyễn Thị Đan Thanh 

3. Hồ Văn Chƣơng 

4. Bùi Văn Thiện 

5. Nguyễn Văn Hạnh 

6. Nguyễn Ngọc Thái 
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LỜ  CẢ  Ơ  

 

 

Nhóm tác giả chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon 

thấp, các nhà khoa học, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị khí sinh học, hộ 

dân trong vùng Dự án Hỗ trợ nông nghiệp Các bon thấp và đồng nghiệp đã tạo 

mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ chúng tôi trong quá trình biên soạn tài liệu này. 

Trong quá trình biên soạn giáo trình dù đã hết sức cố gắng nhƣng chắc chắn 

không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp 

từ  đồng nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học và độc giả để cuốn giáo trình tiếp tục 

đƣợc chỉnh sửa, hoàn thiện trong lần tái bản. 

          Trân trọng cảm ơn!  

 

        Thay mặt nhóm tác giả 

                                                                                           Đào Hùng 
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C C   UẬ    Ữ C UYÊ     , C Ữ   Ế   Ắ  

 

 

KSH: khí sinh học 

ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long  

MĐ: mô đun 

LT: lý thuyết 

TH: thực hành 

KT: kiểm tra 

W: đơn vị đo công suất điện  
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MÔ ĐU : LẮ  ĐẶ     SỬ DỤ      Ế   Ị     S     ỌC  

L Ạ  ĐỐ  C  Y   ỰC   Ế     S          

 ã mô đu :  Đ 02 

 

 iới t i u mô đu  

Đốt cháy trực tiếp trong các thiết bị đun, nấu là cách sử dụng KSH phổ biến 

nhất. Cách này đƣợc sử dụng rộng rãi cho các công trình KSH quy mô hộ gia đình ở 

rất nhiều nƣớc trên thế giới. Khí sinh học có thể đƣợc đổt cháy để sinh nhiệt trực 

tiếp hoặc truyền qua đƣờng ống dẫn đến nơi sử dụng cuối cùng (Teodorita Al Seadi, 

2008). 

Mô đun “Lắp đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học  KSH  loại đốt cháy trực tiếp và 

sinh nhiệt” là một môn học của nghề “Lắp đặt và sử dụ   t iết  ị     si    ọ ” trình 

độ sơ cấp nghề. Mô đun này đảm bảo trăng bị cho ngƣời học có kiến thức, kỹ năng, 

thái độ nghề nghiệp để thực hiện đƣợc các công việc: Lắp đặt các thiết bị KSH loại đốt 

cháy trực tiếp và sinh nhiệt vào hệ thống phân phối KSH; Vận hành, bảo dƣỡng thiết bị 

đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Chuẩn đoán, phát hiện kịp thời và sửa 

chữa đƣợc các hƣ hỏng thƣờng gặp của thiết bị; Sử dụng đúng trăng thiết bị và dụng cụ 

trong công tác lắp đặt, sửa chữa, bảo dƣỡng thiết bị KSH; Thực hiện đúng yêu cầu về 

an toàn lao động trong lắp đặt, vận hành, sửa chữa và phòng tránh cháy nổ. 
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    1.   Ớ      U     SỐ DỤ   CỤ       DỤ   DÙ         LẮ  

ĐẶ ,  Ả  DƯỠ      SỬA C ỮA    Ế   Ị  S  L Ạ  ĐỐ  C  Y   ỰC 

  Ế     S          

 ã  ài  ọ :  Đ 02-01 

 

 ụ  tiêu  

-                     ố                                                     

                   S        ố         ự                    ; 

- T                                           ố                         

                                                    S        ố         ự               

     . 

A.  ội du   

1.1. Dụ    ụ t     ắp 

1.1.1.   m 

 

       - Kìm bấm  Hình 2.1.1 : 

còn gọi là kìm bấm chết, với 

vuốt điều chỉnh đƣợc và có khả 

năng khóa chặt vào bất cứ vị trí 

nào của thiết bị. Có thể dùng 

kìm bấm để tháo bu lông nhiều 

kích thƣớc khác nhau thay cho 

cờ lê. 

 

Hình 2.1.1      ấ  

       - Kìm mỏ nhọn  Hình 

2.1.2): có mỏ kẹp với răng rất 

chắc khỏe, có lƣỡi cắt cạnh sắc 

bén giúp kẹp chặt hay cắt chi 

tiết một cách dễ dàng. 

 

 
     2.1.2.      ỏ   ọ  

       - Kìm cắt đa năng  Hình 

2.1.3): có nhiều tác dụng khác 

nhau nhƣ cắt, kẹp, vặn soắn chi 

tiết một cách dễ dàng. Kìm rất 

phù hợp với mục đích sử dụng 

đa năng nhƣ cắt đứt dây thép, 

giữ, vặn đai ốc, vít, bu lông . 

 

 
     2.1.3.                 
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       - Kìm vặn đầu ốc  Hình 

2.1.4): dùng kìm kẹp đầu ốc với 

các đầu ốc vít bị kẹt hoặc rỉ, 

không tháo đƣợc bằng tuốc nơ 

vít hay các loại kìm thông 

thƣờng khác. 

 

 
     2.1.4.          ầu ố  

       - Kìm mỏ quạ  Hình 2.1.5  

đƣợc thiết kế với tay cầm vừa 

tay đảm bảo độ chắc chắn, 

không bị trƣợt khi kẹp chặt chi 

tiết. Kìm có lực kẹp lớn, hàm 

kẹp có dạng tròn và thay đổi 

đƣợc độ rộng của hàm kẹp nên 

đƣợc dùng để giữ chắc chắn chi 

tiết dạng ống khi tháo, lắp thiết 

bị. 
 

 

 

     2.1.5.      ỏ qu  

      1.1.2.  uố -  -v t,   -ke    

       - Ba-ke có đầu vặn bằng thép 

chia thành 4 rãnh, tuốc nơ vít có 

đầu vặn giẹp  vít giẹp  cán bằng 

nhựa chuyên dùng để vặn, siết ốc 

vít bằng tay. Đây là những dụng 

cụ cần thiết, thích hợp để lắp đặt, 

sửa chữa thiết bị KSH và đồ gia 

dụng. 

 

Hình 2.1.6. Ba-ke (  ê )     uố   ơ  í  (  ớ ) 

     1.1.3. Cờ lê 

     - Kích thƣớc hai đầu mở có 

nhiều kích cỡ khác nhau. Trong 

lắp đặt thiết bị sử dụng KSH 

loại đốt cháy trực tiếp và sinh 

nhiệt thƣờng sử dụng kích 

thƣớc từ 5,5  7mm đến 13 15 

mm. 
 

     2.1.7. Cờ  ê      ầu  ở 
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Cờ lê  Hình 2.1.7 , mỏ lết  Hình 2.1.8  là một trong những dụng cụ cầm tay đƣợc 

sử dụng rộng rãi. Chức năng chính của nó là giữ và xoay các đai ốc, bu lông, chốt và 

các chi tiết có ren. Từ khi vít  có ren  đƣợc sử dụng đóng vai trò nhƣ nêm không phục 

hồi, nó có thể bị chờn ren hoặc hƣ hỏng một phần do bị tác động bởi lực mô men xoắn 

quá mức. Do đó một chiếc cờ lê tốt, bất kể chủng loại nào đƣợc thiết kế để giữ các lực 

đòn bẩy và tải trọng dự định tác dụng trong ngƣỡng an toàn. 

 

 

Hình 2.1.8. Mỏ     

 

 

Hình 2.1.9. Cờ  ê      ầu  ó   

 

Lựa chọn loại cờ lê có kích thƣớc  độ mở  vừa khớp chính xác với đai ốc. Nếu cờ 

lê có kích thƣớc không chính xác đối với ốc vít nó sẽ gây ra hƣ hại cạnh ốc vít, gây 

trƣợt hoặc vỡ.  

Cần chú ý cẩn thận trong việc chọn cờ lê, hệ inch sử dụng chỉ với ốc vít hệ inch 

và chỉ cờ lê hệ mét sử dụng với ốc vít hệ mét.  

1.1.4.     

       Búa với đầu vuốt cong dùng 

để nhổ đinh. Có thể chọn búa cán 

gỗ, hoặc cán cao su giúp giảm 

sốc khi đóng. 

 

 

 
Hình 2.1.10. Búa 

        1.1.5. D  ,     

       Dao với lƣỡi bằng thép an 

toàn trong sử dụng lắp đặt thiết 

bị KSH hơn dao thƣờng; lƣỡi dao 

có thể thay đƣợc nên luôn bén. 

Thích hợp dùng để cắt nhựa và 

vật liệu lót sàn. 

 

 
     2.1.11. D    ọ     ké  
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1.1.6. Dũ  

Có thể sử dụng dũa tam giác dùng để gia công các bề mặt có góc 60-90
o
; dũa 

bàn, dũa vuông để gia công vai, góc vuông; dũa chữ nhật  Hình 2.1.13   dũa dẹp hay 

dũa bản  dùng để gia công các bề mặt phẳng hoặc lỗ vuông hoặc dũa tròn  Hình 

2.1.12) để gia công các bề mặt cong hoặc lỗ tròn. 

 

 

Hình 2.1.12. Dũ    ò  

 

Hình 2.1.13. Dũ      

 

       1.1.7. Cư  sắt  

Dùng cƣa sắt  Hình 2.1.14  để cắt 

các chi tiết nhƣ: ống dẫn KSH, thép 

cây, ... Lƣỡi cƣa có thể đƣợc lắp lên 

khung theo hai hƣớng: lắp thuận và lắp 

nghịch. Trong gia công thông thƣờng 

ngƣời ta lắp lƣỡi cƣa thuận. Khi cƣa các 

chi tiết với đƣờng cƣa quá sâu ngƣời ta 

có thể lắp lƣỡi cƣa vuông góc với 

khung cƣa. 

 

     2.1.14. C       

1.1.8.   y        ầm t y 

Mỗi loại máy khoan sẽ có những chức năng riêng nhƣ: máy khoan có chức năng 

đảo chiều, có thiết kế cầm tay giúp thuận tiện cho việc ép mũi khoan đƣợc sâu hơn, 

dạng máy khoan chữ T, kiểu súng ngắn, máy khoan cầm tay vuông góc,…tùy vào mục 

đích sử dụng.  

       - Máy khoan điện cầm tay  Hình 

2.1.15) công suất nhỏ dƣới 600 W hầu 

hết đều có chức năng khoan đa dụng 

đƣợc sản xuất từ các hãng nổi tiếng 

nhƣ Bosch, Makita, Metabo… thƣờng 

dùng để khoan thép, gỗ, nhôm... 

 

 

     2.1.15. M   k           ầ    y 
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1.1.9.   y t   ,  ắp ố  v t 

        Dùng để mở ốc, siết hoặc mở đai 

ốc,  bu lông, tắc kê hơi, bắn tháo ốc bu 

lông, tháo ốc vít, bắn ốc, vặn ốc, tháo 

lắp ốc vít, bu lông, siết ốc bu lông các 

loại  Hình 2.1.16 .  

 

 

      2.1.16. M             ố   vít 

1.2. Dụ    ụ  àm s   ,     dư    

1.2.1. Kim 

Dùng để thông béc dẫn KSH vào thiết bị khi bị tắc, nghẹt do muội than, bụi bẩn. 

Cũng có thể sử dụng dây kim loại kích thƣớc 0,2 đến 0,5 mm để thông đƣờng dẫn khí. 

1.2.2.  à     i 

Dùng cọ rửa, lau bụi bẩn bám dính vào thiết bị; sử dụng bàn chải có kích thƣớc 

khác nhau  Hình 2.1.17 .  

 

  

     2.1.17. B                 2.1.18. B                     

 

Bàn chải điện đa năng  Hình 2.1.18  đƣợc thiết kế tiện lợi cho việc vệ sinh đồ 

dùng nhà bếp. Bàn chải có tay cầm nhỏ gọn, vừa vặn, hoạt động bằng pin, với 3 phụ 

kiện cọ rửa đi kèm gồm: bọt biển, vải bông và bàn chải nhựa.  
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1.2.3.  ịt dầu 

Vịt dầu  Hình 2.1.19  là dụng cụ để 

tra hỗn hợp dầu dễ thấm, nhờn và hỗn hợp 

dầu chống thâm nhập bụi nƣớc, thâm nhập 

kim loại rỉ sét, ức chế ăn mòn, chống rỉ sét 

cho các thiết bị dùng KSH đốt trực tiếp và 

sinh nhiệt. 

 

 

 Hình 2.1.19. V        ầu 

 

B. Câu  ỏi và  ài tập t ự   à   

1. Câu hỏi 

Câu 1. Tại sao phải lựa chọn cờ lê có kích thƣớc  độ mở  vừa khớp chính xác với 

đai ốc ? 

Câu 2. Có bao nhiêu loại tuốc-nơ-vít ? Khi nào sử dụng vít dẹp ? Khi nào sử 

dụng vít ba-ke ? 

Câu 3. So sánh công dụng của kìm bấm với kìm mỏ quạ. 

Câu 4. Phân biệt và nêu công dụng của một máy khoan cầm tay đƣợc sử dụng 

trong công việc lắp đặt, bảo trì sửa chữa thiết bị dùng KSH. 

2. Bài tập, thực hành 

Sử dụng và bảo quản các dụng cụ thông dụng dùng trong lắp đặt, bảo dƣỡng và 

sửa chữa thiết bị KSH loại đốt cháy trực tiếp và sinh nhiệt. 

 

C.   i   ớ 

 

Tất cả các dụng cụ nêu trên rất cần 

thiết trong việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 

chữa thiết bị KSH. Các dụng cụ này phải 

được cất giữ bảo quản trong “Túi (hộp) 

chứa dụng cụ” để dễ tìm khi cần đến 

chúng. Túi có nhiều ngăn nhỏ thích hợp 

để dụng cụ được sắp xếp ngăn nắp, nhẹ, rẻ 

tiền và không gây trầy xước.  

 

 

Hình 2.1.20. Tú               
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BÀI 2: LẮ  ĐẶ ,  Ậ           Ả  DƯỠ   

 Ế  SỬ DỤ       S     ỌC (KSH) 

 ã  ài:  Đ 02-02 

 

 ụ  tiêu  

-                                     k í       ọ ; 

-                         k í       ọ   ú   qu        k    u                 

    ; 

- T ự                                           S   ú   qu        k    u  . 

A. Nội du   

Đun nấu là mục đích sử dụng quan trọng và phổ biến nhất của KSH. Thiết bị 

nấu ăn dùng KSH là bếp đơn, bếp đôi hoặc bếp đơn giản tự chế. Bếp sử dụng KSH có 

sơ đồ cấu tạo nhƣ hình 2.2.1 (nguồn: Cục Chăn nuôi, Tổ chức phát triển Hà Lan – SNV). 

 

 

Hình 2.2.1. Sơ  ồ cấu t o, ho     ng c a b p KSH 

 

1. Ố    ẫ  k í; 2. V     ều   ỉ     u       k í; 3. Vòi phun; 4. Ố           ; 

5.      ều   ỉ   k     k í    ; 6. Đầu  ố ; 7.  ỗ  ố  

 

Đầu vòi phun có lỗ phun tiết diện hẹp để tăng áp suất khí đầu vòi. Kích thƣớc lỗ 

phun phụ thuộc công suất bếp, đặc tính của khí và áp suất khí. 

Lá điều chỉnh không khí có tác dụng điều chỉnh độ mở của cửa hút không khí và 

do đó điều chỉnh lƣợng không khí cung cấp cho bếp. 

Ống pha trộn: Đây là bộ phận trộn KSH với ôxy của không khí để tạo thành hỗn 

hợp có thể cháy đƣợc. Tỷ lệ pha trộn sẽ quyết định sự cháy của hỗn hợp khí. Hỗn hợp 

khí sau khi qua đây sẽ tiếp tục phun tới đầu đốt. 

Đầu đốt: Tại đầu đốt có các lỗ đốt. Khí sẽ đƣợc phân phối đều tới các lỗ đốt, bảo 

đảm hỗn hợp khí cháy đồng đều. 
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Khí sinh học phun mạnh qua vòi phun có tiết diện hẹp, tạo ra độ chênh áp suất, 

hút không khí vào ống pha trộn với KSH theo tỷ lệ  đƣợc điều chỉnh  xấp xỉ 1:1. 

Lƣợng không khí còn thiếu đƣợc cung cấp từ khí quyển chung quanh ngọn lửa 

 gọi là không khí thứ cấp . 

Nhờ cấp không khí vừa đủ nên bếp đạt hiệu suất tốt nhất  50-60%). 

  2.1.  ếp đ   

  2.1.1. Đặ  điểm   u t   

 

Bếp đơn KSH  Hình 2.2.2) hoạt 

động nhƣ bếp gas. So với tất cả những 

bếp sử dụng nhiên liệu KSH thì đây là 

loại bếp sử dụng tiện lợi nhất do bếp 

nhỏ gọn, sử dụng ít thao tác, ngọn lửa 

ổn định, dễ vận hành. Tăng giảm nhiệt 

độ nhanh đáp ứng tốt nhu cầu đun 

nấu. 

 

      2.2.2. B    ơ   S  

Cấu tạo của bếp gồm các bộ phận 

(Hình 2.2.3) sau: 

1. Ống dẫn KSH 

2. Hộp pin 

3. Lá chỉnh gió 

4. Vít đánh lửa 

5. Ống điếu  đầu đốt  

 

     2.2.3. C                 k      í            ơ  

2.1.2. Lắp đặt  ếp 

a. T  ớ  k               

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ  Theo nội dung ở Bài 1 của giáo trình mô đun 

này). 

- Vị trí đặt bếp phải thoáng khí và tránh hƣớng gió lùa 
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- Mặt bàn đặt bếp phải thật phẳng. 

Mở nắp thùng bếp, đặt bếp lên bàn tại vị trí lắp đặt.  

Cần lƣu ý: Khi lắp bếp tránh để mặt kính của bếp va chạm với các vật cứng xung 

quanh. Mặt hậu  phía có chuôi ống dẫn khí vào bếp phải cách tƣờng  ít nhất 7cm để 

đảm bảo dây dẫn khí gas không bị gấp. 

 .  ự    ọ       ẫ  k í      k ó         ố  

Đƣờng ống dẫn khí chính: Có đƣờng kính tối thiểu 9 mm  ở khoảng cách từ hầm 

ủ đến bếp dƣới 30m  và 12 mm  ở khoảng cách dài hơn 30m . 

 

 

Hình 2.2.4. D    ẫ  k í (A);         (B)       (T) 

c/ L            

 

Việc lắp đặt đƣợc thực hiện 

theo các bƣớc nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Lắp bộ phận dẫn khí  

Bôi dầu nhờn vào ống dẫn khí 

trong bếp. Lắp lò xo, sau đó lắp lá 

chắn để chỉnh gió vào ống dẫn KSH 

(Hình 2.2.5). 

 

 

      2.2.5.              ẫ  k í 
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Bƣớc 2: Lắp đầu đốt 

Lắp đầu đốt  ống điếu  của bếp 

vào ống dẫn khí sao cho lá chắn 

chỉnh gió khít với đầu đốt  Hình 

2.2.6). 

 

 

      2.2.6.      ầu  ố  

Bƣớc 3: Cố định đầu đốt 

Siết ốc vít cố định đầu đốt vào 

thân bếp  Hình 2.2.7 . 

 

      2.2.7. Cố       ầu  ố  

Bƣớc 4: Cố định các bộ phận 

đốt 

Vặn chặt ốc vít cố định các bộ 

phận gồm ống dẫn KSH, IC, vít 

đánh lửa vào thân bếp đảm bảo 

không bị lắc hay lệch khỏi thân bếp 

(Hình 2.2.8).  

 

      2.2.8. Cố                   ố  

Bƣớc 5: Lắp mâm chia lửa 

Đặt mâm chia lửa trên mặt đốt 

của đầu đốt; xoay cho mặt dƣới của 

mâm chia lửa khớp với rãnh của đầu 

đốt  Hình 2.2.9 . 

 

      2.2.9.                  
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Bƣớc 6: Lắp kiềng bếp 

Đặt kiềng lên khay tròn inox 

rồi xoay nhẹ kiềng đến khi 5 chân 

kiềng lọt vào 5 ngấn trên khay 

(Hình 2.2.10). 

 

      2.2.10.     k ề       

Bƣớc 7: Lắp ống dẫn khí 

Lắp ống dẫn khí vào bếp. Bôi 

keo dán vào đầu ống dẫn khí, sau đó 

đút đầu ống vào ống nhựa cấp KSH 

từ hệ thống. Cần thiết phải sử dụng 

đai siết  cổ dê  cố định chỗ đấu nối 

và đảm bảo không cho KSH thoát ra 

tại vị trí đấu nối này  Hình 2.2.11 . 

 

     2.2.11.     ố    ẫ  k í 

Ống cao su phải đút sâu vào chuôi ống dẫn khí một đoạn từ 3 cm trở lên trƣớc 

khi đƣợc siết lại chắc chắn bằng cổ dê.  

 .   ể       k ở           

Các vị trí đấu nối không bị rò rỉ KSH; thiết bị đƣợc lắp đặt chắc chắn. Vặn mở 

van khóa dẫn khí vào bếp theo chiều ngƣợc chiều kim đồng hồ. 

 

Khởi động bếp: nhấn núm 

vặn sát vào mặt bếp rồi xoay sang 

trái đến khi nghe tiếng kêu "click" 

 Hình 2.2.12. , trả núm vặn về vị 

trí "OFF" và thực hiện lại thao tác 

trên nhiều lần để không khí trong 

ống dẫn KSH thoát hết ra ngoài 

cho đến khi ngọn lửa xuất hiện 

trên bếp. 

 



 

 

 

21 

Hình 2.2.12. V    ú  k ở       

Vặn núm chỉnh ngọn lửa bếp cho 

đến khi ngọn lửa cháy xanh, đều, khí 

cháy triệt để và không có mùi hôi 

(Hình 2.2.13). 

Xoay núm vặn về vị trí đánh lửa, 

nhấn xuống và giữ để đánh tia lửa điện 

cho bếp. Điều chỉnh đến mức đun to 

nhất của bếp theo hƣớng vặn từ phải 

sang trái. Điều chỉnh đến mức đun nhỏ 

nhất của bếp theo hƣớng vặn ngƣợc lại; 

không vặn quá mức nhỏ nhất của bếp dễ 

gây nên hiện tƣợng hỏng van điều chỉnh 

khí.  

 

 

     2.2.13. C ỉ     ọ          

  2.1.3.  ậ   à    ếp 

Đối với bếp có sử dụng van khi xoay núm vặn tới vị trí đánh lửa thì bếp an toàn, 

phải nhấn và giữ núm điều chỉnh từ 5-10 giây để van mở đƣờng cấp KSH vào đầy đủ 

mới có thể sử dụng đƣợc.  

Không nên dùng bật lửa mồi 

bếp, việc này có thể gây nên hậu quả 

cháy IC tạo tia lửa điện, do IC phải 

làm việc ở chế độ cƣỡng bức.  

Trƣờng hợp bếp có hiện tƣợng 

đánh lửa liên tục mà ở đầu đốt chƣa 

có lửa, cần phải dừng núm khởi 

động; sau đó lấy gi  lau khô hoặc 

máy sấy thổi hơi nóng vào phần núm 

điều chỉnh khí  Hình 2.2.14 . 

 

 Hình 2.2.14. Lau khô  ầu  ố  

Kiểm tra vật dụng đun nấu: 

Kích thƣớc đáy vật dụng phải bằng 

kích thƣớc kiềng bếp, đáy vật dụng 

phẳng, vật dụng không bị biến dạng 

khi đun nấu  Hình 2.2.15 . 
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     2.2.15.  í      ớ       u   ấu         

 

Nếu vật dụng không đúng tiêu chuẩn nhƣ: đáy vật dụng lồi ra, có thể gây hiện 

tƣợng phập phù ngọn lửa của tâm bếp; đáy vật dụng lớn hơn so với kiềng bếp khi sử 

dụng có thể gây ra hiện tƣợng phụt khí gas kèm theo tiếng kêu nhỏ; đáy vật dụng lõm, 

khi sử dụng có thể nghiêng hoặc đổ vật dụng, gây nguy hiểm cho ngƣời sử dụng; đáy 

vật dụng nhỏ hơn so với kiềng bếp, khi sử dụng có thể gây ra hiện tƣợng lửa đỏ hoặc 

nóng cho ngƣời sử dụng. 

Do nhiên liệu đốt là KSH và đƣợc đốt tối ƣu nên khí thải ra sạch, không ảnh 

hƣởng đến mùi vị của thức ăn. Nhiệt độ của bếp tăng giảm dễ dàng nên rất thuận lợi 

trong việc chế biến thức ăn. Khí sinh học cấp vào bếp ở áp suất bình thƣờng nên bếp 

không thể xảy ra hiện tƣợng nổ, tránh đƣợc các tai nạn xảy ra nhƣ các bếp gas sử dụng 

khí hóa lỏng. 

Khi đun nấu không nên để trào nƣớc hoặc thức ăn xuống bếp tránh những hƣ 

hại nhƣ: bị sét, rỉ bếp; rạn nứt; bị rạn bề mặt tráng men của nắp đè lửa; chập đƣờng 

điện bên trong khoang bếp gây ra việc cháy IC tạo tia lửa điện, chập tiếp điểm đánh 

điện gây ra hiện tƣợng đánh lửa liên tục. Không nên vận hành bếp liên tục với khoảng 

thời gian quá 1 giờ. Khi vận hành bếp cần quan sát ngọn lửa của bếp, nếu ngọn lửa 

không ổn định hoặc hình dáng ngọn lửa bất thƣờng thì cần điều chỉnh lại nắp đè lửa để 

ngọn lửa trở lại bình thƣờng.  

2.1.4.     dư    và sử    ữ  

 . B             

Trƣớc khi thực hiện công việc bảo dƣỡng bếp, hãy đảm bảo rằng chiếc bếp đã 

đƣợc tắt hoàn toàn. Nếu bếp còn nóng, hãy chắc rằng độ nóng còn lại của bếp nằm 

trong mức an toàn cho phép ta thực hiện các thao tác. 

 

Làm sạch cặn bẩn hoặc thức ăn 

rơi vãi trên mặt bếp sau khi đun nấu 

xong. Sử dụng nƣớc tẩy rửa chuyên 

dụng cho bếp để làm sạch bề mặt bếp 

 phần kính hoặc inox . Không sử 

dụng hóa chất, nƣớc xà phòng hoặc 

miếng cọ rửa kim loại để làm vệ sinh 

mặt bếp  Hình 2.2.16 . 

 

      2.2.16. V           

       Cọ rửa đầu đốt  Hình 2.2.16  để bảo đảm khí phun lên đều, hiệu suất bếp cao. 

Nên dùng bàn chải mịn hoặc cây cọ vẽ nhúng vào nƣớc có pha chất tẩy rửa để làm 

sạch, khi cọ rửa chú ý không đƣợc để tắc phần đầu phun khí gas nằm giữa tâm bếp. 



 

 

 

23 

 

Không để lên mặt bếp các chất 

gây ăn mòn hoặc làm rỉ sét lớp kim 

loại. Vặn van khí nhẹ nhàng để giữ 

cho van không bị hỏng. 

 

 

      2.2.17. V        ầu  ố  

 

+ Đ ều   ỉ             ó 

Hiện tƣợng bay chân lửa hoặc lửa không đậu đƣợc trên đầu đốt, nguyên nhân là 

dƣ gió hoặc áp lực khí gas quá lớn. Lúc này lá chắn gió  cánh bƣớm gió  đang ở vị trí 

mở hoàn toàn (Hình 2.2.18). Vị trí lá gió cần đƣợc điều chỉnh đóng bớt gió lại bằng 

cách gạt từ từ đuôi cánh bƣớm gió sang trái hoặc sang phải và quan sát ngọn lửa trên 

đầu đốt cháy đều, xanh thì dừng lại. 

 

Nếu ngọn lửa trên đầu đốt bị 

đỏ ta điều chỉnh lá gió từ từ cho khe 

lấy gió rộng thêm và quan sát ngọn 

lửa trên đầu đốt cháy đều có màu 

xanh là đƣợc.  

 

      2.2.18.           ó  ở           

+ Tháo kiểm tra và vệ sinh hệ 

thống ống dẫn KSH  ống điếu  đƣợc 

thực hiện tuần tự theo các bƣớc sau: 

- Dùng kìm mở khấc gài ống 

điếu  Hình 2.2.19 . 
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      2.2.19. Mở k ấ      ố      u 

 

- Dùng tay nâng nhẹ ống điếu 

và đẩy theo hƣớng tới trƣớc để tháo 

ống điếu khỏi bếp  Hình 2.2.20 . 

 

 Hình 2.2.20. T    ố      u k ỏ      

 

- Dùng kìm tháo nắp chắn gió 

ra khỏi ống dẫn khí  Hình 2.2.21). 

 

 

 Hình 2.2.21. T               ó 

 

- Dùng khăn khô hoặc gi  sạch 

vệ sinh bên trong ống điếu  Hình 

2.2.22). 
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 Hình 2.2.22.   u  ê        ố      u 

 

- Sau khi lau sạch bên trong 

ống điếu, ta lắp nắp chắn gió trở lại 

vị trí  Hình 2.2.23 . 

 

      2.2.23.                ó 

 

- Gắn ống điếu vào thân bếp 

sau khi lắp nắp chắn gió  Hình 

2.2.24). 

 

 Hình 2.2.24. G   ố      u              

 

- Dùng kìm vặn khấc gài ống 

điếu vào thân bếp  Hình 2.2.25). 
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      2.2.25.     ố      u              

 

+ Kiểm tra và vệ sinh béc phun 

KSH: 

- Tháo ống điếu rời ống dẫn 

khí, ta thấy vị trí béc phun ở phần 

đầu ống răng nơi ta lắp lá chắn điều 

chỉnh gió cho bếp  Hình 2.2.26 . 

 

      2.2.26. V    í  ầu  é    u  

 

Dùng cây kim  và miếng gi  

sạch  vệ sinh bên trong béc  lỗ 

phun  sau đó vệ sinh bên ngoài 

(Hình 2.2.27). 

 

      2.2.27. V        é    u  

 

+ Kiểm tra và vệ sinh đầu đốt: 

- Dùng tuốc- nơ-vít vặn mở ốc 

vít để tháo đầu đốt ra khỏi giá đỡ để 

kiểm tra  Hình 2.2.28). 
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      2.2.28. T     ầu  ố     k ỏ          

 

- Vệ sinh bên ngoài đầu đốt 

 Hình 2.2.29  bằng bàn chải.  

 

 

      2.2.29. V        ê        

 

- Sau đó tháo đầu đốt và vệ 

sinh bên trong đầu đốt và mâm chia 

lửa của bếp  Hình 2.2.30 . 

 

      2.2.30. V        ê        

 

b. Sửa chữa bếp 

Trong nhiều trƣờng hợp bếp đang sử dụng có những vấn đề cơ bản cần sửa chữa 

nhƣng chúng ta không biết phải xử lý nhƣ thế nào. Sau đây là những trƣờng hợp 

thƣờng xảy ra đối với bếp sử dụng KSH và cách giải quyết những vấn đề có thể xảy ra. 

(1)                                 ỏ      k      ê      

Đầu tiên cần kiểm tra xem ống dẫn khí gas có bị cúp hay không? Trong gian bếp 

có mùi của KSH  mùi trứng thối  không? Đã mở khóa van hay chƣa? 
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Nếu ống dẫn khí gas không bị cúp, trong gian bếp không có mùi đặc trƣng của 

KSH và các van đều đƣợc mở mà bếp vẫn không lên lửa ta tiến hành kiểm tra hệ thống 

đánh lửa gồm pin và IC của bếp.  

Vị trí của pin nằm ở phía dƣới bếp. Nếu pin có hiện tƣợng sạm màu, rỉ sét hoặc 

bị ƣớt thì phải thay pin mới. Tốt nhất nên sử dụng loại pin tốt hoặc loại pin giống với 

pin gốc ban đầu của bếp.  

Cuối cùng hãy kiểm tra đến phần đầu đánh lửa. Trong quá trình nấu nƣớng không 

thể tránh khỏi tình trạng dầu mỡ tràn vào bếp, nếu không vệ sinh kịp thời lâu ngày dầu 

mỡ đóng thành cặn bẩn, làm bít các đầu đánh lửa gây khó khăn cho việc bật bếp. Bếp 

sử dụng KSH cũng thƣờng bị đóng bụi và ẩm ở bộ phận đánh lửa. Ta dùng khăn hoặc 

bàn chải mềm để vệ sinh. Bên cạnh đó, nên chú ý vệ sinh bếp sau khi nấu nƣớng để 

bếp sạch sẽ, không rỉ sét. 

(2) Nú             kẹ  

Hiện tƣợng này xảy ra do trong quá trình nấu nƣớng có một lƣợng dầu mỡ, thức 

ăn thừa hoặc nƣớc chảy vào bên trong bếp qua khe nút vặn, làm nút vặn bị oxi hóa, 

gây rỉ sét, kẹt cứng, hoặc do nhiệt tỏa ra từ sự đốt nóng làm biến dạng núm vặn bằng 

nhựa. 

Với trƣờng hợp này, ta có thể tháo bụng bếp vệ sinh và cạo bớt phần rỉ sét, vệ 

sinh phần nút vặn, tra dầu nhờn. 

 

  

Hình 2.2.31. Cố       ú          ỉ  é  Hình 2.2.32. B    x     ố    ỉ R 7 

 

Nếu cốt của nút vặn bị rỉ sét quá nhiều, dùng bình xịt chống rỉ RP7 xịt vào phần 

sét, sau đó dùng khăn lau sạch, tra dầu nhờn là đƣợc. Tuy nhiên nếu núm bếp đã có 

hiện tƣợng kẹt cứng khó xử lý thì có thể thay núm mới. 

(3) Có      S  k                    
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Nguyên nhân của hiện tƣợng này có thể do ống dẫn KSH vào bếp bị thủng, van 

khí gas bị hƣ hoặc do ống dẫn khí không khớp với van. Đối với hiện tƣợng này cần 

đóng khóa van đƣờng dẫn khí vào bếp để thay ống dẫn mới và gắn khớp với van để 

tiếp tục vận hành bếp một cách an toàn.  

(4) M                ỉ  é  

Mâm chia lửa là bộ phận tản khí gas, tiếp xúc với tia lửa điện đầu đánh lửa để 

bắt lửa, giúp bếp lên lửa. Mâm chia lửa bếp là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với nguồn 

nhiệt. Với tính chất của nguyên liệu tạo thành là hợp kim gang và đồng thì rất khó gây 

nên tình trạng rỉ sét cho mâm chia lửa.  

Tuy nhiên, với những bếp sử dụng KSH mà không vệ sinh bếp thƣờng xuyên 

vẫn có thể làm mâm chia lửa dễ bị mục. 

 Đối với trƣờng hợp này, ta phải thay mâm chia lửa cùng loại. Bên cạnh đó, 

cũng đừng quên làm vệ sinh lau chùi bếp sạch sẽ sau khi nấu nƣớng để tránh tình trạng 

dầu mỡ và thức ăn tràn vào bếp gây rỉ sét các bộ phận của bếp, đồng thời làm tăng tuổi 

thọ cho bếp. 

2.1.5.   ữ   sự  ố t ườ    ặp và  i   p  p   ắ  p ụ  

Dƣới đây là bảng nêu tóm tắt những sự cố có thể xảy ra và biện pháp khắc phục 

trong quá trình sử dụng bếp dùng KSH. 

 

Hi   tượ   Nguyên nhân C      ắ  p ụ  

1.  p kế chỉ áp suất 

cao nhƣng bếp không 

cháy 

1. Dùng bếp không phù 

hợp. 

2. Chất lƣợng khí không 

đạt yêu cầu 

- Thay bếp phù hợp 

 

- Xem lại việc vận hành thiết 

bị nạp  nhiều nƣớc, độc tố,..   

2.  p kế chỉ áp suất 

cao nhƣng ngọn lửa 

yếu 

1. Lỗ van quá nhỏ, khí cấp 

cho bếp không đủ 

2. Lỗ vòi phun bị tắc 

- Làm sạch lỗ van hay thay van 

- Làm sạch lỗ phun 

3. Bếp cháy chập 

chờn, chỉ số áp kế 

cũng chập chờn 

Có nƣớc đọng trong đƣờng 

ống 

Xả hết nƣớc đọng trong đƣờng 

ống 

4. Ngọn lửa cháy ở xa 

mặt đốt; khi nhấc nồi 

đi, ngọn lửa bay khỏi 

mặt đốt hoặc tắc 

1. Số lỗ đốt ít và tổng diện 

tích lỗ đốt nhỏ. 

2.  p suất khí quá cao 

3. Các lỗ đốt bị tắc 

- Thay bếp phù hợp 

 

- Điều chỉnh lại áp suất 

- Vệ sinh lỗ đốt hay thay bếp 

5. Ngọn lửa chỉ cháy ở 

vòng ngoài, không 

cháy ở các vòng trong 

1. Không khí thứ cấp 

không đủ 

2. Mặt đốt quá gần đáy nồi 

nên không đủ không khí 

thứ cấp, dùng đáy nồi lớn 

- Nâng đáy nồi lên để tìm 

khoảng cách thích hợp giữa 

đáy nồi và mặt đốt. 

- Thay bếp phù hợp 
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Hi   tượ   Nguyên nhân C      ắ  p ụ  

sự cháy bị ức chế. 

6. Ngọn lửa yếu. Có 

ngọn lửa cháy ở quanh 

đầu vòi phun 

Các lỗ đốt rộng quá. Sau 

thời gian đốt, bếp bị nóng 

và gây cháy giật lùi khi áp 

suất yếu 

1. Thay bếp phù hợp 

2. Tăng độ cao của kiềng bếp 

cho thích hợp 

3. Tăng áp suất khí 

7. Ngọn lửa dài và uốn 

lƣợn 

Không đủ không khí sơ cấp Điều chỉnh cửa cung cấp 

không khí sơ cấp, nếu không 

đƣợc thì đục rộng cửa này ra 

8. Những ngọn lửa ở 

vòng ngoài bay khỏi 

mặt đốt sau một thời 

gian sử dụng 

1. Các lỗ đốt bị tắc 

2. Không đủ không khí sơ 

cấp 

Thông tắc các lỗ đốt và lỗ 

phun. Nếu không đƣợc phải 

thay bếp 

9. Ngọn lửa có sắc đỏ 

hoặc vàng 

Quá nhiều hoặc quá ít 

không khí 

Điều chỉnh cửa cung cấp 

không khí sơ cấp 

10. Tay vặn đánh lửa 

bị kẹt 

1. Bụi bẩn, dầu mỡ bám 

dính 

1. Lâu ngày bị rỉ 

- Thƣờng xuyên vệ sinh sạch 

sẽ, tra dầu nhờn định kỳ. 

- Dùng bình xịt chống rỉ RP7 

xịt vào phần sét, lau sạch sẽ và 

tra dầu nhờn. 

- Nếu không đƣợc phải thay bộ 

phận tay đánh lửa mới. 

   

2.2.  ếp đôi 

2.2.1. Đặ  điểm   u t   
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Hình 2.2.33. Cấu      ê                    

 

Bếp phải có chất lƣợng tốt, công suất phù hợp điều kiện thực tế, nhu cầu sử dụng 

và khả năng đáp ứng khí từ công trình khí sinh học. 

2.2.2. Lắp đặt  ếp 

a. M    ố   ú   k               

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ  nhƣ nội dung nêu trong Bài 1 của giáo trình mô 

đun này). 

 

- Vị trí đặt bếp phải thoáng khí và 

tránh hƣớng gió lùa  Hình 2.2.34 . 

- Mặt bàn đặt bếp phải thật phẳng, 

bếp đƣợc cố định chắt chắn tại đúng vị 

trí lắp đặt, đảm bảo mỹ quan, đúng kỹ 

thuật và an toàn cho ngƣời sử dụng. 

 

 

      2.2.34. V    í         

 

- Khi lắp bếp tránh để mặt kính của bếp va chạm với các vật cứng xung quanh. 

Mặt hậu  phía có chuôi ống dẫn khí vào bếp phải cách tƣờng ít nhất 7cm để đảm bảo 

dây dẫn khí gas không bị gấp. 

 .             

Chọn ống dẫn khí chính đƣờng kính tối thiểu 9 mm  ở khoảng cách từ hầm ủ đến 

bếp dƣới 30m  và 12 mm  ở khoảng cách dài hơn 30m . 

Cách lắp đặt các bộ phận của bếp đôi cũng tƣơng tự nhƣ lắp bếp đơn do các bộ 

phận cấu tạo của bếp đôi chỉ khác bếp đơn ở chỗ: ống dẫn KSH vào trong bếp đƣợc 

chia thành 2 nhánh vào 2 đầu đốt riêng biệt  Hình 2.2.34). 

Bếp phải có bộ phận cung cấp khí sơ cấp, an toàn và hiệu quả trong sử dụng. Nối 

dây cao su dẫn khí vào chuôi ống cấp KSH vào bếp, dây cao su phải đút sâu vào chuôi 

ống khí vào bếp một đoạn từ 3 cm trở lên và siết lại chắc chắn bằng cổ dê  đai siết . 

c.   ể       k ở           

Các vị trí đấu nối không bị rò rỉ khí gas; thiết bị đƣợc lắp đặt chắc chắn. Mở van 

khóa dẫn khí gas vào bếp theo chiều ngƣợc chiều kim đồng hồ. 

Khi khởi động bếp: nhấn núm vặn thật sát vào rồi xoay sang trái đến khi nghe 

tiếng kêu "click", trả núm vặn về vị trí "OFF" và thực hiện lại thao tác trên nhiều lần 
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để không khí trong ống dẫn gas thoát hết ra ngoài cho đến khi ngọn lửa xuất hiện trên 

bếp. 

Ngọn lửa phải cháy sáng đều, khí cháy triệt để và không có mùi hôi. 

Xoay núm vặn về vị trí đánh lửa, nhấn xuống và giữ để đánh tia lửa điện cho bếp. 

Điều chỉnh đến mức đun to nhất của bếp theo hƣớng vặn từ phải sang trái. Điều chỉnh 

đến mức đun nhỏ nhất của bếp theo hƣớng vặn ngƣợc lại. Tuyệt đối không vặn quá 

mức nhỏ nhất của bếp để gây nên hiện tƣợng hỏng van điều chỉnh khí gas. 

  2.2.3.  ậ   à    ếp 

Đối với bếp có sử dụng van khi xoay núm vặn tới vị trí đánh lửa thì bếp an toàn, 

phải nhấn và giữ núm điều chỉnh từ 5-10 giây để van mở đƣờng khí gas chính mới có 

thể sử dụng đƣợc, khi đó bếp có thể sử dụng ngay. 

Không nên dùng bật lửa mồi bếp, việc này có thể gây nên hậu quả cháy IC tạo tia 

lửa điện, do IC phải làm việc ở chế độ cƣỡng bức. Trƣờng hợp bếp có hiện tƣợng đánh 

lửa liên tục mà ở đầu đốt chƣa có lửa, cần phải dừng núm khởi động; sau đó lấy gi  lau 

khô hoặc máy sấy thổi hơi nóng vào phần núm điều chỉnh khí gas. 

Kiểm tra vật dụng đun nấu: Kích thƣớc đáy vật dụng phải bằng kích thƣớc 

kiềng bếp, đáy vật dụng phẳng, vật dụng không bị biến dạng khi đun nấu. Nếu vật 

dụng không đúng tiêu chuẩn nhƣ: đáy vật dụng lồi ra, có thể gây hiện tƣợng phập phù 

ngọn lửa của tâm bếp; đáy vật dụng lớn hơn so với kiềng bếp khi sử dụng có thể gây ra 

hiện tƣợng phụt khí gas kèm theo tiếng kêu nhỏ; đáy vật dụng lõm, khi sử dụng có thể 

nghiêng hoặc đổ vật dụng, gây nguy hiểm cho ngƣời sử dụng; đáy vật dụng nhỏ hơn so 

với kiềng bếp, khi sử dụng có thể gây ra hiện tƣợng lửa đỏ hoặc nóng cho ngƣời sử 

dụng. 

Khi đun nấu không nên để trào nƣớc hoặc thức ăn xuống bếp. Nếu hiện tƣợng 

này xảy ra có thể dẫn đến những hƣ hại nhƣ: bị sét rỉ các bộ phận của bếp; rạn nứt; bị 

rạn bề mặt tráng men của nắp đè lửa; chập đƣờng điện bên trong khoang bếp gây ra 

việc cháy IC tạo tia lửa điện, chập tiếp điểm đánh điện gây ra hiện tƣợng đánh lửa liên 

tục. Không nên vận hành bếp liên tục với khoảng thời gian quá 1 giờ. Khi vận hành 

bếp cần quan sát ngọn lửa của bếp, nếu ngọn lửa không ổn định hoặc hình dáng ngọn 

lửa bất thƣờng thì cần điều chỉnh lại nắp đè lửa để ngọn lửa trở lại bình thƣờng.  

2.2.4.     dư    và sử    ữ  

 . B             

Trƣớc khi thực hiện công việc bảo dƣỡng bếp, hãy đảm bảo rằng chiếc bếp đã 

đƣợc tắt hoàn toàn. Nếu bếp còn nóng, hãy chắc rằng độ nóng còn lại của bếp nằm 

trong mức an toàn cho phép ta thực hiện các thao tác. 

Thƣờng xuyên vệ sinh mâm chia lửa  mặt lỗ đốt  để bảo đảm khí phun lên đều, 

hiệu suất bếp cao. 

Không để lên mặt bếp các chất gây ăn mòn hoặc làm rỉ sét lớp kim loại. 

Vặn van khí nhẹ nhàng để giữ cho van không bị hỏng. Thƣờng xuyên vệ sinh và 

tra dầu nhờn vào cốt của núm vặn để tránh bị kẹt. 

(1)    u   ỉ             ó 
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Hiện tƣợng bay chân lửa hoặc lửa không đậu đƣợc trên đầu đốt, nguyên nhân là 

dƣ gió hoặc áp lực khí gas quá lớn. Lúc này lá chắn gió  cánh bƣớm gió  đang ở vị trí 

mở hoàn toàn. Vị trí lá gió đƣợc điều chỉnh đóng bớt gió lại bằng cách gạt từ từ đuôi 

cánh bƣớm gió sang trái hoặc sang phải và quan sát ngọn lửa trên đầu đốt cháy đều, 

xanh thì dừng lại. 

(2) T    k ể                      ố   ố    ẫ  k í     (ố      u):           Đƣợc 

thực hiện tuần tự theo các bƣớc nhƣ đối với bếp đơn. 

 (3)   ể                  éc phun khí gas: Đƣợc thực hiện tuần tự theo các bƣớc 

nhƣ đối với bếp đơn. 

 (4)   ể                  ầu  ố : Đƣợc thực hiện tuần tự theo các bƣớc nhƣ đối 

với bếp đơn. 

 . S            

Trong nhiều trƣờng hợp bếp đang sử dụng có những vấn đề cơ bản cần sửa chữa 

nhƣng chúng ta không biết phải xử lý nhƣ thế nào. Sau đây là những trƣờng hợp 

thƣờng xảy ra đối với bếp sử dụng KSH và cách giải quyết những vấn đề có thể xảy ra. 

(1)                                 ỏ      k      ê      

Đầu tiên cần kiểm tra xem ống dẫn khí gas có bị cúp hay không? Trong gian bếp 

có mùi của KSH  mùi trứng thối  không? Đã mở khóa van hay chƣa? 

Nếu ống dẫn khí gas không bị cúp, trong gian bếp không có mùi đặc trƣng của 

KSH và các van đều đƣợc mở mà bếp vẫn không lên lửa ta tiến hành kiểm tra hệ thống 

đánh lửa gồm pin và IC của bếp.  

Vị trí của pin nằm ở phía dƣới bếp. Nếu pin có hiện tƣợng sạm màu, rỉ sét hoặc 

bị ƣớt thì phải thay pin mới. Tốt nhất nên sử dụng loại pin tốt hoặc loại pin giống với 

pin gốc ban đầu của bếp.  

Cuối cùng hãy kiểm tra đến phần đầu đánh lửa. Trong quá trình nấu nƣớng không 

thể tránh khỏi tình trạng dầu mỡ tràn vào bếp, nếu không vệ sinh kịp thời lâu ngày dầu 

mỡ đóng thành cặn bẩn, làm bít các đầu đánh lửa gây khó khăn cho việc bật bếp. Bếp 

sử dụng KSH cũng thƣờng bị đóng bụi và ẩm ở bộ phận đánh lửa. Ta dùng khăn hoặc 

bàn chải mềm để vệ sinh. Bên cạnh đó, nên chú ý vệ sinh bếp sau khi nấu nƣớng để 

bếp sạch sẽ, không bị rỉ sét. 

(2) Nú             kẹ  

Hiện tƣợng này xảy ra do trong quá trình nấu nƣớng có một lƣợng dầu mỡ, thức 

ăn thừa hoặc nƣớc chảy vào bên trong bếp qua khe nút vặn, làm nút vặn bị oxi hóa, 

gây rỉ sét, kẹt cứng, hoặc do nhiệt tỏa ra từ sự đốt nóng làm biến dạng núm vặn bằng 

nhựa. 

Với trƣờng hợp này, ta có thể tháo bụng bếp vệ sinh và cạo bớt phần rỉ sét, vệ 

sinh phần nút vặn. 

Nếu cốt nút vặn rỉ sét quá nhiều, dùng bình xịt chống rỉ RP7 xịt vào phần sét, sau 

đó dùng khăn lau sạch và tra dầu nhờn là đƣợc. Tuy nhiên nếu núm bếp đã có hiện 

tƣợng kẹt cứng khó xử lý thì có thể thay núm mới. 

(3) Có mùi KSH k                    
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Nguyên nhân của hiện tƣợng này có thể do ống dẫn KSH vào bếp bị thủng, van 

khí gas bị hƣ hoặc do ống dẫn khí không khớp với van. Đối với hiện tƣợng này cần 

đóng khóa đƣờng dẫn khí vào bếp để thay ống dẫn mới và gắn khớp với van để tiếp 

tục vận hành bếp một cách an toàn.  

(4) M                ỉ  é  

Mâm chia lửa là bộ phận tản khí gas, tiếp xúc với tia lửa điện đầu đánh lửa để 

bắt lửa, giúp bếp lên lửa. Mâm chia lửa bếp là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với nguồn 

nhiệt. Với tính chất của nguyên liệu tạo thành là hợp kim gang và đồng thì rất khó gây 

nên tình trạng rỉ sét cho mâm chia lửa.  

Tuy nhiên, với những bếp sử dụng KSH mà không vệ sinh bếp thƣờng xuyên 

vẫn có thể làm mâm chia lửa dễ bị mục. 

 Đối với trƣờng hợp này, ta phải thay mâm chia lửa cùng loại. Bên cạnh đó, 

cũng đừng quên làm vệ sinh lau chùi bếp sạch sẽ sau khi nấu nƣớng để tránh tình trạng 

dầu mỡ và thức ăn tràn vào bếp gây rỉ sét các bộ phận của bếp, đồng thời làm tăng tuổi 

thọ cho bếp. 

2.2.5.   ữ   sự  ố t ườ    ặp và  i   p  p   ắ  p ụ  

Bảng dƣới đây nêu tóm tắt những sự cố có thể xảy ra và biện pháp khắc phục 

trong quá trình sử dụng bếp gas đôi dùng khí sinh học: 

 

 i   tượ   Nguyên nhân C      ắ  p ụ  

1.  p kế chỉ áp suất 

cao nhƣng bếp không 

cháy 

1. Dùng bếp không phù hợp. 

2. Chất lƣợng khí không đạt 

yêu cầu 

- Thay bếp phù hợp 

 

- Xem lại việc vận hành thiết 

bị nạp  nhiều nƣớc, độc tố,..   

2.  p kế chỉ áp suất 

cao nhƣng ngọn lửa 

yếu 

1. Lỗ van quá nhỏ, khí cấp 

cho bếp không đủ 

2. Lỗ vòi phun bị tắc 

- Làm sạch lỗ van hay thay 

van 

- Làm sạch lỗ phun 

3. Bếp cháy chập 

chờn, chỉ số áp kế 

cũng chập chờn 

Có nƣớc đọng trong đƣờng 

ống 

Xả hết nƣớc đọng trong 

đƣờng ống 

4. Ngọn lửa cháy ở xa 

mặt đốt; khi nhấc nồi 

đi, ngọn lửa bay khỏi 

mặt đốt hoặc tắc 

1. Số lỗ đốt ít và tổng diện 

tích lỗ đốt nhỏ. 

2.  p suất khí quá cao 

3. Các lỗ đốt bị tắc 

- Thay bếp phù hợp 

 

- Điều chỉnh lại áp suất 

- Vệ sinh lỗ đốt hay thay bếp 

5. Ngọn lửa chỉ cháy ở 

vòng ngoài, không 

cháy ở các vòng trong 

1. Không khí thứ cấp không 

đủ 

2. Mặt đốt quá gần đáy nồi 

- Nâng đáy nồi lên để tìm 

khoảng cách thích hợp giữa 

đáy nồi và mặt đốt. 
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 i   tượ   Nguyên nhân C      ắ  p ụ  

nên không đủ không khí thứ 

cấp, dùng đáy nồi lớn sự cháy 

bị ức chế. 

- Thay bếp phù hợp 

6. Ngọn lửa yếu. Có 

ngọn lửa cháy ở quanh 

đầu vòi phun 

Các lỗ đốt rộng quá. Sau thời 

gian đốt, bếp bị nóng và gây 

cháy giật lùi khi áp suất yếu 

1. Thay bếp phù hợp 

2. Tăng độ cao của kiềng bếp 

cho thích hợp 

3. Tăng áp suất khí 

7. Ngọn lửa dài và uốn 

lƣợn 

Không đủ không khí sơ cấp Điều chỉnh cửa cung cấp 

không khí sơ cấp, nếu không 

đƣợc thì đục rộng cửa này ra 

8. Những ngọn lửa ở 

vòng ngoài bay khỏi 

mặt đốt sau một thời 

gian sử dụng 

1. Các lỗ đốt bị tắc 

2. Không đủ không khí sơ 

cấp 

Thông tắc các lỗ đốt và lỗ 

phun. Nếu không đƣợc phải 

thay bếp 

9. Ngọn lửa có sắc đỏ 

hoặc vàng 

Quá nhiều hoặc quá ít không 

khí 

Điều chỉnh cửa cung cấp 

không khí sơ cấp 

10. Tay vặn đánh lửa 

bị kẹt 

1. Bụi bẩn, dầu mỡ bám dính 

1. Lâu ngày bị rỉ 

- Thƣờng xuyên vệ sinh sạch 

sẽ, tra dầu định kỳ. 

- Dùng bình xịt chống rỉ RP7 

xịt vào phần sét, lau sạch sẽ 

và tra dầu. 

- Nếu không đƣợc phải thay 

bộ phận tay đánh lửa mới. 

  2.3.  ếp gas  ô      i p 

Bếp công nghiệp là một hệ thống bếp nấu ăn có công suất lớn phục vụ nhu cầu 

đun nấu một cách chuyên nghiệp. Nếu hiểu theo cách đơn giản thì bếp công nghiệp 

chính là nơi để chế biến thức ăn với số lƣợng lớn hoàn thành trong một khoảng thời 

gian ngắn, nhằm phục vụ cho nhiều ngƣời sử dụng cùng một lúc. 

Thể tích hầm ủ phải đủ lớn  hầm ủ có thể tích ít nhất là 9 m
3
 và đƣợc nạp đủ 

phân, nƣớc  và đảm bảo đáp ứng đủ KSH cung cấp cho bếp hoạt động.  
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  2.3.1. Đặ  điểm   u t   

 

 

 

 

Hình 2.2.35. B    ơ  2                   2.2.36. B    ơ  1              

Nên xem xét nhu cầu sử dụng để mua đƣợc loại bếp thích hợp. Chẳng hạn, một 

quán ăn vừa sẽ cần một loại bếp có công suất và hiệu năng khác với một nhà hàng hay 

khách sạn. 

Hiện nay có các loại bếp gas công nghiệp sau: 

a. B    ơ   

Bếp đơn có cấu tạo đơn giản chỉ gồm: một ô nấu, bộ phận nối với ống dẫn KSH, 

phần đánh lửa, bộ phận điều tiết khí (Hình 2.2.37 và 2.2.38). Loại bếp này chỉ sử dụng 

đƣợc cho một nồi nấu nhƣng lại có thể dùng cho nồi có kích thƣớc và khả năng chứa 

lớn. Đây là loại bếp phù hợp với các địa điểm nấu ăn có tính di động cao, vì chúng có 

kích thƣớc khá nhỏ gọn, không quá cồng kềnh. 

 . B       

Đây cũng là một loại bếp gia dụng, nhƣng nó thƣờng đƣợc dùng để đun nấu các 

loại nồi có kích thƣớc vừa và nhỏ. Đặc biệt, bếp đôi khá phù hợp để nấu các món ăn có 

lƣợng nƣớc ít. 

2.3.2. Lắp đặt  ếp 

 . M    ố   ú   k               
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- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ 

 nhƣ nội dung nêu trong Bài 1 của 

giáo trình mô đun này . 

- Vị trí đặt bếp phải thoáng 

khí và tránh hƣớng gió lùa. 

- Mặt bàn đặt bếp phải bền 

chắc, chống cháy, chống rỉ và thật 

phẳng  Hình 2.2.37 . 

 

 

      2.2.37. B            ẳ               

 

 . Nố       ẫ  k í         

Đƣờng ống dẫn khí chính: Có đƣờng kính tối thiểu 12 mm.  

Bếp phải có bộ phận cung cấp khí sơ cấp, an toàn và hiệu quả trong sử dụng. 

Nối dây cao su dẫn khí vào chuôi ống khí vào bếp, dây cao su phải đút sâu vào chuôi 

ống khí vào bếp một đoạn từ 3 cm trở lên và siết lại chắc chắn bằng cổ dê. 

c.   ể       k ở           

Các vị trí đấu nối không bị rò rỉ khí; thiết bị đƣợc lắp đặt chắc chắn. Mở van 

khóa dẫn khí vào bếp theo chiều ngƣợc chiều kim đồng hồ 

Khi khởi động bếp: nhấn núm vặn thật sát vào rồi xoay sang trái đến khi nghe 

tiếng kêu "click", trả núm vặn về vị trí "OFF" và thực hiện lại thao tác trên nhiều lần 

để không khí trong ống dẫn khí thoát hết ra ngoài cho đến khi ngọn lửa xuất hiện trên 

bếp. 

Xoay núm vặn về vị trí đánh lửa, nhấn xuống và giữ để đánh tia lửa điện cho bếp. 

Điều chỉnh đến mức đun to nhất của bếp theo hƣớng vặn từ phải sang trái. Điều chỉnh 

đến mức đun nhỏ nhất của bếp theo hƣớng vặn ngƣợc lại. Tuyệt đối không vặn quá 

mức nhỏ nhất của bếp để gây nên hiện tƣợng hỏng van điều chỉnh khí gas. Ngọn lửa 

phải cháy đều, khí cháy triệt để và không có mùi hôi. 

  2.3.3.  ậ   à    ếp 

Khi sử dụng bếp cần thao tác theo trình tự:  

- Mở van đƣờng cấp gas trƣớc từ van tổng vào đến van thiết bị sử dụng. 

- Khi sử dụng xong, khóa van đƣờng ống cấp khí gas sau đó mới tắt thiết bị sử 

dụng. 

 . Đ ều   ỉ                ọ      

Lửa của bếp công nghiệp nói chung cũng giống nhƣ những ngọn lửa khác, chia 

làm 3 phần: lửa trên, giữa và lửa dƣới. 

Phần giữa là nhiệt độ nóng nhất. Và đây cũng là phần tiếp xúc trực tiếp với nồi, 

có nhiệt độ lý tƣởng nhất. Vì thế, khi đun nấu thức ăn, nên vặn ngọn lửa vừa cháy 
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quanh đáy nồi là đủ. Nhƣ vậy, lửa sẽ đƣợc tập trung, nâng cao hiệu suất nhiệt năng. 

Ngoài ra, trong trƣờng hợp dùng lửa to, ngƣời đứng bếp không cần phải mở tối đa nút 

vặn mà chỉ cần vặn nhẹ đến khi ngọn lửa vừa xanh là đƣợc. Lúc đó, hiệu quả của hiệu 

ứng nhiệt là tốt nhất.  

b. N          ờ            ú    ều   ỉ   

Lƣu ý số lần bật bếp gas công nghiệp càng nhiều lần, khí gas sẽ tiêu tốn càng 

nhiều. Vì vậy trƣớc khi nấu, cần phải chuẩn bị nguyên liệu sẵn các thứ cần nấu. Bên 

cạnh đó khi bắt đầu chế biến, nên dùng liên tục, tránh tình trạng để bếp cháy không 

lãng phí khí gas. 

c. Đ ều   ỉ     ọ      

Tùy theo từng món ăn mà điều chỉnh ngọn lửa to, nhỏ sao cho hợp lý. Ví dụ nhƣ 

xào thức ăn, hấp bánh thì nên dùng lửa to. Nấu canh, nƣớng bánh nên dùng lửa vừa 

hoặc nhỏ là thích hợp nhất. Khi nƣớc sôi, nên vặn nhỏ lửa sao cho giữ đƣợc độ sôi của 

nƣớc trong nồi là đƣợc. Nếu có vặn to lửa, nhiệt độ nƣớc trong nồi cũng không cao 

hơn. 

d. T               ể             

Nên dùng một vòng kim loại cao từ 3-5cm, chụp lên bếp gas công nghiệp. Vành 

ngoài vòng kim loại cách nồi khoảng 1 cm. Hiệu ứng thành phụ làm cho nhiệt lƣợng 

xoay quanh vật dụng đun nấu, nâng cao hiệu quả tận dụng nhiệt lƣợng. Sử dụng vòng 

kim loại có thể tiết kiệm khoảng 5% khí gas. 

2.3.4.     dư    và sử    ữ  

Khi sử dụng bếp gas công nghiệp thì rất hiếm khi xảy ra trục trặc, tuy nhiên khi 

xảy ra vấn đề thì đa số ngƣời sử dụng không biết cách xử lý những trục trặc đó và có 

thể xảy ra những tình huống đáng tiếc. 

Trƣớc khi thực hiện công việc bảo dƣỡng bếp, hãy đảm bảo rằng bếp đã đƣợc tắt 

hoàn toàn. Nếu bếp còn nóng, hãy chắc rằng độ nóng còn lại của bếp nằm trong mức 

an toàn cho phép ta thực hiện các thao tác. 

Thƣờng xuyên vệ sinh mâm chia lửa  mặt lỗ đốt  để bảo đảm khí phun lên đều, 

hiệu suất bếp cao. Vặn van khí nhẹ nhàng để giữ cho van không bị hỏng. 

Hiện nay thƣờng dùng những bếp gas công nghiệp giá r , các loại bếp này 

thƣờng có thiết kế đơn giản, không có các tính năng hiện đại nhƣ thiết bị ngắt gas tự 

động, mạch điều khiển bằng điện tử, bộ phận cảm ứng nhiệt tiếp xúc với đáy nồi để tắt 

lửa trƣớc khi nƣớc bị cạn… Bếp gas công nghiệp loại này thƣờng có khuyết điểm về 

lắp ráp. Bộ phận đánh lửa hay bị súc linh kiện, lỏng ốc… mẫu mã đơn giản. Loại bếp 

đắt tiền hơn, có thêm các thiết bị an toàn nhƣ tự động khóa khí gas khi lửa bị tắt do 

nƣớc trào, do gió hoặc cao cấp hơn có loại bếp tự tắt khi bị cháy khét, nồi cạn nƣớc… 

Tuy nhiên, vấn đề an toàn không phụ thuộc vào bếp gas mà phụ thuộc nhiều vào hệ 

thống cung cấp khí gas, van điều áp và dây dẫn khí. 

2.3.5.   ữ   sự  ố t ườ    ặp và  i   p  p   ắ  p ụ  

(1) B                   k             

http://vietphuthinhco.com/bep-ga-cong-nghiep-don-cong-suat-lon/
http://bepcongnghieppanama.com/san-pham/bep-au-6-hong-gas/
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Hiện tƣợng này phần lớn là do trong ống dẫn gas có không khí, dây dẫn gas bị 

chèn hay bị gãy giập, bộ phận đánh lửa bị bám bẩn… Để khắc phục tình trạng ống dẫn 

gas có không khí, ta cần lặp lại động tác bật lửa liên tục cho đến khi không khí trong 

ống dẫn gas bị tống hết ra ngoài. Đối với dây dẫn gas bị gãy giập, nên thay mới để 

đảm bảo an toàn. 

(2) N      ấ      khí gas: Nguyên nhân của hiện tƣợng này có thể là do dây dẫn 

khí gas bị xì, ống dẫn khí không nối đúng khớp, van khóa gas bị hƣ… Khi phát hiện sự 

cố này, nên kịp thời khóa van tổng cấp KSH, thay mới dây dẫn khí, van khóa. 

(3)                kêu: Hiện tƣợng này thƣờng do nhân viên lắp đặt bếp gas công 

nghiệp chƣa điều chỉnh chính xác bộ phận không khí, ống điếu (đầu đốt  lắp chƣa 

đúng khớp, khe thoát lửa bị nghẹt. Khi bắt gặp sự cố này, xử lý bằng cách lắp lại cho 

chính xác bộ phận điều chỉnh không khí, kiểm tra lại vị trí ống điếu, đồng thời làm 

sạch lại khe thoát lửa.  

(4)         ỏ: Do mâm chia lửa bị vênh méo, muối rớt vào làm hƣ ống điếu. 

Trong trƣờng hợp này, khi vệ sinh không kỹ sẽ xuất hiện hiện tƣợng ngọn lửa bị đỏ, 

không làm hao khí gas nhƣng gây muội khói làm đen đáy nồi. Ngọn lửa cháy đỏ và có 

khói; chỉnh gió nhƣng vẫn không hết là do bộ phận hút gió hỏng, cần thay mới lá chắn 

gió. Tuy nhiên, có những lúc ngọn lửa bị đổi màu là do môi trƣờng; khi trong nhà hoặc 

nhà bên cạnh mới sơn, quét vôi mới, ngọn lửa bếp công nghiệp inox cũng chuyển sang 

màu đỏ, khoảng vài ngày tự nhiên sẽ hết hiện tƣợng này. 

(5) B                   k                           k             ờ     ó     

khí gas: Cần tắt bếp, khóa van chính cấp khí gas ngay lập tức và kiểm tra lại dây dẫn 

để bảo đảm an toàn. Nếu ngửi thấy mùi khí gas đậm đặc, phải nhanh chóng mở toang 

hết các cửa, dùng quạt tay quạt bớt nồng độ khí gas. Không bật lửa lên xem; không bật 

quạt điện, tránh tia đánh lửa của quạt gây cháy. Lấy xà phòng bít vào chỗ khí gas thoát 

ra trên ống dẫn, phun nƣớc lên túi dự trữ KSH, nếu thấy túi dự trữ căng phồng lên 

ngay lập tức chạy thoát ra ngoài, đề phòng ngộ độc khí gas. 

2.4. C      i  ếp tự   ế 

a. B    ú   ẵ   ằ       : sử dụng cho nấu ăn gia đình, nấu cám heo và nấu 

rƣợu... Loại bếp này có hông kiềng khỏe, nấu đƣợc các nồi to; bếp có khe khí nên 

ngọn lửa cháy tốt  Hình 2.2.38 và Hình 2.2.39 .  

 

 
 

 

http://bepcongnghieppanama.com/
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     2.2.38. B    ú   ằ             2.2.39. B                 

 

 

b. B    ự      

Dụng cụ, vật tƣ: 1 đoạn 

ống sắt   21 có ren đầu răng 2 đầu 

dài 20 cm; 2 đoạn ống sắt 1 đầu 

răng   21, dài 10 cm; 1 co sắt   

21; 1 khóa gạt sắt   21 và  1 vỏ lon có 

đục lỗ ở đáy. 

 

 

      2.2.43. C       ự     

 

2.5. A  t à  t     sử dụ    ếp KSH 

2.5.1.   ò     ố      y và  ổ 

  Khí sinh học có thể nổ khi đƣợc trộn lẫn với không khí ở tỷ lệ 6-25%. Vì vậy 

khi lắp đặt thiết bị KSH cần lƣu ý: 

- Không đƣợc lắp đƣờng ống đi qua những nơi dễ cháy nổ để đề phòng hỏa hoạn. 

- Phải lắp đặt bếp ở nơi dễ thao tác, không bị gió lùa, xa vật dễ bắt lửa. 

- Nếu trong bộ phận chứa khí hoặc đƣờng ống có không khí cần phải đẩy hết 

không khí ra ngoài trƣớc khi sử dụng. 

- Khi ngửi thấy mùi hăng của KSH chứng tỏ có KSH trong không khí, có thể do 

đƣờng ống hở. Khi đó cần khóa van tổng để kiểm tra và tuyệt đối cấm lửa. Không 

đƣợc bật diêm, hút thuốc, dùng đèn dầu... 

- Châm lửa ở bếp phải tuân theo qui định đã nêu ở phần sử dụng bếp KSH. 

2.5.2. A  t à  t     sử dụ    ếp 

Khí sinh học nói chung không độc nhƣng không duy trì sự sống nên gây ngạt. 

Tuy nhiên, trong thành phần của nó có khí hydro sulfua  H2S) có mùi trứng thối. Nếu 

hàm lƣợng khí này cao thì KSH cũng độc hại, gây choáng váng và đau đầu, do vậy: 

- Phải lắp đặt bếp ở nơi thông thoáng, dễ thoát khói thải và KSH bị rò rỉ. 

- Nếu khí rò rỉ ra trong buồng kín có thể gây nguy hại. Do vậy nếu ngửi thấy mùi 

KSH trong buồng thì phải nhanh chóng mở tất cả các cửa và làm thông thoáng không 

khí rồi đóng van tổng và tìm nơi rò rỉ để khắc phục. Không đƣợc bật diêm, hút thuốc, 

dùng đèn dầu... trong lúc kiểm tra, thao tác. 
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B. Câu  ỏi và  ài tập t ự   à   

1. Câu  ỏi 

Câu 1  Tại sao phải chọn vị trí lắp đặt bếp ở nơi thoáng khí và tránh hƣớng gió 

lùa ? 

Câu 2  Tại sao cần kiểm tra ống dẫn khí, các van đóng-mở ở đúng vị trí trƣớc khi 

vận hành bếp ? 

Câu 3  Lá chắn gió  cửa chỉnh gió  có tác dụng gì khi vận hành bếp ? 

Câu 4/ Bếp không bắt lửa khi vặn núm khởi động, không có mùi biogas trong 

gian bếp, hãy tìm nguyên nhân và khắc phục. 

2.  ài tập, t ự   à   

(1)  Lắp đặt bếp đơn vào hệ thống, kiểm tra và vận hành bếp. 

(2)  Lắp đặt bếp đôi vào hệ thống, kiểm tra và vận hành bếp 

(3)  Tháo bếp KSH đơn, thay đầu đốt mới. 

- Cách thức tiến hành 

+ Giáo viên nêu mục tiêu của bài tập, nội dung thực hiện và các biện pháp an 

toàn trong khi thao tác lắp đặt, bảo dƣỡng bếp 

+ Chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 07 học viên, bầu nhóm trƣởng. Các 

nhóm trƣởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

+ Các nhóm triển khai công việc. Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vƣớng 

mắc. Nhắc những lƣu ý trong quá trình thực hiện bài tập. 

- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài tập: Nhận dụng cụ, tổ chức thực hiện 

bài tập theo hƣớng dẫn của giáo viên. 

- Kết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt đƣợc: Mỗi nhóm học viên hoàn thành 

nội dung đƣợc giao, giáo viên kiểm tra kết quả bài tập, nhận xét, đánh giá và ghi điểm. 

C.   i   ớ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  Bếp đun là thiết bị được sử dụng KSH phổ biến nhất ở các nông 

trại có hầm ủ biogas hoặc nông trại có hầm ủ có thể cung cấp KSH cho 

nhiều hộ cùng sử dụng.  

  - Hiện nay có nhiều loại bếp khác nhau phù hợp để sử dụng KSH, 

điều cần ghi nhớ là việc lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng bếp phải được 

thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn, phòng tránh cháy nổ 

hoặc ngạt khí cho con người và cả vật nuôi. 
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B   3. LẮ  ĐẶ ,  Ậ           Ả  DƯỠ   

ĐÈ  SỬ DỤ       S     ỌC 

 ã  ài:  Đ 02-03 

 

 ụ  tiêu  

-                                     k í       ọ ; 

-                         k í       ọ   ú   qu        k    u               

    ; 

- T ự                               S   ú   qu        k    u  . 

 

A. Nội du   

3.1. Đ     iếu s    

Khí sinh học có thể đƣợc sử dụng làm nguồn nhiên liệu cho đèn thắp sáng ở 

những khu vực không có hoặc thiếu điện. Nhìn chung, đèn một măng-sông đƣợc dùng 

trong nhà và đèn hai măng-sông có thể dùng ngoài trời. 

 

       

      Khí sinh học dùng để thắp sáng đèn 

mạng  măng sông  nhƣ dùng dầu hỏa 

 Hình 2.3.1 . Kết quả thí nghiệm của 

Viện Năng lƣợng cho thấy với mức tiêu 

thụ 40-80 lít KSH giờ, đèn có thể phát 

sáng tƣơng đƣơng một bóng điện sợi đốt 

có công suất 25W. 

 

 

      2.3.1. Đ       u       S  

 

      Các loại đèn tiêu thụ 0,10-0,15 m3 giờ có thể cho độ sáng tƣơng đƣơng đèn 

điện sợi đốt 60W. Sử dụng đèn mạng KSH đơn giản hơn đèn mạng dầu hỏa vì không 

cần bơm áp lực. 

3.1.1. Đặ  điểm   u t   

Đèn chiếu sáng dùng KSH có 13 bộ phận  chi tiết nhƣ sau  Hình 2.3.2 : 
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1. Ống dẫn khí đầu có vòi phun 

2. Quai treo 

3. Đai giữ quai 

4. Lỗ lấy không khí sơ cấp 

5. Ống pha trộn 

6. Đai ốc 

7. Vòng đệm 

8. Nắp trên 

9. Đầu đốt  

10. Lỗ thoát khói 

11. Chốt cài 

12. Chao đèn 

13. Bóng đèn 
 

Hình 2.3.2. Cấu t           u sáng KSH 

 

 

Vòi phun: đƣợc ghép với ống pha 

trộn bằng ren, đầu có lỗ phun rất nhỏ, 

đƣờng kính thƣờng là 1mm  Hình 

2.3.3). 

 

 

 Hình 2.3.3. Vòi phun 

Ống pha trộn: là ống thẳng bằng 

đồng, nhiệm vụ trụ cột để giữ các chi 

tiết khác của đèn. Cửa lấy không khí sơ 

cấp: là 2 lỗ ở thân ống pha trộn, đƣờng 

kính khoảng 5 mm. Lỗ phun nằm ngang 

cửa lấy không khí.  

Đầu đốt: đƣợc làm bằng đất chịu 

nhiệt mặt có nhiều lỗ  gọi là tổ ong , 

nối ren vào đầu ống pha trộn  Hình 

2.3.4). 

 

      2.3.4. Ố                ầu  ố  



 

 

 

45 

 

Mạng đèn  măng sông : đƣợc bọc 

quanh đầu đốt. Khí cháy sẽ nung nóng 

mạng, làm mạng phát ra ánh sáng trắng 

(Hình 2.3.5). 

 

 

      2.3.5. M        

 

Nắp trên: có chức năng kết nối và 

cố định ống pha trộn với chao đèn và 

bóng đèn  Hình 2.3.6 . 

 

 

      2.3.6. N     ê          

 

Chao đèn: để phản xạ ánh sáng 

xuống phía dƣới, tăng độ sáng, đồng 

thời có tác dụng bảo vệ bóng và mạng 

đèn. Ở chao đèn có bố trí lỗ thoát khói 

thải  Hình 2.3.7 .  

 

 

      2.3.7. C        
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Bóng đèn: bằng thủy tinh trong để 

bảo vệ mạng, tránh gió thổi tắt đèn, 

tránh cho côn trùng bay vào làm hỏng 

mạng. Bóng cũng có lỗ thoát khói thải 

(Hình 2.3.8). 

 

      2.3.8. Bó       

 

3.1.2. Lắp đặt đ    

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ  nhƣ nội dung nêu trong Bài 1 của giáo trình mô 

đun này . 

- Vị trí nơi thông thoáng, đủ ánh sáng.  

Việc lắp đặt đèn chiếu sáng đƣợc thực hiện theo trình tự nhƣ sau: 

 

 

Vặn quai treo đèn vào ống dẫn 

KSH  đoạn ống dẫn khí có vòi phun 

KSH và lỗ điều chỉnh để pha trộn 

không khí  nhƣ Hình 2.3.9. 

Nhẹ nhàng vặn lắp đầu đốt bằng 

đất nung chịu nhiệt mặt có nhiều lỗ  tổ 

ong  vào ống dẫn khí  Hình 2.3.10 a  và 

đầu đốt đƣợc lắp đúng  hình 2.3.10 b . 
 

 

     2.3.9.     qu     e          ố    ẫ  

khí có vòi phun 
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  (a)     (b) 

     2.3.10.      ầu  ố      ố    ẫ   S  

Tròng đầu đốt vào túi mạng đèn 

một cách cẩn thận. Dùng dây trong quai 

mạng đèn buộc chặt vào khe đầu đốt. 

Các bộ phận lắp xong nhƣ  Hình 

2.3.11 gọi chung là “cuồi đốt”. 

 

      2.3.11.           èn 

 

Đƣa đầu cuồi đốt qua lỗ tròn ở 

giữa nắp trên của chóa đèn  Hình 

2.3.12.(a)) 

 

      2.3.12.( )      uồ   ố            ê  

 

Vặn khoen răng để cố định cuồi 

đốt với nắp trên  Hình 2.3.12. b  . 

 

 

      2.3.12.( )      uồ   ố            ê  
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Lắp ống dẫn khí đầu có vòi phun 

và quai treo vào cuồi đốt  Hình 2.3.13 . 

 

      2.3.13.     qu     e      

Nhẹ nhàng đƣa bóng đèn xuyên 

qua lỗ của chao đèn. Dùng tay xoay 

bóng sao cho gờ lớn của bóng nằm 

trong khớp của chao đèn  Hình 2.3.14 . 

 

      2.3.14. G    ó                

Lắp nắp trên vào chao đèn: Một 

tay giữ cố định bóng và chao đèn ở 

dƣới, tay kia cầm nắp trên  đã lắp cuồi 

đốt  đƣa phần cuồi đốt vào trong bóng 

đèn  Hình 2.3.15 , đồng thời xoay nắp 

trên sao cho khớp với chốt cài của nắp 

trên với chốt của chao đèn. 

 

      2.3.15.           ê               

 

Bôi keo dán nhựa vào đầu ống dẫn 

khí, sau đó xoay đầu ống lắp nối với 

ống dẫn hệ thống cấp khí  Hình 2.3.16 . 

 

      2.3.16. Nố  ố    ẫ   S          
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Nhất thiết vị trí tiếp nối này cần có 

đai siết  cổ dê  để đảm bảo không bị rò 

khí, dễ gây cháy nổ  Hình 2.3.17 . 

 

      2.3.17. Cố       ầu ố    ẫ   S  

 

 

Chọn vị trí treo đèn cố định cách mái hay vách lợp lá  hoặc vật liệu dễ cháy  tối 

thiểu 1,5 mét, nếu mái lợp tôn  Hình 2.3.18 a  khoảng cách có thể ngắn hơn và thắp 

sáng thử  Hình 2.3.18 b  để có thể điều chỉnh nếu cần thiết.  

 

 

(a) 

 

(b) 

     2.3.19. T e                       

 

3.1.3.  ậ   à   đ   

Thắp đèn lần đốt mạng mới: Căng đều mạng đèn thành một quả cầu rỗng, cân 

đối. Châm lửa vào que mồi. Từ từ mở van khí và nhanh chóng đƣa ngọn lửa mồi lại 

gần mạng. Chú ý đƣa mồi lửa phía bên cạnh mạng để tránh làm đen mạng. Khí sinh 

học sẽ bắt lửa và bốc cháy. 

Đợi cho mạng đèn sáng đều toàn bộ. Thƣờng sau vài phút, đèn sáng đều rực rỡ. 

Điều chỉnh lại van khí, vị trí vòi phun cho đèn sáng nhất. Những lần sau không cần 

điều chỉnh nữa. 
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Việc điều chỉnh lƣợng không khí 

sơ cấp đƣợc thực hiện bằng cách điều 

chỉnh vị trí tƣơng đối của lỗ phun và cửa 

lấy không khí nhờ xoay cho vòi phun 

tiến vào hoặc lùi ra  Hình 2.3.20 . 

Tắt đèn bằng cách đóng van cấp 

KSH. 

 

 Hình 2.3.20. V    í   ều   ỉ    ấ  k     

k í  ơ  ấ  

3.1.4.     dư    và sử    ữ  

Bóng    : Là phần phát tán ánh sáng ra xung quanh nên phải đảm b ảo  bóng 

luôn đƣợc sạch, bằng cách lau chùi thƣờng xuyên. 

Đầu  ốt: đầu đốt của đèn làm bằng gốm với nhiều lỗ đốt nên không đƣợc để va 

đập mạnh, đầu đốt cũng đƣợc lau chùi nhẹ nhàng để không bị tắc khí. 

M       : Mạng đèn sau lần sử dụng đầu tiên thì giòn và dễ vỡ nên không đƣợc 

chạm mạnh khi châm lửa. Khi thay mạng phải đeo khẩu trang để tránh hít phải bụi 

mạng là loại bụi có tính phóng xạ không tốt với sức khỏe con ngƣời. Sau lần sử dụng 

đầu tiên, phải chú ý tránh va chạm vì mạng giòn, dễ vỡ. 

Khi thay mạng mới, phải làm vệ sinh tổ ong, đầu vòi phun, bóng và chao đèn 

sạch bụi và khói đóng. Tránh cầm tay không vào mạng cũ hoặc hít phải bụi mạng đã 

cháy, vì mạng khi sử dụng phát sinh chất phóng xạ. 

        Nói chung, đèn chiếu sáng dùng KSH thƣờng bị vỡ mạng sau lần thắp sáng đầu 

tiên, trƣờng hợp này ta phải thay mạng mới. 

 Khóa van: Cần thƣờng xuyên kiểm tra xem có bị rò rỉ khí, tra dầu nhờn để 

tránh bị kẹt và dễ thao tác khi sử dụng. 

3.1.5.   ữ   sự  ố t ườ    ặp và  i   p  p   ắ  p ụ  

        Sau đây là những sự cố thƣờng xảy ra và cách khắc phục khi sử dụng đèn chiếu 

sáng dùng KSH. 

 

 i   tượ   Nguyên nhân C      ắ  p ụ  

1. Mạng đèn bị thổi 

rách và hỏng 

1. Tổ ong bị vỡ tạo ra lỗ hở 

2.  p suất khí quá cao 

3. Mạng đƣợc cố định không 

tốt hoặc bị rung mạnh 

4. Mạng bị thủng do côn trùng 

hay vật cứng va vào 

- Thay tổ ong 

- Điều chỉnh van để giảm 

áp 

- Thay mạng và buộc cẩn 

thận. 

- Thay mạng và tránh các 

nguyên nhân va chạm 
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 i   tượ   Nguyên nhân C      ắ  p ụ  

2. Mặc dù đủ khí 

nhƣng đèn sang kém 

hoặc ánh sáng đỏ 

1. Lỗ phun nhỏ hoặc bị tắc nên 

KSH tới đầu đốt không đủ 

2. Lỗ phun rộng nên dòng KSH 

phun yếu, không hút đủ không 

khí sơ cấp 

3. Điều chỉnh không khí sơ cấp 

chƣa tốt nên không đủ không 

khí sơ cấp 

4. Mạng chất lƣợng kém 

- Làm sạch đầu đốt hoặc 

khoan rộng lỗ phun hoặc 

thay vòi phun 

- Điều chỉnh lại dòng KSH 

và lƣợng không khí sơ cấp 

- Điều chỉnh lại 

 

- Thay mạng  

3. Ánh sáng chập chờn 1. Đèn chất lƣợng kém 

2. Nƣớc đọng trong ống dẫn 

- Thay đèn 

- Xả nƣớc đọng 

4. Độ sáng của đèn 

giảm dần 

Lƣợng KSH giảm nên áp suất 

giảm 

- Mở rộng van hơn nữa 

5. Ngọn lửa xuất hiện 

ngoài mạng đèn 

1. Không đủ không khí sơ cấp 

2. Vị trí vòi phun chƣa đúng 

hoặc bị lệch, không thẳng đứng 

3. Quá nhiều KSH tới đèn 

- Điều chỉnh mở rộng cửa 

lấy không khí 

- Điều chỉnh hoặc thay mới 

vòi phun 

 

- Điều chỉnh lại van 

 

3.2. Đ   sư i  m vật  uôi 

 

Trƣớc đây đèn sƣởi hoạt động 

theo nguyên lý giống nhƣ đèn thắp sáng 

KSH có dùng mạng đèn. Hiện nay, đèn 

sƣởi đƣợc cải tiến để tăng độ bền và 

hoạt động giống nhƣ bếp KSH. Đèn 

sƣởi KSH có thể đƣợc dùng vào nhiều 

mục đích khác nhau nhƣ ấp trứng gia 

cầm hoặc sƣởi ấm cho heo hoặc gà, vịt 

con (Hình 2.3.21). 

 

 Hình 2.3.21. Đ     ở   S   
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3.2.1. Đặ  điểm   u t   

Trong những năm gần đây, do mạng đèn nhanh hỏng, nên các đèn sƣởi đã đƣợc 

cải tiến. Đèn sƣởi KSH cho vật nuôi hoạt động giống nhƣ bếp KSH nhƣng có cấu tạo 

nhìn giống với đèn. Đầu đốt cháy khá dày đƣợc làm bằng thép, trong đầu đốt có mâm 

chia lửa chia thành rãnh đƣợc lắp bên dƣới tán đèn để tỏa nhiệt.  

Với sự cải tiến này, đèn sƣởi KSH đã trở nên bền hơn rất nhiều so với những đèn 

sƣởi kiểu cũ dùng mạng đèn. 

Đèn có các bộ phận chính (Hình 2.3.22): 

1. Ống dẫn KSH 

2. Long đền 

3. Lò xo 

4. Lá chắn điều chỉnh gió 

5. Đầu đốt có móc treo 

6. Giá đỡ mâm chia lửa 

7. Mâm chia chia lửa 

8. Khoen bảo vệ mâm chia chia lửa 

9. Tán đèn 

 

 Hình 2.3.22. Đ     ở   S        ờ  

3.2.2. Lắp đặt đ   

 

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ  nhƣ 

nội dung nêu trong Bài 1 của giáo trình 

mô đun này . 

- Vị trí nơi thông thoáng, đủ ánh 

sáng.  

Việc lắp đặt đèn chiếu sáng đƣợc 

thực hiện theo trình tự nhƣ sau: 

- Chọn một miếng long đền phẳng 

đúng kích thƣớc, bôi dầu nhờn vào bề 

mặt của long đền và đầu ren răng của 

ống dẫn KSH  Hình 2.3.23 . 
 

Hình 2.3.23. B    ầu   ờ   ầu ố    ẫ   S  
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- Lắp long đền sau khi đã đƣợc bôi 

dầu nhờn vào đầu răng của ống dẫn 

KSH (Hình 2.3.24). 

 

 Hình 2.3.24.           ề  

 

- Lắp lò xo vào ống dẫn khí sau khi 

lắp long đền, lò xo phải tiếp xúc trực 

tiếp với tầm long đền  Hình 2.3.25 . 

 

      2.3.25.      ò x      ố    ẫ  k í 

 

- Lắp lá chắn gió  để điều chỉnh 

gió). Lá chỉnh gió phải tiếp xúc trực tiếp 

phía dƣới với lò xo (Hình 2.3.26). 

 

      2.3.26.               ó 

 

- Lắp và vặn chặt vào đầu ống dẫn 

khí  sau khi đã đƣợc lắp long đền, lò xo 

và lá chỉnh gió  vào lỗ răng của đầu đốt, 

cần phải bôi 1 lớp mở bò vào lỗ răng của 

đầu đốt trƣớc khi lắp ống dẫn KSH 

(Hình 2.3.27). 

 

      2.3.27.          ầu  ố  
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- Xoay giá đỡ mâm chia lửa đúng 

chiều với chấu gài trong đầu đốt  Hình 

2.3.28a). 

 

 Hình 2.3.28. (a) L                       

 

- Lắp giá đỡ mâm chia lửa vào 

trong đầu đốt của đèn. Xoay và ấn cho 

giá đỡ khớp với chấu gài  Hình 2.3.28b). 

 

 Hình 2.3.28b.                         

Cầm và xoay mâm chia lửa, so cho 

đúng răng khớp bên trong đầu đốt  Hình 

2.3.29a.). 

 

      2.3.29 . C uẩ                      

Sau khi so đúng rãnh khớp, lắp 

mâm chia lửa vào đầu đốt bằng cách ấn 

đều xung quanh để mâm chia lửa tiếp 

xúc đƣợc với giá đỡ, phải đảm bảo chắc 

chắn rằng mâm chia lửa nằm tỳ sát trên 

giá đỡ để không bị lệch khi vận hành 

hoặc di chuyển đèn  Hình 2.3.29b). 

 

      2.3.33.                  
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- Ấn khoen  đai  bảo vệ vào đầu 

đốt sao cho chấu gài trên đầu đốt và 

khoen khớp với nhau  Hình 2.3.30 . 

 

     2. 3.30.     k  e                      

 

- Gõ nhẹ vào khoen để cố định vào 

đầu chia lửa. Khoen có tác dụng giữ lá 

chia lửa dính chặt vào đầu đốt. Chú ý 

khi lắp khoen phải đảm bảo khớp các 

chốt gài của khoen với gờ trên của đầu 

đốt  Hình 2.3.31). 

 

      2.3.31. Cố      k  e         v    í 

  ố          ờ   ê       ầu  ố  

 

- Đầu đốt sau khi lắp hoàn chỉnh 

các bộ phận thì đƣợc lắp vào tán đèn, 

chú ý lắp phần đầu đốt và tán đèn phải 

đúng rãnh chốt để phần tán và đầu đốt 

khớp với nhau  Hình 2.3.32, Hình 2.3.33 

a, b). 

 

      2.3.32.             
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(a) 

 

(b) 

     2.3.33. V    í  ã     ố        í    ớ  ( )      ê  ( )         

 

- Bôi keo dán nhựa và quấn lớp 

băng keo non vào đầu ống dẫn khí của 

đèn. Đút đầu ống dẫn khí của đèn vào 

vào ống dẫn khí từ nguồn đến  Hình 

2.3.34). 

 

 Hình 2.3.34.                 ố    ẫ  k í 

 

- Siết chặt mối nối bằng cổ dê để 

tránh rò khí và giữ chặt bộ đèn sƣởi với 

đƣờng ống dẫn khí  Hình 2.3.35 . 

 

     2.3.35. S         ố    ẫ  k í  ằ            
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  3.2.3.  ậ   à   đ   

Nguyên lý hoạt động của đèn sƣởi cũng tƣơng tự nhƣ bếp đun KSH. Khí sinh 

học đi qua ống dẫn khí có tiết diện tƣơng đƣơng ống dẫn từ hệ thống, hút không khí 

vào pha trộn với KSH qua lá chỉnh gió. Vận hành đèn theo các bƣớc sau: 

 

Hình 2.3.36. V              ở  

- Mở từ từ khóa van cung cấp khí 

cho đèn sƣởi; 

- Châm lửa: dùng dụng cụ chuyên 

dùng hoặc cây rọi châm lửa vào dƣới lá 

chia lửa của đầu đốt (Hình 2.3.36). 

- Điều chỉnh van dẫn khí sao cho 

lửa cháy đều trên bề mặt của lá chia lửa 

là đạt yêu cầu. 

  

Nếu dƣ không khí, lửa sẽ có màu đỏ khi đó ta cần điều chỉnh gió bằng cách gạt lá 

chỉnh gió sang trái hoặc phải để lƣợng KSH và không khí đạt tỷ lệ phù hợp  tỷ lệ 

khoảng 1:1 . Lƣợng không khí còn thiếu đƣợc cung cấp từ khí quyển chung quanh 

ngọn lửa  gọi là không khí thứ cấp . 

Khi dừng sử dụng, vặn đóng khóa van dẫn khí cho chặt, lửa sẽ tự tắt.  

  3.2.4.     dư    đ   

Đèn sƣởi dùng khí sinh học sử dụng đơn giản nhƣ loại bếp không có bộ phận 

đánh lửa nên công tác bảo dƣỡng chủ yếu tập trung cho mâm lửa  mặt đốt  và phần cấp 

khí. Các bộ phận này cần đƣợc lau chùi định kỳ nhƣ đối với bếp đun sử dụng KSH. 

Nên sử dụng túi ny lông bao kín cả bộ phận đèn nếu tạm dừng sử dụng đèn trong 

thời gian tƣơng đối dài  trên một tháng  và treo đèn nơi cao ráo, tránh va chạm mạnh. 

Định kỳ tra dầu nhờn vào lò xo và lá chắn gió để tránh gỉ sét, sẽ không điều 

chỉnh đƣợc khi vận hành, sử dụng. 

Thƣờng xuyên lau chùi lá chia lửa đầu đốt để tránh gỉ sét và muội khói đóng kín 

làm hạn chế công suất của đầu đốt. 

  3.2.5.   ữ   sự  ố t ườ    ặp và  i   p  p   ắ  p ụ  

 . R   ro          rò  ỉ KSH 

Đèn sƣởi thƣờng đƣợc bật vào thời gian ban đêm khi nhiệt độ thƣờng xuống 

thấp.  Nếu lƣợng KSH trong hầm không đủ để duy  trì ngọn lửa, đèn sẽ bị tắt 

trong thời gian  ban đêm khi mọi ngƣời đang ngủ. Do đó, lƣợng khí còn lại trong 

hầm sẽ rò rỉ ra ngoài đèn gây nguy hiểm cho vật nuôi. Vấn đề này có thể khắc 

phục đƣợc nếu ngƣời dùng kiểm tra cẩn thận áp suất bình gas trƣớc khi bật đèn để 

xem có đủ khí gas cho đèn cháy đến sáng. 

b.Tiêu     gas  
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Ngƣời dùng thƣờng bật đèn sƣởi trong thời gian ban đêm khoảng 10-12 tiếng 

mỗi ngày, nó sẽ tiêu thụ rất nhiều KSH tích lũy trong ngày. Do đó, đèn sƣởi chỉ 

phù hợp với những hộ có dƣ thừa khí gas sau khi dùng cho đun nấu. 

 .                            ê          

Để tiết kiệm khí nên vặn khóa van 

đến mức nhỏ nhất khi vận hành. Ngoài 

ra, khi khóa văn mở quá lớn, ngọn lửa 

sẽ cháy ngƣợc lên và làm hỏng bộ phận 

tán đèn phía trên. Khi rửa chuồng vật 

nuôi, không đƣợc xả nƣớc vào đèn sƣởi, 

vì nƣớc sẽ làm giảm độ bền của đèn. 

 

     2.3.37. T           ỏ          qu   ớ  

B. Câu  ỏi và  ài tập t ự   à   

1. Câu hỏi 

1  Đèn chiếu sáng dùng KSH gồm các bộ phận nào ? 

2  So sánh nguyên tắc hoạt động của đèn chiếu sáng và đèn sƣởi dùng KSH. Sự 

khác biệt nào cần phải đƣợc lƣu ý trong quá trình sử dụng?  

3  Tại sao phải vặn mở van dẫn khí từ nhỏ tăng dần khi mồi lửa cho đèn chiếu 

sáng và đèn sƣỡi ? 

2. Bài tập, thực hành 

  1  Thực hành lắp đặt, kiểm tra và vận hành đèn chiếu sáng sử dụng KSH tại 

nông trại. 

  2  Thực hành tháo, lắp mạng đèn chiếu sáng KSH. 

  3  Thực hành lắp đặt đèn sƣỡi dùng KSH. 

  3  Thực hành bảo trì mâm chia lửa của đèn sƣởi dùng KSH. 

- Cách thức tiến hành 

+ Giáo viên nêu mục tiêu của bài tập, nội dung thực hiện các biện pháp an toàn 

trong quá trình lắp đặt, sử dụng đèn KSH. 

+ Chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 07 học viên, bầu nhóm trƣởng. Các 

nhóm trƣởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

+ Giao vật tƣ và công việc cụ thể cho từng nhóm. Mỗi nhóm nhận vật tƣ và tổ 

chức các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc của bài tập theo hƣớng dẫn 

của giáo viên.  

+ Các nhóm triển khai công việc. Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vƣớng 

mắc. Nhắc những lƣu ý trong quá trình thực hiện bài tập. 

- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài tập: Nhận dụng cụ, tổ chức thực hiện 

bài tập theo hƣớng dẫn của giáo viên. 
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- Kết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt đƣợc: Mỗi nhóm học viên hoàn thành 

nội dung đƣợc giao, giáo viên kiểm tra kết quả bài tập, nhận xét, đánh giá và ghi điểm. 

C.   i   ớ 

 

 

 

 

 

 

 

    4. LẮ  ĐẶ ,  Ậ           Ả  DƯỠ   

 Ồ  CƠ  SỬ DỤ       S     ỌC 

Mã bài:  Đ 02-04 

 

 ụ  tiêu 

- M           ấu      ồ   ấu  ơ  k í       ọ ; 

-                                 ồ   ấu  ơ  k í       ọ   ú   qu        k  

  u                   . 

 

A. Nội du   

 

Nồi cơm KSH sử dụng ít hơn 1 4 

lƣợng khí sinh học so với bếp khí sinh học 

và đƣợc sử dụng nấu tất cả các loại thực 

phẩm ngoài gạo, sử dụng nhiên liệu KSH, 

hoạt động hoàn toàn tự động nhƣ nồi cơm 

điện, mồi lửa bằng IC.  

Hiện nay trên thị trƣờng với loại có 

dung tích nhỏ 2.5 lít thì lƣợng biogas tiêu 

thụ là 0,14m3 giờ  Hình 2.4.1 . 

 

      2.4.1. Nồ   ơ         

 

Nồi đƣợc thiết kế đẹp mắt, cơm nấu ngon. Khi cơm chín nồi cơm tự đóng cửa 

dẫn khí, nhƣng vẫn duy trì nhiệt độ giữ cơm nóng. Sử dụng rất an toàn, tiện lợi, tiết 

kiệm thời gian, tiết kiệm năng lƣợng.  

Đèn chiếu sáng và đèn sưởi vật nuôi dùng KSH là 2 loại thiết bị đốt 

cháy trực tiếp và sinh nhiệt được sử dụng khá phổ biến. Khi lắp đặt và vận 

hành cần phải tuân thủ quy trình kỹ thuật để đảm bảo an toàn, phòng tránh 

ngạt khí và các sự cố cháy nổ. 
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1. Đặ  điểm   u t   

 

Cấu tạo gồm các bộ phận 

chính  Hình 2.4.2): 

1. Thân nồi  gồm 2 lớp 
trong và lớp ngoài  

2. Nồi nấu 

3. Khay hấp 

4. Nắp đậy ngoài 
 

      2.4.2. C                ồ  

Cấu tạo mặt trên bộ phận bếp đun 

(Hình 2.4.3): 

1. Ống dẫn KSH 

2. Ống điếu  đầu đốt  

3. Nút khởi động và chỉnh khí 

4. Cụm pin và IC 

5. Vít lửa 

6. Mâm chia lửa 

7. Đầu cảm ứng có lò xo bậc 

8. Chấu để lắp vỏ trong của nồi 

9. Điểm tiếp mát 

 

     2.4.3. Cấu           ê               u  

Cấu tạo mặt dƣới bộ phận bếp đun 

(Hình 2.4.4): 

1. Cần gạt tự động theo cảm biến 

nhiệt của bếp đun  đổi từ nấu sang hâm 

nóng) 

2. Chốt cảm biến 

 

      2.4.4. M     ớ              
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2. Lắp đặt  

Việc lắp đặt nồi KSH đƣợc thực 

hiện theo các bƣớc sau: 

        - Chuẩn bị dụng cụ gồm: kìm, mỏ 

lết, cờ lê, ba ke, tuốc nơ vít, kéo... và đế 

nồi KSH  Hình 2.4.5 . 

 

      2.4.5. C uẩ             

 

- Lắp cụm bếp vào phần đế nồi, 

chú ý so các lỗ ốc vít của cụm khớp với 

vị trí vặn ốc vít của đế  Hình 2.4.6). 

 

      2.4.6.              u  

 

- Dùng kìm hoặc cờ lê vặn siết 2 

đai ốc ở đáy mặt ngoài của đế nồi 

(Hình 2.4.7). 

 

 

      2.4.7. Cố              
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- Dùng tuốc nơ vít ba ke vặn siết 2 

ốc vít để giữ cố định cụm bếp và ống 

dẫn KSH vào đế nồi  Hình 2.4.8). 

 

      2.4.8. S    ố   í      ồ  

 

- Lắp cụm hộp pin và IC vào đế 

nồi cho đúng vị trí vặn ốc vít, sau đó 

lắp lên trên hộp pin tấm kim loại bảo vệ 

(Hình 2.4.9). 

 

      2.4.9.                IC 

 

- Sau khi lắp cụm bếp, hộp pin và 

IC, ta đặt vỏ nồi lên trên phần đế nồi, 

xoay vỏ nồi cho khớp với chấu nối đế 

nồi với vỏ nồi. Vặn siết cả 3 ốc vít nhƣ 

Hình 2.4.10. 

 

      2.4.10.      ỏ  ồ  

 

- Nắp hộp pin nằm ở phía ngoài 

của đế nồi. Mở nắp và lắp 1 pin tiểu 

đúng đầu cực. Đóng nắp hộp pin và đặt 

nồi về vị trí vận hành  Hình 2.4.11 . Ấn 

nút khởi động thử, nếu nghe tiếng 

“tách, tách,..” thì xem nhƣ pin và IC 

hoạt động tốt. 

 

      2.4.11.           uồ  
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- Bôi keo dán vào đầu nối ống dẫn 

khí của nồi; đút ống nhựa vào đầu ống 

dẫn khí ít nhất 2 cm sau đó siết chặt đai 

siết  Hình 2.4.12 . 

 

      2.4.12.     ố    ẫ  k í      ồ  

 

- Bôi keo dán vào đầu nối của 

khóa van, đút đầu ống nhựa vào đầu 

nối của khóa van ít nhất 2 cm  Hình 

2.4.13). 

 

      2.4.13.         k ó  k í 

3.  ậ   à    

C uẩ   ị: 

Cho nguyên liệu nấu  gạo, nƣớc  vào nồi. 

        Đặt nồi nấu  ruột nồi  vào vỏ nồi đúng vị trí rồi đậy nắp lại.  

Kiểm tra các van và đƣờng đấu nối ống dẫn đảm bảo đƣợc lắp chặt vào đúng vị 

trí cấp khí cho nồi. 

Chú ý: 

        - Cần phải lau khô đáy ruột nồi trƣớc khi nấu  Đáy nồi không sạch là một trong 

những nguyên nhân gây đánh lửa không tốt, cơm cháy khét, nóng không đều …). 

        - Để kéo dài tuổi thọ của nồi cơm, ta nên vo gạo bằng một vật dụng khác rồi bỏ 

vào nồi khi gạo đã sạch. 

   i độ  : 

Sau khi xác định các nút: gạt đánh lửa, gạt nấu cơm và hâm cơm  màu đỏ  đều 

nằm ở phía trên  vị trí tắt , ta mới mở van. 

Từ từ nhấn nút đánh lửa xuống  nút bên trái  cho đến khi nghe tiếng kêu “tách”, 

ngọn lửa mồi xuất hiện thì mới buông tay ra. Nút hâm sẽ ở nguyên vị trí bật trong khi 

nút gạt đánh lửa tự động trở về vị trí đóng. 
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Nhấn nút nấu cơm xuống từ vị trí 

cao nhất đến vị trí thấp nhất, nồi cơm bắt 

đầu hoạt động  Hình 2.4.14 . 

 

 

 Hình 2.4.14. Nồ   ơ   S                 

 

Điều   ỉ    ió: 

Để có đƣợc lƣợng không khí thích hợp, ta vừa quan sát trạng thái ngọn lửa vừa 

điều chỉnh nút chỉnh không khí. 

Không đủ không khí: Ngọn lửa dài, đỏ, yếu ớt 

Nhiều không khí: Ngọn lửa cháy ngắn, không đều, phát ra tiếng kêu. 

Lƣợng không khí đủ: Ngọn lửa cháy ổn định, xanh, mạnh mẽ. 

Điều   ỉ    ử : 

Có thể điều chỉnh ngọn lửa lớn hay nhỏ tùy theo nhu cầu sử dụng thông qua khóa 

chỉnh lửa tại khớp nối ống dẫn khí và nút điều chỉnh của nồi. 

Khi áp lực khí lớn, nấu ít cơm hoặc nƣớc cơm bị trào trong quá trình nấu ta điều 

chỉnh van cho thích hợp bằng nút điều chỉnh trên thân nồi. 

Khi cơm cạn nƣớc, ngọn lửa chính sẽ tự động tắt  nút nấu cơm tự động bật về vị 

trí ban đầu , bếp chuyển sang hoạt động trang thái hâm. Chỉ nên để cơm ở chế độ hâm 

tối đa trong 1 giờ. Nếu để lâu hơn, cơm sẽ bị khô và mất mùi. 

4.     dư    và sử    ữ  

- Vệ sinh ruột nồi: Rửa bằng nƣớc, nếu còn bẩ, rửa bằng chất tẩy, sau đó làm 

khô, tránh dùng công cụ tẩy bằng kim loại sẽ làm trầy bề mặt nồi, làm cẩn thận để 

không chạm phải bộ phận ổn nhiệt ở đáy nồi. 

- Vệ sinh nắp nồi: Rửa bằng nƣớc. 
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- Tháo vỏ nồi, dùng bàn chải hay 

gi  khô  lau sạch bụi bẩn, nhất là các cặn 

bẩn do nƣớc trào khỏi nồi khi nấu. 

Không đƣợc dùng nƣớc hay gi  ƣớt vệ 

sinh bếp đun vì rất dễ gây chập mát, vít 

lửa sẽ khởi động liên tục trong quá trình 

vệ sinh  Hình 2.4.15). 

 

 Hình 2.4.15. V                    u  

 

- Lau chùi đầu đốt, làm sạch các lỗ 

nơi đầu đốt bằng kim hoặc vật nhọn để 

ngọn lửa cháy ổn định. 

Lƣu ý, không đƣợc rửa đầu đốt và bộ 

phận đánh lửa bằng nƣớc  Hình 2.4.16). 

 

 

 Hình 2.4.17. V                   

5.   ữ   sự  ố t ườ    ặp và  i   p  p   ắ  p ụ  

 

 i   tượ   Nguyên nhân  i   p  p   ắ  p ụ  

Nghe tiếng "o. o." khi đang 

đánh lửa hoặc đang sử 

dụng 

Lửa cháy bị ngƣợc vào bên 

trong đầu đốt 

 

 Đóng van khóa khí và 

thực hiện khởi động lại 

 

Lửa tự động tắt 

1. Bộ điều nhiệt không 

hoạt động 

2. Khay nấu, vỏ nồi, ruột 

nồi lắp không đúng qui 

cách 

1. Thay bộ điều nhiệt mới 

2. Lắp lại  
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B. Câu  ỏi và  ài tập t ự   à   

1. Câu  ỏi 

Câu 1/ Tại sao cần lắp bình lọc khí, van khóa khí và đồng hồ đo áp lực trƣớc nồi 

nấu cơm dùng KSH ? 

Câu 2  Tại sao ta nên vo gạo bằng một vật dụng khác rồi mới để gạo đã sạch vào 

nồi trƣớc khi nấu ? 

Câu 3  Tại sao ta chỉ nên để cơm ở chế độ hâm tối đa trong 1 giờ ? 

2.  ài tập, t ự   ành 

       1/ Tháo, lắp bảo dƣỡng bộ phận bếp đun của nồi cơm dùng KSH. 

       2  Tháo thay mới bộ phận đánh lửa của nồi cơm KSH 

       3  Lắp pin, IC và vít đánh lửa cho nồi 

- Cách thức tiến hành 

+ Giáo viên nêu mục tiêu của bài tập, nội dung thực hiện các biện pháp an toàn 

trong sử dụng khí sinh học 

+ Chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 06 học viên, bầu nhóm trƣởng. Các 

nhóm trƣởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

+ Giao vật tƣ và công việc cụ thể cho từng nhóm. Mỗi nhóm nhận vật tƣ và tổ 

chức các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc của bài tập theo hƣớng dẫn 

của giáo viên.  

+ Các nhóm triển khai công việc. Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vƣớng 

mắc. Nhắc những lƣu ý trong quá trình thực hiện bài tập. 

- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài tập: Nhận dụng cụ, tổ chức thực hiện 

bài tập theo hƣớng dẫn của giáo viên. 

- Kết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt đƣợc: Mỗi nhóm học viên hoàn thành 

nội dung đƣợc giao, giáo viên kiểm tra kết quả bài tập, nhận xét, đánh giá và ghi điểm. 

 

       C.   i   ớ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Nồi cơm KSH có các chức năng hoàn toàn giống như nồi cơm 

điện. 

- Việc lắp đặt, vận hành nồi cơm KSH cần thực hiện đúng quy trình 

và yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, phòng 

tránh nguy cơ cháy nổ và ngạt khí. 
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    5. LẮ  ĐẶ ,  Ậ           Ả  DƯỠ      Ế   Ị 

ĐU   ƯỚC  Ó   SỬ DỤ       S     ỌC 

      :  Đ 02-05 

                                                                                         

 

 ụ  tiêu 

- M           ấu               u    ớ   ó   k í       ọ ; 

-                               u    ớ   ó   k í       ọ   ú    êu  ầu k    u    

               ; 

- T ự                                       u    ớ   ó   k í       ọ   ú   qu  

      k    u  . 

 

A. Nội du   

1. Đặ  điểm   u t   

Bình đun nƣớc nóng bằng khí sinh học có nguyên lý hoạt động giống với 

bình đun nƣớc nóng bằng khí gas công nghiệp. Khi hoạt động nhờ áp lực cột nƣớc 

để kích hoạt bộ phận đánh lửa đốt cháy khí sinh học trong buồng đốt, nhiệt lƣợng sinh 

ra từ quá trình cháy sẽ làm nƣớc trong bình nóng lên và bị đẩy ra ngoài khi sử 

dụng. Quá trình ngƣợc lại nƣớc lạnh từ ống cấp nƣớc vào sẽ chảy vào bình để 

chiếm chỗ phần nƣớc nóng đã bị đẩy ra. Cấu tạo bên ngoài của bình nƣớc nóng dùng 

KSH đƣợc mô tả nhƣ Hình 2.5.1 dƣới đây. 

 

Hình 2.5.1. T         u    ớ   ó         S  

 

 Bên ngoài của thiết bị gồm các thành phần nhƣ sau: 



 

 

 

69 

 

- Mặt trƣớc là nắp bảo vệ các bộ 

phận bên trong và tạo nét thẩm mỹ cho 

thiết bị; có 2 nút điều chỉnh khi vận hành: 

(1) là vị trí nút chỉnh lƣợng KSH và  2  

là vị trí nút chỉnh lƣợng nƣớc nóng ra 

 Hình 2.5.2 . 

 

 

      2.5.2. M      ớ           

 

 

- Mặt sau  đế của thiết bị  để lắp 

các bộ phận thiết bị với 2 khoen  1 và 2); 

Đế đƣợc bắt ốc, vít cố định thiết bị vào 

tƣờng hay gía đỡ  Hình 2.5.3 . 

 

      2.5.3. M     u (  )          

 

- Mặt trên với lỗ thoát khói và nhiệt 

thừa  Hình 2.5.4 . Có thể nối lỗ thoát với 

ống kim loại để dẫn khói và nhiệt thừa ra 

nơi thoáng ngoài phòng tắm để tránh 

ngạt. 

 

      2.5.4. M     ê           
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Mặt dƣới của thiết bị gồm có  Hình 

2.5.5): 

1. Đầu nối ống dẫn KSH 

2. Đầu nối cấp nƣớc  lạnh  vào  

3. Đàu nối dẫn nƣớc  nóng  ra 

4. Hộp pin nguồn  

      2.5.5. M     ớ           

Thiết bị đun nƣớc nóng dùng KSH 

 sau khi tháo nắp  có các bộ phận đƣợc 

mô tả nhƣ Hình 2.5.6. 

1. Ống dẫn KSH vào thiết bị 

2. Ống dẫn nƣớc  lạnh  vào 

3. Ống dẫn nƣớc  nóng  ra 

4. IC 

5. Hộp pin 

6. Vít lửa 

7. Đầu đốt KSH 

8. Buồng đốt. 

9. Ống kim loại dẫn nƣớc vào đun  

10. Nắp buồng đốt  

11. Nắp thu khí và nhiệt thừa 

12. Lỗ xả khí thải và nhiệt thừa 
 

      2.5.6. Cấu       u                

Bộ phận đun  Hình 2.5.7  của thiết 

bị gồm: 

1. Đầu nối ống dẫn KSH  

2. Cốt nút chỉnh lƣợng KSH  

3. Đầu  mâm  đốt 

4. Ống dẫn KSH vào đầu đốt 

 

      2.5.7. B        u               
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Bộ phận đun nhìn từ phía trên 

 Hình 2.5.8  gồm có: 

1. Đầu  mâm  đốt với các khe phun 

KSH đốt cháy 

2. Cốt nút chỉnh lƣợng KSH 

3. Khoen vặn vít cố định bộ phận 

với đáy của thiết bị 

4. Cốt nút chỉnh lƣợng nƣớc nóng 

ra 
 

      2.5.8. Đầu  ố  

 

Buồng đốt  Hình 2.5.9  làm bằng 

tấm thép không gỉ  gồm thân có ống kim 

loại  1  và  2  dẫn nƣớc lạnh kết nối trực 

tiếp vào thân buồng đốt để đƣợc đun 

nóng; (3) Ống dẫn nƣớc đã đƣợc đun 

nóng ra ngoài thiết bị. 

 

      2.5.9. Buồ    ố  

Phần trên buồng đốt có nhiều tấm 

kim loại mỏng kết chặt với các ống nƣớc 

kim loại gấp khúc  Hình 2.5.10 . 

Nƣớc trong các đoạn ống gấp khúc 

này sẽ đƣợc đun nóng bởi nhiệt tỏa ra từ 

mâm đốt phía dƣới buồng đốt. 

 

      2.5.10. N         uồ    ố  

Bộ phận khởi động thiết bị  Hình 

2.5.11) gồm: 

1. Pin nguồn 

2. IC 

3. Vít lửa 

4. Đèn tín hiệu nguồn 

 

      2.5.11. B       k ở       
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Nắp thu khí bằng thép tấm không gỉ 

có dạng hình chóp (Hình 2.5.12) gồm: 

1. Nắp thu khí thải 

2. Đế thiết bị 

3. Buồng đốt 

4. Lỗ xả khí 

 

 Hình 2.5.12. N     u k í      

2. Lắp đặt t iết  ị 

2.1. C uẩ   ị  ắp đặt 

- Dụng cụ: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ nhƣ nội dung trình bày tại Bài 1 của giáo 

trình này. 

- Vị trí lắp đặt thiết bị: Vị trí lắp đặt phải đảm bảo khí xả thoát đƣợc ra ngoài 

qua lỗ thoát. Trƣờng hợp phòng tắm kín không có lỗ thoáng thì phải lắp một ống 

cửa xả với một điểm thoáng gần nhất để dẫn khí thải ra ngoài, tránh ngạt khí trong 

quá trình sử dụng. 

Lƣu ý:  

        + Nguồn cấp nƣớc lạnh: Nƣớc cấp vào thiết bị đƣợc nối thông với nguồn nƣớc 

máy hoặc phải có bồn chứa  đặt ở vị trí cao hơn vị trí lắp thiết bị đun nƣớc nóng tối 

thiểu 1,5 mét. 

        + Không treo bình trực tiếp vào bề mặt tƣờng làm bằng vật liệu dễ cháy nhƣ gỗ, 

giấy dán tƣờng, tre, cót ép, ... 

       2.2. Lắp đặt t iết  ị  

  

 

Việc lắp đặt phải đƣợc thực hiện 

trình tự theo các bƣớc sau đây: 

- Lắp đặt đế: Đế  tấm kim loại mặt 

sau  của thiết bị phải đƣợc lắp đặt trên 

mặt phẳng ổn định để thuận tiện cho 

việc lắp đặt các bộ phận, linh kiện vào 

đúng các vị trí trên thiết bị  Hình 

2.5.13). 

 

      2.5.13. Cố        ầ              
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- Lắp buồng đốt:  

+ Đƣa buồng đốt song song với 

phần đế, thao tác này cần phải cẩn thận 

tránh để rơi buồng đốt đập vào phần đế 

sẽ làm dập hoặc cong vênh các ống dẫn 

nƣớc. 

+ Nhẹ nhàng đƣa đầu nối ống dẫn 

nƣớc bằng kim loại vào lỗ mặt dƣới của 

đế, sau đó vặn gá tạm 2 ốc vít để giữ ổn 

định ống dẫn nƣớc vào với đế thiết bị 

nhƣ Hình 2.5.15. 
 

 Hình 2.5.14.      uồ    ố  

 

 - Lắp đầu đốt: Đƣa đầu đốt vào 

phần dƣới của thân buồng đốt, sau đó 

nhẹ nhàng đƣa đầu nối ống dẫn KSH và 

đầu nối dẫn nƣớc nóng ra qua lỗ định vị 

 2 lỗ nằm trên giá thiết bị, ở vị trí 2 bên 

lỗ đầu nối ống dẫn nƣớc  lạnh  vào thiết 

bị  nhƣ trên Hình 2.5.15). 

 

 

      2.5.15.      ầu  ố  

 

- Lắp đầu nối ống dẫn nƣớc lạnh 

vào thiết bị: Sau khi đƣa các đầu nối của 

ống dẫn KSH và dẫn nƣớc vào - ra đúng 

vị trí. Ta vặn siết 2 ốc vít để cố định ống 

dẫn nƣớc vào với đế thiết bị  Hình 

2.5.16). 

 

 

      2.5.16.      í   ố       ầu  ố  

ố    ẫ    ớ  (    ) 
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- Cố định đầu đốt: Vặn siết ốc vít 

để cố định đầu đốt với đế thiết bị. Cần 

phải vặn siết đủ 3 ốc vít ở phía dƣới của 

buồng đốt  Hình 2.5.17 . 

 

      2.5.17. Cố       ầu  ố  

 

- Lắp đƣờng ống dẫn nƣớc nóng: 

So đầu ống dẫn nƣớc nóng từ thân 

buồng đốt cho khớp với đầu ống có ren 

răng, cần chú ý lắp gioăng làm kín; sau 

đó dùng mỏ lết vặn siết chặt đai ốc với 

đầu ống có ren răng  Hình 2.5.18 . 

 

     2.5.18.      ố  ố    ẫ    ớ   ó   

 

- Liên kết đầu đốt với buồng đốt: 

Siết các ốc vít để kết chặt đầu đốt với 

buồng đốt vào đế của thiết bị. Lƣu ý 

phải siết đủ 3 ốc vít.  

Trong Hình 2.5.19 là vị trí ốc vít 

giữa, 2 ốc vít còn lại nằm ngang vị trí 

này về hai phía. 
 

     2.5.19.   ê  k    ầu  ố   ớ   uồ    ố  

 

 

- Lắp IC: IC đƣợc lắp vào đế thiết 

bị sau khi đƣợc gắn vào tấm kim loại 

 bát  làm giá đỡ và bảo vệ khỏi bị ƣớt 

(Hình 2.5.20). 

 

 Hình 2.5.20.     IC 
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- Lắp dây tiếp mát: Siết ốc vít để 

nối dây tiếp mát từ IC với cốt của nút 

điều chỉnh lƣợng KSH vào thiết bị.  

 

 

 Hình 2.5.21. Nố               

Thiết bị đun nƣớc nóng dùng KSH 

thƣờng có từ 3 vít đánh lửa. Để lắp vít 

lửa cho thiết bị đúng quy trình và an 

toàn, ta cần thực hiện nhƣ sau: 

+ Gá vít lửa vào vị trí: Đặt gá phần 

đầu tráng men của vít lửa đúng rãnh trên 

miếng giá đỡ  Hình 2.5.22 . 

 

 Hình 2.5.22. G   í                 

 

+ Cố định vít lửa: Dùng miếng kim 

loại có khuôn định hình để cố định vít 

lửa vào đúng vị trí  Hình 2.5.23 a . 

 

      2.5.23 ( ). Cố       í       

 

 + Dùng vít ba ke vặn siết ốc vít ép 

chặt miếng kim loại định hình với giá 

đỡ, cố định vít lửa  Hình 2.5.23b .  

 

      2.5.23( ). S     ố       í      
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Thao tác tƣơng tự các bƣớc để lắp 

vít lửa thứ ba vào thiết bị  Hình 2.5.24 . 

 

 

      2.5.24. Ví          3   u k        

Đƣa hộp pin thứ nhất vào lỗ lắp 

nằm ở mặt đáy của đế thiết bị, hộp thứ 2i 

gác lên thành của đế; sau đó nối dây 

nguồn vào chấu điện ở đáy mỗi ống hộp 

pin (Hình 2.5.25). 

 

      2.5.25.             

 

Dùng vít ba ke vặn chặt 2 ốc vít cố 

định hộp pin vào đế thiết bị (Hình 

2.5.26). 

 

 Hình 2.5.26. Cố              

Lắp 2 cục pin đại loại 9V đúng cực  Hình 2.5.27.a  gài chặt vào chấu bám, sau đó 

đóng và cài nắp để giữ cố định pin trong hộp  Hình 2.5.27 b). 
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(a) 

 

(b) 

Hình 2.5.27.         ( )     ó     ố              ( ) 

 

Nắp thu khí thải đƣợc lắp nối phía 

trên buồng đốt bằng cách nhẹ nhàng đặt 

cho 2 bộ phận này khớp rãnh với nhau. 

Bằng cách cho các lỗ ốc vít của 2 bộ 

phận này trùng nhau để vặn vít kết nối 

(Hình 2.5.28). 

 

 Hình 2.5.28.           u k í      

 

Sau khi bộ phận buồng đốt và nắp 

thu khí khớp nhau, ta tiến hành vặn siết 

vít kết nối 2 bộ phận này với nhau. Lƣu 

ý phải siết đủ tất cả 4 ốc vít  mỗi bên có 

2 vít  nhƣ Hình 2.5.29. 

 

 Hình 2.5.29. Cố            u k í      
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Sau khi kết nối buồng đốt với nắp 

thu khí đúng vị trí một cách chắc chắn, 

ta siết ốc vít ở 2 bên vai của nắp thu khí 

để cố định nắp thu khí và cả các bộ phận 

vào đế thiết bị nhƣ Hình 2.5.32 

 

 Hình 2.5.30. Cố            u k í      

                    

 

Đến đây, ta cần phải kiểm tra lại tất 

cả bộ phận, linh kiện bên trong thiết bị 

đã đƣợc lắp đặt đúng vị trí, đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật hay chƣa, để đảm bảo rằng 

khi ta lắp hoàn chỉnh và kết nối vào hệ 

thống thì thiết bị vận hành an toàn. 

 

 Hình 2.5.31.              ấu      ê  

                    

Nhẹ nhàng đặt nắp thiết bị đậy 

khớp phần đế đã lắp đặt cố định các bộ 

phận đã qua kiểm tra nhƣ Hình 2.5.34. 

Chú ý phải cho phần nắp và đế thiết bị 

khớp nhau qua các khe rãnh và lỗ vặn ốc 

vít. 

 

 Hình 2.5.32.                      

Khi chắc chắn rằng phần nắp và đế thiết bị khớp nhau qua các khe rãnh và lỗ 

vặn ốc vít, ta tiến hành vặn siết các ốc vít để đóng cố định nắp vào đế ở phía trên 

 Hình 2.5.33a  và phía dƣới  Hình 2.5.33b  của thiết bị. 
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(a) 

 

(b) 

Hình 2.5.33. S     í    ê  ( )      ớ  ( )               

 

Lắp nút vặn vào 2 cốt điều chỉnh: 

 1  cốt điều chỉnh lƣợng KSH  nằm ở 

phía bên trái thiết bị  đi vào thiết bị để 

điều chỉnh nhiệt độ nƣớc và (2) cốt điều 

chỉnh lƣu lƣợng nƣớc nóng  nằm ở phía 

bên phải thiết bị  từ thiết bị ra theo yêu 

cầu. 

 

 

 Hình 2.5.34.      ú        ều   ỉ   

KSH và   u         ớ   ó   

 

Kiểm tra sau lắp đặt: 

- Các khe của phần nắp với phần đế 

thiết bị có khít hay không ? 

- Các ốc vít có đƣợc gắn chặt và 

đúng vị trí hay chƣa ? 

Một thiết bị đƣợc lắp đặt đúng sẽ 

có kết cấu chặt giữa phần nắp với đế; 

các nút điều chỉnh vặn không bị lệch và 

nối khít với phần cốt nút chỉnh KSH và 

chỉnh lƣu lƣợng nƣớc nóng. 

 

Hình 2.5.35. T                            ỉ   
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Sau khi chọn đƣợc vị trí phù hợp, 

nếu treo thiết bị lên tƣờng xây gạch, ta 

dùng khoan cầm tay khoan vào tƣờng, 

đóng tắc kê nhựa rồi vặn móc treo chặt 

vào lỗ tắc kê, sau đó đƣa khoen của phần 

đế thiết bị gắn vào móc treo (Hình 

2.5.38.  

Cần kiểm tra độ thẳng đứng của 

thiết bị trƣớc khi cố định khoen phía 

dƣới của đế thiết bị vào tƣờng. 
 

 Hình 2.5.36. G    ố               

Sau khi cố định thiết bị vào vị trí phù hợp, tiếp tục thực hiện việc đấu nối ống 

dẫn nguồn nƣớc vào  nƣớc lạnh , nƣớc ra  nƣớc nóng  và ống dẫn KSH từ hệ thống 

cung cấp khí vào thiết bị. Ngoài các dụng cụ chuẩn bị nhƣ nội dung Bài 1 của giáo 

trình mô đun này, ta cần chuẩn bị thêm một số dụng cụ và vật liệu  Hình 2.5.37) 

sau: 

1. Keo dán nhựa 

2. Băng keo non 

3. Vít dẹp nhỏ 

4. Cổ dê  đai siết  

5. Van khóa KSH bằng nhựa 

 

 

     2.5.37. D                 u       ấu  ố    ờ   ố   

Công việc đấu nối các đƣờng ống 

dẫn KSH và đƣờng ống dẫn nƣớc vào 

thiết bị đƣợc tiến hành tuần tự nhƣ sau: 

- Khóa van tổng từ hệ thống cung 

cấp KSH, sau đó bôi keo dán nhựa vào 

một đầu co của van khóa (Hình 2.5.38). 

 

 

 Hình 2.5.38.         k ó   S  
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- Lắp đầu co van này vào ống dẫn 

khí (Hình 2.5.39). 

 

     2.5.39.      ố  ố    ẫ  k í         k ó  

 

- Đầu co nối còn lại của van cũng 

đƣợc bôi keo dán và quấn băng keo non 

(Hình 2.5.40). 

 

 Hình 2.5.40.  C uẩ      ố  van KSH 

 

- Lắp đầu co nối này vào một đầu 

nối KSH của thiết bị, sau đó siết chặt cổ 

dê để cố định đầu nối  Hình 2.5.41). 

 

 Hình 2.5.41. Đấu  ố       ẫ   S  

 

- Bôi keo dán sau đó quấn băng 

keo non vào đầu nối ống dẫn KSH ở 

phía dƣới thiết bị (Hình 2.5.42). 

 

     2.5.42. C uẩ         ố    ẫ   S  
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- Vặn đều tay theo chiều kim đồng 

hồ đến khi hai đầu nối đƣợc gắn chặt với 

nhau (Hình 2.5.43). 

Chú ý: Trƣớc khi lắp cần kiểm tra 

đầu ống dẫn khí xem có đủ gioăng trong 

ống răng để đảm bảo siết kín không để 

rò KSH. 
 

     2.5.43. Nố  ố    ẫ   S               

 

- Bôi keo dán nhựa vào ống răng 

đầu nối cấp nƣớc vào. Vị trí đầu nối này 

nằm bên phải đầu nối dẫn khí (Hình 

2.5.44). 

 

     2.5.44. B   ke           ầu  ố  ố    ấ    ớ  

 

- Quấn lớp băng keo non trên lớp 

keo vừa đƣợc bôi lên đầu nối (Hình 

2.5.45). 

 

 Hình 2.5.45. S            ke      

- Vặn đều tay theo chiều kim đồng 

hồ đến khi hai đầu nối đƣợc gắn chặt với 

nhau  Hình 2.5.46 . 

Chú ý: Trƣớc khi lắp cần kiểm tra 

đầu ống dẫn nƣớc xem có đủ gioăng 

trong ống răng để đảm bảo siết kín 

không để rò rỉ nƣớc. 

 
 

 Hình 2.5.46.      ầu  ố   ấ    ớ  
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- Bôi keo dán và quấn lớp băng keo 

non  giống nhƣ các bƣớc chuẩn bị nối 

đầu ống dẫn khí và cấp nƣớc  cho đầu 

nối nƣớc nóng ra vòi sen. 

Vị trí đầu nối này nằm bên phải 

đầu nối cấp nƣớc vào  Hình 2.5.47). 

 

 Hình 2.5.47. C uẩ          ố  ố    ẫ  

  ớ  ( ó  )     ừ          

 

- Vặn đều tay theo chiều kim đồng 

hồ đến khi hai đầu nối đƣợc gắn chặt với 

nhau (Hình 2.5.48). 

Chú ý: Trƣớc khi lắp cần kiểm tra 

đầu nối của vòi sen xem có đủ gioăng 

trong ống răng để đảm bảo siết kín 

không để rò rỉ nƣớc. 

 

 

     2.5.48.      ầu  ố   ò   e   ớ           

 

Tất cả các bộ phận của thiết bị 

đƣợc lắp đặt hoàn chỉnh, sẵn sàng khởi 

động thử và vận hành sử dụng  Hình 

2.5.49). 

 

 Hình 2.5.49. T                     x    

 3.  ậ   à   t iết  ị  

Mở van cấp KSH vào, sau đó mở van cấp nƣớc vào thiết bị; bộ phận cảm ứng IC 

sẽ tự động kích hoạt đánh lửa và đốt cháy KSH ở các đầu đốt của bộ phận đun làm 

nóng nƣớc lên. 

        Điều chỉnh van nƣớc ra để thay đổi lƣợng nƣớc theo nhu cầu sử dụng. 

        Nên thử độ nóng của nƣớc trƣớc khi sử dụng để tránh bị bỏng. Điều chỉnh khóa 

khí để thay đổi ngọn lửa và nhiệt độ của nƣớc. 

Khi không sử dụng, đóng khóa nƣớc cấp để tắt hệ thống đánh lửa và bình sẽ 

dừng làm việc tức thời. Nếu sử dụng tiếp thì mở khóa nƣớc vào lại để có nƣớc nóng. 
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Trƣờng hợp ngừng sử dụng trong thời gian dài thì phải đóng cả van cấp KSH và van 

cấp nƣớc. 

 4.     dư    và sử    ữ  

         Vệ sinh lƣới lọc nƣớc lạnh đầu vào định kỳ 6 tháng /lần; nếu nguồn nƣớc cấp từ 

giếng khoan thì tần suất là 3 tháng/lần để lọc bụi và phèn trong nƣớc. Bụi và phèn 

trong nƣớc là nguyên nhân làm tắc và ăn mòn hệ thống ống dẫn bằng kim loại trong 

buồng đốt. 

         Vệ sinh đầu đốt KSH (Hình 2.5.50) trong buồng đốt định kỳ 2 tháng/lần bằng 

cách sử dụng bàn chải mềm hoặc bàn chải đánh răng chà trên bề mặt (Hình 2.5.51  để 

đảm bảo đầu đốt không bị tắc do bụi bẩn. 

 

  

Hình 2.5.50. Đầu  ố  Hình 2.5.51. V        ầu  ố  

 

        Kiểm tra và thay pin cho bộ phận đánh lửa để đảm bảo bộ phận đánh lửa hoạt 

động tốt. 

        Kiểm tra và vệ sinh ống dẫn khí xả để đảm bảo khí xả thoát ra dễ dàng. 

5.   ữ   sự  ố t ườ    ặp và  i   p  p   ắ  p ụ  

Qua thời gian sử dụng hoặc do sử dụng không đúng cách, bình đun nƣớc nóng 

dùng KSH thƣờng gặp phải một số sự cố hỏng hóc nhƣ rò rỉ nƣớc, nƣớc chảy yếu, 

nƣớc không nóng,....  

Đườ   ố   dẫ   ướ   ò  ỉ 

Hiện tƣợng này có thể xuất phát từ việc các thiết bị chứa nƣớc nóng hoặc các 

thiết bị truyền nƣớc nóng sử dụng lâu ngày nên bị gỉ sét, gây rò rỉ nƣớc. Khi đó, ta cần 

thay mới bình chứa và điều chỉnh nhiệt độ nƣớc cho phù hợp để tránh ảnh hƣởng đến 

hệ thống. 

 ướ     y yếu 

Nếu nƣớc từ vòi hoa sen của bình nóng lạnh chảy yếu thì yếu tố đầu tiên bạn cần 

xét đến đó là nguồn nƣớc cấp. Có thể nguyên nhân là do nguồn nƣớc yếu và trong giờ 

cao điểm nhiều ngƣời cùng sử dụng nên khiến nƣớc chảy yếu.  
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Nguyên nhân khác của tình trạng này có thể là do bình sử dụng lâu ngày mà 

không vệ sinh, gây tình trạng đóng cặn trong bình và vòi khiến vòi chảy yếu. Vì vậy, 

cần thƣờng xuyên vệ sinh, kiểm tra vòi sen và bình đun nƣớc nóng để hạn chế tình 

trạng này, tăng tuổi thọ cho thiết bị. 

Một nguyên nhân nữa có thể khiến nƣớc từ bình chảy yếu đó là do ống dẫn nƣớc 

từ bình nóng lạnh xuống các vòi bị tắc do nhiệt độ nƣớc quá cao sinh ra các bọt khí 

làm tắc nghẽn nƣớc, khiến nƣớc chảy yếu. Trong trƣờng hợp này ta cần xả nƣớc một 

lúc ở van nƣớc nóng gần bình nƣớc nóng nhất cho các bọt khí thoát ra ngoài và khi 

không sử dụng thì nên tắt bình nƣớc nóng đi để vừa tiết kiệm khí vừa giúp tăng tuổi 

thọ của bình và còn tránh việc tạo ra các bọt khí làm ảnh hƣởng đến lƣu lƣợng dòng 

nƣớc. 

 ướ    ô    ó   

Có thể do tắc ống dẫn KSH vào buồng đốt. Trƣờng hợp này ta cần kiểm tra ống 

dẫn, các van và co đấu nối của hệ thống vào thiết bị, đảm bảo đƣờng dẫn khí không bị 

tắc và các mối đấu nối không bị rò rỉ. 

Nếu nguyên nhân do áp lực nƣớc quá yếu không kích hoạt bộ phận đánh lửa đốt 

cháy khí sinh học trong buồng đốt để sinh nhiệt thì cần chỉnh lại lƣợng nƣớc và có thể 

sử dụng bơm áp lực nếu cần thiết. 
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B. Câu  ỏi và  ài tập t ự   à   

1. Câu  ỏi 

Câu 1. Trình bày nguyên lý hoạt động của thiết bị đun nƣớc nóng dùng khí sinh 

học ? 

Câu 2. Tại sao cần thiết phải lắp cửa thoát khí xả ra ngoài khỏi phòng lắp đặt 

thiết bị đun nƣớc nóng dùng KSH ? 

Câu 3. Nêu trình tự vận hành thiết bị đun nƣớc nóng dùng khí sinh học. 

2.  ài tập, t ự   à   

- Thực hành vận hành thiết bị 

- Thực hành tháo, lắp cảm biến  IC  và vít lửa của thiết bị 

- Thực hành tháo, lắp, vệ sinh bảo dƣỡng đầu đốt của thiết bị. 

- Thực hành tháo, lắp, vệ sinh bảo dƣỡng buồng đốt của thiết bị. 

- Cách thức tiến hành 

+ Giáo viên nêu mục tiêu của bài tập, nội dung thực hiện các biện pháp an toàn 

trong sử dụng khí sinh học 

+ Chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 06 học viên, bầu nhóm trƣởng. Các 

nhóm trƣởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

+ Giao vật tƣ và công việc cụ thể cho từng nhóm. Mỗi nhóm nhận vật tƣ và tổ 

chức các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc của bài tập theo hƣớng dẫn 

của giáo viên.  

+ Các nhóm triển khai công việc. Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vƣớng 

mắc. Nhắc những lƣu ý trong quá trình thực hiện bài tập. 

- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài tập: Nhận dụng cụ, tổ chức thực hiện 

bài tập theo hƣớng dẫn của giáo viên. 

- Kết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt đƣợc: Mỗi nhóm học viên hoàn thành 

nội dung đƣợc giao, giáo viên kiểm tra kết quả bài tập, nhận xét, đánh giá và ghi điểm. 

C.   i   ớ 

 

 

 

 

 

 

 

 ƯỚ   DẪ    Ả   DẠY    ĐU  

 

 Thiết bị đun nước nóng bằng khí sinh học (dùng cho hộ gia đình) có 

nguyên lý hoạt động giống với bình đun nước nóng bằng khí gas công 

nghiệp (LPG). 

 Không treo thiết bị trực tiếp vào bề mặt tường làm bằng vật liệu dễ cháy 

như gỗ, giấy dán tường, tre, cót ép, vv…. 

Việc lắp đặt thiết bị phải được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm 

bảo an toàn, phòng tránh cháy nổ, ngạt khí trong quá trình sử dụng. 
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 .  Ị    ,      C Ấ  CỦA    ĐU  

1. Vị trí: Mô đun “Lắp đặt và sử dụ   t iết  ị  S     i đốt    y t ự  tiếp và 

si     i t” là mô đun thứ hai trong chƣơng trình dạy nghề trình độ sơ cấp - Nghề 

“Lắp đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học”; đƣợc giảng dạy sau khi ngƣời học đã học 

xong Mô đun 1: “Lắp đặt và sử dụng hệ thống phân phối khí sinh học” của chƣơng 

trình.  

2. Tính chất: Là mô đun chuyên môn, tích hợp giữa kiến thức lý thuyết và kỹ 

năng thực hành nghề. Địa điểm giảng dạy thích hợp mô đun này là lớp học hiện 

trƣờng, nơi có công trình khí sinh học và có lắp đặt đầy đủ các thiết bị khí sinh học 

loại đốt cháy trực tiếp và sinh nhiệt.  

  .  ỤC   ÊU    ĐU  

1. Kiến thức 

- Mô tả đƣợc đặc điểm cấu tạo của thiết bị KSH loại đốt cháy trực tiếp và sinh 

nhiệt; 

- Trình bày đƣợc quy trình lắp đặt, vận hành, bảo dƣỡng và sửa chữa thiết bị; 

    - Phân biệt đƣợc các thiết bị và dụng cụ dùng trong kiểm tra, bảo trì, bảo 

dƣỡng và sửa chữa thiết bị; 

    - Trình bày đƣợc kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn trong việc sử dụng thiết 

bị. 

2.  Kỹ năng 

- Lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng và điều kiện thực tế; 

    - Thực hiện công việc lắp đặt, vận hành, bảo dƣỡng và sửa chữa thiết bị đúng 

quy trình kỹ thuật; 

    - Sử dụng đúng trang thiết bị và dụng cụ trong công tác lắp đặt, sửa chữa, bảo 

dƣỡng thiết bị; 

    -  p dụng đƣợc các biện pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng thiết bị. 

3. Thái độ 

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì trong công việc;  

- Chấp hành nghiêm chỉnh quy định bảo vệ môi trƣờng; 

- Tuân thủ qui trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động, phòng tránh các nguy cơ 

cháy nổ. 

   .     DU      ĐU  

Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  

Mã bài Tên bài 

L  i 

bài 

d y 

Đị  điểm 

  ời  ượ   ( iờ   uẩ ) 

TS LT TH KT* 

MĐ02- 01 Giới thiệu một số 

dụng cụ thông dụng 

Tích 

hợp 
Lớp học 4 2 2  
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Mã bài Tên bài 

L  i 

bài 

d y 

Đị  điểm 

  ời  ượ   ( iờ   uẩ ) 

TS LT TH KT* 

dùng trong lắp đặt, 

bảo dƣỡng và sửa 

chữa thiết bị KSH 

loại đốt cháy trực 

tiếp và sinh nhiệt  

Hiện trƣờng 

MĐ02- 02 

Lắp đặt, vận hành và 

bảo dƣỡng bếp sử 

dụng khí sinh học  

Tích 

hợp 

Lớp học 

Hiện trƣờng 
20 4 14 2 

MĐ02- 03 

Lắp đặt, vận hành và 

bảo dƣỡng đèn sử 

dụng khí sinh học  

Tích 

hợp 

Lớp học 

Hiện trƣờng 24 4 18 2 

MĐ02- 04 

Lắp đặt, vận hành và 

bảo dƣỡng nồi cơm 

sử dụng khí sinh học   

Tích 

hợp 

Lớp học 

Hiện trƣờng 
20 4 14 2 

MĐ05-05 

Lắp đặt, vận hành và 

bảo dƣỡng thiết bị 

đun nƣớc nóng sử 

dụng khí sinh học 

Tích 

hợp 

Lớp học 

Hiện trƣờng 
24 4 18 2 

  ể              u    8   8 

Cộ   
  

 
100 18 66 16 

 

G     ú: T ờ       k ể       í                 u         ự             í       

  ờ   ự      .  

 

  .  ƯỚ   DẪ    ỰC           Ậ ,       ỰC      

Cuối mỗi bài trong mô đun có các câu hỏi và bài tập bài thực hành. Tùy theo 

câu hỏi hay bài tập bài thực hành, giáo viên tổ chức từng học viên thực hiện độc lập để 

trả lời câu hỏi và thảo luận hay chia học viên của lớp thành các nhóm có từ 5-6 học 

viên thực hiện bài tập bài thực hành theo các bƣớc để đƣợc sản phẩm theo yêu cầu của 

đề bài. 

4.1. Hƣớng dẫn phần thực hiện trả lời câu hỏi 

- Giáo viên chuẩn bị sẵn bảng câu hỏi để phát cho học viên; 

- Sau khi phát câu hỏi cho học viên, giáo viên cùng cả lớp nhắc lại hay trao đổi 

các nội dung lý thuyết có liên quan đến câu hỏi; 

- Giáo viên hƣớng dẫn học viên khoanh tròn vào đáp án đúng của câu hỏi. Hết 
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thời gian làm bài, giáo viên hƣớng dẫn học viên chấm bài chéo cho nhau, sau đó giáo 

viên nhận xét, bổ sung và đánh giá kết quả bài làm của học viên. 

4.2. Hƣớng dẫn phần thực hiện bài tập bài thực hành 

- Để học viên làm đƣợc các bài tập bài thực hành, giáo viên phát đề bài, học 

liệu, dụng cụ phù hợp cho học viên nhóm học viên và phổ biến cách thức, thời gian 

thực hiện, kết quả sản phẩm của bài tập bài thực hành phải đạt đƣợc.  

- Trong quá trình học viên làm bài tập bài thực hành, giáo viên quan sát, nhắc 

nhở và uốn nắn kịp thời để học viên thực hiện đúng, đủ các bƣớc, đủ số lƣợng và đạt 

chất lƣợng sản phẩm bài tập bài thực hành.  

- Khi kết thúc thời gian làm bài tập hay bài thực hành 

+ Giáo viên tổ chức cho học viên nhóm học viên đánh giá chéo kết quả và đặt 

câu hỏi  nếu có  cho học viên nhómvừa trình bày kết quả. 

+ Giáo viên nhận xét, bổ sung, đối chiếu với đáp án, đánh giá và ghi điểm cho 

học viên hay nhóm học viên. 
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 A  C Ủ         Y DỰ   C ƯƠ        ,   Ê  S Ạ  
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       u    ở   T  ờ   C    ẳ   Cơ         N           N     ) 

 

1. C ủ   i m:  ng Lê Thái Dƣơng - Hiệu trƣởng Trƣờng Cao đẳng Cơ điện và 

Nông nghiệp Nam bộ 

2.   ó   ủ   i m:  ng Đào Hùng - Trƣởng khoa Nông nghiệp, Trƣờng Cao 

đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ 

3.   ư  ý:  ng Hồ Văn Chƣơng - Phó Trƣởng phòng Đào tạo, Trƣờng Cao 

đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ  

4. C   ủy viê : 

- Bà Kiều Thị Ngọc - Giảng viên khoa Nông nghiệp, Trƣờng Cao đẳng Cơ điện 

và Nông nghiệp Nam bộ 

-  ng Đoàn Duy Đồng - Trƣởng khoa Thiết bị - Xe máy, Trƣờng Cao đẳng Cơ 

điện và Nông nghiệp Nam bộ 

-  ng Đỗ Văn Trƣờng - Phó trƣởng khoa Điện, Trƣờng Cao đẳng Cơ điện và 

Nông nghiệp Nam bộ 

-  ng Phạm Minh Thiện - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ Công 

nghiệp và Tự động hóa 
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LỜ   Ó  ĐẦU 

Ô nhiễm môi trường chăn nuôi hiện đang là vấn đề bức xúc ở nhiều vùng nông 

thôn Việt Nam. Ở nhiều địa phương, nguồn nước quanh các khu vực dân cư có các 

trang trại chăn nuôi đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi 

trường sống của người dân.  

Nhiều công nghệ xử lý ô nhiễm chất thải chăn nuôi đã và đang được áp dụng 

như công nghệ khí sinh học, ủ phân hữu cơ, nuôi giun, …. Do mỗi công nghệ có 

những ưu điểm và hạn chế riêng đòi hỏi phải được áp dụng ở những điều kiện phù hợp 

và nhiều khi cần phải có một tổ hợp các công nghệ khác nhau áp dụng cho một trang 

trại chăn nuôi nhằm xử lý toàn diện, triệt để các loại hình ô nhiễm của môi trường 

chăn nuôi.  

Một trong những mục tiêu chính của Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp 

(LCASP) là hỗ trợ kỹ thuật cho các chủ trang trại, các hộ chăn nuôi xử lý bền vững 

môi trường chăn nuôi thông qua sử dụng chất thải chăn nuôi làm nguồn nguyên liệu 

tạo ra các sản phẩm có giá trị, vừa giúp nâng cao thu nhập của người dân, vừa giúp 

giảm ô nhiễm môi trường.  

Hiện nay một số trang trại, hộ chăn nuôi đã ứng dụng các công nghệ để sử dụng 

khí ga cho các mục đích dân sinh như phát điện, thắp sáng, .... Tuy vậy, do chưa có tài 

liệu hướng dẫn chi tiết và người dân chưa được học nghề để làm việc này, nên hiệu 

quả chưa cao. Xuất phát từ thực tế từ trước đến nay chưa có tài liệu đào tạo nghề về 

lắp đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học, Dự án LCASP đã phối hợp với Cục Kinh tế 

hợp tác, Bộ Nông nghiệp và PTNT, biên soạn bộ giáo trình đào tạo sơ cấp nghề “Lắp 

đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học” nhằm giúp các hộ chăn nuôi có thêm kiến thức 

và kỹ năng để xử lý hiệu quả môi trường chăn nuôi thông qua các hoạt động tạo thu 

nhập từ ứng dụng công nghệ khí sinh học. 

Bộ giáo trình được xây dựng với các mô đun, bài giảng lý thuyết và thực hành có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các thông tin trong giáo trình này có giá trị hướng dẫn 

giáo viên thiết kế, tổ chức giảng dạy và vận dụng phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tế 

của từng vùng trong quá trình dạy học. 

Quá trình biên soạn giáo trình mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không 

tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các chuyên 

gia, các độc giả để giáo trình được điều chỉnh, bổ sung ngày càng hoàn thiện hơn. 

Để hoàn thiện được cuốn giáo trình này chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của 

các nhà khoa học, các cán bộ phụ trách kỹ thuật nông nghiệp, các thành viên trong hội 

đồng nghiệm thu, các cán bộ và chuyên gia từ dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, 

Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, Cục Kinh tế Hợp tác, … đã tham 

gia đóng góp ý kiến chuyên môn và tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành xây dựng 

chương trình và biên soạn giáo trình này. 

Hà Nội, tháng 6 năm 2017 

TS. Nguyễn Thế Hinh, Giám đốc dự án LCASP 
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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. 

MÃ TÀI LIỆU: MĐ 03 
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LỜI GIỚI THIỆU 

  ắp đặt và sử dụng động c  sử dụng nhiên liệu KSH  là một mô đun 

chuyên môn nghề n m trong chư ng trình dạy nghề trình độ s  cấp c a nghề 

  ắp đặt và sử dụng thiết bị KSH ; được giảng dạy sau mô đun   ắp đặt và sử 

dụng hệ th ng ph n ph i KSH  hoặc có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu c a 

người học. Mô đun này đào tạo theo hình thức tích hợp cả lý thuyết và thực 

hành, được áp dụng cho các khóa đào tạo nghề trình độ s  cấp và dạy nghề dưới 

3 tháng, trước hết là các khóa đào tạo nghề phục vụ cho Dự án H  trợ nông 

nghiệp các bon thấp. 

Trong quá trình biên soạn giáo trình mô đun   ắp đặt và sử dụng động c  

sử dụng nhiên liệu KSH , chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu về động c  đ t 

trong, các thông tin trên báo, trên mạng internet kết hợp với kinh nghiệm trong 

thực tế. 

Giáo trình mô đun   ắp đặt và sử dụng động c  sử dụng nhiên liệu KSH  

trình bày về: Đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình và phư ng pháp 

lắp đặt, vận hành và bảo dư ng động c  sử dụng nhiên liệu KSH. Nội dung c a 

giáo trình bao gồm 9 bài: 

Bài 1: Giới thiệu về động c  KSH 

Bài 2:  ắp đặt, vận hành động c  KSH có công suất nh  và trung bình vào 

hệ th ng ph n ph i khí 

Bài 3: Bảo dư ng thường xuyên động c  KSH 

Bài 4: Bảo dư ng hệ th ng bôi tr n 

Bài 5: Bảo dư ng hệ th ng làm mát 

Bài 6:  Bảo dư ng c  cấu ph n ph i h i 

Bài 7:  Bảo dư ng hệ th ng cung cấp 

Bài 8:  Bảo dư ng hệ th ng đánh lửa 

Bài 9:  Kiểm tra, thay xéc măng 

Giáo trình này là c  sở cho các giáo viên soạn bài giảng để giảng dạy, là tài 

liệu nghiên cứu và học tập c a học viên học nghề   ắp đặt và sử dụng thiết bị 

KSH . Các thông tin trong giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế và 

tổ chức giảng dạy  mô đun một cách hợp lý. Giáo viên có thể vận dụng cho phù 

hợp với điều kiện và b i cảnh thực tế trong quá trình dạy học. 

Mặc dù đã rất c  gắng, song việc biên soạn giáo trình này khó tránh kh i 

sót. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp c a bạn đọc để giáo 

trình được hoàn thiện h n. 
 

Tham gia biên soạn: 

     1.  ê Văn Thoại, Ch  biên 

     2. Đặng Thái Hoàng 

     3. Nguy n Phú Đa 
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LỜI CẢM ƠN 

 

 

 

Nhóm tác giả chúng tôi xin ch n thành cảm  n sự giúp đ  c a Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý dự án H  trợ nông nghiệp các bon 

thấp, các nhà khoa học, các c  sở sản xuất, kinh doanh thiết bị khí sinh học, hộ 

d n trong vùng Dự án H  trợ nông nghiệp Các bon thấp và đồng nghiệp đã tạo 

mọi điều kiện thuận lợi giúp đ  chúng tôi trong quá trình biên soạn tài liệu này. 

Trong quá trình biên soạn giáo trình dù đã hết sức c  gắng nhưng chắc chắn 

không tránh kh i nh ng khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng 

góp t   đồng nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học và độc giả để cu n giáo trình tiếp 

tục được ch nh sửa, hoàn thiện trong lần tái bản. 

          Tr n trọng cảm  n   

 

        Thay mặt nhóm tác giả 

                 ê Văn Thoại 
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MÔ ĐUN 

LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ  

SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU KHÍ SINH HỌC 

Mã mô đun: MĐ 03 

 

Giới thiệu mô đun 

-   ắp đặt và sử dụng động c  sử dụng nhiên liệu KSH  là một mô đun 

chuyên môn nghề trong chư ng trình dạy nghề trình độ s  cấp c a nghề   ắp 

đặt và sử dụng thiết bị KSH , nh m trang bị cho học viên kiến thức về: Đặc 

điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dư ng 

động c  sử dụng nhiên liệu KSH; rèn luyện cho học viên k  năng lắp đặt, vận 

hành, bảo dư ng đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu k  thuật và an toàn.  

- Sau khi học xong mô đun này, học viên có khả năng: 

  Mô tả được đặc điểm cấu tạo và trình bày được nguyên lý hoạt động c a 

động c  sử dụng nhiên liệu KSH; 

  Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dư ng động c  sử 

dụng nhiên liệu KSH; 

   ựa chọn được động c  sử dụng nhiên liệu KSH đảm bảo yêu cầu k  

thuật và phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế; 

     Thực hiện công việc lắp đặt, vận hành, bảo dư ng thường xuyên và 

định k  đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu k  thuật và an toàn; 

      Sử dụng đúng trang thiết bị và dụng cụ trong việc lắp đặt, bảo dư ng 

động c . 

    - Mô đun này thực hiện trong 172 giờ  trong đó: 36 giờ lý thuyết, 122 

giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra kết thúc mô đun , bao gồm 9 bài: 

+ Bài 1: Giới thiệu về động c  KSH 

+ Bài 2:  ắp đặt, vận hành động c  khí sinh học có công suất nh  và trung 

bình vào hệ th ng ph n ph i khí 

+ Bài 3: Bảo dư ng thường xuyên động c  KSH 

+ Bài 4: Bảo dư ng hệ th ng bôi tr n 

+ Bài 5: Bảo dư ng hệ th ng làm mát 

+ Bài 6:  Bảo dư ng c  cấu ph n ph i h i 

+ Bài 7:  Bảo dư ng hệ th ng cung cấp 

+ Bài 8:  Bảo dư ng hệ th ng đánh lửa 

+ Bài 9:  Kiểm tra, thay thế xéc măng 
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- Để giảng dạy mô đun này: 

  Giáo viên cần được tập huấn về phư ng pháp giảng dạy theo mô đun, cần 

có k  năng thực hành nghề nghiệp. Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ 

vào nội dung c a t ng bài học để chu n bị đầy đ  các điều kiện cần thiết nh m 

đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

  Khi giảng dạy, giáo viên cần kết hợp các phư ng pháp thuyết trình có 

trực quan, đàm thoại, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện 

trường dạy học. Khi giáo viên làm mẫu, tập trung cả lớp quan sát. Khi học viên 

thực hành, chia s  lượng học viên m i nhóm t i đa là 5 học sinh, giáo viên quan 

sát t ng nhóm và sửa sai tại ch   nếu có  nh m giúp cho học viên thực hiện các 

thao tác, tư thế c a t ng k  năng chính xác. 

  Sau m i buổi thực tập, Giáo viên tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm; cho 

học viên nêu lên nh ng vướng mắc trong khi thực tập và đưa ra biện pháp khắc 

phục. 

- Phư ng pháp đánh giá:  

+ Đánh giá kiến thức: dùng phư ng pháp trắc nghiệm khách quan hoặc vấn 

đáp, trao đổi  theo tình hu ng .  

+ Đánh giá k  năng nghề: đánh giá k  năng nghề c a học viên thông qua bài 

thực hành, giáo viên đánh giá qua quan sát và theo dõi thao tác, thái độ thực hiện 

và kết quả thực hành c a học viên. 

  Kiểm tra kết thúc mô đun: Kiểm tra theo nhóm  m i nhóm t  3-5 học 

viên  hoặc kiểm tra t ng cá nh n: 

Về lý thuyết: cho học viên trình bày một hoặc một s  công việc trong nội 

dung mô đun hoặc thực hiện bài trắc nghiệm dựa theo bảng c u h i do giáo 

viên chu n bị trước. 

Về thực hành: cho học viên thực hiện một hoặc một s  công việc trong 

nội dung mô đun. Giáo viên đánh giá kết quả qua quan sát, theo dõi thao tác, thái 

độ thực hiện và kết quả sản ph m cu i cùng c a học viên. 
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B i  : Giới thiệu về động cơ KSH 

Mã b i: MĐ 03-1 

Mục tiêu  

- T                                   KSH; 

-                                           KSH; 

- P                      KSH; 

- S                                                                  

            SH  

A. Nội dung  

 . Khái quát chung về động cơ KSH                                                                                                                                             

1.1. Định nghĩa động cơ KSH 

        a. Định nghĩa động cơ đốt trong 

Động cơ đốt trong là động c  nhiệt có quá trình đ t cháy h n hợp được 

thực hiện ở bên trong xi lanh động c  (hình 1.1). 
 

 

H    1 1  Đ       xă   4  ỳ 

 

b. Định nghĩa động cơ KSH 

Động cơ KSH là động c  đ t trong có quá trình cháy là h n hợp bao gồm 

không khí và nhiên liệu KSH (hình 1.2).  
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Hình 1.2.                               KSH  

 

1.2. Phân loại động cơ KSH 

1.2.1.T e           ể   ổ  

   Đ         eze      ể                SH (hình 1.3) 
 

 

1 - Trục khuỷu 

2 - Xi lanh 

3 - Pít tông 

4 - Xu páp thải  

5 – Bu gi  

6 - Xu páp  

7 - Thanh truyền  

8 - Th n động c  

 

Hình 1.3. Mô hình           eze      ể                SH 

 

   Đ       xă       ể                SH (hình 1.4) 
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1 – Bu gi 

 2 – Xu páp thải 

 3 – Đ n b y 

 4 – Xu páp nạp 

 5 – Xi lanh 

 6 – Pít tông 

 7 – Th n động c  

 8 – Thanh truyền 

 9 – Trục khuỷu 

 10 – Các te 

H    1 4                  xă       ể                SH  
       

    1.2.2  T e                  

- Động c  sử dụng một loại nhiên liệu: KSH 

- Động c  sử dụng hai loại nhiên liệu: Xăng hoặc KSH; Điezen hoặc KSH 

1.2.3  T e   ố       x       

- Động c  KSH một xi lanh (hình 1.3)                                                  

- Động c  KSH nhiều xi lanh (hình 1.5) 

1.2.4  T e       x   xế      x       

- Động c  KSH có các xi lanh xếp thành 1 hàng. 
 

 

Hình 1.5  Đ        ó     x       1      



 14 

- Động c  KSH có các xi lanh xếp thành hai hàng đ i nhau  hình 1.6 , ch  

V (hình 1.7 ). 
  

 

Hình 1.6  Đ        ó     x       2       ố       

 

 

Hình 1.7                   ó     x       2        ữ V 

 

1.3. Các thuật ngữ cơ bản của động cơ KSH 

Động c  KSH cũng là động c  đ t trong nên các thuật ng  c a động c  đ t 

trong vẫn sử dụng cho động c  KSH. 

1 3 1  Đ ể    ế  

   Đ ể    ế       (ĐCT)   

Điểm chết trên là vị trí c a pít tông trong xi lanh khi khoảng cách t  đ nh 

pít tông đến t m trục khuỷu là lớn nhất (hình 1.8). 

   Đ ể    ế    ớ  (ĐCD)  

Điểm chết dưới là vị trí c a pít tông trong xi lanh khi khoảng cách t  đ nh 

pít tông đến t m trục khuỷu là nh  nhất (hình 1.8). 

1.3.2. Hành trình pít tông (S) 
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Hành trình pít tông là khoảng cách gi a hai điểm chết (hình 1.8).   
 

 

Hình 1.8. H           í                    ố        
 

1.3.3. Thể tích buồng cháy (VC) 

Thể tích buồng cháy là  thể tích giới hạn bởi nắp xi lanh, đ nh pít tông và xi 

lanh khi pít tông ở điểm chết trên (hình 1.9). 

1.2.4. Thể tích làm việc (Vlv)  

Thể tích làm việc là thể tích trong xi lanh giới hạn gi a ĐCT và ĐCD  

(hình 1.9). 

        1.3.5. Thể tích toàn phần (Vtp) 

Thể tích toàn phần là thể tích giới hạn bởi nắp xi lanh, đ nh pít tông và xi 

lanh khi pít tông ở điểm chết dưới (hình 1.9). 

 

Hình 1.9. T ể  í   Vc, t ể  í   Vlv      ể  í   Vtp              ố        

 

1 3 7  Hỗ       ố   

 H n hợp đ t gồm không khí và nhiên liệu được h a trộn với nhau theo t  lệ 

nhất định nạp vào xi lanh. 

1 3 8    í x  

Khí xả là nh ng sản ph m đ t cháy thoát ra kh i xi lanh trong quá trình xả. 
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1 3 9  H    ò      

H i c n lại là  sản ph m đ t cháy c n lại trong xi lanh sau quá trình xả. 

1 3 10  C    ỳ                      KSH 

 

Hình 1.10  C                               ố      g KSH 
 

Gồm các quá trình: hút, nén, sinh công, xả được thực hiện theo thứ tự nhất 

định trong xi lanh động c , có tính chu k  (hình 1.10). 

1 3 11   ỳ  

 à một phần chu trình làm việc c a động c , tư ng ứng với một hành trình 

c a pít tông (hình 1.11).  
 

 

Hình 1.11. H                                ố        
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1.4. Sơ đồ cấu tạo và chu trình làm việc của động cơ sử dụng KSH 

1 4 1  S   ồ  ấ      

 

1 – Bu gi 

 2 – Xu páp thải 

 3 – Đ n b y 

 4 – Xu páp nạp 

 5 – Xi lanh 

 6 – Pít tông 

 7 – Th n động c  

 8 – Thanh truyền 

 9 – Trục khuỷu 

 10 Các te 

Hình 1.12                          KSH  
 

1.4.2. Chu trình làm việc  

a.  ỳ 1: T ự       q             

Pít tông dịch chuyển t   ĐCT xu ng ĐCD, xu páp xả đóng, xu páp hút mở. 

Do áp suất trong xi lanh giảm  có độ chân không) nên h n hợp đ t được hút vào 

xi lanh (hình 1.13) . 

 

Hình 1.13  S   ồ         KSH  ở  ỳ   ứ   ấ   
 

b.  ỳ 2: T ự       q    é    ố        

Khi pít tông dịch chuyển t  ĐCD lên ĐCT, cả  hai xu páp hút và xả đều 

đóng. Do đó h n hợp đ t trong xi lanh bị nén với tỷ s  nén   khoảng 4 - 8 

Khi pít tông cách ĐCT khoảng  4 - 15)
0
  tính theo góc quay trục khuỷu , bu 

gi bật tia lửa điện đ t cháy h n hợp (hình 1.14). 
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Hình 1.14  S   ồ         KSH  ở  ỳ   ứ      
 

c.  ỳ 3: T ự       q                   

 

Hình 1.15  S   ồ         KSH  ở  ỳ   ứ    
 

Dưới tác động c a áp suất cao đ y pít tông dịch chuyển t  ĐCT xu ng 

ĐCD và sinh ra một công. Do vậy áp suất và nhiệt độ giảm dần (hình 1.15). 

 d.  ỳ 4: T ự       q         x  

Pít tông dịch chuyển t  ĐCD lên ĐCT, xu páp hút đóng, xu páp xả mở. Pít 

tông đ y khí đã làm việc ra kh i xi lanh (hình 1.16).  

 

Hình 1.16  S   ồ         KSH  ở  ỳ   ứ    
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 . Động cơ KSH nhiều xi lanh 

 

Hình 1.17  S   ồ           ữ V  8 x       
 

Động c  KSH nhiều xi lanh được coi như gồm nhiều động c  KSH một xi 

lanh ghép lại, do đó s  lần sinh công và công suất động c  tăng, khi làm việc ít 

bị rung động (hình 1.17). 

 . Một số dụng cụ d ng trong lắp đ t  vận h nh v  b o dƣ ng động cơ KSH 

3.1. Các nguy n t c  hi sử dụng dụng cụ 

 Mu n công việc đạt được hiệu quả cao và an toàn lao động, ta phải chấp 

hành đúng các nguyên tắc chung khi sử dụng cụ như sau:  

- Phải lựa chọn dụng cụ đúng, phù hợp để tiến hành công việc một cách có 

hiệu quả và đảm bảo an toàn trong lao động. 

- Dụng cụ phải luôn sạch sẽ để đảm bảo an toàn khi thao tác tháo lắp và 

sửa ch a. 

- Sau khi sử dụng phải sắp xếp dụng cụ có thứ tự và đúng vị trí c a giá để 

dụng cụ.  

- Phải nắm v ng các nguyên tắc tháo lắp.  

- Dụng cụ bị hư h ng, l ng hoặc sai lệch độ chính xác cần sửa ch a điều 

ch nh lại mới tiếp tục sử dụng hoặc thay mới. 

- Tùy trường hợp sửa ch a cụ thể mà phải chọn dụng cụ đúng hệ để tránh 

làm hư h ng dụng cụ và làm h ng các đầu bu lông đai  c hoặc chi tiết máy. 

- Sử dụng các dụng như; kích, cầu n ng, cần c u để n ng máy móc thiết bị 

sau khi n ng đ  độ cao phải kê chắc chắn để đảm bảo an toàn mới được làm việc 

phía bên dưới. 
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3.2. Dụng cụ cầm tay 

3.2.1. C           

Cờ lê miệng  hình 1.19  dùng để nới l ng, siết chặt bu lông đai  c. 
 

 

 

H    1 19  C                    
 

3.2.2. C  lê vòng 

Cờ lê vòng  hình 1.20  dùng để nới l ng hoặc siết chặt bu lông,, đai  c với 

một lực lớn. 
   

 

 

H    1 20  C               ò   
 

3.2.3. C      ò         

 

H    1 21  C      ò         
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3.2.4. Tuýp 

- Cần n i, cần siết; đầu tuýp 

Đầu tuýp  hình 1.22  được dùng để tháo, siết các bu lông đai  c với một lực 

lớn. Khi sử dụng tuýp  ng được kết hợp với cần siết và c y n i  hình 1.23 . 

 

 

H    1 22  C                 

 

 
 

H    1 23  C             ố           ế  
 

3.2 5   ỏ  ế  

M  lết  hình 1.24  là loại có kích thước có thể thay đổi được phù hợp với 

đầu c a bu lông, đai  c. Ngoài m  lết thường, c n có m  lết răng dùng để tháo 

lắp các loại đai  c hư cạnh hoặc các loại  ng n i  
 

 
 

 

H    1 24  C         ỏ  ế  
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3.2 6  T ố      í  

Tu c n  vít dùng để nới l ng hoặc siết chặt các đầu vít đai  c  hình 1.25 . 
 

 

H    1 25  T ố      í  
 

3.2.7. Kìm 

Kìm rất đa dạng: kìm m  nhọn, kìm hai l , kìm bấm, kìm m  quạ  Chức 

năng chính c a nó là dùng để k p chặt chi tiết và dùng để cắt d y   hình 1.26 . 
 

 

 

H    1 26  C            

a-                e  ã ;  -           ổ   ỏ     ;      ấ   ự   ó ;              ó   
 

3.2.8. Búa 

Búa  hình 1.27  được dùng để đóng tháo các chi tiết. Ngoài búa đầu cứng 

 búa thép  c n có rất nhiều loại búa đầu mềm  búa nhựa, búa cao su   được sử 

dụng để tránh hư h ng bề mặt c a các chi tiết. 
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H    1 27  C            
 

3.3.  Dụng cụ chuy n d ng 

3.3.1. T     ở       
 

Tuýp  hình 1.28  mở bu gi là loại 

dụng cụ chuyên dùng, ch  để tháo và 

xiết các bu gi. Nó được kết hợp với c y 

n i dài và cần xiết ch  T. 

 

 

 H    1 28  T               

3.3.2. D ng c       xé   ă   

Dụng cụ tháo xéc măng  hình 

1.29  dùng để tháo xéc măng ra kh i 

rãnh pít tông và ngược lại (lắp xéc 

măng vào rãnh pít tông . 

 

 

 H    1 29  D            xé   ă   

3.3.3. C     ế      e  
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Cần siết mô men dùng để kiểm tra mô men khi siết đai  c hoặc vít theo một 

giá trị cho trước c a nhà chế tạo  hình 1.30 . 
 

 

       a-  oại tiếng kêu  

          b-  oại kim ch  thị  

H    1 30  C     ế      e  
 

3.3.4  D             ằ     í  é  

Dụng cụ tháo b ng khí nén được 

sử dụng rất phổ biến ở nh ng n i có 

khoảng không gian rộng, chúng thao 

tác rất nhanh chóng  hình 1.31 . 

 

 

H    1 31  D             ằ     í  é    í  é  

3.3.5. D        ẹ       

 

H    1 32  C                 ẹ  
 

Dụng cụ k p dùng để k p chặt các chi tiết khi cần thiết, dụng cụ k p có 

nhiều loại để phù hợp với chi tiết cần k p  hình 1.32 . 
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3.4. Dụng cụ  iểm tra 

3.4 1  T  ớc lá 

       Thước lá  hình 1.33  dùng để xác 

định khe hở gi a hai bề mặt. 

 

 H    1 33        ớ     

3.4 2  D          e  ở bu gi 

Dư ng đo khe hở bu gi  hình 

1.34) là dụng cụ dùng để kiểm tra, điều 

ch nh khe hở bu gi. 

 

 

 H    1 34  D          e  ở       

4. Thông số    thuật cơ b n của một số động cơ chu ển đ i t  ch   x ng  

ho c điê en sang ch   b ng nhiên liệu KSH 

4.1. Động cơ   ng chuyển sang động cơ KSH 

a. Đ       T      3A     ể                                  KSH 
 

STT Tên thông số Giá trị thông số 

1 S  v ng quay 2.500 vòng/phút 

2 Công suất có ích động c  29 HP 

3 Đường kính pít tông 77,5 mm 

4 Dung tích xi lanh 1.452 cc 

5 Đường kính  ng nạp nhiên liệu 27 mm 

6 Khe hở xu páp 0,150,17 mm 

7 Góc đánh lửa sớm 12
0 
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STT Tên thông số Giá trị thông số 

8 Kiểu bộ điều t c Một chế độ 

         Đ       H      5 5 Hp     ể                                  KSH 
 

STT Tên thông số Giá trị thông số 

1 S  v ng quay 1.800 vòng/phút 

2 Công suất có ích động c  3 HP 

3 Đường kính pít tông 66,5 mm 

4 Dung tích xi lanh 163 cc 

5 Đường kính  ng nạp nhiên liệu 14 mm 

6 Khe hở xu páp 0,020,05 mm 

7 Góc đánh lửa sớm 10
0 

8 Kiểu bộ điều t c Một chế độ 

 

4.2. Động cơ đi zen chuyển sang động cơ KSH 

a) Đ          ze  D8     ể                                  KSH 

STT Tên thông số Giá trị thông số 

1 S  v ng quay 1.200 Vòng/phút 

2 Công suất có ích động c  4 HP 

3 Đường kính pít tông 80 mm 

4 Dung tích xi lanh 302 cc 

5 Đường kính  ng nạp nhiên liệu 21 mm 

6 Khe hở xu páp 0,150,2 mm 

7 Góc đánh lửa sớm 10
0 

8 Kiểu bộ điều t c Một chế độ 
  

    Đ          ze  DS 80     ể                                  KSH 
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STT Tên thông số Giá trị thông số 

1 S  v ng quay 1.300 Vòng/phút 

2 Công suất có ích động c  5 HP 

3 Đường kính pít tông 80 mm 

4 Dung tích xi lanh 285 cc 

5 Đường kính  ng nạp nhiên liệu 21 mm 

6 Khe hở xu páp 0,150,2 mm 

7 Góc đánh lửa sớm 10
0 

8 Kiểu bộ điều t c Một chế độ 

 

5. Một số phƣơng pháp chu ển đ i động cơ sang s  dụng nhiên KSH 

5.1. Chuyển đ i t  động cơ   ng sang chạy KSH 

Chuyển đổi động c  xăng sang động c  KSH về c  bản vẫn gi  nguyên kết 

cấu và thay đổi một s  bộ phận sau: Cải tạo lại bộ chế h a khí như tăng kích 

thước các gic l , van kim, và đường dẫn nhiên liệu vào; thay đổi bộ lọc nhiên 

liệu xăng thành bộ lọc KSH;  ắp đặt thêm bộ điều t c. 

Quy trình chuyển đổi động c  xăng sang động c  KSH: 

- Chọn động c  xăng 

     

     Chọn động c  xăng còn 

hoạt động t t, có công suất 

động c  phù hợp với hầm 

  biogas. 

 

 

 

Hình 1.35. Đ       xă            ể   ổ         

        KSH 
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- Cải tạo lại bộ chế h a khí 

 

    Tháo bộ chế hòa khí ra 

kh i động c   

 

 
 

H    1 36  T         ế  ò    í      ỏ          

 
 

Tháo nắp bộ chế h a khí 

 hình 1.37 . 

 

 
 

Hình 1.37 a. T             ế  ò    í 
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Hình 1.37 b. T             ế  ò    í 

  

   Tháo các gic l ; van kim 

và đế van kim  Hình 1.37 . 

 

H    1 37c  T               

 

 
 

Hình 1.37 d  T                ế         
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+ Tăng đường kính dẫn 

nhiên liệu  Hình 1.38 . 

      Để đảm bảo động c  

hoạt động hết công suất 

cần phải tăng đường kính 

dẫn nhiên liệu. 

 
 

Hình 1 38  Tă          í    ẫ             

+ Thay van kim và các gic 

l  có kích thước lớn h n 

 Hình 1.39 . 

 

 

Hình 1.39. 

   V             ớ   ó  í      ớ   ớ      

         b. g            ớ   ó  í      ớ   ớ      
 

 
 ắp các gic l ; van kim và 

đế van kim  Hình 1.40 . 

 

a 
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b 

Hình 1.40.  

a. L              ; b. L               ế         

 

      ắp nắp bộ chế h a khí 

 Hình 1.41 . 

 

 

H    1 41  Đ       xă            ể   ổ             

    SH 

 ắp bộ chế h a khí vào 

động c   Hình 1.42 . 

 
 

Hình 1.42. L        ế  ò    í             



 32 

      - Thay bộ lọc xăng b ng bộ lọc KSH 

 

    Thay bộ lọc xăng b ng 

bộ lọc KSH  Hình 1.43 . 

 

 
 

Hình 1.43.       ọ  xă         ằ         ọ    í  SH 

-  ắp bộ điều t c 

    ắp thêm bộ điều t c để 

điều ch nh bướm ga bướm 

khi lượng biogas trong hầm 

tăng lên đột ngột  Hình 1.44 . 

 

 

 

Hình 1.44. L            ố  

 

5.2.  Chuyển đ i t  động cơ đi  en sang chạy KSH 

Chuyển đổi động c  điêzen sang động c  KSH cần phải tháo b  hệ th ng 

nhiên liệu; Hạ tỷ s  nén b ng cách tăng thể tích buồng đ t;  ắp đặt thêm hệ 

th ng đánh lửa; Cải tạo cụm  ng hút;  ắp đặt thêm bộ chế h a khí được cải tạo 

trước cho phù hợp với loại nhiên liệu KSH; Cải tạo lại bộ điều t c.  

-  Chọn động c   
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Chọn động c  điêzen c n hoạt 

động t t, có công suất động c  phù 

hợp với công suất sinh khí c a 

hầm   biogas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1.45. Đ          ze           ể   ổ  

              KSH 

  

-  ắp đặt thêm hệ th ng đánh lửa 

Tháo lọc dầu và thay b ng bộ lọc 

KSH  Hình 1.46 . 

 

Hình 1.46        ọ         ze           ọ  

 khí KSH 

   Đặt nam châm vĩnh cửu lên 

bánh đà  Hình 1.47 . 

 

 

Hình 1.47. Đ             ĩ               
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+   ắp bô bin với th n động c  

 Hình 1.48 . 

        Trước khi chọn vị trí đặt bô 

bin lên th n động c  phải xoay 

bánh đà ngay vị trí đánh lửa sớm 

một góc 10
 
độ và vị trí đặt bô bin 

phải đảm bảo hai cựa bô bin phải 

quét gi a nam châm . 

 
 

Hình 1.48  L                ế   ớ   

              

+  ắp  bu gi lên nắp xi lanh  Hình 

1.49).  

 

Hình 1.49. L           

    

     - Thay bộ lọc dầu b ng bộ lọc KSH 
 

Tháo lọc dầu và thay b ng bộ 

lọc KSH  Hình 1.50 . 

 

Hình 1.50        ọ         ze           ọ  

 khí KSH 
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      - Chọn bộ chế h a khí và cải tạo lại 

      Chọn bộ chế h a khí phù hợp với công suất c a động c  và cải tạo lại 

b ng cách: 

Tháo nắp bộ chế h a khí  Hình 

1.51). 

 

 

 

 

 

 

  

 

H    1 51  T             ế  ò    í 
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Tháo các gic l ; van kim và đế 

van kim  Hình 1.52 . 

 
 

H    1 52 a  T               

 

 

Hình 1.52. b. Tháo v           ế          

 

 

+ Tăng đường kính dẫn nhiên 

liệu  

Khoan mở rộng kích thước l  

đường dẫn xăng vào buồng 

phao  Hình 1.53) để đảm bảo 

gas vào đ  lưu lượng.  

  
 

Hình 1.53  Tă          í    ẫ             
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+ Thay van kim và các gic l  có 

kích thước lớn h n  Hình 1.54 . 

 

H    1 54    V             ớ   ó  

 í      ớ   ớ      
 

 

Hình 1.54.b. G            ớ   ó  

 í      ớ   ớ      

  

 ắp gic l  (Hình 1.55.a . 

 

 
 

H    1 55 a. L              
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 ắp van kim và đế van kim 

 (Hình 1.55.b  

 

Hình 1.55.   L               ế         

 

    ắp nắp chế h a khí (Hình 1.56  

 

 

Hình 1.56. L         ế  ò    í 

 
      - Cải tạo  ng hút và bộ lọc không khí để lắp bộ chế h a khí  

      Để lắp bộ chế h a khí phải cải tạo cụm  ng hút và bộ lọc không khí 

 

  Tháo b  cụm  ng hút và bộ 

lọc không khí (Hình 1.57). 

 

 
 

Hình 1.57. T     ỏ     ố           

    ọ  không khí  
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  Chế lại  ng hút khác để 

đảm bảo lắp được bộ chế h a 

khí vào động c  (Hình 1.58 . 

 

 

 

Hình 1.58. C   ố                        

 ắp cụm  ng hút vào động c  

(Hình 1.59 . 

 

 

Hình 1.59. L       ố                   

   ắp bộ chế h a khí (Hình 
1.60). 

 

 

 
 

Hình 1.60. L        ế  ò    í             
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   ắp bộ lọc không khí mới 

(Hình 1.61 . 

 

 

 

Hình 1.61. L       ọ  không khí  ớ              

      -  iên kết bộ điều t c  

Trước khi chuyển đổi thì bộ điều 

t c động c  điêzen liên kết với 

b m cao áp. Sau khi chuyển đổi do 

b  b m cao áp và thiết kế thêm bộ 

chế h a khí nên bộ điều t c lúc này 

sẽ liên kết với bướm ga c a bộ chế 

hòa khí (Hình 1.62 . 

. 

 

 
 

Hình 1.62           ố          ế   ế     

        - Cải tạo buồng đ t để giảm t  s  nén 

        Do tỷ s  nén c a động c  điezen lớn khi chuyển sang động c  KSH d  bị 

cháy kích nổ vì vậy cần phải giảm tỷ s  nén xu ng khoảng 9:1 đến 11:1 b ng 

các cách: 

        + Tiện s u thêm buồng đ t trên nắp xi lanh;  

          Hoặc tiện bớt pít tông;  

    Hoặc kết hợp cả hai. 
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  Tiện s u thêm buồng đ t trên 

nắp xi lanh (Hình 1.63 . 

 

 
 

Hình 1.63  N   x                       

  Tiện bớt một phần đ nh pít tông 

(Hình 1.64 . 

 

 

Hình 1.64  Pí                       

 

5.3.  hững vấn đ  cần l u    hi chuyển đ i 

- Chọn động c  có công suất phù hợp với dung tích hầm   biogas. 

- Chọn động c  có nhiều trên thị trường đã được tiêu chu n hóa để thuận 

tiện cho việc cải tiến. 

- Động c  trước khi chuyển đổi phải làm việc, phát huy t t công suất. 

- Khi chuyển đổi động c  điêzen sang động c  KSH cần chú ý các vấn 

đề sau: 

 + Khi lắp hệ th ng đánh lửa phải chú ý lắp đúng góc đánh lửa sớm. 

    Chọn bộ chế h a khí có kích thước họng khuyếch tán phù hợp với kích 

thước đường  ng nạp c a động c    

   Khi tiện nắp xi lanh phải chú ý tới môi xu páp. 
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B. Câu hỏi v  b i tập thực h nh 

        1. C u h i ôn tập 

- Nêu định nghĩa và ph n biệt các loại động c  đ t trong. 

- Trình bày các thuật ng  c  bản c a động c  đ t trong. 

- Trình bày s  đồ cấu tạo, chu trình làm việc c a động c  sử dụng KSH. 

- Trình bày khái niệm động c  nhiều xi lanh.  

2. Bài tập thực hành 

- Nhận dạng một s  dụng cụ dùng trong lắp đặt, vận hành và bảo dư ng 

động c . 

- Trình bày các thông s  k  thuật c  bản c a một s  động c  chuyển đổi t  

chạy xăng hoặc điêzen sang chạy b ng nhiên liệu KSH. 

- Trình bày một s  phư ng pháp chuyển đổi động c  sang sử dụng nhiên 

liệu KSH. 

- Thực hiện tháo – cải tạo – lắp bộ chế h a khí c a động c  chạy nhiên liệu 

xăng khi chuyển sang chạy nhiên liệu KSH. 

- Thực hiện tháo – thay thế  bộ lọc xăng b ng bộ lọc KSH khi chuyển đổi 

động c  chạy nhiên liệu xăng sang chạy nhiên liệu KSH. 

- Thực hiện cải tạo - lắp bộ điều t c c a động c  chạy nhiên liệu xăng sang 

chạy nhiên liệu KSH. 

- Thực hiện cải tạo – lắp hệ th ng đánh lửa khi chuyển động c  chạy nhiên 

liệu điezen sang chạy nhiên liệu KSH. 

- Thực hiện lựa chọn – cải tạo – lắp đặt bộ chế h a khí c a động c  chạy 

nhiên liệu xăng sang chạy nhiên liệu KSH. 

- Thực hiện tháo – cải tạo – lắp cụm  ng hút, bộ lọc không khí và buồng 

đ t c a động c  chạy nhiên liệu xăng sang chạy nhiên liệu KSH. 

 

C. Ghi nhớ 

- Định nghĩa và ph n loại động c  đ t trong. 

- Các thuật ng  c  bản c a động c  đ t trong. 

-  S  đồ cấu tạo, chu trình làm việc c a động c  sử dụng KSH. 

- Một s  dụng cụ dùng trong lắp đặt, vận hành và bảo dư ng động c . 

- Các thông s  k  thuật c  bản c a một s  động c  chuyển đổi t  chạy xăng  

hoặc điêzen sang chạy b ng nhiên liệu KSH. 

- Một s  phư ng pháp chuyển đổi động c  sang sử dụng nhiên liệu KSH. 
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B i  : Lắp đ t  vận h nh động cơ  h  sinh học c  công suất nhỏ 

v  trung bình v o hệ thống phân phối  h  

Mã bài: MĐ 03-2 
 

Mục tiêu  

- X                    í           ấ    e         ấ             ; 

- Lự    ọ         ấ                       ớ              í         

biogas; 

- T ự                  ớ                      e       q                

                           

A. Nội dung 

 . Chu n bị 

1.1. Chu n bị trang thi t bị và dụng cụ  
 

 - Động c  KSH 

Chọn động c  KSH đang hoạt 

động t t, có công suất phù hợp 

với công suất c a hầm   

biogas. 

 

 

Hình 2.1.                                SH  

     - Máy khoan bê tông 

Máy khoan bê tông được trang 

bị mũi khoan có kích thước phù 

hợp với đường kính cần khoan.  

 

Hình 2.2. Máy khoan bê tông 
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   - Tắc kê sắt 

Chọn tắc kê sắt có kích thước 

phù hợp với công suất động c . 

 

Hình 2.3  T          

   - Bộ dụng cụ tháo lắp 

Bộ dụng cụ tháo lắp gồm cờ lê 

v ng, cờ lê miệng, vít ba ke, 

vít d p, kìm, búa, giẻ lau và 

một s  dụng cụ tháo lắp thông 

dụng khác. 

 

Hình 2.4                      

 
- Ống dẫn gas t  hầm biogas  

 ắp đặt  ng dẫn gas t  hầm 

biogas đến vị trí lắp đặt động 

c . 

 
 

Hình 2.5. L   ố    ẫ       ừ            
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1.2. Chu n bị vị trí l p đ t 

- Chọn vị trí lắp đặt: 

Vị trí lắp đặt phải cao ráo, thoáng 

mát, không có mưa, nắng thổi vào 

và không bị ngập nước. 

 

 

Hình 2.6  V    í                 KSH 

- Vệ sinh vị trí lắp đặt: 

Vệ sinh sạch sẽ vị trí lắp đặt b ng 

chổi và giẻ lau 

 

Hình 2.7  V   i        í         

 . Ti n h nh lắp đ t 

   - Đánh dấu vị trí cần khoan l   

Sử dụng thước và phấn tiến hành 

đo và đánh dấu các vị trí cần 

khoan l . 

 
 

Hình 2.8  Đ     ấ       í            ỗ 
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   - Khoan l  

Dùng máy khoan bê tông chuyên 

dùng khoan l  đã được đánh dấu 

trước.  

 
 

Hình 2.9         ỗ      í         

-  ắp đặt giá đ    

 ắp giá đ  vào đúng vị trí, dùng 

cờ lê vặn các đai  c lại đúng lực. 

 

 
 

Hình 2.10  L                            í  

2.1.   p động cơ vào giá đ  

- Đặt động c  vào giá đ  

Đặt động c  vào giá đ  đúng vị 

trí, điều ch nh và định vị ngay 

ngắn. 

 

 

Hình 2.11  Đ                       
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- Siết bu lông liên kết  

Dùng cờ lê siết bu lông liên kết 

động c  và giá đ  đúng lực. 

 

 
H    2 12  S ế                ế                         

2.2.  i n   t ống d n  hí vào bộ ch  h a  hí 

- Chu n bị  

Cần kiểm tra  ng dẫn gas có bể 

hoặc gãy trước khi liên kết vào 

bộ chế h a khí. 

 

 

                                                                H    2 13    ể      ố    ẫ      

-  ắp  ng dẫn gas vào bộ chế h a 

khí. 

Dùng hai tay đ y t  t   ng dẫn 

gas vào bộ chế h a khí, thao tác 

v a đúng lực trách bị gẫy hay 

v   ng. 

 

 H    2 14  L   ố    ẫ               ế  ò  khí 
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 . Vận h nh v  điều ch nh các ch  độ l m việc của động cơ 

3.1.  ận hành  h ng tải và đi u ch nh  tốc độ chạy  h ng  

3.1.1  C  ẩ     

Vận hành động c  KSH là quá trình chu n bị bước đầu để đưa động c  vào 

hoạt động và theo dõi hoạt động c a nó trong  su t quá trình làm việc. Chu n bị 

để đưa động c  vào hoạt động là việc làm rất quan trọng, đảm bảo cho động c  

làm việc liên tục, không trục trặc, phát huy hết công suất, chi phí thấp và an toàn 

cho máy cũng như người sử dụng. 

Trước khi khởi động động c  và đưa vào sử dụng, cần phải thực hiện một 

s  công việc sau: 

-  Kiểm tra sự lắp chặt c a động c  trên thiết bị và các bộ phận, chi tiết lắp 

trên động c . 

-  Quan sát xem động c  có bị r  r  nước làm mát, dầu bôi tr n, nhiên liệu 

không. 

-  Kiểm tra  mức nước làm mát, dầu bôi tr n và nhiên liệu trên động c  

hoặc thông qua các ch  s  trên động hồ đo  nếu có . Nếu thiếu phải bổ sung để 

động c  làm việc an toàn, liên tục trong thời gian dự định. 

-  Chu n bị dụng cụ khởi động  nếu cần . 

3.1.2  V                            ỉ   

Các bước vận hành và điều ch nh chạy không tải c a động c  KSH: 
 

- Bật công tắc  

Bật công tắc máy về vị trí ON. 

 

Hình 2.15   ở                      í ON 
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- Bật cầu dao điện đầu ra về vị trí 

OFF 

Trước khi khởi động động c  cần  

bật cầu dao điện đầu ra về vị trí 

OFF để đảm bảo an toàn và tránh 

quá tải cho động c .  

 

 

H    2 16                                  í OFF 

 

- Mở bướm gió ở vị trí gi a 

Để động c  d  khởi động cần mở 

bướm gió về vị trí gi a  

 

 
 

Hình 2.17   é    ớ    ó         í   ữ  

   

 - Mở nh  van khóa gas 

Để động c  d  khởi động cần mở 

van khóa gas khoảng ¼  

 

Hình 2.18   ở           1/4 
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- Khởi động động c  

Khởi động động c  b ng cách 

giật hoặc đề máy. 

 

Hình 2.19    ở                

- Điều ch nh động c  chạy không 

tải 

Mở bướm gió, van khóa gas t  t  

thấy động c  chạy ổn định thì 

d ng lại. 

 

 
H    2 20   ở            ỉ              ừ   

3.2.  ận hành c  tải và đi u ch nh  tốc độ c  tải   

        Sau khi điều ch nh chế độ chạy không tải ổn định thì chuyển qua chế độ 

chạy có tải theo trình trự sau: 

- Mở bướm gió hoàn toàn, van 

khóa gas lớn dần cho đến khi 

động c  nổ lớn, đều, ổn định 

 

Hình 2.21   ở      ế     
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- Quan sát đồng hồ báo điện áp 

đạt trị s  220V. 

 

Hình 2.22  Đồ               220V 

- Bật cầu dao điện đầu ra về vị trí 

ON 

 

 

 

Hình 2.23                                 ON 

* Chý ý:  

Trước khi tắt máy nên khóa van trước để tránh cho gas c n tồn lại trong 

đường  ng và bộ chế h a khí g y ra hiện tượng g  sét. 

 

Hình 2.24. Đó          ớ        t máy 
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B. Câu hỏi v  b i tập thực h nh 

        1. C u h i ôn tập 

- Nêu các bước chu n bị và quy trình tiến hành lắp đặt động c  KSH có 

công suất nh  và trung bình vào hệ th ng ph n ph i khí. 

- Nêu các bước vận hành và điều ch nh các chế độ làm việc c a động c  

KSH có công suất nh  và trung bình. 

2. Bài tập thực hành  

- Thực hiện lắp đặt động c  KSH có công suất nh  và trung bình vào hệ 

th ng ph n ph i khí. 

- Thực hiện vận hành và điều ch nh chế độ chạy không tải c a động c  

KSH  có công suất nh  và trung bình. 

- Thực hiện vận hành và điều ch nh chế độ chạy có tải c a động c  KSH  

có công suất nh  và trung bình. 

 

C. Ghi nhớ 

- Quy trình tiến hành lắp đặt động c  KSH có công suất nh  và trung bình. 

- Quy trình vận hành động c  KSH có công suất nh  và trung bình. 
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Bài 3: B o dƣ ng thƣờng xu ên động cơ KSH 

Mã b i: MĐ 03-3 

 

Mục tiêu  

-                 q                     KSH; 

- X                                                        ; 

- L        q                                                       

                           x                                       

A. Nội dung 

 . B o dƣ ng thƣờng xu ên động cơ         

1.1.  àm sạch 

   L                 ò                                      ố    ẫ  

        í             

-   àm sạch nắp dàn đ n gánh: 

Dùng dầu điêzen và giẻ lau làm 

sạch bên ngoài nắp giàn đ n 

gánh. 

 

Hình 3.1  L                 ò       

   -  àm sạch nắp máy: 

Dùng dầu điêzen và giẻ lau làm 

sạch bên ngoài nắp máy. 

 

 

Hình 3.2  L                
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-  àm sạch th n máy: 

Dùng dầu điêzen và giẻ lau làm 

sạch bên ngoài th n máy. 

 

Hình 3.3  L        thân máy 

 

   L             í   ă            í                  ớ          

-  àm sạch vị trí thăm dầu: 

Dùng dầu điêzen và giẻ lau  làm 

sạch bên ngoài vị trí thăm dầu. 

 

Hình 3.4  L             í   ă      

-  àm sạch vị trí châm dầu: 

Dùng dầu điêzen và giẻ lau làm 

sạch bên ngoài vị trí châm dầu. 

 

Hình 3.5  L             í   â      
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-  àm sạch vị trí châm nước: 

Dùng dầu điêzen và giẻ lau làm 

sạch bên ngoài vị trí châm nước 

làm mát. 

 

Hình 3.6  L             í   â    ớ  

   L                      ă          ố  

Dùng dầu điêzen và giẻ lau làm 

sạch bên ngoài nắp hộp bánh răng 

ph n ph i. 

 

 

Hình 3.7  L                      ă   

   L              ố    ẫ    í        

Dùng giẻ lau làm sạch đường 

 ng dẫn khí biogas. 

 

 

Hình 3.8  L        ố    ẫ    í        
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e  L         é    ớ          

Dùng máy rửa áp suất cao xịt vào 

các rãnh thoát khí c a cánh tản 

nhiệt làm sạch các bụi b n.  

 

Hình 3.9  L         é    ớ        t 

 

1.2. Kiểm tra dầu b i trơn và n ớc làm mát 

     ể       ứ                       

Để tránh việc bôi tr n gián đoạn khi động c  đang làm việc, nhớt động c  

phải thường xuyên đầy đ ; cụ thể là mức nhớt động c  phải n m gi a mức t i 

thiểu và t i đa trên thước thăm khi kiểm tra.  
 

 

H    3 10. V    í    ớ    ă    ớ  

 

Cứ sau 8-10 giờ làm việc tiến hành kiểm tra mức nhớt: 
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- Tắt máy 

Trước khi tiến hành kiểm tra cần 

tắt máy để đảm bảo an toàn.  

 

H    3 11  V     ó               í OFF 

 

-  au sạch thước thăm nhớt 

Sau 10-15 phút để động c  nguội 

và nhớt hồi về các te thì tháo 

thước thăm nhớt lau sạch b ng 

giẻ sạch. 

 

 

H    3 12  L           ớ    ă    ớ  

- Kiểm tra mực nhớt 

 ắp thước thăm nhớt trở lại vị 

trí, sau đó tháo ra và quan sát 

mức nhớt nếu không đảm bảo 

theo yêu cầu thì cho thêm nhớt 

mới đúng loại vào theo quy định. 

 

 

 
 

H    3 13    ể       ự    ớ          ớ    ă    ớ  
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   -  ắp thước thăm nhớt lại 

Sau khi châm nhớt xong thì lắp 

thước thăm nhớt đúng vị trí. 

 

 H    3 14  C      ớ    ă    ớ               í 

     ể        ấ                     

- Tắt máy  

Trước khi tiến hành kiểm tra cần 

tắt máy để đảm bảo an toàn. 

 

H    3 15  V     ó               í OFF 

 

- Kiểm tra chất lượng nhớt 

Sau 10-15 phút để động c  

nguội và nhớt hồi về các te thì 

tháo thước thăm nhớt quan sát 

màu c a nhớt nếu thấy nhớt 

không đạt yêu cầu thì ch m nhớt 

mới vào. 

 

 

H    3 16    ể        ấ          ớ  
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   -  ắp lại thước thăm nhớt  

Sau khi kiểm tra xong thì lắp 

thước thăm nhớt đúng vị trí.  

 

 

H    3 17  C      ớ    ă    ớ               í 

     ể        ớ                  

- Tháo nắp két nước làm mát: 

Dùng tay tháo nắp két nước làm 

mát  ch  tháo nắp két nước khi 

động c  nguội . 

 

 

H    3 18   ở      é    ớ          

 

- Kiểm tra mực nước làm mát: 

Quan sát mực nước làm mát 

trong động c  nếu thấy thiếu 

hoặc hết thì châm thêm nước 

làm mát.  

 

H    3 19. Kiể       ự    ớ           
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-  ắp nắp két nước làm mát 

Sau khi kiểm tra xong lắp nắp két 

nước làm mát lại  Hình 3.20 . 

 

 
H    3 20  Đ        é    ớ                       í 

1.3. Kiểm tra si t ch t các bu l ng đai ốc và đi u ch nh 

a. Siế                    ố               ớ                           

             

Dùng cờ lê siết các bu lông bắt 

động c  và khung máy  Hình 

3.21).  

 

 H    3 21  S ế                         ớ          

 

   S ế                    ố                                       

Dùng cờ lê siết chặt các bu lông 

bắt chặt các pu ly  Hình 3.22 .  

 

 

 

H    3 22  S ế                          ớ                  
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        ể             ỉ       ă                     ớ  
 

Sau một thời gian làm 

việc d y đai bị giãn nên 

cần phải tiến hành điều 

ch nh lại độ căng c a d y 

đai. Việc điều ch nh thực 

hiện như sau: 

  

 

 

 H    3.23. Truy              ớc 

- Nới l ng bu lông  

Dùng cờ lê nới l ng bu 

lông hãm  Hình 3.24 .   

 

 H    3.24. Nới bu lông hãm 

 

- Điều ch nh độ căng 

d y đai 

Xê dịch máy phát điện 

ra hoặc vào để đảm 

bảo độ căng c a d y 

đai. Siết bu lông hãm 

lại  Hình 3.25 . 

 
 

 H    3 25  Đ  u chỉ       ă           
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- Kiểm tra lại độ căng d y đai 

Sau khi điều ch nh xong cần 

phải kiểm tra lại độ căng c a d y 

đai b ng cách ấn vào khoảng 

gi a d y đai t  pu ly trục khuỷu 

đến pu ly máy phát điện  Hình 

3.26) với lực ấn  60-70 N thì độ 

võng c a d y đai trong  khoảng 

(7-9)mm. Nếu không đảm bảo 

điều ch nh lại.  

 

  H    3 26    ể              ă           

 

 . B o dƣ ng bộ ph n tru ền động cho t i động cơ 

2.1. Si t ch t các bu l ng li n   t của cơ cấu truy n động với động cơ 
 

Dùng cờ lê siết chặt các bu lông 

bắt pu ly với bánh đà đúng lực 

 Hình 3.27 . 

. 

 

 H    3 27  S ế                          ớ          

 2.2. Đi u ch nh độ c ng của dây  

đai truy n động 

- Nới l ng các bu lông liên kết 

máy phát với khung máy. 

Dùng cờ lê nới l ng các bu lông 

liên kết máy phát điện với khung 

máy  Hình 3.28 . 

 

 

 

 

H    3 28  Nớ   ỏ                 ế           ớ             
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- Điều ch nh độ căng d y đai 

Dùng cờ lê siết 2 bu lông điều 

ch nh  Hình 3.29  để điều ch nh 

độ căng d y đai đến khi đạt yêu 

cầu. 

 

Hình 3.29  Đ      ỉ       ă           

 

- Siết các bu lông liên kết máy 

phát điện với khung máy. 

Dùng cờ lê siết các bu lông liên 

kết động c  máy phát điện với 

khung máy  Hình 3.30 . 

 

 

Hình 3.30  S ế                    ế           

      ớ            

 

- Kiểm tra lại độ căng c a d y 

đai 

Sau khi điều ch nh xong cần 

phải kiểm tra lại độ căng c a 

d y đai b ng cách ấn vào 

khoảng gi a d y đai t  pu ly 

trục khuỷu đến pu ly máy phát 

 Hình 3.31  với lực ấn  60-70 N 

thì độ võng c a d y đai trong  

khoảng  7-9)mm. Nếu không 

đảm bảo điều ch nh lại. 
 

Hình 3.31    ể              ă           
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B. Câu hỏi v  b i tập thực h nh 

        1. C u h i ôn tập 

- Trình bày quy trình làm sạch thường xuyên và các bước kiểm tra dầu bôi 

tr n và nước làm mát c a động c  sử dụng KSH có công suất v a và nh . 

- Trình bày quy trình kiểm tra siết chặt bu lông, đai  c và bảo dư ng bộ 

phận truyền động c a động c  sử dụng KSH có công suất v a và nh . 

2. Bài tập thực hành 

- Thực hiện làm sạch thường xuyên, kiểm tra dầu bôi tr n và nước làm mát 

c a động c  sử dụng KSH có công suất v a và nh . 

- Thực hiện kiểm tra siết chặt bu lông, đai  c và bảo dư ng bộ phận truyền 

động c a động c  sử dụng KSH có công suất v a và nh . 

C. Ghi nhớ 

- Quy trình làm sạch thường xuyên cho động c  sử dụng KSH có công suất 

nh  và trung bình. 

- Quy trình kiểm tra dầu bôi tr n và nước làm mát c a động c  sử dụng 

KSH có công suất v a và nh . 

- Quy trình kiểm tra siết chặt bu lông đai  c c a động c  sử dụng KSH có 

công suất v a và nh . 

- Quy trình bảo dư ng bộ phận truyền động cho tải động c . 



 65 

Bài 4: B o dƣ ng hệ thống bôi trơn 

Mã b i: MĐ 03-4 
 

Mục tiêu  

- T                                                     ố           ; 

-             ấ                     ồ          ố           ; 

- T ự                                           x              ỳ    

  ố                             q                                      

A. Nội dung 

1. Khái quát chung 

1.1.  hiệm vụ của hệ thống b i trơn 

- Bôi tr n bề mặt ma sát. 

-  àm mát bề mặt làm việc c a các chi tiết có chuyển động tư ng đ i. 

- T y rửa bề mặt ma sát. 

- Ch ng ô xy hóa.  

- Rút ngắn quá trình chạy rà động c . 

1.2. Ph ơng pháp b i trơn 

1 2 1  Că   ứ   e                       

- Bôi tr n b ng phư ng pháp vung té. 

- Bôi tr n b ng phư ng pháp pha dầu trong nhiên liệu. 

- Bôi tr n b ng phư ng pháp cư ng bức. 

1 2 2  T     e   í     ấ                                 (hình 4.1) 

        -                  ớ :  à gi a hai bề mặt c a cặp lắp ghép luôn luôn được 

duy trì b ng một lớp dầu bôi tr n ngăn cách. 

       -                      ớt: Là gi a hai bề 

mặt c a cặp lắp ghép được duy trì b ng một lớp 

dầu bôi tr n ngăn cách không liên tục, mà ch  

yếu là nhờ độ nhớt c a dầu để bôi tr n. 

       -                    : Bề mặt lắp ghép c a 

hai chi tiết có chuyển động tư ng đ i với nhau 

mà không có chất bôi tr n. Ma sát khô sinh ra 

nhiệt làm nóng các bề mặt ma sát khiến chúng 

nhanh mòn h ng, có thể gây ra mài mòn dính. 
 

 Hình 4.1. Các d             
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1.3. Sơ đồ hệ thống b i trơn của động cơ 

1 3 1  S   ồ 
 

 
 

Hình 4.2. S   ồ      ố            

 

1 3 2  H          

- B m nhớt hút dầu t  các te qua lưới lọc để cung cấp cho hệ th ng 

- Nhớt t  b m sẽ đi đến lọc tinh. Sau khi lọc sạch nhớt sẽ được cung cấp 

đến mạch dầu chính ở th n máy. 

- Dầu nhớt t  mạch dầu chính sẽ ph n ph i đến các cổ trục cam, cổ trục 

chính c a trục khuỷu. 

- T  các cổ trục chính nhớt sẽ tới bôi tr n các ch t khuỷu và sau đó bôi 

tr n pít tông, xéc măng và xi lanh. 

- T  một trong  các cổ trục khuỷu, nhớt sẽ được dẫn xuyên qua th n máy, 

nắp máy vá các cổ trục cam và làm tr n các chi tiết khác trên nắp máy.  

- Sau khi bôi tr n các cho tiết nhớt sẽ trở lại các te.  

 . B o dƣ ng hệ thống bôi trơn 

2.1. Thay dầu b i trơn 

- Nếu động c  nguội h m nóng động c  vài phút. C n nếu động c  quá nóng, 

để nó giảm nóng rồi mới tiến hành thay nhớt để đảm bảo tuổi thọ c a động c  

(hình 4.3). 
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Hình 4 3  L    ó           
 

2 1 1  X      

Tháo bu lông xả dầu ở đáy các te 

 Hình 4.4 , xả dầu vào khay chứa rồi 

vặn bu lông xả lại. Chú ý lắp đệm 

đồng làm kín, không nên siết bu lông 

quá chặt. 

 

 

Hình 4.4  X      

2 1 2 T         

Mở nắp đổ dầu phía trên nắp máy, đổ 

dầu vào tới mức quy định  Hình 4.5 . 

 

 

Hình 4.5  T        

 . . Kiểm tra mức d u 

Cho động c  d ng hoạt động khoảng 15 phút 
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Cắm thước thăm dầu vào rồi rút ra và 

quan sát dầu bám trên thước: Mức dầu 

đạt yêu cầu là trên mức Min và thấp 

h n mức Max (hình 4.6). 

 

 

Hình 4.6    ể       ứ      

2.3.  àm sạch lọc dầu 

Trong quá trình động c  làm việc, các chất b n như bụi than, mạt kim loại  

làm b n dầu bôi tr n. Các chất này sẽ tích tụ trong lõi lọc và l u ngày sẽ làm mất 

hiệu quả c a lõi lọc. Do đó phải làm sạch và thay lọc nhớt đúng định k . 

2 3 1  T     ọ      

Dùng một khay chứa nhớt và sử dụng 

dụng cụ chuyên dùng để tháo lọc dầu 

ra kh i th n máy (hình 4.7). 

 

 

Hình 4.7.  T     ọ      

2 3 2  L         ọ      

- Dùng dẻ lau sạch bên ngoài bầu lọc 

dầu (hình 4.8). 

 

Hình 4.8  D      ẻ      ọ      
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- Rửa sạch và súc lọc dầu trong dầu 

điezen (hình 4.9). 

 

Hình 4.9  R         ọ      

- Dùng v i khí nén thổi sạch, khô bên 

trong và ngoài lọc dầu (hình 4.10). 

 

Hình 4.10  D      í  é    ổ       

 . . Tha  lọc d u 

Sau một thời gian làm việc lọc nhớt động c  bị các chất b n như muội than, 

mạt kim loại và cặn b n có trong dầu bôi tr n làm tắc nghẽn bộ phận lọc g y 

mất khả năng lọc dẫn đến động c  làm việc không đảm bảo. Do đó phải thay bộ 

lọc nhớt đúng định k  tùy theo hãng chế tạo. Quy trình thay bộ lọc c a một động 

c  có khác nhau nhưng c  bản theo các bước sau: 

-  Bật khóa điện về vị trí OFF 

(hình 4.11), cho động c  ngưng 

hoạt động khoảng 15 phút, xả dầu 

và tháo lọc dầu như hướng dẫn 

mục 2.3.2. 

 

 
 

Hình 4.11.       ó               í OFF  
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-  au sạch bề mặt ch  lắp ghép lọc 

dầu (hình 4.12). 

 

 
 

Hình 4.12  L                 ỗ       é  

 

- Dùng tay thoa một lớp nhớt 

m ng lên gioăng làm kín lọc nhớt 

mới (hình 4.13). 

 

 
  

Hình 4.13  T      ớ         ă    ọ    ớ  

 

- Dùng tay vặn lọc nhớt vào th n 

máy cho đến khi cảm thấy có sức 

cản. Dùng cảo lọc nhớt xiết thêm 

¾ vòng (hình 4.14). 

 

 

 

H    1 14  D             ọ    ớ               
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- Khởi động động c  trong khoảng 

thời gian là 2 phút. Kiểm tra lại độ 

kín ch  lắp ghép lọc nhớt. 

 

 
 

Hình 4.15    ở               

2.5.  àm sạch các te 

2 5 1  L             e  ằ          ze  

Rửa sạch các te b ng dầu điezen và 

giẻ lau (hình 4.16). 

 

 

Hình 4.16  L             e 

2 5 2  L        các  e  ằ     í  é  

Dùng khí nén thổi sạch các cặn b n và 

làm khô dầu điêzen (hình 4.17). 

 

 

H     4 17  T ổ                e  ằ     í  é  
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2.6. Bảo d  ng bơm dầu  

2 6 1  T                

Trước khí tháo rời b m nhớt thì cần phải xả nhớt kh i các te theo hướng 

dẫn mục 2.1.1. 

- Tháo các bộ phận có liên quan. 

- Tháo các te chứa nhớt ra kh i th n 

máy (hình 4.18). 

 
 

Hình 4.18. Tháo các te 

- Tháo lưới lọc và tấm che (hình 4.19). 

- Tháo c  cấu cấu truyền động trục 

cam. 

 

 

Hình. 4.19. T     ọ      

- Tháo b m nhớt ra kh i th n máy 

(hình 4.20). 

 

 

Hình. 4.20  T          ớ  
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- Tháo van an toàn (hình 4.21). 

 

 

Hình. 4.21. Tháo van an toàn 

- Tháo bánh răng dẫn động c a b m 

nhớt (hình 4.22). 

 
 

Hình. 4.22. T          ă    ẫ       

      ớ  

- Tháo rời các chi tiết c a b m nhớt 

(hình 4.23). 

 
 

Hình. 4.23. C         ế        ớ       

           

2 6 2  L                
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- Rửa sạch b m trong dầu điêzen 

(hình 4.24). 

 

 

H    4 24  R                

- Dùng dẻ khô lau sạch b m (hình 

4.25). 

 

H    4 25  D     ẻ                  

2 6 3  T     ấ                  í  

  - Thay mới phớt chặn nhớt đầu trục b m. 

  - Thay mới gioăng làm kín và lắp ráp b m trả lại. 

  - Thay gioăng làm kín và lắp b m nhớt vào th n máy. 

2.7. Kiểm tra áp suất bơm dầu 
 

Để kiểm tra áp suất b m dầu 

c a hệ th ng bôi tr n ta tiến hành 

như sau: 

- Tháo cảm biến áp suất nhớt (hình 

4.26). 

 

 

H    4 26  T          ế       ấ    ớ  
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- Gá chặt đồng hồ đo áp suất nhớt vào 

l  cảm biến áp suất nhớt (hình 4.27). 

 

 
 

Hình 4. 27. G        ồ    ồ         ấ  

  ớ       ỗ       ế       ấ    ớ  

 

- Khởi động động c  cho hoạt động 

khoảng 15 phút, đọc ch  s  trên đồng 

hồ báo áp suất nhớt. 

-  p suất nhớt ở t c độ cầm ch ng 

phải lớn h n 0,3kg/cm
2
. 

- Ở s  v ng quay 3.000 vòng/phút,áp 

suất nhớt 2,5kg/cm
2
 đến 5,0kg/cm

2
. 

 

 
 

 

H    4  28    ở               

 

- Tháo đồng hồ đo (hình 4.29). Làm 

sạch nhớt xung quanh l  cảm biến. 

 

 

Hình 4.29. T     ồ    ồ    
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- Thoa một lớp keo làm kín vào phần 

ren cảm biến và lắp nó trở lại vị trí. 

Kiểm tra lại sự d  r  nhớt. 

 

 

Hình 4.30. T         ớ   e       í      

      e        ế  

 

 . Nh ng hƣ hỏng thƣờng g p của hệ thống bôi trơn 

3.1. Áp suất dầu b i trơn quá thấp  

Do các nguyên nhân sau: 

- Thiếu dầu ở các te 

- Dầu bôi tr n chất lượng kém 

- B m dầu m n 

- Khe hở bạc trục lớn 

- R  r  đường dầu g y thất thoát dầu 

3.2. Kh ng c  dầu đi b i trơn  

Do các nguyên nhân sau: 

- Tắc lưới lọc dầu 

- B m dầu h ng 
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B. Câu hỏi v  b i tập thực h nh 

         1. C u h i ôn tập 

- Trình bày khái quát chung c a hệ th ng bôi tr n? 

- Trình bày quy trình bảo bảo dư ng hệ th ng bôi tr n? 

- Trình bày nh ng hư h ng thường gặp c a hệ th ng bôi tr n? 

2.  Bài tập thực hành 

- Thực hiện quy trình thay dầu bôi tr n cho động c  sử dụng KSH có công 

suất v a và nh . 

- Thực hiện quy trình kiểm tra áp suất dầu cho động c  sử dụng KSH có 

công suất v a và nh . 

- Thực hiện quy trình làm sạch các te cho động c  sử dụng KSH có công 

suất v a và nh . 

- Thực hiện quy trình thay lọc dầu cho động c  sử dụng KSH có công suất 

v a và nh . 

 

C. Ghi nhớ 

- Khái quát chung c a hệ th ng bôi tr n. 

- Quy trình quy trình bảo dư ng hệ th ng bôi tr n. 

- Nh ng hư h ng thường gặp c a hệ th ng bôi tr n. 
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Bài 5: B o dƣ ng hệ thống l m mát 

Mã b i: MĐ 03-5 

Mục tiêu  

- T                                                     ố          ; 

- Mô          ấ                     ồ      ố          ; 

L        q              ự                                         ố   

                                              

 

A. Nội dung 

1. Khái quát chung  

1.1.  hiệm vụ của hệ thống làm mát 

Hệ th ng làm mát có nhiệm vụ lấy bớt nhiệt lượng t  các chi tiết bị đ t nóng 

c a động c , gi  cho động c  làm việc ổn định ở nhiệt độ thích hợp. 

1.2. Sơ đồ cấu tạo và nguy n l  hoạt động của hệ thống làm mát 

1 2 1  H    ố            ằ           í 

a. Cấu t o 

      Hệ th ng làm mát b ng 

không khí thường được sử 

dụng trên động c  xăng có 

công suất nh .  

      b. Ho t động 

Khi động c  làm việc 

một phần nhiệt truyền t  th n 

máy ra cánh tản nhiệt, khi xe 

chạy gió được hướng thổi qua 

các cánh tản nhiệt làm mát 

động c   Hình 5.1). 

 

 

 

 

1 2 2  H    ố            ằ     ớ  

Hệ th ng làm mát b ng nước được sử dụng trên hầu hết các động c .  àm 

mát b ng nước gồm có các loại sau:  

+ L m mát b ng nƣớc  iểu bốc hơi  

a. Cấu t o 

 

Hình 5.1.  H    ố            ằ           í 

1- Các te; 2- Thân máy; 3- C             ; 

4- Bu lông; 5- Xi lanh. 
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1- Thân máy 

2- Pít tông 

3- T            

4- H        e         ỷ  

5- T                

6-       ố      

       7- N   x        
 

H    5 2   H    ố             ể   ố      

b. Ho t động 

Khi động c  làm việc, nhiệt sinh ra sẽ truyền ra th n máy. Trong thân máy 

có áo nước làm mát và thông với bình b c h i 6, nước nóng b c h i bay đi. Do 

đó ta phải thường xuyên kiểm tra và bổ sung thêm nước (Hình 5.2). 

  L m mát b ng nƣớc đối lƣu 
 

Khi động c  làm việc, nhiệt sinh ra truyền vào th n máy làm nước làm mát 

nóng sôi, nước nóng nổi lên phía trên và theo đường ra két nước s  6. Nước 

được làm mát bởi quạt gió s  8, sau đó đi xu ng phía dưới và trở vào phần dưới 

c a th n máy, và làm mát th n máy. Nước sau khi làm mát nóng lên nổi lên trên 

và đi vào két nước được quạt gió làm mát và trở về phía dưới c a th n máy 

(Hình 5.3). 

  L m mát b ng nƣớc cƣ ng bức tu n ho n 

a. Lo i cƣ ng bức tu n ho n hở 

- Cấu t o 

a. Cấu t o 

1- Thân máy 

2- Xi lanh 

3- N   x       

4- Đ       ớ      é    ớ  

5- N    ể  ó    ớ  

6-  é    ớ   

7- Không khí làm mát  

8- Q      ó 

9- Đ       ớ               
 

 

b. Ho t động  

 

H    5 3  H    ố            ố       ự        
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Trong hệ th ng này, nước được làm mát ở két nước 4 không phải b ng 

d ng không khí do quạt gió tạo ra mà b ng nước có nhiệt độ thấp h n. Hệ th ng 

có một hoặc hai v ng tuần hoàn. 

- Ho t động 

V ng thứ nhất làm mát động c , nước qua van 3 vào két 4 được b m 8 hút 

và đ y vào động c  tạo thành v ng tuần hoàn kín.   

V ng thứ hai nước sông hồ, biển được b m 6 chuyển đến két làm mát, để làm 

mát nước v ng kín, sau đó được thải ra sông, ra biển nên được gọi là v ng hở 

(Hình 5.4). 

b. Kiểu cƣ ng bức tu n ho n   n  

- Cấu t o 

1. Thân máy 

2. N p xi lanh   

3  Đ       ớc ra khỏ            

4. Ống dẫn bọ    ớc  

5. Van hằng nhi t   

6. N    ó    ớc 

7. Két làm mát  

8. Qu t gió ;   9. Pu ly  

10. Ố     ớc nối t t v       

11  Đ       ớ        n       

12        ớc 

13. Két làm mát d u   

14. Ống phân phố    ớc 

 

Hình 5.5. H  thố              ng bức tu n 

hoàn kín 

1. Thân máy 

2  N   x       

3  V    ằ         

4. Két làm mát 

5  Đ       ớ      ò    ở   

6       ò    ở  

7  Đ       ớ       ò    ở 

8        ớ   ò    í   

 

Hình 5.4. H    ố                  ứ       

      ở 
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- Ho t động 

Khi động c  làm việc, nhiệt độ c n thấp. B m hút nước t  các két làm 

mát 7, 13 đ y đi theo  ng ph n ph i làm mát cho các xi lanh.  úc này do nhiệt 

độ nước c n thấp, nên van h ng nhiệt đóng ngăn không cho nước qua két nước 

mà trở về  ng n i tắt về b m 10, rồi tiếp tục được b m hút và đ y đi làm mát 

cho xi lanh. 

Động c  làm việc, nhiệt độ cao.  úc này van h ng nhiệt mở cho đường 

nước nóng qua két làm mát s  7, ở đ y nước được quạt gió thổi mát và đi xu ng 

phía dưới theo đường nước vào động c . Nước lạnh được b m hút và đ y đi làm 

mát cho các xi lanh... ( Hình 5.5.). 

 . B o dƣ ng hệ thống l m mát 

2.1. Kiểm tra mức n ớc và chất l ợng n ớc làm mát 

Nước đổ vào hệ th ng làm mát phải là nước sạch, t t nhất là nước mềm. 

Đổ nước vào két nước đến mức cổ thùng trên, trong lúc làm việc không cho 

phép mức nước thấp h n 8 cm tính t  mặt phẳng trên c a cổ rót két nước. 

2.2. Thay n ớc làm mát 

Không được mở nắp két nước khi nhiệt độ động c  c n quá nóng. Tránh 

b ng cho mình và cho người xung quanh. 

- Mở nắp két nước. Khi nước làm 

mát trong két còn nóng, khi tháo 

nên ph  một miếng vải lên nắp 

két nước và xoay nh  nắp két 

nước để cho áp suất bên trong két 

nước giảm t  t  và sau đó mới 

tháo hẳn nắp két nước ra ngoài 

 Hình 5.6 . 

 
 

Hình 5.6.  ở      é    ớ  

- Tháo van xả ở ngăn phía dưới két 

nước và phải dùng khay chứa nước 

 Hình 5.7 . 

 

 

Hình 5.7. T        x  ở   ă    í    ớ  

 é    ớ   
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- Tháo nút xả nước b  trí trên th n 

máy. Chờ cho nước chảy hết rồi 

xiết chặt lại  Hình 5.8 . 

 

 

Hình 5.8. T        x    ớ   ố   í               

- Đổ nước làm mát t  t  cho tới khi 

đầy  Hình 5.9 . 

 

 
 

Hình 5.9. Đổ   ớ          

 

- Đóng nắp két nước. Cho động c  

làm việc và kiểm tra r  r  hệ th ng 

 Hình 5.10 . 

 
 

Hình 5.10. Đó        é    ớ  

2.3. Kiểm tra và làm sạch   t n ớc 

2.3.1.   ể       é    ớ  
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- B ng mắt thường kiểm tra két 

nước. Các  ng dẫn nước không 

được th ng, móp méo.  á tản nhiệt 

phải nguyên v n. 

 
 

Hình 5.11.   ể       é    ớ  

 

- Đổ nước vào đầy két nước và 

kiểm tra sự r  r . Đảm bảo két 

nước không bị r  nước  Hình 

5.12). 

 

Hình 5.12. Đổ   ớ           é    ớ  

2.3.2. L         é    ớ  

- Dùng máy rửa áp suất cao xịt 

vào các rãnh thoát khí c a cánh 

tản nhiệt làm sạch các bụi b n 

 Hình 5.13 . 

 

 
 

Hình 5.13. D                 ấ      x       

các rãnh thoát khí 
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- Dùng v i xịt khí thổi vào các 

rãnh  thoát khí c a cánh tản nhiệt 

két nước  Hình 5.14 . 

 

 
 

Hình 5.14. D     ò  x     í   ổ           ãnh  

thoát khí 

 

- Đưa v i nước vào két nước và 

cho nước chảy cho đến khi nào 

nhận thấy nước chảy ra ở th n 

máy và đáy két nước trở nên sạch 

 Hình 5.15 . 

 

 
 

Hình 5.15. Đ    ò    ớ       é    ớ  

 

2.4. Kiểm tra  đi u ch nh và thay dây đai quạt gi  làm mát n ớc 

2.4.1.   ể      

- B ng mắt thường xem d y đai có 

bị quá m n, đứt sợi... hay không 

 Hình 5.16 . Nếu cần, phải thay d y 

đai. Nếu d y đai có các vết nứt, gãy 

trên mặt có g n, d y đai đó vẫn coi 

là dùng được. C n nếu trên bề mặt 

g n có nhiều đoạn g n bị sứt, mẻ thì 

phải thay d y đai mới. 

 
 

 

Hình 5.16. Bằ              xe           ó 

   q    ò  
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- Dùng tay ấn vào bề mặt c a đai 

 Hình 5.17  rồi đặt một thước thẳng 

để đo độ căng đai  thông thường độ 

căng đai trong khoảng 3-5mm). 

 
 

Hình 5.17.   ể          ă           

2.4.2. Đ      ỉ           

Sau khi kiểm tra thấy đai không đạt tiêu chu n về lực căng, độ chùng ta 

tiến hành điều ch nh. 

- Nới l ng bộ phận căng đai. Bộ 

phận này có thể n m riêng hoặc 

thường n m trên máy phát  Hình 

5.18). 

 

 
 

Hình 5.18. Nớ   ỏ            ă       

 

- Dùng tay kéo máy phát hoặc 

bộ phận căng dây đai cho tới khi 

thấy d y đai căng rồi siết chặt 

bu lông lại  Hình 5.19 . 

- Tiến hành kiểm tra lại cho tới 

khi đạt yêu cầu. 

 

 
 

Hình 5.19. Că   dây     
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- Khi d y đai đạt độ căng siết 

chặt bu lông bộ ph n căng đai 

 Hình 5.20 . 

 
 

Hình 5.20. S ế                        ă       

2 4 3  T            

D y đai sau quá trình trình sử dụng sẽ có nh ng hư h ng nên phải thay d y 

đai đúng thời gian quy định. Quy trình thay d y đai tiến hành như sau: 

Nới l ng bộ phận căng đai. Thực hiện theo trình tự tại phần  2.4.2. 

- Dùng tay lấy d y đai cũ đưa ra 

ngoài  Hình 5.21 . 

 

 
 

Hình 5.21  D         ấ          

 

-  ắp d y đai mới vào các rãnh c a 

pu ly trục khuỷu, trục b m nước, trục 

máy phát  Hình 5.22). Đảm bảo d y 

đai lọt hẳn vào các rãnh pu ly. 

Tiến hành điều ch nh d y đai như 

hướng dẫn trên. 

  
 

Hình 5.22  L            ớ      
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2.5. Kiểm tra van h ng nhiệt 

Như chúng ta đã biết, chức năng c a van h ng nhiệt là dùng để điều tiết 

lượng nước làm mát ra két làm mát sao cho hệ th ng làm việc là hiệu quả nhất. 

Vì vậy nếu van h ng nhiệt không t t sẽ làm cho hệ th ng làm mát làm việc 

không bình thường. 

Xả nước làm mát như đã hướng dẫn. 

- Tháo đường  ng dẫn có chứa van 

h ng nhiệt và lấy van ra ngoài 

 Hình 5.23).  

 

 

Hình 5.23. Đ     ố    ẫ   ó   ứ      

 ằ         

- Kiểm tra độ mở c a van h ng 

nhiệt theo nhiệt độ. Để van h ng 

nhiệt trong nước và nung nước tới 

nhiệt độ theo nhiệt kế  Hình 5.24 . 

 

 

Hình 5.24.   ể          ở          ằ   

        e           

- Van h ng nhiệt bắt đầu mở ở 

nhiệt độ t  80°C đến 84°C. Độ mở 

c a van phải t  8 mm trở lên ở 

nhiệt độ 95°C  Hình 5.25 . Nếu 

các thông s  trên không đạt, thay 

van mới. 

 

  

Hình 5.25  Đ   ở          ằ         
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-  ắp van h ng nhiệt trở lại và chú 

ý đặt van xả khí lệch so với 

phư ng thẳng đứng một góc 5°. 

 ắp các bộ phận c n lại  Hình 

5.26). 

 

Hình 5.26  L        ằ         

2.6. Kiểm tra độ  ín của hệ thống 

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

- Cho động c  hoạt động để làm ấm 

nước làm mát. 

- Dùng b m, cung cấp vào hệ th ng 

làm mát một áp lực là 1,2 kg/cm
2
. 

Kiểm tra sự giảm áp trong hệ th ng. 

Nếu áp suất giảm, kiểm tra sự r  r  

c a các đường  ng nước, két nước, 

b m nước và các đường  ng sưởi. 

Nếu các bộ phận trên đều kín, kiểm 

tra nắp máy và th n máy. 
 

Hình. 5.27    ể          í           ố   

 . Nh ng hƣ hỏng thƣờng g p của hệ thống l m mát 

Trong quá trình sử dụng l u ngày động c  quá nóng hệ th ng làm mát có 

nh ng hư h ng sau: 

- Chất lượng nước làm mát kém chất lượng; 

- D y đai tuột hoặc trùng; 

- Két nước tắc hoặc h ng nắp; 

- Ống nước ra két bị tắc hoặc mục h ng; 

- Két nước hoặc bình ngưng có cặn b n hoặc vật lạ; 

- Hở nước ở đường  ng, b m nước, cổ nước ra  cút nước , két nước, nút xả 

nước hoặc đệm nắp máy; 

- Van h ng nhiệt h ng; 

- H ng b m nước; 

- Quạt gió bị biến dạng, cong vênh, nứt, v . 
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B. Câu hỏi v  b i tập thực h nh 

        1. C u h i ôn tập 

- Trình bày khái quát chung c a hệ th ng làm mát? 

- Trình bày quy trình bảo dư ng hệ th ng làm mát? 

- Trình bày nh ng hư h ng thường gặp c a hệ th ng làm mát?  

2. Bài tập thực hành 

- Thực hiện quy trình kiểm tra mức nước và chất lượng nước làm mát cho 

động c  sử dụng KSH có công suất v a và nh . 

- Thực hiện quy trình kiểm tra kiểm tra và thay van h ng nhiệt cho động c  

sử dụng KSH có công suất v a và nh . 

- Thực hiện quy trình kiểm tra, điều ch nh và thay d y đai quạt gió làm mát 

cho động c  sử dụng KSH có công suất v a và nh . 

- Thực hiện quy trình thay nước làm mát cho động c  sử dụng KSH có 

công suất v a và nh . 

 

C. Ghi nhớ 

- Khái quát chung c a hệ th ng làm mát. 

- Quy trình quy trình bảo dư ng hệ th ng làm mát. 

- Nh ng hư h ng thường gặp c a hệ th ng làm mát. 
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Bài 6: B o dƣ ng cơ cấu phân phối hơi 

Mã b i: MĐ 03-6 

  

Mục tiêu 

-  ể                     í           ấ         ố     ; 

-             ấ                                                    ấ  

       ố     ; 

- T ự                                           x              ỳ     ấ  

       ố           q                                      

 

A. Nội dung 

1. Khái quát chung 

1.1.  hiệm vụ của cơ cấu phân phối hơi 

Đóng mở các cửa hút, cửa xả để nạp đầy không khí sạch hoặc h n hợp vào 

trong xi lanh và thải sạch khí đã cháy ra ngoài theo đúng trình tự làm việc c a 

động c . 

1.2. Cấu tạo của cơ cấu phân phối hơi  Hình 6.1  
 

1. Ổ đặt xu páp  

2. Xu páp 

3. Bạc dẫn hướng 

4. Lò xo xu páp 

5. Đế tựa xu páp 

6. Móng hãm  

7. Đ n gánh 

8. Trục giàn đ n gánh 

9. Vít điều ch nh khe hở nhiệt  

10. Giá đ  trục giàn đ n gánh 
 

11. Đũa đ y xu páp
 

 

12. Con đội 

13. Vấu cam 

14. Bánh răng truyền động 

 

 

 

Hình 6.1. Cấ          ấ         ố      
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1.3.  guy n l  hoạt động của cơ cấu phân phối hơi 

- Khi khởi động động c  hoặc khi động c  đang hoạt động trục khuỷu 

quay bánh răng trục khuỷu truyền động cho bánh răng trục cam làm trục cam 

quay vấu cam trên trục cam luôn tiếp xúc với con đội, do vậy: 

- Khi phần lồi c a vấu cam tiếp xúc với con đội làm con đội đi lên qua 

thanh đ y đ n gánh làm xu páp mở ra. 

- Khi phần lồi c a vấu cam không tiếp xúc với con đội xu páp đóng kín 

vào ổ đặt nhờ l  xo xu páp. 

 . B o dƣ ng cơ cấu phân phối hơi 

2.1. Tháo  u páp  rà  u páp 

2.1.1. Tháo xu páp 

-  àm dấu để tránh lẫn lộn xu páp 

c a các máy  Hình 6.2  

 

 

H    6 2  L    ấ  

 

- Dùng dụng cụ chuyên dùng tháo 

móng hãm  Hình 6.3 . 

 

 

Hình 6.3. Tháo móng hãm 
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- Tháo đế tựa lo xo  Hình 6.4 . 

 

 

Hình 6.4. Th    ế  ự     x  

- Tháo lò xo  Hình 6.5 . 

 

 

 

Hình 6.5. Tháo lò xo 

- Tháo xu páp  Hình 6.6 . 

 

 

 

Hình 6.6. Tháo xu páp 

2.1.2. Rà xu páp 
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- Xu páp và đế xu páp sau khi mài cần phải được rà với nhau để đạt độ kín 

khít yêu cầu. Đ y là công việc bắt buộc vì xu páp và đế được mài riêng rẽ nên 

cho dù đự c mài chính xác đến đ u cũng không thể kín khít ngay được. 

- Nguyên lý rà xu páp với đế c a nó là tạo chuyển động xoay và va đập 

gi a bề mặt xu páp và mặt đế, sau m i lần va đập xu páp xu ng mặt đế, xoay xu 

páp đi một góc 45-60
0
 trên đế, ma sát gi a hai bề mặt sẽ làm chúng rà khít với 

nhau. Để tăng hiệu quả quá trình rà, người ta bôi lên bề mặt xu páp một lớp bột 

rà nhão có độ hạt 30µm cho quá trình rà thô và bột rà có độ hạt 10-20µm cho 

quá trình rà tinh. 

- Dụng cụ rà: Nếu rà tay thì ta dùng  ng cao su chụp vào đuôi xu páp, hoặc 

b ng tay quay. 

Nếu mu n rà nhanh thì ta có thể rà b ng máy rà  dẫn động b ng máy 

khoan). 

* Trình tự thực hiện 

+ Rà thô 

- Dùng dẻ lau sạch th n và nấm xu 

páp  Hình 6.7 . 

 

 

 
 

Hình 6.7. Dùng   ẻ                   ấ  

xu páp 

 

- Bôi một ít bột rà thô vào bề mặt làm 

việc c a xu páp và bôi một ít dầu bôi 

tr n vào th n c a xu páp  Hình 6.8 . 

Chú ý bôi bột đều khắp bề mặt làm 

việc c a xu páp. Không để bột rà bắn 

vào thân xu páp. 

 

 

Hình 6.8. B              
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-  ắp xu páp vào lò xo cần rà vào ổ 

đặt c a nó  Hình 6.9 . 

. 

 

 

Hình 6.9   L   x           ò           

    ổ     

- Ấn và xoay khi xu páp tiếp xúc với ổ 

đặt  Hình 6.10 .  ực ấn và xoay đều 

tay. Tránh va chạm mạnh với ổ đặt. 

Nhấc xu páp ra kiểm tra xem bề mặt 

làm việc c a xu páp sau khi rà c n vết 

xước không. 

 

 

Hình 6.10  Ấ     x        x  p     ế  

x    ớ  ổ     

- Rửa xu páp sau khi rà thô b ng xăng 

sạch, sau đó lau b ng giẻ sạch  Hình 

6.11). 

. 

 

Hình 6.11  R   x    p sau khi rà thô 

+ Rà tinh (Ti n h nh nhƣ r  thô) 

- Bôi một ít bột rà tinh vào bề mặt làm việc c a xu páp và bôi một ít dầu 

bôi tr n vào th n xu páp sau khi đã rà b ng bột rà thô. 
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- Tiến hành ấn và xoay xu páp như rà thô. Trong khi rà th nh thoảng xoay 

xu páp đi một góc 90
0 
xoay và ấn phải đều tay. 

- Sau khi rà xong phải vệ sinh sạch sẽ. 

  R  d u nhờn 

- Sau khi rà thô và rà tinh xong, dùng dẻ lau sạch bề mặt làm việc gi a xu 

páp và đế xu páp. 

- Bôi dầu nhờn lên bề mặt côn c a tán xu páp và đế xu páp, ta tiến hành rà 

dầu nhờn cho đến khi nào xuất hiện vệt sáng có chiều rộng t  1mm đến 2 mm là 

đạt yêu cầu. 

2.2.   p   iểm tra độ  ín của  u páp 

Quy trình lắp ngược lại với quy trình tháo 

* Kiểm tra độ kín: Sau khi đã qua các bước mài rà xu páp ta tiến hành kiểm 

tra độ kín khít gi a mặt côn c a tán xu páp và đế xu páp. 

  Cách 1: Dùng bột chì mềm và lau 

sạch xu páp và ổ đặt, vạch 3 vạch 

chì lên bề mặt làm việc c a xu páp 

cách nhau 120
0
 rồi xoay xu páp trên 

ổ đặt 120
0
, lấy xu páp ra nếu vạch 

chì mờ đều là được  Hình 6.12 . 

. 

 

Hình 6.12  D                            

x         ổ     

 

Cách 2: Dùng dầu h a để kiểm tra. 

 ắp đầy đ  xu páp, ổ đặt, l  xo và 

móng hãm. Đổ dầu h a vào đường 

hút hoặc đường xả và để 5-8 phút 

nếu không thấy dầu thấm ra là tiếp 

xúc t t  Hình 6.13 . 

Cách 3: Dùng thiết bị để kiểm tra 

độ kín c a xu páp  Hình 6.14  

-  ắp xu páp vào đế xu páp 

-  ắp buồng không khí c a thiết bị 

vào đế xu páp. 

 

Hình 6.13    ể          í   ằ        ỏ  
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- Vận hành thiết bị để tạo áp suất 

trong buồng không khí khoảng 0,6- 

0,7 KG/cm
2
. 

- Sau 30 phút nếu áp suất trong 

buồng không khí c a thiết bị không 

giảm xu ng thì xu páp đảm bảo độ 

kín t t. 

 

 

Hình 6.14    ể          í   ằ      ế     

2.3. Si t n p  i lanh và giàn đ n gánh 

2.3.1. Si t nắp xi lanh 

- Dùng kh u và tay n i mở nắp giàn 

đ n gánh  Hình 6.15 . 

 
 

Hình 6.15   ở     gi    ò       

 

- Dùng kh u và tay n i siết chặt các 

bu lông nắp xi lanh  Hình 6.16 . 

 

 

 

Hình 6.16  X ế      xi lanh 
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- Siết theo quy tắc siết t  gi a ra hai 

đầu bắt chéo nhau, xen kẽ và siết đều 

nhiều lần  Hình 6.17 . 

 

 
 

Hình 6.17  X ế    e               é  

         ố  xứ   

 

- Dùng cờ le lực siết theo quy tắc trên 

với đúng lực quy định  Hình 6.18 . 

 

 

Hình 6.18  S ế        ự  

2.3.2. S ế        ò       

- Dùng kh u và tay n i mở nắp giàn đ n gánh. Như hướng dẫn trên. 

- Dùng kh u và tay n i siết chặt các 

bu lông giàn đ n gánh  Hình 6.19 . 

 

 

 

Hình 6.19  S ế  gi    ò       
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- Xiết theo quy tắc xiết t  gi a ra hai 

đầu và xiết đều nhiều lần  Hình 6.20 . 

Xiết tới khi nào thấy cứng tay thì 

d ng lại. 

 

 

Hình 6.20  S ế                  

2.4. Kiểm tra  he hở nhiệt  u páp 

2 4 1  T            xu páp 

- Dùng cờ lê tháo đai  c bắt nắp xu 

páp  Hình 6.21 . 

 

 

Hình 6.21   T        ố          x      

2.4.2. T     ể    ế         ố   ỳ nén 

- Quay trục khuỷu, quan sát hai xu 

páp nạp và xả đóng mở đến khi cả hai 

xu páp đều đóng thì d ng quay  Hình 

6.22). 

 
 

Hình 6.22  Đ ể    ế         ố   ỳ  é  
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- Quay tiếp cho dấu điểm chết trên 

trên bánh đà và dấu trên két nước 

trùng nhau  Hình 6.23 . 

 

 

Hình 6.23  Dấ    ể    ế                 

       ấ        é    ớ             

2 4 3    ể        e  ở       

Dùng thước lá có chiều dày đúng quy 

định lần lượt kiểm tra khe hở gi a đầu 

m  đ n gánh và đuôi xu páp c a t ng 

xu páp  Hình 6.24 . 

 

 

Hình 6.24. Kiể        e  ở       

2.5. Đi u ch nh  he hở nhiệt xu páp 

Điều ch nh khe hở nhiệt là công việc thường xuyên trong các lần bảo 

dư ng. Có nhiều phư ng pháp điều ch nh khác nhau tùy thuộc vào kết cấu c a 

t ng động c . Vì vậy ta phải lựa chọn phư ng pháp cho phù hợp. Ở đ y đưa ra 

phư ng pháp điều ch nh cho động c  1 xy lanh. 

2.5.1. Đ      ỉ   x  páp     

- Dùng cờ lê nới  c hãm  Hình 6.25 , 

dùng tu c n  vít vặn vít điều ch nh 

c a xu páp nạp đến khi đưa thước lá 

vào khe hở kiểm tra thấy sít tay là 

được. 

 
 

Hình 6.25. Nớ  ố   ã  
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2 5 2  Đ      ỉ   x  páp x  

Dùng cờ lê nới  c hãm, dùng tu c 

n  vít vặn vít điều ch nh c a xu 

páp xả đến khi đưa thước lá vào 

khe hở kiểm tra thấy sít tay là 

được  Hình 6.26 . 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 6.26  V    í         ỉ   

2 5 3  L                 ò       

Dùng cờ lê siết chặt đai  c bắt nắp 

đậy giàn đ n gánh  Hình 6.27 . 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 6.27  L                 ò        
 

2.6. Cân cam  đi u ch nh độ ch ng của dây đai trục cam động cơ 

Trong quá trình động c  làm việc, trục cam điều khiển sự đóng mở c a các 

xu pap, trục khuỷu điều khiển sự chuyển động lên xu ng c a các pít tông. Do 

vậy, khi lắp ráp phải bảo đảm chuyển động c a pít tông phải đúng chuyển động 

c a xu páp, vị trí lắp đúng này được gọi là c n cam. 

Tùy theo động c  và t ng hãng mà nhà chế tạo sẽ b  trí các dấu lắp c  

cấu ph n ph i khí sẽ khác nhau. Sau đ y là một s  trường hợp mà chúng ta 

thường gặp phải. 

2 6 1  C   ấ  OHC –                 

Để thực hiện các bước c n cam ta làm như sau: 

  Cách tháo dây đai 
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- Tháo nắp đậy nắp máy và nắp 

mặt trước c a bộ truyền động đai 

 Hình 6.28 . 

 

 

 H    6 28  T                               

- Quay trục khuỷu theo chiều 

quay sao cho rãnh khuyết trên pu 

ly trùng với điểm 0 trên vạch 

chia độ  Pít tông s  1 ở ĐCT  

 Hình 6.29 . 

 

 
 

Hình 6.29. Rã       ế          ly trùng  

 ớ    ể  0                   

 

- Kiểm tra dấu c a bánh đai cam. 

Nếu cần thiết, ta có thể đánh dấu 

trên d y đai để khi thực hiện công 

việc lắp lại được thuận lợi h n 

 Hình 6.30 . 

 

 
 

Hình 6.30.   ể       ấ               cam 
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- Nới l ng bánh căng đai khoảng 

½ vòng  Hình 6.31 , dùng tu c n  

vít b y bánh căng đai theo chiều 

nới l ng d y đai và xiết chặt bánh 

căng đai. 

- Tháo d y đai ra kh i bánh răng 

cam. 

 

  

 

Hình 6.31. Nớ   ỏ         ă       

 

 

- Dùng dụng cụ đặc biệt tháo đai 

 c đầu trục khuỷu  Hình 6.32 . 

 

 

H    6 31  D                         ố              ỷ  

 

 

- Dùng cảo tháo pu ly dẫn động 

đầu trục khuỷu và tháo nắp đậy 

mặt dưới  Hình 6.33 . 

 

 

 

H    6 33  D                    ẫ                   ỷ  
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- Tháo miếng chặn đai cam. 

- Tháo bánh căng đai và đưa d y 

đai ra ngoài  Hình 6.34 . 

 

 
 

Hình 6.34. T          ă       
 

-  ắp bánh căng đai. Đ y bánh 

căng theo hướng làm chùng đai 

và siết chặt lại  Hình 6.35 . 

 

 

 

Hình 6.35. L         ă        

+ Th c hiện cân cam 

 

      - Kiểm tra vị trí lại điểm chết trên 

c a trục khuỷu và dấu trên bánh răng 

trục cam. 

     -  ắp đai cam vào động c  đúng vị 

trí ban dầu c a nó  Hình 6.36 . 

 

 
 

Hình 6.36. L                       
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- Nới l ng bánh căng đai khoảng ½ 

vòng. 

- Quay trục khuỷu hai v ng, kiểm tra 

lại dấu c n cam. 

- Siết chặt vít gi  bánh căng đai 

 Hình 6.37 . 

 
 

 

Hình 6.37. S ế        í    ữ       ă       

 

-  ắp miếng chặn đai cam và chú ý 

mặt cong hướng ra ngoài. 

-  ắp trở lại các miếng che đầu 

động c   Hình 6.38). 

 

 

 

 

Hình 6.38. L         ế     e             

-  ắp pu ly đầu trục khuỷu và siết 

đúng tiêu chu n  Hình 6.39 . 

 

 

Hình 6.39. L                     ỷ   

 

2 6 2  C   ấ  OHV– T           xí   

  Cách tháo dây  ích  
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- Tháo nắp đậy giàn đ n gánh và 

trục dàn đ n gánh  Hình 6.40 . 

- Nới l ng đều t  ngoài vào 

trong, tháo c  mổ và trục c  mổ 

ra kh i nắp máy. 

-  ấy các đũa đ y và các con đội 

ra ngoài.  

H    6 40  N                        gi    ò       

 

 

 

- Dùng dụng cụ chuyên dùng 

tháo dai  c đầu trục khuỷu  Hình 

6.41).  ấy pu ly đầu trục khuỷu 

ra ngoài. 

 

 

Hình 6.41. Tháo     ố              ỷ  

 

 

- Tháo nắp đậy xích cam ở mặt 

trước c a dộng c   Hình 6.42 . 

Tháo bộ căng xích và lấy nó ra 

ngoài. 

 

 

 

Hình 6.42. T            xí       ở        ớ  

  a         
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- Kiểm tra dấu c n cam  Hình 

6.43): Xoay trục khuỷu cho pít 

tông s  1 ở điểm chết trên. Kiểm 

tra dấu trên trục cam và dấu trên 

trục khuỷu phải trùng tư ng ứng 

với dấu trên xích cam. Nếu cần 

thiết, đánh dấu trước khi tháo 

 tư ng tự như bộ truyền đai . 

 

 

Hình 6.43.   ể       ấ      

 

- Dùng dụng cụ tháo trục khuỷu 

và tháo đai  c đầu trục khuỷu 

 Hình 6.44 . 

 

 

Hình 6.44. T            ỷ              ố      

        ỷ  

 

- Dùng cảo tháo bánh răng xích 

và lấy cả bộ truyền động xích ra 

ngoài  Hình 6.45). 

 

 

Hình 6.45. T          ă   xí   

 

- Vệ sinh các chi tiết sạch sẽ và sắp xếp chúng theo trật tự. 

  Th c hiện cân cam 
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- Xoay trục khuỷu sao cho then trên 

đầu trục khuỷu hướng lên theo 

phư ng đứng  Hình 6.46 . 

- Xoay trục cam cho then trên đầu 

trục cam cũng hướng lên theo phư ng 

thẳng đứng gi ng như ở trục khuỷu. 

-  ắp  chi tiết chặn dọc ở đầu trục cam 

và siết chặt. 

-  ắp bộ phận  đ  xích cam 

 

 

 

Hình 6.46. T e                   ỷ  

  ớ         e          ứ   

-  ắp xích cam vào 2 bánh răng đúng 

theo dấu đã định sẵn  Hình 6.47 .  

-  ắp bộ truyền động xích cam vào 

trục khuỷu và trục cam. 

-  ắp đai  c đầu trục cam và xiết chặt 

đúng mô men. 

-  ắp bộ căng xích cam và các bộ 

phận c n lại. 

 

 
 

Hình 6.47. L   xí           2       ă    

 

2 6 3  C   ấ  OHC –             xí   

Ở c  cấu này trục cam được lắp trên nắp máy và phư ng pháp lắp xích cam 

vào động c  tư ng đ i phức tạp như: động c  1RZ và 2RZ, ta nên đánh dấu 

trước khi tháo để giúp cho khi lắp lại được thuận lợi. Cách làm như sau: 

 

- Quay trục khuỷu sao cho đến khi 

rãnh then trên đầu trục khuỷu hướng 

lên trên  Hình 6.48 . 

 

 
 

Hình 6.48. Rã     e                

   ỷ    ớ            
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-  ắp bánh răng truyền động xích cam 

vào đầu trục khuỷu  Hình 6.49 . 

 

 
 

Hình 6.49. L         ă               

xí                       ỷ  

 

-  ắp  ng dầu bôi tr n bộ truyền động 

xích cam  Hình 6.50 . 

 

 
 

Hình 6.50. L   ố                   

            xí       

 

-  ắp bộ thanh đ  xích và thanh căng 

xích vào thân máy  Hình 6.51 . 

 
 

Hình 6.51. L               xí   và thanh 

 ă   xí                
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-  ắp xích cam vào bánh răng cam 

sao cho dấu trên bánh răng cam 

hướng lên như hình 6.52. 

 

 

 

Hình 6.52. L   xí                 ă   

cam 

 

 

- Dùng d y buộc thanh đ  xích và 

thanh căng xích như hình 6.53. 

 

 

 

Hình 6.53.               xí            

 ă   xí   

-  ắp nắp đậy xích cam vào th n máy 

và xiết đúng quy định 

-  ắp gioăng nắp máy vào th n nắp 

máy. 

-  ắp nắp máy vào động c  và xiết 

đúng quy định. 

-  ắp trục cam vào nắp máy. 

-  ắp bánh răng cam vào trục cam và 

xiết chặt. 

  
 

Hình 6.54. X             
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- Đ y pít tông căng xích vào sát th n 

c a nó và dùng móc gi  lại. 

-  ắp bộ căng xích cam vào th n máy 

và siết chặt  Hình 6.55 . 

 

 

Hình 6.55. L       ă   xí                

         ế       

 

 

- Quay trục khuỷu theo chiều quay để 

cho pít tông bộ căng xích  Hình 6.56  

bung ra. 

 

Hình 6.56  Pí           ă   xí   

 

- Nếu không được, dùng tu c n  vít 

xeo nh  hoặc dùng tay kéo thanh đ  

xích cam ra ngoài và buông, pít tông 

sẽ đ y thanh căng xích cam. 

-  ắp các bộ phận c n lại 

 

 

Hình 6.57  L    ă       

 

2 6 4       ố          ó  ế   ấ    ể       

Ở một s  động c  trục cam b  trí trên th n máy và khoảng cách gi a trục 

cam và trục khuỷu tư ng đ i gần nhau, là nh ng loại động c  kiểu cũ, động c  

lắp trên máy kéo phư ng pháp thực hiện như sau: 
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- Quay dấu trên bánh răng trục khuỷu n m trên đường thẳng qua t m trục 

khuỷu và trục cam. 

-  ắp trục cam vào th n máy sao cho dấu trên bánh răng cam trùng với dấu 

trên bánh răng trục khuỷu. 

- Siết chặt miếng chận chuyển động dọc c a trục cam vào th n máy. 
 

 

H    6 58  C   ấ                    ể        ă   ( )     

    ấ                    ể       xí   ( ) 
 

 

2 6 5   ế       

- Dấu điểm chết trên ở trục khuỷu thường ở các động c  như nhau. Nhưng 

dấu tên bánh răng cam thì rất đa dạng, do vậy khi c n cam cần nắm v ng kết cấu 

c a t ng loại động c  mà có các phư ng pháp cụ thể cho phù hợp. 

- Ngoài ra khi động c  đã sử dụng l u ngày, hoặc do sửa ch a có thể làm 

mất dấu c n cam thì phải xác định lại dấu mới thực hiện c n cam được. 

L        ấ    e                : Quay cho pít tông máy 1 ở điểm chết trên 

sau đó quay trục cam cho cam tác động để cho hai xu páp máy 1 ở cu i xả đầu 

hút, sau đó làm dấu mới. 

- Nên đánh dấu c  cấu truyền động trục cam trước khi tháo, nhất là truyền 

động b ng xích cam. 

- Ở một s  động c  dấu c n cam được đánh dấu ở các bánh răng như: 

Bánh răng trục khuỷu, bánh răng trục c n b ng   khi lắp phải đúng dấu. 

 
Hình 6.58.a Hình 6.58.b 
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- Dấu c n cam c n có một s  dạng như sau: 

 

 

Hình 6.59. Dấ           ò   ó      ố         
 

 

 . Nh ng hƣ hỏng thƣờng g p của cơ cấu phân phối hơi 

- Hở xu páp g y hiện tượng giảm áp suất trong buồng đ t do nguyên nh n 

xu páp và ổ đặt bị m n, đóng không kín hoặc do khe hở nhiệt xu páp quá nh . 

- Khe hở nhiệt xu páp lớn g y tiếng kêu gõ, xu páp mở nh  g y nạp thiếu 

hoặc xả không hết khí cháy. 
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B. Câu hỏi v  b i tập thực h nh 

        1. C u h i ôn tập 

- Trình bày khái quát chung c a hệ th ng ph n ph i khí. 

- Trình bày quy trình bảo dư ng hệ th ng ph n ph i khí. 

- Trình bày nh ng hư h ng thường gặp c a hệ th ng ph n ph i khí. 

2. Bài tập thực hành 

- Thực hiện c n cam, điều ch nh độ chùng c a d y đai trục cam động c  sử 

dụng KSH có công suất v a và nh . 

- Thực hiện kiểm tra và điều ch nh khe hở nhiệt xu páp động c  sử dụng 

KSH có công suất v a và nh . 

         - Thực hiện siết nắp xi lanh và giàn đ n gánh động c  sử dụng KSH có 

công suất v a và nh . 

 

C. Ghi nhớ 

- Khái quát chung c a hệ th ng ph n ph i khí. 

- Quy trình quy trình bảo dư ng hệ th ng ph n ph i khí. 

- Nh ng hư h ng thường gặp c a hệ th ng ph n ph i khí. 
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B i  : B o dƣ ng hệ thống cung cấp 

Mã b i: MĐ 03-7 

 

Mục tiêu  

-  ể                     í            ố         ấ ;  

- T               ấ                                      ố         ấ ; 

- T ự                                          ỳ      ố         ấ       

q                                      

A. Nội dung 

1. Khái quát chung 

1.1.  hiệm vụ của hệ thống cung cấp nhi n liệu  

        Hệ th ng cung cấp nhiên liệu c a động c  KSH có nhiệm vụ cung cấp h n 

hợp khí công tác gồm nhiên liệu  dạng khí  và không khí có thành phần và kh i 

lượng phù hợp với mọi chế độ làm việc c a động c . 

       Hệ th ng cung cấp nhiên liệu c a động c  KSH phải th a mãn các yêu 

cầu sau: 

+ Cung cấp h n hợp nhiên liệu KSH và không khí sạch vào trong  xi lanh 

theo t ng chế độ làm việc c a động c ; 

+ Thải sạch khí đã cháy ra ngoài xi lanh; 

+ Đảm bảo cho động c  hoạt động d  dàng trong mọi điều kiện thời tiết. 

1.2. Sơ đồ hệ thống nhi n liệu của động cơ KSH 

   S   ồ      ố   

 

 

 

H    7 1  S   ồ      ố         ấ                         
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   Cấ      

Gồm có 3 phần: 

- Phần cung cấp không khí: Bình lọc không khí  

- Phần cung cấp nhiên liệu: Hầm   gas, bình lọc nhiên liệu, đường  ng 

dẫn gas  

- Phần cung cấp h n hợp đ t: Bộ chế h a khí và cụm  ng hút 

1.3.  guy n l  hoạt động của hệ thống cung cấp nhi n liệu 

- Khi động c  làm việc, ở thời k  hút, áp suất trong xi lanh giảm, không 

khí t  ngoài vào bình lọc không khí để làm sạch rồi đi xu ng bộ chế h a khí. 

- Đồng thời nhiên liệu t  hầm   gas qua bình lọc để làm sạch rồi đưa đến 

bộ chế h a khí.  

- Tại bộ chế h a khí, không khí và nhiên liệu h a trộn với nhau theo một 

tỷ lệ nhất định. H n hợp đ t theo  ng hút vào trong xi lanh động c .  

1.4. Những h  h ng th  ng g p của hệ thống cung cấp nhi n liệu  

- Động c  khởi động nhưng không nổ do hết gas trong hầm gas hoặc gas 

quá ít, tắc bình lọc hoặc tắc nghẽn đường  ng dẫn gas. 

- Động c  khó khởi động do lượng gas trong hầm gas thấp, hầm gas 

không kín, bể đường  ng dẫn gas 

- Động c  nổ nhưng không tăng t c được do lượng gas quá ít hoặc điều 

ch nh van mở không hợp lý làm tỷ lệ gi a gas và không khí không phù hợp. 

 . B o dƣ ng hệ thống cung cấp  hông  h  

2.1. Tháo r i bình lọc 

- Dùng cờ lê tháo nắp đậy bình lọc  Hình 7.2 , dùng tay lấy lõi lọc ra  Hình 7.3 . 

 

 
 

 

H    7 2  T                  ọ  

 

 

H    7 3  T     õ   ọ  
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- Thứ tự tháo bình lọc  Hình 7.4  

 

Hình 7.4. Thứ tự tháo bình lọc 

 

- Dùng khí nén thổi sạch bụi b n 

 Hình 7.5 . 

 

 H    7 5  D      í  é             i bẩn 

2.2. L p bình lọc không khí 

- Lắp lõi lọc vào bình lọc  Hình 

7.6). 

 
  

Hình 7.6. L p lõi lọc vào bình lọc 
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- Dùng cờ lê siết chặt đai  c nắp 

bình lọc  Hình 7.7). 

 

 
 

Hình 7.7. Siế      ốc n p bình lọc 

 . B o dƣ ng hệ thống cung cấp nhiên liệu 

        3.1.  àm sạch và thay bộ lọc  hí sinh học 

Sau 150 giờ làm việc thì 

làm sạch và thay bộ lọc khí sinh 

học  Hình 7.8 . 

 

 
 H    7 8  H    ố    ọc khí sinh học 

Quy trình làm sạch và thay bộ lọc khí sinh học: 

- Tắt máy 

 

 

 

Hình 7.9. T       
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- Đóng khóa t  hầm biogas  

 Hình 7.10 . 

 

 

Hình 7.10. Đó     ó        ấ    í    gas 

 
 

- Dùng giẻ lau vệ sinh bên ngoài 

bộ lọc khí sinh học  Hình 7.11 . 

 

 
  

Hình 7.11  V                     ọc   í 

- Tháo đai  c liên kết t   ng dẫn 

đến bộ lọc khí  Hình 7.12 . 

 

Hình 7.12   ở     ố        ế   ừ ố    ẫ   ế  

    ọc   í 



 119 

 

- Tháo nắp bộ lọc  Hình 7.13 . 

 
 

Hình 7.13. Tháo         ọ  

 - Tháo lưới lọc  Hình 7.14 . 

 
 

Hình 7.14. Tháo   ớ   ọ  

- Dùng b m nước áp lực phun 

vào bộ lọc để làm sạch  Hình 

7.15). 

 

Hình 7.15. Dùng       ớ      ự              

 ọ    í 
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- Mở van xả cặn, xả sạch cặn và 

nước trong bộ lọc rồi khóa lại 

 Hình 7.16 . 

 
 

Hình 7.16  X                ớ            ọ  

 -  ắp lưới lọc mới  Hình 7.17 . 

 
 

Hình 7.17  L     ớ   ọ   ớ  

 

- Lắp nắp bình lọc  Hình 7.18 . 

 
 

Hình 7.18  L             ọ  
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-  ắp đai  c liên kết t   ng dẫn 

gas đến bộ lọc  Hình 7.19 . 

 
 

Hình 7.19  L       ố        ế   ừ ố    ẫ      

 ế      ọ    í 

 

- Mở van cung cấp khí t  hầm 

biogas  Hình 7.20 . 

 

Hình 7.20   ở     

 
3.2.  àm sạch bộ ch  h a  hí 

   T         ế  ò    í 

- Tháo đai  c bắt lọc gió và bộ 

chế h a khí  Hình 7.21 . 

 

 H    7 21  T        ố       ọ    ó         ế 

 ò    í 
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- Rút bộ chế h a khí ra kh i  ng 

nạp  Hình 7.22 . 

 
 

Hình 7.22  R        ế  ò    í      ỏ  ố       

- Tháo bu lông bắt buồng phao 

c a  bộ chế h a khí  Hình 7.23 . 

 
 

Hình 7.23. T                  ồ             

     ế  ò  khí 

- Tháo buồng phao c a bộ chế  

h a khí  Hình 7.24 . 

 

Hình 7.24  T      ồ                 ế  ò  

khí 



 123 

- Dùng chất t y rửa xịt vào các 

đường  ng dẫn bên trong bộ chế 

h a khí  Hình 7.25 . 

 

Hình 7.25. D      ấ   ẩ      x                 

ố    ẫ          g 

 

- Dùng khí nén thổi thông các 

đường  ng dẫn bên trong bộ chế  

h a khí  Hình 7.26 . 

 

Hình 7.26. D      í  é                     

ố    ẫ                 ế   ò    í 

 

   L        ế  ò    í 

-  ắp buồng phao  Hình 7.27 . 

 

Hình 7.27  L     ồ        
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- Siết bu lông bắt buồng phao 

 Hình 7.28 . 

 

Hình 7.28  S ế                ồ        

-  ắp bộ chế  h a khí vào  ng 

nạp  Hình 7.29 . 

 

Hình 7.29  L        ế  ò    í     ố       

- Siết chặt bu lông bắt bộ chế h a 

khí và lọc xăng  Hình 7.30 . 

 

Hình 7.30  S ế                        ế  ò  khí 

    ọ  xă   

3.3. Kiểm tra  đi u ch nh sức c ng l   o bộ đi u tốc 

  Cho động c  chạy chế độ không tải và có tải quan sát tiếng nổ động c  

thấy cho dấu hiệu lên xu ng bất thường thì do sức căng l  xo bộ điều t c bị yếu 

hoặc điều ch nh không chính xác.  
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H    7 31           ố              

 

Các bước ch nh sức căng l  xo bộ điều t c: 

- Dùng kìm m  nhọn gắp lò xo 

bộ điều t c ra  Hình 7.32 . 

 

Hình 7.32.  G    ò x           ố     

- Dịch chuyển l  xo sang vị trí 

khác trên cần bộ điều t c 

 Hình 7.33 , khởi động lại 

động c  ở chế độ không tải và 

có tải lắng nghe tiếng nổ ổn 

định là được. Nếu tiếng nổ 

không ổn định thì tiếp tục điều 

ch nh lại hoặc thay l  xo mới. 

 

H    7 33  D        ể   ò x            í      
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       3.4. Đi u ch nh ch  độ chạy  h ng 

Sau khi thực hiện công việc bảo dư ng hệ th ng nhiên liệu chúng ta cho 

khởi động động c  và điều ch nh lại chế động chạy không tải: 

- Khởi động động c   

- Mở bướm gió, điều ch nh van 

khóa gas  Hình 7.34  t  t  đến 

khi động c  chạy cầm ch ng 

ổn định thì d ng lại. 

 

Hình 7.34   ở     

 

3.5. Đi u ch nh van cung cấp KSH để động cơ chạy đ ng ch  độ tải trọng  

- Mở bướm gió hoàn toàn, 

điều ch nh van khóa gas  Hình 

7.35) lớn dần cho đến khi động 

c  nổ lớn đều, ổn định. 

- Quan sát đồng hồ báo điện áp  

đạt 220V.  

 

Hình 7.35   ở     

- Bật cầu dao tải về vị trí ON 

 Hình 7.36 . 

 

H    7.36                            í ON 
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B. Câu hỏi v  b i tập thực h nh 

        1. C u h i ôn tập 

- Nêu khái quát chung về hệ th ng cung cấp nhiên liệu. 

- Trình bày quy trình bảo dư ng hệ th ng cung cấp không khí c a động c  

sử dụng KSH có công suất v a và nh . 

- Trình bày quy trình bảo dư ng hệ th ng cung cấp nhiên liệu c a động c  

sử dụng KSH có công suất v a và nh . 

2. Bài tập thực hành 

- Thực hiện bảo dư ng hệ th ng cung cấp không khí c a động c  sử dụng 

KSH có công suất v a và nh . 

- Thực hiện bảo dư ng hệ th ng cung cấp nhiên liệu c a động c  sử dụng 

KSH có công suất v a và nh . 

 

C. Ghi nhớ 

- Khái quát chung hệ th ng cung cấp nhiên liệu. 

- Quy trình quy trình bảo dư ng hệ th ng cung cấp không khí c a động c  

sử dụng KSH có công suất v a và nh . 

- Quy trình quy trình bảo dư ng hệ th ng cung cấp nhiên liệu c a động c  

sử dụng KSH có công suất v a và nh . 
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Bài 8: B o dƣ ng hệ thống đánh l a 

Mã b i: MĐ 03-8 

Mục tiêu  

- T                                                       ố            

     ố                                  SH;  

-             ấ                     ồ      ố           ; 

- T ự                                         ố                 ố      

                            SH      q                                      

A. Nội dung 

1. Khái quát chung 

1.1.  hiệm vụ của hệ thống đánh lửa   

Biến điện áp thấp ở mạch s  cấp thành điện áp cao ở mạch thứ cấp rồi đưa 

tới bu gi. Với điện áp cao này đ  để d ng điện phóng qua các cực c a bu gi tạo 

ra tia lửa điện để đ t cháy h n hợp trong xi lanh ở thời điểm thích hợp nhất theo 

trình tự làm việc c a động c . 

1.2. Sơ đồ  nguy n l  hoạt động một số hệ thống đánh lửa d ng trong động cơ 

sử dụng nhi n liệu KSH  

1.2.1. S   ồ                           ố                ă   manhêtíc 

   S   ồ  ấ      
 

 
 

H    8 1  S   ồ      ố                ă         í  
 

b. N                   

Khi động c  hoạt động t  trường c a nam ch m (gắn trên bánh đà) biến 

thiên qua lõi thép làm xuất hiện sức điện động có giá trị khoảng  6-12)V. Mặt 
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khác tại thời điểm này, mạch t  c a nam ch m vĩnh cửu qua lõi thép c a cuộn 

d y đổi hướng cho nên trong lõi thép c a cuộn d y sẽ biến thiên t  trường đột 

ngột làm xuất hiện trong cuộn d y một sức điện động tự cảm có giá trị vài trăm 

vôn. Sức điện động này sẽ phóng qua cuộn s  cấp c a bô bin với t c độ cực 

nhanh, làm cảm ứng bên trong cuộn d y thứ cấp c a bô bin một sức điện động 

cao áp (15-25) KV. Điện áp cao này phóng qua 2 cực c a bu gi tạo tia lửa điện 

đ t cháy h n hợp trong xi lanh động c  (Hình 8.1).  

1.2.2. S   ồ                           ố                                 

        ế    ể   

   S   ồ  ấ      

 
 

H    8 2  S   ồ                    ố                                         ế    ể  

        

        1  Ắc quy                           2. Khó                          3  Đ      ở     

       4                                  5. Bô bin cao áp              6  C            ấ  (W1) 

      7  C          ứ  ấ  (W2)  8  N         ĩ     u     9  R     í       

      10  C              ừ         11. Bu gi                         12  R               

 

   N                    

- Giai đoạn 1, răng c a rô to tín hiệu không trùng với cuộn d y điện t : 

Khi đóng khóa điện, với cách ph n cực cho bộ điện tử như s  đồ mạch điện 

sẽ cho phép d ng điện đi t  chân B ra mát, lúc này d ng điện s  cấp I1 sẽ đi t  

cực dư ng     c a ắc quy qua khóa điện, qua điện trở phụ, qua cực dư ng     
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c a bô bin cao áp, qua cuộn d y s  cấp  W1), qua cực  m  -  c a bô bin cao áp, 

qua bộ điện tử, ra mát và về lại cực  m  -  c a ắc quy (Hình 8.3). 
 

 
 

H    8 3  T           ă         í              ỏ                 ừ 
 

- Giai đoạn 2, răng c a rô to tín hiệu trùng với cuộn d y điện t . 

 Khi pít tông c a động c  ở thời điểm cu i nén đầu nổ, răng c a rô to tín 

hiệu trùng với cuộn d y điện t , lúc này T khóa ngăn không cho d ng điện s  

cấp I1 đi qua, d ng điện s  cấp I1 mất đi đột ngột, t  trường trong bô bin cao áp 

biến thiên  giảm đi  với t c độ cao làm cảm ứng trong cuộn thứ cấp (W2  một 

suất điện động với điện áp t   20-40) KV. Điện áp cao này phóng qua 2 cực c a 

bu gi tạo tia lửa điện đ t cháy h n hợp trong xi lanh động c  (Hình 8.4). 

 

 
 

H    8 4  T           ă          í              ớ                 ừ 
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1.3. Cấu tạo các bộ phận chính của hệ thống đánh lửa 

       1 3 1  Cấ             

a. Nhi m v  

Biến điện áp thấp ở 

cuộn s  cấp thành điện áp 

cao ở cuộn thứ cấp 

(2040 KV để cung cấp 

cho bu gi đánh lửa. 

b. Cấu t o  

Cuộn d y s  cấp W1 

(250-400  v ng, đường 

kính dây (0,69-0,8)mm. 

Cuộn dây thứ cấp W2 

gồm rất nhiều vòng 

(19.000-26.000) vòng, 

đường kính dây là (0,07-

0,1)mm. Lõi thép t  được 

ghép b ng các lá thép t  

dày 0,35mm (Hình 8.5). 

 

Hình 8.5. M t c t dọc c a bô bin 

 

1 5 2  Cấ         

        n 

Bộ chia điện (Hình 

8.6  làm nhiệm vụ ph n 

ph i điện cao áp đến các 

bu gi theo thứ tự nổ c a 

động c  đúng thời điểm 

quy định.  

 

 

 Hình 8.6. B          n 
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            ó        (  ế    ể ):  

Bộ phận đóng ngắt tiếp điểm tạo ra xung điện ở mạch s  cấp. 

* Cấu tạo: Gồm cam, tiếp điểm, m m tiếp điểm, l  xo lá và tụ điện. 
 

 
 

Hình 8.7. Cấ               ó        (            x        ) 
 

1. Cam                 2  C       í          3. Vít hãm                    4  D   ẩ      

5       ố         6                  7  Ví   ã    ế    ể     8  T       

9  D    ố        ữ                    ớ  

10  C ố        ế            ỉ    ó                           

11  Ví         ỉ                                                                          

12. Gi   ố            13  C ố                14        ế    ể  

 

* Nguyên lý làm việc:  

 Khi trục bộ chia 

điện quay làm cam 

quay theo vấu cam 

lần lượt tác động vào 

búa tiếp điểm làm 

tiếp điểm mở ra, khi 

vấu cam qua kh i thì 

tiếp điểm lại đóng lại. 

Cứ như vậy cam điều 

khiển tiếp điểm đóng 

mở làm cho d ng s  

cấp khi có, khi mất để 

có được điện áp thứ 

cấp (Hình 8.8). 

 

 

Hình 8.8. B        ó        
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                  ố       

* Cấu tạo: 

- Cực quay làm b ng vật liệu cách 

điện, được lắp phía trên cam nhờ cạnh 

vát. Cực quay mặt trên có gắn tấm đồng 

n i với cực trung t m c a nắp cuộn biến 

áp qua dây cao áp (Hình 8.9). 

- Nắp bộ chia điện: Được làm b ng 

nhựa, ở gi a nắp có l  để lắp d y cao áp 

n i với đầu cuộn thứ cấp. Xung quanh 

nắp gắn cực c  định, t  đ y n i d y cao 

áp tới các bu gi  Hình 8.10 . 

* Hoạt động: 

Khi làm việc trục bộ chia điện quay, 

nếu cực quay đ i diện với cực c  định 

nào đó thì bu gi đó đánh lửa  theo trật tự 

làm việc c a động c  . 

c.            u chỉ    ó           

 ớ  

 Bộ điều ch nh góc đánh lửa sớm 

ly tâm sử dụng 2 quả văng ly t m, khi 

t c độ động c  càng cao thì bộ ly tâm 

sẽ làm tăng thêm góc đánh lửa sớm cho 

động c   Hình 8.11). 

 

Hình 8.9. Cực quay 

 

Hình 8.10. N p b          n 

 
 

Hình 8.11. B     u chỉ    ó         a sớm ly tâm 
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Bộ điều ch nh góc đánh lửa sớm ch n không sử dụng bầu ch n không n i 

đến đường  ng nạp c a động c  sau bướm ga và thường sẽ làm tăng góc đánh 

lửa sớm ở chế độ không tải c a động c  (Hình 8.12). 
 

 
   

Hình 8.12            ỉ    ó            ớ             
 

1 3 3  Cấ            

a. Nhi m v  

Tạo ra tia lửa điện đ t cháy h n hợp hòa 

khí vào đúng thời điểm đánh lửa. 

b. Phân lo i 

- Bu gi nóng: Có phần cách điện phía 

dưới dài, dùng cho động c  quay chậm, t  s  

nén thấp. 

- Bu gi lạnh: Có phần cách điện phía 

dưới ngắn, dùng cho động c  quay nhanh, tải 

lớn. 

c. Cấu t o 

Gồm cực gi a và cực bên được cách điện với 

nhau bởi sứ cách điện. Cực gi a được n i tới 

đầu c a cuộn thứ cấp qua dây cao áp, cực bên 

gắn với thân bu gi và n i mát. Thân chế tạo 

dạng đai  c, có ren để lắp vào l  ở nắp xi 

lanh. Khe hở bu gi (0,7-0,8)mm tùy theo t ng 

loại hệ th ng đánh lửa (Hình 8.13). 

 

H    8 13               a 
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Để giảm kích thước, tăng khả 

năng đánh lửa, tăng tuổi thọ c a bu gi 

người ta chế tạo ra bu gi có đầu điện 

cực platium b ng cách ph  một lớp 

m ng platium lên bề mặt các điện cực 

(Hình 8.14).  

 

 

Hình 8.14. Hình d ng so sánh giữ            ng và bu gi platium 

                                      n cự                                      ng 

 

 . Một số hƣ hỏng thƣờng g p của hệ thống đánh l a 

2.1. Mất điện mạch sơ cấp 

- Do điện trở trong mạch quá lớn, các đầu d y n i bị l ng đứt, tiếp điểm 

cháy r , khoá điện bị h ng, cuộn d y s  cấp c a biến áp đánh lửa bị đứt. 

- Điều ch nh khe hở tiếp điểm, góc mở tiếp điểm không đúng 

- Ắc quy hết điện, máy phát điện bị h ng 

- Tụ điện bị chạm, r  điện hoặc sai trị s  quy định 

- Mạch s  cấp bị chạm mát ở đầu biến áp đánh lửa hoặc d y dẫn 

- Transistor bị h ng 

- Tụ điện bị h ng 

- Bu gi nhiều muội than 

2.2. Mất điện mạch thứ cấp 

- Các bu gi bị ngắn mạch, bị v , khe hở điện cực không đúng quy định 

- Các d y cao áp bị r  điện 

- Chạm mát đầu biến áp đánh lửa, nắp chia điện hoặc con quay chia điện 

- M i n i đầu cắm d y cao áp không t t 

- Biến áp đánh lửa bị h ng 

2.3. Sai th i điểm đánh lửa 

- Đặt lửa không đúng 

- Trục bộ chia điện bị m n cong 
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- Các c  cấu điều ch nh góc đánh lửa sớm tự động bị h ng 

- Hiện tượng cháy sớm kích nổ do dùng bugi không đúng trị s  quy định 

 . B o dƣ ng hệ thống đánh l a 

3.1. Bảo d  ng  iểm tra b  bin 

3 1 1  P             ể      

     ể                  ó   q     ớ            é  

- Đo điện trở cuộn d y s  cấp và thứ cấp c a bô bin cao áp; 

- Đo điện trở c a điện trở phụ. 

     ể                   ế  (                ) 

- Đo điện trở cuộn d y s  cấp và thứ cấp c a bô bin cao áp 

     ể                        ổ       

- Đo thông mạch các đường d y dẫn; 

-  ắng nghe tiếng nhảy lửa bên trong. 

     ể           ấ      hoàn toàn 

- Đo điện trở c a cuộn d y và điện trở r  ra mát; 

-  ắng nghe tiếng nhảy lửa bên trong. 

3 1 2             ô bin 

   Q                              

- Tháo d y dẫn cao áp t  bô bin cao áp và đến các bu gi; 

- Tháo các đầu n i c a d y dẫn c a bô bin cao áp đến khóa điện và bộ 

chia điện; 

- Tháo các bu lông liên kết bô bin cao áp với th n động c ; 

- Tháo bô bin cao áp ra kh i động c ; 

- Vệ sinh sạch sẽ bên ngoài các chi tiết bộ phận.  

   L           ể                   

- Vệ sinh sạch sẽ các chi tiết c a bô bin cao áp; 

- Đo thông s  điện trở các cuộn d y s  cấp và thứ cấp đúng quy định; 

- Giắc cắm tiếp xúc t t; 

- D y cao áp tiếp xúc t t. 

   Q                                     

Quy trình lắp ngược lại với quy trình tháo, với các chú ý trước khi lắp: 

-  ắp bu lông liên kết v ng chắc; 
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- Các đầu n i d y dẫn điện phải tiếp xúc t t; 

- Điều ch nh góc đánh lửa sớm ban đầu c a động c  đúng k  thuật. 

3.2. Kiểm tra bộ chia điện  

3 2 1  P             ể      

     ể            ở                                           ấ   ấ      

- Quan sát b ng mắt thường và đo điện trở cuộn d y điện t ; 

- Đo điện trở cuộn d y s  cấp và thứ cấp c a bô bin cao áp; 

- Đo thông mạch các đường d y dẫn. 

     ể            ở                                           ấ          

 ếu (màu vàng) 

- Quan sát b ng mắt thường và đo điện trở tiếp xúc c a tiếp điểm; 

- Sử dụng thước căn lá và đèn c n lửa để kiểm tra các thông s  k  thuật 

c a hệ th ng; 

- Đo điện dung c a tụ điện; 

- Sử dụng máy đo t  trường để kiểm tra nam ch m vĩnh cửu. 

c. K ể                   ổ       "  " 

- Quan sát b ng mắt thường và đo điện trở tiếp xúc c a tiếp điểm; 

- Đo thông mạch các đường d y dẫn; 

-  àm vệ sinh điện cực bu gi. 

     ể                   ổ       " ố " 

- Sử dụng đèn c n lửa để kiểm tra góc đánh lửa sớm; 

- Đo điện dung c a tụ điện. 

3 2 2                          

   Q                              

- Tháo d y dẫn cao áp t  bô bin bộ chia điện và đến các bugi; 

- Tháo các đầu n i c a d y dẫn c a bộ chia điện đến bô bin cao áp; 

- Tháo các bu lông liên kết bộ chia điện với th n động c ; 

- Tháo bộ chia điện ra kh i động c ; 

- Tháo nắp bộ chia điện, rô to, m m lửa, bộ điều ch nh đánh lửa sớm ch n 

không và ly tâm; 

- Vệ sinh sạch sẽ bên ngoài các chi tiết bộ phận.  

   L           ể                    

- Vệ sinh sạch sẽ các chi tiết c a bộ chia điện; 
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- Kiểm tra điện áp c a cuộn d y điện t  khi khởi động, điện trở c a bô bin 

cao áp, tụ điện, điện trở tiếp xúc c a khóa điện và tiếp điểm, kiểm tra thông 

mạch c a các d y dẫn và các đầu n i điện b ng đồng hồ đo điện vạn năng; 

- Kiểm tra độ r  và độ m n c a bánh răng và trục c a c  cấu cam ngắt điện; 

- Kiểm tra tình trạng k  thuật c a các d y dẫn điện, nắp, bugi; 

- Khe hở t  đảm bảo đúng quy định  0,2-0,4)mm. 

   S     ữ              

- Sử dụng giấy nhám mịn để mài sạch tiếp điểm; 

- Thay mới tiếp điểm đã bị hư h ng; 

- Thay màng cao su c a bầu ch n không khi bị th ng; 

- Thay l  xo c a c  cấu quả văng ly t m nếu lực đàn hồi yếu; 

- Thay thế tụ điện đã bị hư h ng; 

- Thay thế cam ngắt điện hoặc trục bộ chia điện đã bị m n quá giới hạn 

cho phép. 

   Q                                     

Quy trình lắp ngược lại với quy trình tháo với các chú ý trước khi lắp. 

- Tra m  bôi tr n vào bánh răng và trục bánh răng c a trục cam ngắt điện 

và nam châm; 

- Các đầu n i d y dẫn điện phải tiếp xúc t t; 

- Điều ch nh góc đánh lửa sớm ban đầu c a động c  đúng k  thuật khi lắp 

bộ chia điện. 

3.3. Đi u ch nh  he hở bu gi 

Trình tự thực hiện như sau: 

- Dùng tuýp chuyên dùng để mở bu gi trên động c  ra; 

- Ng m đầu chấu bu gi vào xăng; 

- Dùng que g  làm sạch muội than trong nồi bu gi; 

- Rửa lại với xăng thật sạch và dùng khí thổi khô; 
 

 
 

H    8 15    e  ở         ẩ        ự        
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- Dùng thước lá có khoảng t   0,7-0,8 mm để kiểm tra khe hở gi a chấu 

mát với điện cực     trung t m  Hình 8.15 ; 

- Nếu khe hở lớn hoặc nh  h n thì ch nh khe hở lại b ng cách gõ vào hoặc 

nạy ra m  chấu mát một cách c n thận và nh  nhàng. 

3.4. Đi u ch nh  he hở t  

Kiểm tra điều ch nh khe hở gi a vấu  răng  rô to và mặt đầu cuộn d y cảm 

biến đánh lửa:  

- Quay động c  để trục bộ chia điện quay tới vị trí mà vấu trên rô tô n m 

chính diện với mặt đầu cuộn d y cảm biến rồi dùng thước lá hoặc dư ng b ng vật 

liệu dẫn t  như đồng, nhôm hoặc inox đưa vào khe. Khe hở yêu cầu (0,2-0,4) mm.  

- Việc điều ch nh được thực hiện b ng cách nới l ng vít gi  th n cuộn d y 

cảm biến, đưa dư ng (0,2-0,4)mm vào khe hở cần kiểm tra rồi đ y cuộn d y ép 

nh  lên dư ng sao cho khi kéo dư ng cảm thấy có ma sát nh  rồi hãm vít gi . 

3.5. Đ t bộ chia điện vào động cơ 

Đặt bộ chia điện vào động c  là công việc sao cho có tia lửa 

điện xuất hiện ở bu gi lúc pít tông ở cu i thì nén và đúng điểm đánh lửa 

do nhà chế tạo qui định.                                                                                        

  3.5.1. Y       

+ Xác định: Thứ tự xi lanh, chiều quay trục khuỷu, điểm chết trên c a pít 

tông s  1, thứ tự thì nổ c a động c . 

  Xác định điểm đánh lửa 

c a xi lanh s  1: Xem dấu đặt 

lửa ghi ở pu ly, dấu này n m ở 

phía trước c a dấu điểm chết 

trên. Thí dụ các dấu 5
0
, 10

0
,  

n m  trước dấu điểm chết trên 

là 0
0
. Xem tài liệu c a động c  

để biết góc đánh lửa  sớm là 

mấy độ. 

  Xác định chiều quay c a 

cực quay: 

- Quay trục khuỷu theo chiều 

làm việc và quan sát cực quay.  
 

Hình 8.16. Dấ                         u ly  

            

 

- Quay trục bộ chia điện theo chiều làm việc cho cam tác động sao cho má 

vít chớm mở đồng thời cực quay ch  về d y cao áp c a máy s  1. 

http://img.oto-hui.com/uploads/2010/17-Oct-18-huioto0750.jpg
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H    8 17  C   ấ            ớ   ự       ằ          

 

3.5 2  P             ự       

Bước 1: Quay trục khuỷu theo chiều làm việc cho đến khi pít tông s  1 lên  

gần điểm chết trên đúng thời điểm đánh lửa. 

Bước 2: Điều ch nh khe hở t i đa c a cặp má vít là 0,4 mm b ng cách:  

Nới vít siết v  bộ chia điện, xoay bộ chia điện cho cặp má vít lửa mở t i 

đa (cam  đội đến đ nh  rồi kiểm tra khe hở gi a hai cặp má vít lửa. Nếu đạt 

yêu cầu thì thôi, nếu không đạt yêu cầu thì nới l ng vít khóa, sau đó xoay vít 

lệch t m hoặc khe điều ch nh để đạt khe hở là 0,4 mm, xong siết vít khóa lại.  
 

 

 

H    8 18  Đ      ỉ     e  ở         í  

 

Bước 3: Tìm điểm chớm mở c a cặp má vít: Để cho cặp má vít ngậm lại 

rồi xoay t   t  v  bộ chia điện theo ngược chiều quay c a m  qu t đến khi nào 

cặp má vít chớm mở thì d ng lại và siết nh  v  bộ chia điện lại. 
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Bước 4: Gắn cực quay ngay khớp với trục bộ chia điện, chú ý m  qu t 

quay về hướng nào để sau khi đậy nắp bộ chia điện lại ta lắp d y cao áp t  

hướng đó đến bu gi s  1.  

 

 

H    8 19  T ứ  ự  ổ             

 

Bước 5:  ắp các d y cao áp c n lại dựa theo chiều quay c a cực quay và 

thứ tự nổ c a động c . 

Bước 6: Kiểm tra nước làm mát, dầu bôi tr n, nhiên liệu, kiểm soát lại  

đường d y c a hệ th ng đánh lửa lần cu i trước khi khởi động cho động  c   nổ.  

Bước 7: Tìm góc đánh lửa sớm t t nhất: Khi động c  đã nổ ấm lên rồi, ta  

nới  vít siết v  bộ chia điện, xoay t  t  bộ chia điện tới lui để thay đổi góc đánh 

lửa sớm thích hợp nhất với tình trạng cụ thể c a động c . Khi  xoay cùng chiều 

quay cực quay tức là đánh lửa càng tr   góc đánh lửa  sớm  giảm  và ngược lại. 

 ắng nghe tiếng nổ đến khi nào thấy êm và mạnh nhất thì d ng lại, siết chặt v  

bộ chia điện lại.   

 

 

 

H    8 20  Đ      ỉ    ó            ớ  
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B. Câu hỏi v  b i tập thực h nh 

1. C u h i ôn tập 

- Trình bày s  đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ th ng đánh lửa vô lăng 

manhetic. 

- Trình bày s  đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ th ng đánh lửa sử dụng 

delco không tiếp điểm. 

- Trình bày nhiệm vụ bộ chia điện và bộ điều ch nh góc đánh lửa sớm. 

2. Bài tập, thực hành 

- Thực hiện đặt bộ chia điện vào động c  sử dụng KSH có công suất v a 

và nh . 

        - Thực hiện điều ch nh khe hở bu gi c a động c  sử dụng KSH có công suất 

v a và nh . 

        - Thực hiện kiểm tra bộ chia điện c a động c  sử dụng KSH có công suất 

v a và nh . 

 

C. Ghi nhớ 

- S  đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ th ng đánh lửa vô lăng manhetic. 

- S  đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ th ng đánh lửa sử dụng delco 

không tiếp điểm. 

- Nhiệm vụ bộ chia điện và bộ điều ch nh góc đánh lửa sớm. 



 143 

Bài 9: Kiểm tra  tha  th  xéc m ng (v ng g ng  

Mã b i: MĐ 03-9 

Mục tiêu  

-  ể                     í           ấ          ỷ  -             ; 

-             ấ                                                    ấ  

        ỷ  -             ; 

- T ự                            ể              ế xé   ă        q          

                          

A. Nội dung 

1. Khái quát chung 

1.1.  hiệm vụ cơ cấu trục  huỷu - thanh truy n 

C  cấu trục khuỷu - thanh truyền biến chuyển động tịnh tiến c a pít tông 

thành chuyển động quay tr n c a trục khuỷu, thực hiện các chu trình làm việc 

c a động c . 

1.2. Cấu tạo của cơ cấu trục  huỷu - thanh truy n 

C  cấu trục khuỷu - thanh truyền gồm: 

- Các chi tiết máy c  định: Th n máy, xi lanh, nắp xi lanh, các te 

- Các chi tiết máy chuyển động: Nhóm pít tông, thanh truyền, trục khuỷu, 

bánh đà. 

1.2.1. Thân máy 

Th n máy là giá đ  hầu hết các bộ phận, chi tiết c a động c , là phần c  

định c a c  cấu trục khuỷu - thanh truyền và tạo dáng bên ngoài cho động c .  

(Hình 9.1). 

1  Lỗ             

2  Lỗ  ẫ    ớ       át 

3  Lỗ  ẫ                

4  Á    ớ           

5  Rã    ẫ                

6  Ổ         ỷ   

7. Thân máy  

8  G  ă        í   

9  Ổ           ố    í  

10. Xi lanh 

 

A            é   ớ           

 

Hình 9.1. Thân máy 

          í     í     ớ  
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1.2.2. Xi lanh 

Xi lanh cùng với nắp xi lanh và đ nh pít tông tạo thành buồng cháy c a 

động c   khi pít tông ở điểm chết trên , cùng với nắp xi lanh và pít tông tạo nên 

không gian thay đổi để thực hiện các quá trình công tác c a động c  và dẫn 

hướng cho pít tông chuyển động (Hình 9.2).  
 

 

a. X                         

b. X                ố    ó       

c. S     x       

d. X                ố    ó   ớ  

1.         

2. G      x       

3. Đ         í    ớ   

4. G  ă        í   

6. S     x        

7. Khoan    ứ    ớ           

8. G  ă   

 

H    9 2   ế   ấ  x       

1.2.3. N   x        

Nắp xi lanh là chi tiết làm kín phía trên c a xi lanh, cùng với đ nh pít tông 

và xi lanh tạo thành buồng cháy (Hình 9.3).  
 

 

H    9 3  N   xi lanh 
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1.2.4.  Các te  

Các te là phần bao kín phía dưới c a động c , dùng để hứng và chứa dầu 

bôi tr n cho động c  (Hình 9.4). 
 

  

H    9 4  Đ   các te  

1.2.5. Pít tông 

Bao kín buồng cháy, kết hợp với nắp xi lanh, xi lanh tạo thành buồng cháy 

cho động c  (Hình 9.5). 
 

 
 

Hình 9.5. Pít tông 

 

1.2.6. T       ỷ  

Nhận lực t  pít tông qua thanh truyền để biến chuyển động tịnh tiến c a pít 

tông thành chuyển động quay c a trục khuỷu và ngược lại (Hình 9.6).  
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H    9 6  T       ỷ  

 

1.2.7. T            

N i pít tông với trục khuỷu, là chi tiết trung gian truyền lực t  pít tông tới 

trục khuỷu và ngược lại, biến chuyển động tịnh tiến c a pít tông thành chuyển 

động quay c a trục khuỷu và ngược lại (Hình 9.7). 
 

 
 

H    9 7  T            

 

1.3. Nh ng hƣ hỏng thƣờng g p của cơ cấu trục  hu u - thanh tru ền 

1.3 1  N ữ       ỏ                          

Nắp máy bị cong vênh, nứt v , chờn cháy ren, dung tích buồng cháy thay 

đổi. Các  ng dẫn xu páp bị mòn rộng, m n méo, bệ xu páp bị sụp có thể là: 
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- Do chịu nhiệt độ cục bộ nóng lạnh đột ngột, xiết  c nắp máy không đúng 

quy định  thường xảy ra đ i với nh ng nắp máy chế tạo b ng nhôm . 

- Do đánh r i vật rắn vào trong buồng cháy, trong quá trình bảo dư ng, sửa 

ch a không chú ý làm mặt nắp máy bị trầy xước. 

- Dung tích xi lanh thay đổi là do cạo rà bề mặt lắp ghép đi quá nhiều hoặc 

do dùng đệm nắp máy không đúng kích thước. 

1.3.2. N ữ       ỏ                           

- Chờn l  ren, gãy vít cấy  gu giông : Do chịu áp suất nén lớn, tháo lắp 

nhiều lần, vặn chặt quá lực quy định. 

- Mặt phẳng lắp ghép c a th n máy với nắp máy có vết lõm và không 

phẳng. 

- Th n máy nứt, bị th ng, vết nứt th ng thường ở gần đế xu páp, l  ren, l  

xi lanh và xung quanh l  dẫn dầu, l  dẫn nước: Do chịu va đập, chịu tác dụng 

c a nhiệt độ cao, rót nước vào khi động c  đang quá nóng, chịu lực ép lớn khi 

lắp xi lanh, đế xu páp, xiết các bu lông. 

- M n l  lắp bạc trục cam và bạc trục khuỷu, dẫn đến không đồng tâm gi a 

các l  g i đ  trục khuỷu.  

 1.3 3  N ữ       ỏ                    t te 

Đáy dầu bị cong vênh, th ng, móp méo ... có thể là do nguyên nh n: 

- Do khi xiết bu lông bắt gi  đáy cát te không đều; 

- Do khi xe họat động va chạm vào các vật rắn làm móp méo, th ng đáy dầu. 

1.3.4. N ữ       ỏ                  x  lanh 

Xi lanh hay  ng lót xi lanh thường có nh ng hư h ng như: vết xước, rạn 

nứt, có mòn côn, mòn ô van  hay mòn méo. 

Nguyên nh n xi lanh bị vết xước và rạn nứt nh : 

- Nhiệt độ động c  quá cao; 

- Dầu bôi tr n không đ  hoặc không sạch; 

- Khe hở gi a pit tông và xéc măng quá nh ; 

- Xéc măng bị gãy hoặc v ng hãm ch t pít tông bị h ng. 

Nguyên nh n lót xi lanh và xi lanh bị m n côn và m n méo: 

- Hiện tượng ăn m n tự nhiên, do ma sát gi a pít tông, xéc măng với lót 

xi lanh; 

- Dùng nhiên liệu, dầu bôi tr n không đúng quy định; 

- Nhiệt độ động c  thấp h n 353
0
K; 

- Thanh truyền bị cong; 
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-  ót xi lanh hay xi lanh bị m n nhiều nhất ở vị trí tư ng ứng với xéc măng 

khí thứ nhất, khi pít tông ở điểm chết trên. 

1.3.5  N ữ       ỏ                   ít tông 

- Đ nh pít tông bị cháy r , nứt th ng: Do chịu nhiệt độ và áp suất cao c a 

khí cháy, chịu sự ăn m n c a nhiên liệu và khí cháy; 

- Bề mặt th n pít tông bị cạo xước, bị m n, nứt v : Do ma sát với thành xi 

lanh, do tạp chất bám vào bề mặt pít tông; 

- Rãnh lắp xéc măng bị m n, nứt v : Do ma sát và va đập với xéc măng 

hoặc do xéc măng bị gãy; 

-    lắp ch t pít tông bị m n: Do chịu ma sát và va đập với ch t pít tông. 

1.3.6  N ữ       ỏ                  xé   ă   

- Xéc măng bị m n lưng: Do ma sát với thành xi lanh, độ m n phụ thuộc 

vào vật liệu chế tạo và điều kiện bôi tr n, bị m n giảm chiều cao do va đập với 

rãnh pít tông. 

- Xéc măng bị vênh: Do chịu lực không đồng đều dẫn đến bị bó k t trong 

rãnh v ng găng. 

- Xéc măng bị gãy: Do vật liệu chế tạo không t t, k  thuật chế tạo không 

đảm bảo hoặc lắp ghép không đúng yêu cầu k  thuật. 

- Xéc măng bị giảm tính đàn hồi: Do chịu nhiệt độ cao áp suất lớn. 

1.3 7  N ữ       ỏ                          ỷ  

Nguyên nhân gây ra m n các cổ trục, cổ biên: Chịu lực ma sát lớn, lực ly 

t m, chịu áp lực, nhiệt độ cao, thiếu dầu bôi tr n hoặc dầu bôi tr n b n. Cổ biên 

thường bị m n nhanh h n cổ trục và lượng mài m n c a nó gấp 2 lần lượng mài 

m n c a cổ trục. Sự mài m n c a các cổ trục không đều nhau.  

Trục khuỷu bị cong, xoắn: 

- Chịu mô men xoắn quá lớn khi làm việc, g i đ  trục khuỷu bị cháy làm 

cho trục khuỷu quay khó khăn. 

-  p lực khí cháy tăng đột ngột, làm cho trục khuỷu chịu ứng suất quá lớn 

sinh ra biến dạng đột ngột. 

- Sự làm việc c a các chi tiết như bánh đà, nhóm pít tông thanh truyền làm 

việc không bình thường, làm cho động c  làm việc không ổn định, trục khuỷu 

chịu lực không đều sẽ làm cho trục khuỷu biến dạng. 

Trục khuỷu bị rạn nứt: 

- Vết nứt thường sinh ra ở vai trục khuỷu, do nhiều nguyên nh n như: 

bán kính góc lượn chuyển tiếp với vai trục không đúng mức sẽ g y ra ứng 

suất tập trung. 
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- Khe hở g i đ  quá lớn sẽ sinh ra va đập do ứng suất thay đổi tạo ra khi 

trục khuỷu bị cong, nếu để l u trục khuỷu sẽ bị gãy. 

Bánh răng bị m n hoặc tróc r  bề mặt: Do ma sát, độ ăn khớp lệch, l ng 

bánh răng, thiếu dầu bôi tr n, do đó phát sinh tiếng ồn khi làm việc và có thể bị 

nứt ch n răng do chịu tải lớn có thể dẫn đến gãy răng. 

1.3 8  N ữ       ỏ                               

- Thanh truyền bị cong xoắn: Do tải trọng nặng, vật liệu chế tạo không 

đảm bảo. 

- Thanh truyền bị gãy: Do động c  làm việc quá tải, các chi tiết làm việc 

m i, bu lông bị gãy, chờn ren đai  c. 

 - Bạc lót bị m n rộng, m n ô van: Do lực tác dụng không đều nhau, do 

điều kiện bôi tr n kém. 

 . Kiểm tra  tha  th  xéc m ng  

2.1. Tháo cụm pít t ng - thanh truy n 
 

- Xả nhớt và nước làm 

mát ra kh i động c  KSH 

 Hình 9.8 . 

 

Hình 9.8  X    ớ       ớ          

 

- Tháo chụp nắp máy 

 Hình 9.9 . 

 

 

Hình 9.9. T                 
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- Tháo trục cam  Hình 

9.10). 

 

 

Hình 9.10. T             

- Tháo nắp máy  Hình 

9.11). 

 

 

       Hình 9.11. T            

 

- Tháo gioăng mặt máy 

 Hình 9.12  

 

 

Hình 9.12  T       ă           
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- Tháo các te  Hình 9.13 . 

 

 

Hình 9.13. Tháo các te 

- Quay trục khuỷu sao cho 

pít tông máy cần tháo xu ng  

ĐCD; 

- Quan sát nhận biết các 

dấu trên pít tông và thanh 

truyền: 

  Dấu thứ tự c a pít tông 

và thanh truyền trên động c ; 

  Dấu ch  chiều lắp pít 

tông và thanh truyền. 
 

Hình 9.14  Đ     ấ    ứ  ự  í            

     ổ      

- Dùng dụng cụ chuyên 

dùng làm sạch gờ xi lanh  Hình 

9.15). 

 

 

Hình 9.15  L           xi lanh 
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- Tháo bu lông thanh 

truyền lấy nắp đầu to và nửa 

bạc ra  Hình 9.16 . 

 

 

H    9 16  T                             

- Dùng búa nhựa gõ nh  

vào đầu bu lông thanh truyền 

để lấy nắp đầu to thanh truyền 

 Hình 9.17 . 

 

 

H    9 17  T                     

- Dùng một  ng nhựa lồng vào bu lông thanh truyền để bảo vệ cổ trục 

không bị trầy xước. 

- Tháo bạc trên, dưới c a 

đầu to thanh truyền  Hình 

9.18). 

 

 

H    9 18  T                     

-  àm sạch bạc và cổ trục. 
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- Quan sát bề mặt bạc và cổ trục, nếu trầy xước thì khắc phục. 
 

 

 

H    9 19  T         í                                          

 

- Dùng dụng cụ chuyên dùng cạo sạch muội than đóng bám trong lòng xi 

lanh  Hình 9.19 . 

-  ần lượt tháo tất cả các thanh truyền ra kh i xi lanh và sắp xếp theo thứ tự. 

   T                  ế    ó   í        xé   ă                  

-   K p thanh truyền lên ê tô; 

- Dùng kìm chuyên dùng 

tháo các xéc măng khí ra  Hình 

9.20); 

  Tháo lần lượt các xéc 

măng t  trên xu ng; 

+ Sắp xếp các xéc măng 

thành bộ và theo thứ tự; 

  Không dùng tay để tháo 

tránh tai nạn và gãy xéc măng. 

 
            

Hình 9.20  T    xé   ă     í 

- Tháo xéc măng dầu ra 

 Hình 9.21 . 

Sắp xếp các xéc măng thành 

bộ không để lẫn các xéc măng 

máy khác. 

 

 

       Hình 9.21. T    xé   ă       
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- Dùng kìm chuyên dùng 

tháo v ng hãm ch t pít tông 

 Hình 9.22 . 

 

 

       Hình 9.22. T     ò    ã    ố   í       

 

- Gia nhiệt cho pít tông 

trong nước sôi đến khoảng 80
0
C 

 Hình 9.23 . 

 

 

   Hình 9.23  G              í       

- K p pít tông lên giá đ , 

dùng thanh đồng và búa nhựa 

tháo ch t pít tông  Hình 9.24 , 

tách rời pít tông và thanh truyền 

ra. 

 

 

         Hình 9.24  T      ố   ít tông 
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-   Dùng chổi lông làm sạch. 

- Sắp xếp các chi tiết theo 

thứ tự thành t ng bộ, không để 

lẫn các chi tiết. 

 

 
 

Hình 9.25  S   xế            ế  pít tông 

 

2.2. Kiểm tra  he hở miệng   c m ng 

Khe hở nhiệt đúng c a xéc măng khi chịu nhiệt độ bình thường n m trong 

khoảng  0,06-0,1  mm. Tuy nhiên khi lắp ráp khe hở này được kiểm tra ở trạng 

thái nguội, trị s  c a nó phụ thuộc vào đường kính xi lanh, vật liệu chế tạo, nhiệt 

độ tác dụng và kiểu làm mát động c . 

Đưa xéc măng vào trong xi 

lanh  vùng xéc măng ở điểm chết 

trên , sau đó dùng pít tông sửa cho 

v ng găng ngay, dùng căn lá kiểm 

tra:  

Khe hở tiêu chu n:  

Xéc măng h i: (0,15-0,25) 

mm. 

Xéc măng dầu:  0,13-0,38) 

mm. 

  
 

Hình 9.26.   ể        e  ở       

         Nếu khe hở quá nh , dùng dũa rà lại miệng xéc măng cho đúng khe hở yêu 

cầu. Nếu khe hở vượt qúa mức t i đa cho phép 1,2 mm thì thay xéc măng mới. 

2.3. Kiểm tra  he hở cạnh   c m ng 

Khe hở theo chiều cao c n gọi là khe hở cạnh c a xéc măng, có giá trị 

(0,02-0,07) mm. Cho xéc măng vào rãnh trên pít tông dùng căn lá để kiểm tra. 

Khi kiểm tra, yêu cầu xéc măng phải xoay tr n tự do trong rãnh. Khe hở càng về 

phía đ nh pít tông thì càng lớn. 
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         ăn xéc măng xung quanh rãnh 

pít tông, xem có nh  nhàng không, nếu 

có ch  bị k t thì dùng dao cạo rãnh để 

sửa ch a lại. 

Dùng căn lá đưa qua khe hở gi a 

rãnh pít tông và pít tông  

Nếu khe hở c a rãnh pít tông quá 

bé, thì phải mài m ng cho phù hợp với 

khe hở cạnh qui định. 
 

Hình 9.27.   ể        e  ở      

2.4.   p cụm pít t ng vào  i lanh 

2 4 1  L    í                        

-  ắp v ng hãm mới vào 

một bên l  ch t pít tông  Hình 

9.28). 

  Ướm v ng hãm vào rãnh 

trên pít tông sao cho đầu v ng 

hãm trùng với l  trên bệ ch t pít 

tông. 

+ Dùng kìm chuyên dùng 

lắp v ng hãm vào rãnh đảm bảo 

chắc chắn. 

 
 
       

Hình 9.28  L    ò    ã    ố   í       

- Hâm nóng pít tông trong 

nước sôi khoảng 80
0
C  Hình 

9.29). 
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Hình 9.29  G          í       

 

- Quan sát và quay pít tông 

cho dấu ch  chiều lắp trùng với 

chiều c a thanh truyền. 

- Dùng ngón tay đ y ch t pít 

tông vào bệ ch t. 

-  ắp v ng hãm thứ hai vào. 

 

 
 

     Hình 9.30  L     ố   í       

2 4 2  L   xé   ă        í       

-  ắp xéc măng dầu  Hình 

9.31): 

    ắp l  xo đàn hồi 

    ắp hai v ng đ  

 

 

  Hình 9.31  L   xé   ă       

 

-  ắp các xéc măng khí theo 

thứ tự t  dưới lên trên sao cho 

đúng chiều  Hình 9.32 . 
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Hình 9.32  L   xé   ă     í 

- Nh  một ít dầu bôi tr n vào 

rãnh xéc măng, chia đều miệng 

xéc măng  Hình 9.33 . 

  Không để các miệng xéc 

măng thẳng hàng. 

  Không để miệng xéc măng 

trùng l  ch t pít tông. 

 

 

 Hình 9.33  C          xé   ă   

 

2 4 3  L    í        xé   ă                             

-  ắp bạc lót vào thanh 

truyền và nắp đầu to thanh truyền 

 Hình 9.34 . 

- Bôi một lớp dầu bôi tr n 

vào bề mặt bạc lót. 

-  ắp nửa bạc có l  dầu vào 

th n thanh truyền. 

  Bạc phải n m đúng vị trí, 

vấu hãm ch ng xoay phải đảm bảo 

chắc chắn. 

     dầu phải trùng l  dầu 

trên thanh truyền. 

 

           Hình 9.34  L        ó  

- Bôi dầu bôi tr n vào xi lanh 

và cổ biên. 

- Dùng dụng cụ chuyên dùng 

để bó xéc măng cho ôm khít vào 

pít tông  Hình 9.35 . 

- Dùng chày g  hoặc cán búa 

gõ nh  vào đ nh pít tông cho cụm 

pít tông, xéc măng và thành truyền 

vào xi lanh theo đúng thứ tự t ng 

máy. 
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Hình 9.35  L    í                   

 

- Quan sát dấu thứ tự và chiều 

lắp nắp đầu to thanh truyền, chọn 

đầu to và lắp vào th n thanh truyền 

 Hình 9.36 . 

 

 

  Hình 9.36  L                    

-  ắp đai  c bắt thanh truyền 

và siết chặt theo mô men quy định 

 Hình 9.37 . 

  Bôi một lớp dầu m ng lên 

phần ren c a bu lông. 

  Dùng tay vặn đai  c vào cho 

đến khi thấy chặt. 

  Dùng tuýp siết  c cho đều 

và đ  mô men quy định. 

 
 

 Hình 9.37  S ế      ố               

Chú ý: Phải siết  c thanh truyền thành nhiều bước  

- Siết đều hai đai  c và đúng mô men. Sau m i lần siết  c cần quay thử trục 

khuỷu để kiểm tra tình trạng m i ghép. Nếu trục khuỷu quay không tr n đều thì 

phải tháo ra kiểm tra và xử lý ngay. 
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- Dùng s n đánh dấu cạnh 

phía trước c a đai  c. 

- Siết đai  c thêm 90
0
 n a 

 Hình 9.38 . 

 

 

    Hình 9.38  S ế      ố       90
0
 

- Kiểm tra sao cho các dấu s n đều quay về một bên. 

- Kiểm tra sao cho trục khuỷu quay tr n. Nếu trục khuỷu quay nặng hoặc 

không tr n đều thì phải tháo ra kiểm tra và xử lý. 

2.5.  hững ch     hi tháo - l p 

2 5 1  N ữ                  

- Trước khi tháo phải đánh dấu các cụm pít tông và xếp theo thứ tự; 

- Khi tháo không được đóng trực tiếp vào bạc thanh truyền; 

- Không dùng các vật cứng b ng thép để đóng cụm pít tông để tránh chầy 

xước, biến dạng; 

- Dụng cụ tháo phải đảm bảo độ chính xác tránh làm hư bu lông. 

2.5 2  N ữ                 

-  Các rãnh đặt xéc măng phải sạch muội than trước khi lắp; 

- B  trí các vị trí miệng xéc măng cách đều nhau trên chu vi pít tông; 

- Các miệng xéc măng không trùng nhau; 

- Các miệng xéc măng không trùng với phư ng song song và vuông góc 

với l  ch t;  

- Trước khi lắp phải bôi tr n s  bộ cho pít tông và xi lanh. 

B. Câu hỏi v  b i tập thực h nh 

1. C u h i ôn tập 

- Trình bày nhiệm vụ c  cấu trục khuỷu - thanh truyền. 

- Trình bày cấu tạo c a c  cấu trục khuỷu - thanh truyền. 

- Trình bày phư ng pháp kiểm tra, bảo dư ng c  cấu trục khuỷu - thanh 

truyền. 
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- Trình bày nh ng hư h ng c a c  cấu trục khuỷu - thanh truyền. 

2. Bài tập, thực hành 

-  Thực hiện tháo, lắp cụm pít tông - thanh truyền động c  sử dụng KSH có 

công suất v a và nh . 

- Thực hiện kiểm tra khe hở cạnh, khe hở miệng c a xéc măng. 
 

C. Ghi nhớ 

- Nhiệm vụ c  cấu trục khuỷu - thanh truyền. 

- Cấu tạo c a c  cấu trục khuỷu - thanh truyền. 

- Phư ng pháp kiểm tra, bảo dư ng c  cấu trục khuỷu - thanh truyền. 

- Nh ng hư h ng c a c  cấu trục khuỷu - thanh truyền. 

HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN 

LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG  

NHIÊN LIỆU KHÍ SINH HỌC 

 

I. Vị tr   t nh chất của mô đun 

1.  ị trí  

 à một mô đun chuyên môn nghề trong chư ng trình dạy nghề trình độ s  

cấp c a nghề   ắp đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học ; được giảng dạy sau khi 

người học đã được trang bị kiến thức mô đun   ắp đặt và sử dụng hệ th ng ph n 

ph i khí sinh học . 

2. Tính chất 

 à mô đun tích hợp gi a kiến thức và k  năng thực hành. 

II. Mục tiêu 

Sau khi học xong mô đun này, học viên có khả năng: 

1. Ki n thức 

   - Mô tả được đặc điểm cấu tạo động c  sử dụng nhiên liệu khí sinh học; 

   - Trình bày được nguyên lý hoạt động, quy trình lắp đặt, vận hành và bảo 

dư ng động c  sử dụng nhiên liệu khí sinh học; 

   - Ph n loại được các thiết bị và dụng cụ dùng trong lắp đặt, kiểm tra, bảo 

dư ng động c . 

2. Kỹ n ng 
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   -  ựa chọn được động c  sử dụng nhiên liệu khí sinh học đảm bảo yêu 

cầu k  thuật và phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế; 

   - Thực hiện công việc lắp đặt, vận hành, bảo dư ng thường xuyên và định 

k  đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu k  thuật; 

    - Sử dụng đúng trang thiết bị và dụng cụ trong công tác lắp đặt, bảo 

dư ng động c ; 

    -  p dụng được các biện pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng động c  sử 

dụng nhiên liệu khí sinh học. 

3. Thái độ 

   - Rèn luyện tính kỷ luật, c n thận, t  m , kiên trì trong công việc;  

   - Chấp hành nghiêm ch nh quy định bảo vệ môi trường; 

   - Tu n th  qui trình k  thuật, biện pháp bảo đảm an toàn lao động và 

ph ng tránh các nguy c  cháy nổ.  

III. Nội dung ch nh của mô đun 
 

Mã bài Tên bài 

Lo i 

bài 

d   

Địa 

điểm 

Thời gian 

T ng 

số 

Lý 

thuy t 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

MĐ01-1 

Bài 1. Giới thiệu 

về động c  đ t 

trong 

Tích 

hợp 

Phòng 

chuyên 

môn 

08 6 2  

MĐ01-2 

Bài 2.  ắp đặt, 

vận hành động 

c  khí sinh học 

có công suất nh  

và trung bình 

vào hệ th ng 

ph n ph i khí 

Tích 

hợp 

Phòng 

chuyên 

môn, 

trang 

trại 

16 2 14  

MĐ01-3 

Bài 3. Bảo 

dư ng thường 

xuyên động c  

Tích 

hợp 

Phòng 

chuyên 

môn 

16 4 12  

MĐ01-4 

Bài 4. Bảo 

dư ng hệ th ng 

bôi tr n 

Tích 

hợp 

Phòng 

chuyên 

môn 

20 4 14 2 
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Mã bài Tên bài 

Lo i 

bài 

d   

Địa 

điểm 

Thời gian 

T ng 

số 

Lý 

thuy t 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

MĐ01-5 

Bài 5. Bảo 

dư ng hệ th ng 

làm mát 

Tích 

hợp 

Phòng 

chuyên 

môn 

20 4 14 2 

MĐ01-6 

Bài 6. Bảo 

dư ng c  cấu 

ph n ph i h i  

Tích 

hợp 

Phòng 

chuyên 

môn 

20 4 14 2 

MĐ01-7 

Bài 7. Bảo 

dư ng hệ th ng 

cung cấp 

Tích 

hợp 

Phòng 

chuyên 

môn 

24 4 18 2 

MĐ01-8 

Bài 8. Bảo 

dư ng hệ th ng 

đánh lửa 

Tích 

hợp 

Phòng 

chuyên 

môn 

24 4 18 2 

MĐ01-9 
Bài 9. Kiểm tra, 

thay xéc măng 

Tích 

hợp 

Phòng 

chuyên 

môn 

20 4 16  

 
Kiểm tra hết mô 

đun 

Tích 

hợp 

Phòng 

chuyên 

môn 

4   4 

 

IV. Hƣớng dẫn thực hiện b i tập  b i thực h nh 

 . Nguồn lực c n thi t 

- Giáo trình dạy nghề mô đun đun   ắp đặt và sử dụng động c  sử dụng 

nhiên liệu khí sinh học  trong chư ng trình dạy nghề trình độ s  cấp nghề c a 

nghề   ắp đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học .  

- Ph ng học chuyên môn, trang trại. 

- Thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, phần mềm mô ph ng 

về cấu tạo, nguyên lý hoạt động các bộ phận c a động c  đ t trong, thao tác 

lắp đặt, vận hành, bảo dư ng động c  sử dụng nhiên liệu KSH; mô hình động 

c  đ t trong. 

- Động c  sử dụng nhiên liệu KSH chuyển đổi t  động c  xăng, động c  

điêzen. 
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- Trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu phục vụ lắp đặt, vận hành, bảo 

dư ng động c :  

+ Dụng cụ kiểm tra: thước lá;  

+ Dụng cụ tháo lắp: cờ lê miệng, cờ lê hoa d u, tuýp, tu c l  vít, kìm, búa ...  

  Nguyên vật liệu: xăng, dầu, m , giẻ lau ... 

+ Bảo hộ lao động. 

 . T  chức thực hiện            

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung c a t ng bài học 

để chu n bị đầy đ  các điều kiện cần thiết nh m đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Khi giảng dạy, giáo viên có thể sử dụng nhiều phư ng pháp giảng dạy, 

nhưng chú trọng phư ng pháp giảng dạy tích cực như: phư ng pháp dạy học có 

sự tham gia và dạy học cho người lớn tuổi, kết hợp với lớp học hiện trường 

 FFS   để phát huy tính tích cực c a học viên; cần kết hợp các phư ng pháp 

thuyết trình có trực quan, đàm thoại, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành 

trên hiện trường dạy học.  

Khi giáo viên làm mẫu, tập trung cả lớp quan sát. Sau đó, giáo viên mời 

một hoặc một vài học viên trong lớp thực hiện lại các thao tác trong bài thực hành 

và mời các học viên khác nhận xét, trên c  sở đó giáo viên tổng hợp, đưa ra các 

nhận xét t ng tình hu ng thực hành.   

Khi học viên thực hành, chia s  lượng học viên m i nhóm t i đa là 3 học 

sinh, giáo viên quan sát t ng nhóm và sửa sai tại ch   nếu có  nh m giúp cho 

học viên thực hiện các thao tác, tư thế c a t ng k  năng chính xác. 

Giáo viên cần khuyến khích thái độ tự tin và mạnh dạn c a học viên trong 

thực hành và giúp học viên tự kiểm tra việc thực hiện c a chính bản th n họ. 

- Sau m i buổi thực tập, Giáo viên tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm; 

cho học viên nêu lên nh ng vướng mắc trong khi thực tập và đưa ra biện pháp 

khắc phục. 

- Ngoài tài liệu, giáo viên nên sử dụng các học cụ trực quan như: mô hình 

thực tế công trình KSH có lắp động c  sử dụng nhiên liệu KSH, bảng biểu, tranh 

ảnh, băng đĩa, phần mềm mô ph ng về cấu tạo, nguyên lý hoạt động các bộ phận 

c a động c  đ t trong, thao tác lắp đặt, vận hành, bảo dư ng động c  sử dụng 

nhiên liệu KSH   để h  trợ trong giảng dạy. 

V. Yêu c u về đánh giá   t qu  học tập 

5.1. Bài 1: Giới thiệu về động cơ đốt trong 

Tiêu ch  đánh giá Cách thức đánh giá 

Khái quát chung về động c  đ t 

trong  

Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 
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Tiêu ch  đánh giá Cách thức đánh giá 

Động c  nhiều xi lanh Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

Một s  dụng cụ dùng trong lắp đặt, 

bảo dư ng động c  

Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

An toàn trong sử dụng động c  sử 

dụng nhiên liệu khí sinh học 

Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

 

5.2. Bài 2: Lắp đ t  vận h nh động cơ kh  sinh học c  công suất nhỏ v  

trung bình v o hệ thống phân phối  h  
 

Tiêu ch  đánh giá Cách thức đánh giá 

*  ắp đặt cụm động c  nổ vào vị trí 

và liên kết với hệ th ng ph n ph i 

khí: 

-  ắp đặt đúng vị trí theo bản vẽ; 

- Đảm bảo yêu cầu về k  thuật và 

m  thuật; 

- Thuận lợi, an toàn trong vận hành, 

bảo dư ng và sửa ch a. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

*  ắp đặt tải c a động c  : 

- Kết n i động c  với thiết bị tải 

đảm bảo đúng yêu cầu về k  thuật 

và phù hợp tải trọng 

- Đảm bảo c n b ng ổn định. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

*  ắp đặt đường  ng dẫn khí thải ra 

ngoài : 

- Đường  ng dẫn khí thải không bị 

r  r , đúng hướng. 

- Đường kính  ng dẫn khí thải phải 

phù hợp với công suất c a động c  

và không g y tiếng ồn. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Vận hành động c  chạy không tải: 

- Động c  chạy ổn định; 

 - Đảm bảo các thông s  k  thuật, 

không r  r  nhiên liệu, dầu m , 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 
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Tiêu ch  đánh giá Cách thức đánh giá 

nước làm mát. 

* Vận hành động c  có tải: 

- Động c  và tải động c  chạy ổn 

định, phát huy công suất tải trong 

quá trình làm việc; 

- Các thông s  k  thuật đảm bảo 

yêu cầu; 

- Không phát sinh tiếng ồn c a bộ 

phận truyền động. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

 

5.3. Bài 3: B o dƣ ng thƣờng xu ên động cơ 
 

Tiêu ch  đánh giá Cách thức đánh giá 

*  àm sạch bên ngoài động c :  

Sạch hết các chất bám dính bên 

ngoài  dầu, m  và bụi b n... . 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Kiểm tra dầu bôi tr n:  

Dầu bôi tr n đ  và đảm bảo chất 

lượng và đúng ch ng loại. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Kiểm tra nước làm mát: 

Nước làm mát đúng mức qui định 

và đảm bảo chất lượng. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Kiểm tra siết chặt các bu lông, 

đai  c: 

- Các bu lông đai  c đảm bảo mô 

men siết theo qui định. 

- Các bu lông, đai  c không bị hư 

h ng. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Kiểm tra, điều ch nh: 

- Đảm bảo các thông s  k  thuật sau 

khi điều ch nh; 

- Hãm, liên kết chặt, tránh tự tháo 

khi làm việc.  

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 
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5.4. Bài 4: B o dƣ ng hệ thống bôi trơn 
 

Tiêu ch  đánh giá Cách thức đánh giá 

* Thay dầu bôi tr n: 

- Động c  đặt ở vị trí b ng phẳng; 

- Dầu bôi tr n đúng ch ng loại và 

mức quy định. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

*  àm sạch bộ phận lọc dầu: 

-  ưới lọc dầu được làm sạch; 

-  ưới lọc không bị rách. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

*  àm sạch cácte: 

- Bên trong các te được thổi khô, 

sạch sẽ. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Bảo dư ng b m dầu: 

- Quay tr n nh  nhàng; 

- Đúng khớp truyền động; 

- Đảm bảo lưu lượng và áp suất.  

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Kiểm tra áp suất dầu bôi tr n: 

- Đúng áp suất quy định theo các 

chế độ làm việc c a động c . 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

 

5.5. Bài 5: B o dƣ ng hệ thống l m mát 
 

Tiêu ch  đánh giá Cách thức đánh giá 

* Kiểm tra và thay nước làm mát: 

- Tỷ trọng dung dịch nước làm mát 

trong giới hạn cho phép; 

- Nước làm mát đúng mức quy định. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

*  àm sạch két làm mát: 

- Cánh tản nhiệt sạch bụi, b n; 

- Két nước không bị r  r . 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 
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Tiêu ch  đánh giá Cách thức đánh giá 

* Điều ch nh, thay thế d y đai quạt 

gió: 

- Độ căng đai đúng quy định; 

- D y đai đúng thông s  k  thuật và 

đúng ch ng loại. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Kiểm tra van h ng nhiệt: 

- Đảm bảo nhiệt độ bắt đầu mở;  

- Đảm bảo thông s  độ mở lớn nhất. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Kiểm tra r  r  c a hệ th ng làm 

mát: 

- Đảm bảo độ kín ở áp suất 1,2 

KG/cm
2
 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

5.6. Bài 6: B o dƣ ng cơ cấu phân phối hơi 
 

Tiêu ch  đánh giá Cách thức đánh giá 

* Tháo xu páp, rà xu páp, kiểm tra 

độ kín c a xu páp: 

- Thực hiện đúng trình tự;  

- Đảm bảo độ kín; 

- Đảm bảo độ tụt s u c a xu páp. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Kiểm tra siết đai  c  hoặc bu 

lông  dàn đ n gánh, nắp xi lanh: 

- Siết đúng trình tự; 

- Mô men siết đúng quy định. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Kiểm tra khe hở nhiệt: 

- Xác định đúng chiều quay c a 

động c ; 

- Hai xu páp đóng kín; 

- Dấu trên bánh đà  hoặc pu ly  

trùng với dấu điểm chết trên. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 
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Tiêu ch  đánh giá Cách thức đánh giá 

* Điều ch nh khe hở nhiệt: 

- Đúng kích thước khe hở nhiệt theo 

quy định nhà sản xuất; 

- Vít điều ch nh được hẵm chặt. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

 

5.7. Bài 7: B o dƣ ng hệ thống cung cấp 
 

Tiêu ch  đánh giá Cách thức đánh giá 

* Thay bộ lọc khí sinh học: 

- Sạch sẽ; 

- Đúng loại bộ lọc; 

- Đảm bảo kín khít. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

*  àm sạch, súc rửa bình lọc không 

khí: 

- Sạch sẽ. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Thay lõi lọc không khí và kiểm tra 

độ kín: 

- Sạch sẽ; 

-  oại bộ lọc đúng loại; 

- Đảm bảo kín khít. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

*  àm sạch bộ chế h a khí: 

- Sạch sẽ; 

- Các c  cấu điều khiển nh  nhàng 

không vướng k t. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Kiểm tra, điều ch nh bộ điều t c: 

-  Đảm bảo v ng quay động c  

không vượt t c; 

- C  cấu thay đổi ga hoạt động nh  

nhàng, linh hoạt. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Điều ch nh chế độ chạy không: - Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 
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- Động c  nổ êm, ổn định; 

- Đảm bảo s  v ng quay chạy 

không. 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Điều ch nh van cung cấp khí sinh 

học để động c  chạy đúng chế độ tải 

trọng:  

- Phù hợp với tải c a động c ; 

- Đảm bảo tỷ lệ h n hợp. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

 

5.8. Bài 8: B o dƣ ng hệ thống đánh l a 
 

Tiêu ch  đánh giá Cách thức đánh giá 

* Bảo dư ng bugi: 

- Sạch sẽ; 

- Khe hở điện cực bugi trong khoảng 

0,7÷ 0,8mm. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Bảo dư ng bô  bin: 

- Sạch sẽ; 

- Thông s  điện trở các cuộn d y s  

cấp và thứ cấp đúng quy định; 

- Giắc cắm tiếp xúc t t; 

- D y cao áp tiếp xúc t t. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Bảo dư ng bộ chia điện: 

- Sạch sẽ; 

- Điện trở d y cao áp trung t m 

đúng quy định; 

- Khe hở t  đảm bảo đúng quy định 

(0,2-0,4mm). 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Đặt lửa cho động c : 

- Chính xác thời điểm; 

- Quay đúng chiều quay động c ; 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 
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-  iên kết chắc chắn. 

* Điều ch nh góc đánh lửa sớm: 

- Chính xác thời điểm đánh lửa; 

- Động c  chạy ổn định. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

 

5.9. Bài 9: Kiểm tra  tha  th  xéc m ng 
 

Tiêu ch  đánh giá Cách thức đánh giá 

* Tháo cụm pít tông – thanh truyền: 

- Tháo đúng trình tự và đúng chiều 

mở c a bu lông; 

- Sắp xếp chi tiết đúng thứ tự. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Kiểm tra khe hở miệng xéc măng:  

- Đặt xéc măng đúng vị trí kiểm tra 

- Chính xác. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

 

* Kiểm tra  khe hở cạnh xéc măng: 

- Đặt xéc măng đúng vị trí kiểm tra; 

- Chính xác. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

* Thay xéc măng: 

- Đúng loại; 

- Đúng vị trí.  

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 

*  ắp cụm pít tông - thanh truyền  

vào xi lanh: 

-  Đúng chiều lắp; 

- Đúng vị trí miệng xéc măng;  

- Siết bu lông thanh truyền đúng mô 

men; 

- Cụm pít tông dịch chuyển nh  

nhàng trong xi lanh. 

- Kiểm tra b ng cách đặt c u h i 

- Theo dõi quá thực hiện công việc 
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LỜ   Ó  ĐẦU 

Ô nhiễm môi trường chăn nuôi hiện đang là vấn đề bức xúc ở nhiều vùng nông 

thôn Việt Nam. Ở nhiều địa phương, nguồn nước quanh các khu vực dân cư có các 

trang trại chăn nuôi đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi 

trường sống của người dân.  

Nhiều công nghệ xử lý ô nhiễm chất thải chăn nuôi đã và đang được áp dụng 

như công nghệ khí sinh học, ủ phân hữu cơ, nuôi giun, …. Do mỗi công nghệ có 

những ưu điểm và hạn chế riêng đòi hỏi phải được áp dụng ở những điều kiện phù hợp 

và nhiều khi cần phải có một tổ hợp các công nghệ khác nhau áp dụng cho một trang 

trại chăn nuôi nhằm xử lý toàn diện, triệt để các loại hình ô nhiễm của môi trường 

chăn nuôi.  

Một trong những mục tiêu chính của Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp 

(LCASP) là hỗ trợ kỹ thuật cho các chủ trang trại, các hộ chăn nuôi xử lý bền vững 

môi trường chăn nuôi thông qua sử dụng chất thải chăn nuôi làm nguồn nguyên liệu 

tạo ra các sản phẩm có giá trị, vừa giúp nâng cao thu nhập của người dân, vừa giúp 

giảm ô nhiễm môi trường.  

Hiện nay một số trang trại, hộ chăn nuôi đã ứng dụng các công nghệ để sử dụng 

khí ga cho các mục đích dân sinh như phát điện, thắp sáng, .... Tuy vậy, do chưa có tài 

liệu hướng dẫn chi tiết và người dân chưa được học nghề để làm việc này, nên hiệu 

quả chưa cao. Xuất phát từ thực tế từ trước đến nay chưa có tài liệu đào tạo nghề về 

lắp đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học, Dự án LCASP đã phối hợp với Cục Kinh tế 

hợp tác, Bộ Nông nghiệp và PTNT, biên soạn bộ giáo trình đào tạo sơ cấp nghề “Lắp 

đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học” nhằm giúp các hộ chăn nuôi có thêm kiến thức 

và kỹ năng để xử lý hiệu quả môi trường chăn nuôi thông qua các hoạt động tạo thu 

nhập từ ứng dụng công nghệ khí sinh học. 

Bộ giáo trình được xây dựng với các mô đun, bài giảng lý thuyết và thực hành có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các thông tin trong giáo trình này có giá trị hướng dẫn 

giáo viên thiết kế, tổ chức giảng dạy và vận dụng phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tế 

của từng vùng trong quá trình dạy học. 

Quá trình biên soạn giáo trình mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không 

tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các chuyên 

gia, các độc giả để giáo trình được điều chỉnh, bổ sung ngày càng hoàn thiện hơn. 

Để hoàn thiện được cuốn giáo trình này chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của 

các nhà khoa học, các cán bộ phụ trách kỹ thuật nông nghiệp, các thành viên trong hội 

đồng nghiệm thu, các cán bộ và chuyên gia từ dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, 

Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, Cục Kinh tế Hợp tác, … đã tham 

gia đóng góp ý kiến chuyên môn và tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành xây dựng 

chương trình và biên soạn giáo trình này. 

Hà Nội, tháng 6 năm 2017 

TS. Nguyễn Thế Hinh, Giám đốc dự án LCASP 
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   Ê      Ả  Q     

 

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

được phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn 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. 
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 Ờ    Ớ        

 

Mô đun “ ắp đặt và sử dụng tổ máy phát điện một pha sử dụng khí sinh học” 

là một mô đun của nghề “ ắ       à           i           i      ” trình độ s  

cấp nghề. Mô đun này hướng dẫn th c hiện các công việc lắp đặt và sử dụng tổ 

máy phát điện một pha sử dụng khí sinh học. Đây là tài liệu học tập và tham khảo 

cho người làm nghề. Toàn bộ giáo trình gồm có 05 bài:  

- Bài 1: Giới thiệu một s  dụng cụ thông dụng dùng trong lắp đặt, bảo 

dư ng và sửa ch a tổ máy phát điện;  

- Bài 2: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều đồng 

bộ một pha; 

- Bài 3:  ắp đặt tổ máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha;  

- Bài 4: Vận hành, bảo dư ng tổ máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha;  

- Bài 5: Sửa ch a nh ng hư hỏng thông thường của tổ máy phát điện xoay 

chiều đồng bộ một pha. 

Các bài trong mô đun có m i quan hệ chặt chẽ với nhau, thuận lợi cho học 

viên th c hiện được mục tiêu học tập và áp dụng vào th c tế nghề. Mô đun này 

liên quan mật thiết với các mô đun:  ắp đặt và sử dụng hệ th ng phân ph i khí 

sinh học,  ắp đặt và sử dụng động c  sử dụng nhiên liệu khí sinh học.  

Để hoàn thiện cu n giáo trình này ch ng tôi đ  nhận được s  hướng dẫn 

của Bộ  ông nghiệp và  hát triển  ông thôn, Ban  uản lý d  án H  trợ nông 

nghiệp các bon thấp cùng s  hợp tác, gi p đ  của các nhà khoa học, các c  s  

sản xuất, kinh doanh thiết bị khí sinh học, hộ dân trong vùng D  án H  trợ nông 

nghiệp các bon thấp và các nhà giáo đ  tham gia đóng góp ý kiến trong su t quá 

trình ch ng tôi xây d ng chư ng trình và biên soạn giáo trình. 

Các thông tin trong giáo trình này có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế bài 

giảng, tổ ch c giảng dạy và vận dụng phù hợp với điều kiện, b i cảnh th c tế của 

t ng vùng, địa phư ng khi th c hiện dạy học. 

Trong quá trình biên soạn giáo trình dù đ  hết s c c  gắng nhưng chắc chắn 

không tránh khỏi nh ng khiếm khuyết. Ch ng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng 

góp t   đồng nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học và độc giả để cu n giáo trình tiếp 

tục được ch nh sửa, hoàn thiện trong l n tái bản. 

Xin chân thành cảm  n! 
 

Tham gia biên soạn: 
 

1. Đ  V n Trường, Chủ biên 

2. Hồ V n Chư ng 

3.  h   hải Hoàn 

4. Bùi V n Thiện 

5.  guy n Xuân Tiến 
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 Ờ  CẢ  Ơ  

 

 

 hóm tác giả ch ng tôi xin chân thành cảm  n s  gi p đ  của Bộ  ông 

nghiệp và  hát triển  ông thôn, Ban  uản lý D  án H  trợ nông nghiệp các bon 

thấp, các nhà khoa học, các c  s  sản xuất, kinh doanh thiết bị khí sinh học, hộ 

dân trong vùng D  án H  trợ nông nghiệp Các bon thấp và đồng nghiệp đ  tạo 

mọi điều kiện thuận lợi gi p đ  ch ng tôi trong quá trình biên soạn tài liệu này. 

Trong quá trình biên soạn giáo trình dù đ  hết s c c  gắng nhưng chắc chắn 

không tránh khỏi nh ng khiếm khuyết. Ch ng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng 

góp t   đồng nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học và độc giả để cu n giáo trình tiếp 

tục được ch nh sửa, hoàn thiện trong l n tái bản. 

          Trân trọng cảm  n!  

 

        Thay mặt nhóm tác giả 

                Đ  V n Trường 
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C C    Ậ      C   Ê     , C         Ắ  

 

 

ACA : Dòng điện xoay chiều 

ACV : Điện áp xoay chiều 

CB :  p tô mát 

ĐBSC  : Đồng bằng sông Cửu  ong 

DCA : Dòng điện một chiều 

DCV : Điện áp một chiều 

KSH :  hí sinh học 

KT :  iểm tra 

LT :  ý thuyết 

MAX :  ớn nhất 

MĐ : Mô đun 

MFĐ : Máy phát điện 

MIN :  hỏ nhất 

OFF : Tắt 

ON : M  

STOP : D ng máy 

TH : Th c hành 

VOM : Đồng hồ đo điện vạn n ng 
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         Ắ                     

                    A         K Í       ỌC 

 ã mô  u       4 

 

Giáo trình mô đun “ ắp đặt và sử dụng tổ máy phát điện một pha sử dụng 

khí sinh học” có thời gian học tập là 132 giờ; trong đó có 18 giờ lý thuyết, 105 

giờ th c hành và 08 giờ kiểm tra. Giáo trình mô đun này trang bị cho người học 

nh ng kiến th c c  bản về máy phát điện xoay chiều một pha và k  n ng th c 

hiện các công việc lắp đặt, bảo dư ng và sử dụng tổ máy phát điện xoay chiều 

một pha sử dụng khí sinh học.  
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Bài 1:  i i   i u m                ô                    ắ     ,  ả  

       à             m         i   

 ã  ài      4-01 

 

     iêu 

- Trình bày được công dụng của m t s  dụng cụ thông dụng d ng trong l p 

đ t  b o dư ng và s a ch a t  m y ph t đi n  

 - S  dụng thành th o  đ ng ch c n ng của dụng cụ thông dụng d ng trong 

l p đ t  b o dư ng và s a ch a t  m y ph t đi n  

A.   i  u    

1.                     i    ạ   ă   (   ) 

       u t o   n n o   v    n    n        n      OM 

Cấu tạo bên ngoài của đồng hồ VOM như hình 1.1.a, b, c 

- Các ph n tử và ch c n ng c  bản của một đồng hồ VOM được thể hiện như 

trong hình 1.1.a 

 

Trong đó:  

   1. Công tắc chuyển mạch  

   2. Thang đo  

   3. Các giới hạn thang đo  

   4. Vít điều ch nh kim 

   5.   t ch nh 0 (Adj) 

   6.  im đo 

   7.    cắm que đo 

   8. Gư ng phản chiếu 

           

 Hình 1 1  a    t c u m t ngoài của đ ng h      

 

- Hiện nay có hai loại đồng hồ VOM đó là loại đồng hồ hiển thị kim như hình 

1.1.b và loại đồng hồ hiển thị s  như hình 1.1.c. 
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Hình 1 1  b  Đ ng h      hiển thị kim 

 

Hình 1 1  c  Đ ng h      

hiển thị s  

Đồng hồ VOM có 4 ch c n ng chính là đo điện tr  (thang đo ), đo điện 

áp một chiều (thang đo DCV), đo điện áp xoay chiều (thang đo ACV), đo dòng 

điện một chiều (thang đo DCmA). 

*  Lưu ý: 

- Đồng hồ VOM hiển thị s  kết qủa đo được đọc tr c tiếp trên mặt hiển thị, còn 

đồng hồ VOM hiển thị kim thường thì kết qủa đo không đọc tr c tiếp trên mặt 

hiển thị mà phải thông qua một bước tính toán trung gian. 

- Đồng hồ VOM hiển thị s  có nhiều ch c n ng đo h n đồng hồ VOM hiển thị 

kim, như: đo t n s , đo dòng điện xoay chiều ...  

- Đồng hồ VOM hiển thị s  phải có nguồn điện một chiều cho bộ hiển thị, nếu 

nguồn điện một chiều này yếu thì kết qủa đo không chính xác. 

          n    n      OM  

*  N uy n tắ    un : 

Với loại đồng hồ chưa dùng quen, trước khi sử dụng phải quan sát, tìm 

hiểu tính n ng tác dụng của các chi tiết bộ phận bên ngoài, phạm vi và giới 

http://lqv77.com/wp-content/uploads/2009/02/donghodigital3.jpg
http://lqv77.com/wp-content/uploads/2009/02/donghodigital3.jpg
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hạn sử dụng của đồng hồ để tránh nh m lẫn khi thao tác, đảm bảo an toàn và 

đọc đ ng kết quả đo. 

Trước khi đo phải xoay chuyển mạch của đồng hồ về đ ng đại lượng đo và 

thang đo thích hợp (khoảng chính xác và d  quan sát nhất là kim đồng hồ nằm 

trong khoảng 1/32/3 mặt chia s ).  

Không được n i tắt c u chì của đồng hồ VOM khi c u chì bị đ t, phải thay 

c u chì mới theo đ ng trị s  quy định. 

 .     i      ( ) 

 hi đo dòng điện và điện áp, tuyệt đ i không được sử dụng đồng hồ để đo 

khi đại lượng c n đo có giá trị vượt quá giá trị lớn nhất của thang đo.  ếu chưa 

biết giá trị của đại lượng c n đo khoảng bao nhiêu thì phải xoay chuyển mạch 

của đồng hồ về thang đo lớn nhất sau đó chuyển về thang đo thích hợp. 

*  Đo   ện áp xo y    ều: 

           hi đo điện áp xoay chiều, 

hai đ u que đo của đồng hồ tiếp 

x c với 2 điểm c n đo điện áp 

(que đỏ, que đen của đồng hồ có 

thể tiếp x c tùy ý vào vị trí hai 

điểm c n đo).  S  đồ nguyên lý 

mạch đo như hình 1.2.a. 

 
 

 Hình 1 2 a  Nguyên lý m ch đo đi n  p xoay 

chiều 

         Các bước tiến hành đo điện 

áp xoay chiều  

- Bước 1: Chuyển n m xoay về 

thang đo điện áp xoay chiều, t m 

đo phù hợp (một trong các thang 

  khu v c ACV - màu đỏ) như 

hình 1.2.b. 

 

Hình 1 2 b  Chọn tầm đo ph  hợp 

ACV 

ACV 
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- Bước 2: Tiến hành đo, cho 2 que 

đo của đồng hồ tiếp x c với 2 

điểm c n đo điện áp như hình 

1.2.c. 

 

 

 
 

Hình 1 2 c  Ti n hành đo 
 

- Bước 3: Đọc trị s  trên các cung hiển thị ACV trên bộ hiển thị của đồng hồ và 

tính toán giá trị đại lượng c n đo. 

+  ếu t m đo bằng với giá trị lớn nhất của cung đọc thì giá trị đo sẽ được đọc 

tr c tiếp trên cung đó. 

+  ếu t m đo khác với giá trị lớn nhất của cung đọc thì giá trị đo sẽ được xác 

định theo biểu th c như sau: 

 

     : Đặt chuyển mạch   t m đo 250VAC như hình 1.3.a; kim đồng hồ d ng 

lại   vị trí như hình 1.3.b. 
 

  

Hình 1 3 a  Chọn tầm đo 250  AC Hình 1 3 b  Hiển thị k t qủa đo 

 

-  ếu đọc trên cung có giá trị lớn nhất 250, do t m đo là 250 bằng với giá trị lớn 

nhất của cung đọc. Giá trị đo sẽ được đọc tr c tiếp trên cung hiển thị: 

Uđo = 240V 

SỐ ĐO = (SỐ ĐỌC) X (THANG ĐO)/(GIÁ TRỊ MAX CỦA CUNG ĐỌC) 
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-  ếu đọc trên cung có giá trị lớn nhất 10, do t m đo là 250 khác với giá trị lớn 

nhất của cung đọc. Giá trị đọc trên cung 10 là Uđọc = 9,6V,  giá trị đo là: 
 

V
x

240
10

2506,9
Uđo   

 Chú ý: 

 Thang đo ph i lớn hơn gi  trị cần đo  T t nh t là gi  trị cần đo kho ng 

nằm trong kho ng 1/32/3 m t chia giá gi  trị thang đo  

  h i c n th n để tr nh va qu t que đo g y ng n m ch và bị đi n gi t  

 Đ i với     hiển thị s   k t qủa đo đọc trực ti p trên b  hiển thị    

*   Đo   ện áp một    ều: 

           hi đo điện áp một chiều, hai 

đ u que đo của đồng hồ tiếp x c 

với 2 điểm c n đo điện áp ( ue đỏ 

tiếp x c vào có hiệu điện thế (+), 

que đen tiếp x c vào điểm có hiệu 

điện thế (-)). S  đồ nguyên lý mạch 

đo như hình 1.4.a. 

 

 

 

 

Hình 1 4 a  Nguyên lý m ch đo đi n DC 
 

         Các bước tiến hành đo điện áp 

một chiều:  

- Bước 1: Chuyển n m xoay về 

thang đo điện áp một chiều, t m đo 

phù hợp (một trong các thang   khu 

v c DCV) như hình 1.4.b. 

 

Hình 1 4 b  Chọn tầm đo ph  hợp 

 

- Bước 2: Tiến hành đo, cho 2 que đo 

của đồng hồ tiếp x c với 2 điểm c n 

đo điện áp như hình 1.4.c. 

 

 

 

[]Hình 1 4 c  Ti n hành đo 

 
0 

+ 

_ 

+ - 
DCV 

Hình 1.4. Nguyên lý mạch đo 
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- Bước 3: Đọc trị s  trên các cung hiển thị DCV trên bộ hiển thị của đồng hồ và 

tính toán giá trị đại lượng c n đo. 

+  ếu t m đo bằng với giá trị lớn nhất của cung đọc thì giá trị đo sẽ được đọc 

tr c tiếp trên cung đó. 

+  ếu t m đo khác với giá trị lớn nhất của cung đọc thì giá trị đo sẽ được xác 

định theo biểu th c như sau: 

 

 

     : Đặt chuyển mạch   t m đo 10VDC như hình 1.5.a, kim đồng hồ d ng lại 

  vị trí như hình 1.5.b  

 

  

Hình 1 5 a  Chọn tầm đo 10  DC Hình 1.5.b  Hiển thị k t qủa đo 

 

-  ếu đọc trên cung có giá trị lớn nhất 10, do t m đo là 10 bằng với giá trị 

lớn nhất của cung đọc. Giá trị đo sẽ được đọc tr c tiếp trên cung hiển thị:  

Uđo = 5,8V. 

-  ếu đọc trên cung có giá trị lớn nhất 250, do t m đo là 10 khác với giá trị lớn 

nhất của cung đọc. Giá trị đọc trên cung 250 là Uđọc = 140V,  giá trị đo là: 

V
x

8,5
250

10140
Uđo   

 Chú ý: 

 Thang đo ph i lớn hơn gi  trị cần đo  T t nh t là gi  trị cần đo kho ng 
70% gi  trị thang đo  

  h i c n th n để tr nh va qu t que đo g y ng n m ch và bị đi n gi t  

 Đ i với     hiển thị s   k t qủa đo đọc trực ti p trên b  hiển thị  
 

 .     ò    i   m     i u ( ) 

SỐ ĐO = (SỐ ĐỌC) X (THANG ĐO)/(GIÁ TRỊ MAX CỦA CUNG ĐỌC) 
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           hi đo dòng điện một 

chiều, cắt mạch c n đo dòng 

điện, n i tiếp que đo vào 2 điểm 

c n đo (theo chiều dòng điện 

chạy, dòng điện gặp que (+) 

trước, que (-) sau. S  đồ nguyên 

lý mạch đo như hình 1.6.a. 

 

 

 

 

Hình 1 6 a  Nguyên lý m ch đo dòng đi n m t 

chiều 

         

      Các bước tiến hành đo dòng 

điện một chiều:  

- Bước 1: Chuyển n m xoay về 

thang đo dòng điện một chiều, 

t m đo phù hợp (một trong các 

thang   khu v c DCA) như hình 

1.6.b. 

 

Hình 1 6 b  Chọn tầm đo ph  hợp 

 

- Bước 2: Tiến hành đo, mắc n i 

tiếp đồng hồ với tải c n đo dòng 

điện, như hình 1.6.c. 

 

 

 

Hình 1.6.c.   c đ ng h  với t i cần đo 
 

- Bước 3: Đọc trị s  trên các cung hiển thị V-A trên bộ hiển thị của đồng hồ và 

tính toán giá trị đại lượng c n đo. 

 

 

     : Đặt chuyển mạch   t m đo 25mA-DC như hình 1.7.a, kim đồng hồ d ng 

lại   vị trí như hình 1.7.b. 

SỐ ĐO = (SỐ ĐỌC) X (THANG ĐO) / (GIÁ TRỊ MAX CỦA CUNG ĐỌC) 

 
0 

+ 

- 

D

C

m

- + 

Hình 1.6. Nguyên lý mạch đo 
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Hình 1 7 a  Chọn tầm 25m DCA Hình 1.7.b. Hiển thị k t qủa đo 

 

Giá trị đọc trên cung V-A (250) là Uđọc = 140, giá trị đo là: 
 

mA
x

14
250

25140
Uđo   

 Chú ý: 

 Thang đo ph i lớn hơn gi  trị cần đo, t t nh t là gi  trị cần đo nằm 

trong kho ng 1/32/3 m t chia gi  trị thang đo  

  h i c n th n để tr nh va qu t que đo g y ng n m ch và bị đi n gi t  

 Đ i với     hiển thị s   k t qủa đo đọc trực ti p trên b  hiển thị  

 N u tầm đo là 50 k t qủa là A  tầm đo là 2 5m ho c 25m k t qủa là 
mA  tầm đo là 0 25 k t qủa là A  
 

 .     i     ở ( ) 

- Bước 1: Chuyển n m xoay về 

thang đo điện tr , t m đo phù hợp 

(một trong các thang đo điện tr  

) như hình 1.8.a. 

 
 

Hình 1 8 a  Chọn tầm đo ph  hợp 



18 

 

- Bước 2: Chập 2 que đo và điều 

ch nh n m (Adj) cho kim ch  

đ ng s  0 trên vạch () như 

hình 1.8.b. 

 

Hình 1 8 b  Điều chỉnh kim về vị trí 0 

 

- Bước 3: Tiến hành đo, cho 2 que 

đo tiếp x c với 2 đ u điện tr  c n 

đo như hình 1.8.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1 8 c  Đo gi  trị đi n trở 

- Bước 4: Đọc trị s  trên các cung hiển thị  (cung hiển thị trên cùng) trên bộ 

hiển thị của đồng hồ và tính toán giá trị đại lượng c n đo theo công th c: 

       =  (    ỌC) X  ( Ầ    ) 

     : Đặt chuyển mạch   t m đo X 10 như hình 1.9.a, kim đồng hồ d ng lại   

vị trí như hình 1.9.b 

  

Hình 1 9 a  Chọn tầm đo x10 Hình 1.9.b  Hiển thị k t qủa đo 

 

0 

RX 
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Giá trị đọc trên cung  là Rđọc = 16,  giá trị đo là: 

Rđo = 16 x 10 = 160  

-  ếu chuyển mạch   t m đo X 1k, giá trị đọc Rđọc = 16 thì giá trị đo là: 

Rđo = 16 x 1 = 16 K 

 Chú ý: 

   ch đo ph i ở tr ng th i không có đi n  

 Đi n trở cần đo ph i được c t ra khỏi m ch  

  hông được ch m tay vào que đo  

 Đ t ở thang đo nhỏ  th y kim đ ng h  không nhích lên thì chưa v i k t 
lu n đi n trở bị hỏng mà ph i chuyển sang thang đo lớn hơn để kiểm tra  

Tương tự khi đ t ở thang đo lớn  th y kim đ ng h  chỉ 0 thì ph i chuyển sang 

thang lớn hơn. 

1.3.  á    ứ  năn  k á      t  n   o   ện trở 

- Đo thông mạch, h  mạch: Dùng để kiểm tra xem một đoạn dây hoặc một cuộn 

dây còn liền mạch hay không liền mạch (dây bị đ t, h  mạch). 

 Đưa chuyển mạch   t m đo x 1 hoặc x 10 cho hai đ u que đo tiếp x c 

với hai đ u vật dẫn c n đo.  ếu kim đồng hồ nhích đi lên là còn thông mạch 

như hình 1.10. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-  iểm tra chạm vỏ: Dùng để kiểm tra cách điện gi a bộ dây quấn và vỏ của 

thiết bị điện. Được th c hiện như sau: 

Đưa chuyển mạch   t m đo x 10   hoặc x 100  cho một đ u que đo 

tiếp x c với một đ u của cuộn dây, đ u que đo còn lại tiếp x c với vỏ máy 

như hình 1.11.  

Dây không đ t (thông mạch) 

 X1 

Dây bị đ t (h  mạch) 

 X1 

Hình 1.10.  iểm tra  thông m ch 
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         Đọc trị s  và 

tính toán giá trị điện 

tr  cách điện, nếu: 

+ Rcđ  ≥ 2 M thì 

cách điện còn t t; 

+ 1,5 M ≤ Rcđ < 

2M thì cách điện 

yếu c n phải sấy 

cuộn dây để t ng 

cường cách điện; 

+ Rcđ  < 2 M thì 

cách điện kém, 

không sử dụng được. 

 

 Hình 1 11  Đo kiểm tra c ch đi n 

 

-  iểm tra điôt: Dùng để kiểm tra đánh giá tình trạng của điôt và xác định c c 

tính điôt. Việc kiểm tra được th c hiện như sau: 

 Đưa chuyển mạch   t m đo x 1  hoặc x 10 cho hai đ u que đo tiếp x c với 

hai đ u của điôt, sau đó đảo vị trí hai đ u que đo như hình 1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Sau 2 l n đo (đảo đ u điôt - thuận nghịch): 1 l n kim quay mạnh, 1 l n kim 

không quay là điôt còn t t.  ng với l n kim quay mạnh: que (-); màu đen n i 

với c c nào thì c c đó là Anode (dư ng c c của điôt). Do khi đó điôt được phân 

c c thuận và que (-) được n i với nguồn (+)  bên trong của máy đo. 

+ Sau 2 l n đo nếu kim không nhích lên thì điôt bị đ t. 

+ Sau 2 l n đo nếu kim đều nhích lên thì điôt bị thủng. 

ĐEN 

 

 X1 ĐỎ 

Û 
Û

+ 

_ 
 X1 

ĐEN 

 

ĐỎ 
Û

+ 

Û

_ 

Hình 1.12.  iểm tra  x c định cực tính điôt 
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-  iểm tra tụ điện: Dùng để kiểm tra đánh giá tình trạng của tụ điện. Được th c 

hiện như sau: 

Chọn t m đo điện tr  phù hợp với giá trị điện dung của tụ điện (tụ có điện 

dung lớn, t m đo nhỏ và ngược lại). Cho hai đ u que đo tiếp x c với hai đ u của 

tụ điện như hình 1.13.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 uan sát kim đồng hồ: 

+  ếu kim lên rồi t  t  tr  về vị trí ban đ u thì tụ còn t t;  

+  ếu kim lên rồi không tr  về vị trí ban đ u thì tụ bị thủng;  

+  ếu kim lên rồi tr  về vị trí nào đó thì tụ bị r ; 

+  ếu kim không lên thì tụ bị đ t. 

Lưu ý: Đ t ở thang đo nhỏ  th y kim đ ng h  không nhích lên thì chưa v i k t 

lu n tụ đi n bị đ t hỏng ph i chuyển sang thang đo lớn hơn để kiểm tra  

1.4    o qu n  OM 

Sau khi sử dụng phải xếp gọn dây đo, xoay chuyển mạch về vị trí OFF 

(nếu có), hoặc phải xoay về vị trí đo thang đo điện áp xoay chiều lớn nhất. 

Để đồng hồ   n i không có bụi bẩn, không ẩm ướt và tránh được ảnh 

hư ng của môi trường xung quanh, tránh va chạm mạnh. 

2.         Ampe kìm 

Ampe kìm là một máy biến dòng có lắp sẵn một ampemét vào cuộn th  cấp. 

Đường dây có dòng điện c n đo đóng vai trò cuộn s  cấp. Mạch t  của Ampe kìm 

có thể m  ra như một chiếc kìm.  hi c n đo dòng điện của một đường dây nào đó 

ch  việc m  mạch t  ra và cho đường dây đó vào gi a kìm rồi đóng mạch t  lại. 

Ampemét gắn trên kìm sẽ ch  cho biết giá trị dòng điện c n đo. 

 Cấu tạo bên ngoài của Ampe kìm được thể hiện như hình 1.14. 

  

QUAY MẠNH 

Û

+ 
Û

- 

  

Û

+ 

Û- 

GIẢM DẦN 

  

Û

+ 
Û

- 

ỔN ĐINH 

Hình 1.13.  iểm tra tụ đi n 
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Trong đó: 

1. Miệng kìm 

2.   t bấm gi  giá trị đo 

3. Chuyển mạch chọn vị trí 

4. C  cấu m  miệng kìm 

5. Vị trí OFF 

6. Thang đo dòng điện 

xoay chiều 

7. Thang đo điện áp xoay 
chiều 

8. Thang đo t n s  

9. Thang đo điện tr  

10. Bộ hiển thị 

 

 Hình 1 14  C u t o bên ngoài ampe kìm 

 

Ch c n ng chính của Ampe kìm là đo dòng điện xoay chiều (đến vài tr m 

A), thường dùng để đo dòng điện trên đường dây, dòng điện qua các máy móc 

đang làm việc.  goài ra, trên Ampe kìm còn có các thang đo ACV, DCV và 

thang đo điện tr . 

+ Ưu điểm: gọn nhẹ, sử dụng thuận tiện, an toàn. Thường dùng để đo dòng 

điện trên đường dây, dòng điện chạy qua các máy móc đang vận hành mà 

không c n cắt mạch. 

+  hược điểm: ch  có thể đo được dòng xoay chiều (mà không đo được dòng 

một chiều) và chịu ảnh hư ng của t  trường ngoài. 

  .     ò    i   x      i u 

- Bước 1: Đưa chuyển mạch về vị trí thang đo dòng điện xoay chiều, chọn t m 

đo phù hợp (khu v c ACA). 

- Bước 2: Ấn m  gọng kìm, kẹp đường dây c n đo dòng điện vào trong miệng 

kìm, đóng miệng kìm như hình 1.15. 

- Bước 3: Đọc giá trị c n đo trên mặt hiển thị. 

1 

2 

3 

6 

5 

4 

7 

8 

9 

10 
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   Chú ý: 

-  hi đo chỉ cần k p m t d y  

-  hông s  dụng que đo để đo 

ACA; 

-  h i c n th n tr nh nhầm lẫn 

c c thang đo kh c với thang đo 

ACA. 

 

 

 Hình 1 15  D ng ampe kìm đo dòng đi n 

 

 .         ại   ợ   m       ại   ợ        
 

 hi dùng ampe kìm để 

đo các đại lượng điện áp xoay 

chiều, t n s , điện tr  ta phải 

n i dây đo vào ampe kìm như 

hình 1.16. 

 

 

 Hình 1 16  G n d y đo vào ampe kìm 
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*  Đo   ện áp xo y    ều 

Đưa chuyển mạch về thang đo điện áp xoay chiều, t m đo phù hợp, 

thao tác đo tư ng t  như khi sử dụng VOM, đọc giá trị đo trên bộ hiển thị 

như hình 1.17. 
 

*  Đo tần số 

Đưa chuyển mạch về thang 

đo t n s , thao tác đo tư ng t  

như đo điện áp xoay chiều. 

*  Đo   ện trở 

Đưa cuyển mạch về thang 

đo điện tr , t m đo phù hợp, thao 

tác đo tư ng t  như khi sử dụng 

VOM, đọc giá trị đo trên mặt s  

bộ hiển thị.  

 
Hình 1 17  Đo đi n  p xoay chiều 

*  Lưu ý:  hi không sử dụng phải đưa chuyển mạch về vị trí OFF để cắt nguồn 

pin cấp cho bộ hiển thị, nếu không sử dụng mà vẫn cấp nguồn cho bộ hiển thị thì 

pin sẽ mau hết (thời gian sử dụng pin giảm). 

3.               ắ  

3     á  lo   kìm 

Trong bộ dụng cụ sửa ch a điện, người ta sử dụng các loại kìm phổ biến 

như hình 1.18.  

 

 

Hình 1 18  C c lo i kìm trong b  dụng cụ s a ch a đi n 
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a)  ìm c t 

Công dụng của kìm cắt: dùng để cắt sát chân linh kiện trong quá trình hàn 

lắp ráp, cắt các đoạn dây dẫn khi hàn n i.  

Hình dáng cấu tạo của kìm cắt như hình 1.19. 
 

*  Lưu ý k   s    n  kìm  ắt: tư ng 

 ng với m i loại kìm cắt ta ch  có 

khả n ng cắt được dây dẫn có đường 

kính t i đa thích hợp.  ếu dùng kìm 

cắt loại nhỏ để cắt dây dẫn có đường 

kính quá lớn hoặc quá c ng, có thể 

làm mẻ miệng kìm, thậm chí có thể 

làm gãy kìm. 

 

 

 Hình 1.19   ìm c t 

b)  ìm mỏ nhọn 

Công dụng của kìm mỏ nhọn: dùng gi  các đoạn dây đồng (khi xi chì trên 

diện tích bề mặt chung quanh của dây dẫn), gi  chân linh kiện khi c n gập 

vuông góc hoặc kìm gi  các đoạn dây trong quá trình hàn n i, hoặc dùng n i 

dây   nh ng n i chật hẹp ...  
 

 

 
 

Hình 1.20   ìm mỏ nhọn 

     Hình dáng cấu tạo của kìm 

mỏ nhọn như hình 1.20. 

 

*  Lưu ý k   s    n  kìm mỏ n ọn: Tuyệt đ i không dùng kìm mỏ nhọn để bẻ 

các vật c ng hoặc cắt các dây đồng có đường kính quá lớn và quá c ng (vì th c 



26 

 

hiện như vậy có thể làm cong mỏ kìm).  hi c n bẻ hay u n các vật c ng ta dùng 

loại kìm kẹp mỏ bằng. 

c)  ìm v n n ng 
 

       ìm vạn n ng có thể sử 

dụng với nhiều ch c n ng 

khác nhau trong công việc lắp 

đặt điện; như để: cắt, vặn, 

tháo, bẻ, u n   

      Hình dáng cấu tạo của kìm 

vạn n ng như hình 1.21. 

 

Hình 1.21   ìm v n n ng 

d)  ìm tu t d y 

Trong bộ dụng cụ sửa ch a điện, người ta sử dụng các loại kìm tu t dây 

phổ biến như mô tả trong hình 1.22.  

Công dụng của kìm tu t dây: Dùng để tu t vỏ dây điện. Đường kính dây 

c n tu t có ghi trên kìm. 

          Hình dáng cấu tạo của một s  loại kìm tu t dây như hình 1.23. 
 

 

Hình 1.22    t s  lo i kìm d ng tu t d y c p đi n 
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Hình 1.23  D ng kìm để tu t d y c p đi n 

3    Tuố  nơ vít, tuố  nơ vít bake 

- Công dụng: Dùng để tháo lắp các loại vít. Bộ tu c n  vít với đ y đủ các hình 

dạng và kích c  hoặc tu c n  vít đa n ng với nhiều đ u vít c ng là s  l a chọn 

t t để thao tác với các loại đinh  c khác nhau. 

- Cấu tạo: Gồm ph n đ u và ph n cán, ph n đ u có dạng dẹp gọi là tu c n  vít 

dẹt hoặc ch  thập gọi là tu c n  vít bake (Hình 1.24a). Hoặc loại tu c n  vít đa 

n ng với ph n đ u có nhiều đ u vít khác nhau (Hình 1.24b). 

 

Hình 1.24a. B  tu c nơ vít 

 

Hình 1.24b. B  tu c nơ vít đa n ng với nhiều đầu vít kh c nhau 
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3 3     l  

- Công dụng: Dùng để tháo - lắp các loại bu lông, đai  c. 

- Cấu tạo: Gồm ph n mỏ và cán c m, có nhiều kích c  khác nhau như hình 1.25. 

 
 

 

Hình 1 25  B  cờ lê 

3    Mỏ l t 
 

- Công dụng: Dùng để 

tháo lắp các loại bu 

lông, đai  c. 

- Cấu tạo: Gồm ph n mỏ 

và ph n cán, ph n mỏ 

của mỏ lết có thể điều 

ch nh để phù hợp tháo 

lắp   các kích c  khác 

nhau như hình 1.26.  
Hình 1 26   ỏ l t 

3         n  máy k o n   ện  ầm t y 

a) C u t o 

 hoan điện c m tay có các bộ phận chính như hình 1.27. Trong đó: 

   1.  guồn điện cấp cho máy khoan  

   2. Tay c m của máy khoan 

   3.   m ch nh t c độ. 

   3.1.   t khóa khoan liên tục khi bỏ tay bấm 

   4.   t bấm kh i động khoan 

   4.1. Tay gạt chuyển chiều quay của khoan 

   5. Tay c m trợ l c khi khoan 

   6. Thước đo độ sâu l  khoan 
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 7. Đ u kẹp m i khoan 

 8. Công tắc chuyển chế 

độ ch  khoan (dùng 

khoan g , sắt) và khoan 

va đập (dùng khi khoan 

tường) 

  9. Thân máy khoan  

 10. M i khoan 

 

 Hình 1 27    t lo i m y khoan đi n cầm tay  

 b) S  dụng m y khoan đi n cầm tay 

- Trước khi làm việc c n phải th c hiện:  

+  iểm tra đ u cặp m i khoan (Hình 1.28), áo khoan phải kẹp chặt m i khoan; 

 

 

Hình 1 28   iểm tra đầu k p m y khoan 

+  iểm tra n t kh i 

động (Hình 1.29), n t 

chuyển t c độ; 

 

  

 

Hình 1 29   iểm tra n t khởi đ ng m y khoan 
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+  iểm tra n t 

chuyển chế độ 

khoan (Hình 

1.29); 

+ Cho máy khoan 

chạy thử không tải 

và kiểm tra tình 

trạng hoạt động. 

  

Hình 1 30   iểm tra n t chuyển ch  đ  khoan 

 

Lưu ý:  

-  hông được sử dụng áo khoan, đ u cặp có hiện tượng hư hỏng, m i khoan 

chưa được kẹp chặt, tình trạng an toàn của máy không đảm bảo.  

-  Các chi tiết khoan phải kẹp chặt tr c tiếp hay bằng bộ gá xu ng máy như hình 

1.31. Cấm dùng tay gi  chi tiết c n khoan. 

-  hi khoan phải cho m i khoan cắt t  t , mu n thay đổi t c độ phải d ng 

hẳn máy. 

-  hi máy khoan đang chạy không được dùng miệng để thổi hoặc dùng tay g  

phoi.  hông dùng tay h m trục chính. 
 

- Cấm sử dụng các m i 

khoan cùn, có hiện tượng 

rạn n t.  hi thay m i khoan 

phải cho máy d ng hẳn. 

-  hi mu n khoan l  to, nên 

khoan l  nhỏ trước sau đó 

khoan rộng thêm. 

-  hi khoan tấm mỏng phải 

lót ván g  bên dưới. 

 

 
 

Hình 1 31  Chi ti t khoan ph i được c  định ch c    

ch n trước khi thực hi n khoan 
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-  hông được mặc 

qu n áo rộng lùng 

thùng và đeo các 

phụ kiện, đồ trang 

s c rườm rà khi sử 

dụng máy khoan 

như hình 1.32. 

 

Hình 1 32  Tình tr ng  n m c không an toàn khi làm vi c với m y khoan 

-  ên sử dụng  bảo 

hộ lao động đ y đủ, 

gọn gàng khi làm 

việc với máy khoan 

như hình 1.33. 

 

Hình 1 33  S  dụng  b o h  lao đ ng đầy đủ  gọn gàng khi khoan 

- Không tr c tiếp 

c m tay vào m i 

khoan ngay sau khi 

sử dụng (Hình 

1.34) vì m i khoan 

v a khoan rất nóng 
có thể làm tay bị 

bỏng.  

 

 

Hình 1 34   hông trực ti p cầm tay vào mũi khoan ngay sau khi s  dụng 

http://zomamua.com/Bosch-gsb-500re
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4.  ú       i   

Công dụng chính của b t thử điện: dùng để kiểm tra đường dây, thiết bị 

điện có điện hay không. 

Cách dùng: c m b t thử điện sao cho tay chạm vào ph n kim loại sau 

cán, nếu đ n sáng thì thiết bị hoặc dây dẫn đó mang điện áp (có điện). B t thử 

điện ch  kiểm tra được dây pha (dây nóng), không kiểm ta được dây trung tính 

(dây nguội). 

B t thử điện được chia làm hai nhóm: 

a  Nhóm b t th  đi n 

         B t thử điện nhóm 

này ch  có một ch c n ng 

duy nhất là khi tiếp x c 

tr c tiếp đ u b t vào điện 

áp hạ thế, đ u kia được n i 

đất hoặc tay người c m, 

b t sẽ sáng đ n   các m c 

điện áp khác nhau. 

          Hình dáng, cấu tạo 

của nhóm b t thử điện như 

hình 1.35. 

 

 

 

 Hình 1 35  Hình d ng c u t o b t th  đi n 

 

b. Nhóm b t th  đi n  thông m ch đa n ng 

 hóm b t thử điện 

này với nhiều ch c n ng: 

Các b t này báo sáng đ n 

(có thể cộng thêm còi kêu) 

khi: Thử thông mạch không 

có điện áp, tiếp x c tr c tiếp 

đ u b t vào điện áp hạ thế. 

          Hình dáng cấu tạo của 

nhóm b t thử điện, thông 

mạch đa n ng như hình 1.36. 

 

 

 

Hình 1 36    t s  kiểu b t th  đi n đa ch c n ng 
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 . Câu  ỏi  à  ài  ậ    ự   à   

1. Câu  ỏi  H y khoanh tròn vào các phư ng án đ ng của các câu sau: 

Câu 1.  hi đo điện tr  phụ tải bằng Ohm kế, ta phải đo l c: 

a. Mạch đang mang điện 

b. Mạch đ  được cắt nguồn 

c. Mạch đang làm việc 

d. Mạch đ  được cắt 1 pha 

    Câu 2.  hi đo điện tr , góc quay của kim càng lớn thì kết luận: 

a. Điện tr  rất lớn 

b. Điện tr  càng lớn 

c. Điện tr  càng nhỏ 

d. Tùy loại máy đo 

 

    Câu 3.  hi đo điện tr  bằng đồng hồ VOM ch  thị kim, trị s  phải được đọc t : 

a.  hải qua trái 

b. Trái qua phải 

c. Gi a ra 2 biên 

d. Tại vị trí kim d ng lại 

    Câu 4.  hi đo dòng điện hoặc điện áp, góc quay của kim càng lớn thì kết luận: 

a. Trị s  càng nhỏ 

b. Trị s  nhỏ rất 

c. Trị s  càng lớn 

d. Tùy loại 

    Câu 5.  hi đo dòng điện hoặc điện áp bằng đồng hồ VOM ch  thị kim, trị s  phải  

    được đọc t : 

a.  hải qua trái 

b. Trái qua phải 

c. Gi a ra 2 biên 

d. Tại vị trí kim d ng lại 

Câu 6. Mu n kiểm tra chạm mát (chạm vỏ) các thiết bị điện; Dùng đồng hồ đo 

điện tr , đặt   thang đo: 

a. X 1 hoặc X 1  

b. X 1 hoặc X 10 

c. X 10 hoặc X 10  

d. X 1  hoặc X 10  

Câu  7.  hi điện tr  c n đo có giá trị lớn, đồng hồ VOM để   thang đo quá nhỏ thì: 

  a.  im quay nhiều vượt khỏi thang đo 

  b.  im dao động quanh vị trí 0 

c.  im quay rất ít g n như ch    vô cùng 

d. Đọc bình thường, rất chính xác 

Câu 8.  hi đo điện áp: Để phép đo được chính xác, điện tr  c  cấu đo so với 

điện tr  tải phải: 

a. Rất nhỏ 

b. Bằng nhau 

 c. Rất lớn 

 d.  ớn h n 
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Câu 9. Dòng điện xoay chiều thường được đo bằng dụng cụ: 

a. Ampe kìm 

b. VOM 

c. Watt kế và Vôn kế 

       d. Ampere kế và Vôn kế 

 

Câu 11. Các s  đồ mắc vôn kế để đo điện áp DC như hình 2. S  đồ đ ng là: 

a. Hình 2.a                                                       c. Hình 2.c 

b. Hình 2.b                                                       d. Hình 2.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH 2 

V-  

Tải 

+ 

a 

Tải 

d 

V-  

+ V 

Tải 

b 

+ 

V Tải 

c 

+ 

Câu 10. Các s  đồ mắc vôn kế để đo điện áp AC như hình 1. S  đồ đ ng là: 

c. Hình 1.a                                                      c. Hình 1.c 

d. Hình 1.b                                                      d. Hình 1.d 

 

 

 

 

HÌNH 1 

V-  

Tải  

a 

V 

Tải  

b 

V Tải  

c 

Tải  

d 

V-  
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2.   ầ    ự   à   

2.1. Sử dụng VOM đo dòng điện, điện áp một chiều như hình vẽ: 

 

 

2.2. Sử dụng VOM, ampe kìm đo dòng điện, điện áp xoay chiều như hình vẽ: 

 

R(ÑEØN)

V1

L

V2 V3

C

V

A

A
R1

V1

V

R2

V2

Câu 13. Các s  đồ mắc Ampere kế để đo dòng điện DC như hình 4. S  đồ 

đ ng là: 

e. Hình 4.a                                                        c. Hình 4.c 

f. Hình 4.b                                                        d. Hình 4.d 

 

HÌNH 4 

A-  

Tải 

+ 

a 

Tải 

d 

A-  

+ A 

Tải 

b 

+ 

A Tải 

c 

+ 

Câu 12. Các s  đồ mắc Ampere kế để đo dòng điện AC như hình 3. S  đồ 

đ ng là: 

a. Hình 3.a                                                        c. Hình 3.c 

b. Hình 3.b                                                        d. Hình 3.d 

 

HÌNH3 

A-  

Tải  

a 

A 

Tải  

b 

A Tải  

c 

Tải  

d 

A-  
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2.3. Sử dụng đồng hồ VOM đo: 

- Điện tr  của t ng điện tr  và điện tr  của toàn đoạn mạch như hình vẽ: 

 

- Đo thông mạch, đo điện tr  của cuộn dây; 

- Đo cách điện cuộn dây với vỏ máy. 

2.4. Sử dụng các loại dụng cụ: kìm, b t thử điện, máy khoan   

*.        ẫ             i n hành 

-  ội dung th c hiện của giáo viên: 

+ Chuẩn bị:  guồn điện một chiều, xoay chiều; mạch điện th c tập đo các 

đại lượng; đồng hồ VOM, ampe kìm, kìm, b t thử điện, máy khoan   

+  êu mục tiêu của bài tập, nội dung th c hiện, các biện pháp an toàn 

trong q a trình th c hành. 

+ Thao tác mẫu các bước tiến hành: Đo dòng điện, điện áp, điện tr , thông 

mạch, cách điện; sử dụng kìm, b t thử điện, máy khoan   

+ Chia nhóm th c tập (m i nhóm t  10-15 học viên), b u nhóm trư ng.  

+ Giao vật tư và công việc cụ thể cho t ng nhóm.  

+  iểm tra, h  trợ và giải đáp vướng mắc.  hắc nh  nh ng lưu ý trong 

quá trình th c hiện bài tập. 

-  hiệm vụ của học viên khi th c hiện bài tập:  hận dụng cụ, tổ ch c th c 

hiện công việc đo dòng điện, điện áp, điện tr , thông mạch, cách điện và sử 

dụng kìm, b t thử điện, máy khoan   theo hướng dẫn của giáo viên.  

- Thời gian hoàn thành bài th c hành: 60 ph t. 

-  ết quả và tiêu chuẩn sản phẩm c n đạt được: M i nhóm học viên hoàn 

thành nội dung được giao, giáo viên kiểm tra kết quả bài tập, nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm. 

 

C.   i     

- Ch c n ng của thiết bị, dụng cụ đo; 

- Các bước th c hiện công việc;  

-  uy phạm an toàn cho người và thiết bị. 
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 ài 2  Cấu  ạ   à   u ê   ý  àm  i    ủ  m         i   x      i u         

 ã  ài      4-02 
 

     iêu  

 - Trình bày được c u t o  nguyên lý ho t đ ng và ph n lo i m y ph t đi n 

đ ng b    

 - Nh n bi t được c c b  ph n chính của m y ph t đi n đ ng b  và t  m y 

ph t m y ph t đi n s  dụng khí biogas  

A.   i  u   

1. K  i  i m   u       F  x      i u                   iê   i u  i     

Máy phát điện đồng bộ hay máy phát điện xoay chiều là thiết bị biến 

đổi c  n ng thành điện n ng. Máy phát điện xoay chiều được chế tạo theo loại 

một pha hay loại ba pha, là thành ph n chủ yếu trong hệ th ng truyền tải và 

cung cấp điện n ng. 

 gày nay các máy phát điện công suất lớn có công suất vài tr m MVA 

với nguồn c  n ng dùng thủy l c hình thành các nhà máy thủy điện cung cấp 

cho khu v c hay qu c gia. Các máy phát điện có công suất nhỏ t  10  VA đến 

1 MVA, với nguồn c  n ng là động c  nổ diessel, hình thành các nhà máy nhiệt 

điện nhỏ hay các tổ máy phát điện d  phòng cho các nhà máy, xí 

nghiệp công nghiệp. 

Máy phát điện còn có khả n ng đấu vận hành song song (hòa đồng bộ ) để 

nâng công suất cấp đến tải, hay dùng làm máy bù dùng nâng cao hệ s  công 

suất. Với khả n ng và phạm vi sử dụng rộng r i của máy phát, các chuyên viên 

k  thuật c n nắm v ng các nguyên lý c  bản để thuận lợi trong công tác vận 

hành và bảo quản. 
 

 gày nay việc sử dụng 

máy phát điện chạy bằng 

nhiên liệu biogas, các chủ 

trang trại ch n nuôi và người 

dân sẽ không phải lo lắng việc 

xử lý nguồn chất thải gây ô 

nhi m môi trường, tiết kiệm 

được chi phí điện dùng cho 

sản xuất và sinh hoạt. Máy 

phát điện chạy bằng nhiên liệu 

biogas có loại máy phát dùng 

cho sinh hoạt và máy phát 

dùng cho trang trại có qui mô 

v a và nhỏ.  

 

 

Hình 2.1.    y ph t d ng cho sinh ho t 
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Máy phát dùng cho sinh hoạt thường có công suất nhỏ, t  2-5  W như 

hình 2.1. 

- Máy phát dùng cho trang trại v a - nhỏ thường có công suất t  10-50 

KW như hình 2.2. 

 

 

Hình 2.2.   y ph t d ng cho trang tr i v a và nhỏ 

 

2. Cấu  ạ                                                                                           

      á  t  n  p ần   ín  

Máy phát điện đồng bộ gồm hai thành ph n chính là roto và stato: 

a. Roto 

        Roto còn được gọi là ph n 

cảm dùng tạo ra t  trường kích 

thích dạng một chiều (không biến 

thiên biên độ theo thời gian). Roto 

máy phát điện gồm hai ph n chính 

là ph n mạch t  và ph n mạch điện 

(ph n dây quấn) như hình 2.3. 

Trong đó: 

      1. Mạch t  roto. 

      2. Mạch điện roto 

 

Hình 2 3  Roto m y ph t đi n 

1 

2 
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-  h n mạch t : gồm nh ng lá thép mỏng có bề d y t  0,3-0,5 mm, được 

phủ lớp s n cách điện và được ghép lại với nhau thành một kh i. Gi a các lá 

thép được ghép cách điện với nhau nhằm mục đích giảm tổn thất trong mạch t  

khi máy phát điện làm việc. Mạch t  được định hình thành các r nh để đặt ph n 

mạch điện. 

-  h n mạch điện (ph n dây quấn): dây quấn roto thường được chế tạo 

bằng đồng hoặc nhôm, bên ngoài được phủ lớp s n cách điện mỏng, dây quấn 

có tiết diện tròn. Dây quấn thường được tạo thành các cuộn dây gồm nhiều b i 

dây đặt c  định trong mạch t . 

Theo cách b  trí dây quấn, roto máy phát điện đồng bộ có hai loại. 

*.       ự   ừ   i 

Dây quấn được quấn tập trung trên các c c t  của mạch t , khi nhìn vào 

roto c c t  lồi ta sẽ biết được roto là loại bao nhiêu c c t . Hình dạng của rotor 

c c lồi 4 c c t  được trình bày trong hình 2.4. 
 

  

Hình 2 4  Roto cực t  l i 

*.       ự   ừ ẩ  

        Dây quấn trên rotor th c hiện theo dạng dây quấn phân b  không tập trung, 

được phân b  đều trên các r nh của mạch t  roto.  hi nhìn vào roto c c t  ẩn ta 

sẽ khó biết được roto là loại bao nhiêu c c t . Hình dạng của rotor 

c c ẩn được trình bày trong hình 2.5. 
 

  

Hình 2 5  Roto cực t   n 
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b. Stato 
 

        Stato còn được gọi là 

ph n  ng, trên stato máy 

phát điện đồng bộ một pha 

đặt một bộ dây quấn. Hình 

dạng của stator máy phát 

điện đồng bộ một pha, trình 

bày trong hình 2.6. 

 

 

 Hình 2 6  Hình d ng của stator m y ph t đi n 

 

     Hệ t ốn  v n  trượt v    ổ  t  n 

        Mu n tạo thành t  trường kích thích một chiều trên ph n cảm ch ng ta c n 

cấp dòng điện một chiều vào dây quấn ph n cảm được lắp trên rotor.  hi rotor 

được kéo quay b i động c  s  cấp, để tránh tình trạng các dây n i bị xoắn, dòng 

một chiều được cấp vào rotor thông qua hệ th ng vành trượt và chổi than. 

  Các vành trượt là hai vòng hình trụ bằng đồng thau (hay đồng đỏ), được b  

trí đồng trục với rotor. Vành trượt được cách điện với ph n kim loại của trục 

quay bằng các vật liệu cách điện. 
 

 

      Tiếp x c với hai vành trượt là hai 

chổi than được lắp c  định so với 

trục quay rotor, dùng cấp điện vào 

cho dây quấn rotor (Hình 2.7). 

      Dây quấn rotor, sau khi được quấn 

theo công nghệ nhất định (để hình 

thành các t  c c trên rotor) sẽ đưa ra 2 

đ u dây. Hai đ u dây này được b  trí 

chạy bên trong c t trục quay đến các 

vành trượt và được hàn dính vào hai 

vành trượt này. 

  

Hình 2 7   ành trượt và ch i than của   

m y ph t đi n 
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         Dây quấn rotor, sau khi được quấn theo công nghệ nhất định (để hình 

thành các t  c c trên rotor) sẽ đưa ra 2 đ u dây. Hai đ u dây này được b  trí 

chạy bên trong c t trục quay đến các vành trượt và được hàn dính chắc chắn vào 

hai vành trượt này. 

        Dạng máy phát điện dùng hệ th ng chổi than và vành trượt để cấp nguồn 

một chiều cho ph n cảm, được gọi là máy phát điện kích t  tr c tiếp. 

       Với các máy phát điện có công suất lớn, t  200  VA tr  lên, dòng một 

chiều được cấp vào ph n cảm có giá trị rất lớn t  vài chục đến vài tr m ampe 

trong quá trình vận hành. Tiếp x c gi a chổi than và vành trượt d  sinh ra các 

tia lửa điện khi rotor đang hoạt động; ngoài ra, vấn đề bảo trì và vận hành 

tư ng đ i ph c tạp, ngoài ra tổn hao nhiệt do điện tr  tiếp x c (gi a chổi than 

và vành trượt) trong quá trình vận hành ảnh hư ng đến hiệu suất và tính n ng 

của máy phát điện. 

        gày nay để khắc phục nhược điểm của hệ th ng vành trượt và chổi than, 

các máy phát (sử dụng động c  s  cấp là động c  nổ) thường được chế tạo theo 

dạng “brushless” không chổi than. Mu n cấp nguồn một chiều vào cho ph n 

cảm ta phải dùng thêm một máy phát điện đ u trục.  iên kết gi a máy phát 

chính và máy phát điện đ u trục được mô tả như sau: 

- Máy phát điện đ u trục c ng là máy phát điện xoay chiều. 

-  h n  ng của máy phát điện đ u trục được ghép đồng trục với ph n cảm của 

máy phát chính. Cả hệ th ng này được quay b i động c  s  cấp (động c  nổ). 

-  h n cảm của máy phát đ u trục được b  trí c  định bên ngoài, tư ng t  như 

ph n  ng của máy phát chính.  h n cảm của máy phát đ u trục c ng được cấp 

nguồn áp một chiều để tạo ra t  trường kích thích (loại một chiều). 

-  hi ph n cảm của máy phát đ u trục tạo ra t  trường kích thích và động c  nổ 

s  cấp quay ph n  ng của máy phát đ u trục. Các pha dây quấn trên ph n  ng 

máy phát đ u trục hình thành các s c điện động cảm  ng. 

- Điện áp một pha phát ra t  ph n  ng của máy phát đ u trục được ch nh lưu 

bằng mạch c u diode bán dẫn để tr  thành nguồn một chiều cấp vào dây quấn 

của ph n cảm máy phát chính. C u ch nh lưu gồm có 4 diode bán dẫn được lắp 

trên dĩa cách điện, c  định đồng trục với ph n  ng máy phát đ u trục và ph n 

cảm của máy phát chính. 

       Tòan bộ kết cấu của máy phát điện dùng máy phát đ u trục kích t  được mô 

tả trong hình 2.8.  hi ch nh lưu nguồn áp 3 pha t  ph n  ng máy phát đ u trục 

để tạo thành nguồn áp một chiều cấp vào cho ph n cảm máy phát chính, để cải 

thiện hiện tượng ch nh lưu không phẳng, t n s  của nguồn áp 3 pha phát ra t  

máy phát đ u trục có giá trị cao h n t n s  lưới điện thông thường. T n s  này 

có thể t  120-240 Hz. Do đó, s  c c t  của máy phát đ u trục lớn h n 

s  c c của máy phát chính t  3-6 l n. 
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Hình 2 8  C u t o m y ph t đi n có d ng m y ph t đi n đầu trục  brushless alternator) 

  3   á  t  n  số   ín      máy p át   ện 

       Các thông s  chính của máy phát điện được ghi trên mác máy. Thông tin 

được ghi trên mác máy phát điện ba pha được trình bày như hình 2.9 dưới đây. 
 

 

Hình 2 9    c g n trên vỏ m y ph t đi n ba pha 
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Trong đó: 

- Công suất định m c của máy phát: Sđm = 200 KVA (Pđm = 160 kW) 

- Điện áp định m c: Uđm = 400 V 

- Dòng điện định m c: Iđm = 289 A 

- Hệ s  công suất: cos = 0,8 

- T c độ định m c của máy phát: nđm = 1500 vòng/phút 

- Điện áp kích t : Ukich t  = 32 V 

- Dòng điện kích t  định m c: Ikích t  đm = 3,7 A 

- Dòng điện kích t  không tải: Ikích t  không tải = 1 A 
 

Mác máy phát điện một pha 

như hình 2.10. Trong đó: 

- Điện áp định m c: Uđm = 220 

V 

- Công suất sử dụng lớn  nhất 

của máy phát điện: Smax = 4,0 

KVA 

- Công suất sử dụng lâu dài, ổn 

định: S = 3,5  VA 

- Trọng lượng = 65 kg 

 

Hình 2 10    c m y ph t đi n m t pha 

 

3.   u ê   ý   ạ          

Dùng động c  s  cấp quay rôto với t c độ n, t  trường c c t  sẽ quét qua 

dây quấn ph n  ng và cảm  ng ra trong dây quấn ph n  ng các s c điện động 

xoay chiều hình sin có trị s  hiệu dụng là: E0 = 4,44 fw1kdq0  

Trong đó E0 , f, w1, kdq, 0 là sđđ pha, t n s  s c điện động, s  vòng dây 

một pha, hệ s  dây quấn và t  thông c c t .  

M i quan hệ gi a t c độ động c  s  cấp và t n s  nguồn điện phát ra được 

thể hiện bằng công th c:   

 

 

Trong đó: p là s  đôi c c, n là t c độ quay của rôto (vòng/ph t). 

     : Máy phát điện đồng bộ 3 pha có 2p = 4 c c mu n phát ra nguồn áp có 

t n s  là 50 Hz thì động c  s  cấp c n có t c độ quay là: 

60

np
f
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60. 60.50
500

6

f
n

p
   (vòng/phút) 

Trường hợp mu n máy phát ra nguồn áp có t n s  60 Hz động c  s  cấp 

c n t ng t c đến giá trị t c độ sau: 

60. 60.60
600

6

f
n

p
   (vòng/phút) 

Đồ thị điện áp ngõ ra của máy phát điện ba pha như hình 2.11.a, đồ thị 

điện áp ngõ ra của máy phát điện một pha như hình 2.11.b 
 

 
 

Hình 2.11.a 

 

 

Hình 2.11.b 

Hình 2 11  Đ  thị đi n  p ngõ ra của m y ph t đi n ba pha 

 

*. Qu         ự      m                 

 uá trình kích t  máy phát điện đồng bộ sử dụng t  nguồn áp một chiều 

bên ngoài ( hư ng pháp kích thích độc lập dùng nguồn DC ngoài cấp vào 

ph n cảm) ch  th c hiện trong quá trình chế tạo, vận hành thử trong quá trình 

sản xuất, hoặc trong các trường hợp thử nghiệm lấy thông s  đặc tính của máy 

phát, hay c n vận hành thử máy phát l n đ u tiên sau quá trình sửa ch a  

Trong th c tế, khi bắt đ u vận hành máy phát điện, ch ng ta c n th c 

hiện giai đoạn t  kích cho máy phát.  uá trình t  kích là quá trình sử dụng s c 

điện động dư Edư sinh ra do t  trường dư trong ph n cảm để cung cấp tr  lại 

n ng lượng ban đ u cho ph n cảm, làm t ng d n điện áp phát ra trên ph n  ng 

tới giá trị định m c. 

4.   â    ại 

           Máy phát điện có hai loại: 

- Máy phát kích t  tr c tiếp 

          - Máy phát dùng máy phát điện đ u trục. 
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5. C        ậ         ủ     m         i                i     

 ết cấu của một tổ máy phát điện đồng bộ ba pha dùng động c  s  cấp là 

động sử dụng khí biogas được trình bày như hình 2.12. 
 

 

 

Hình 2.12.  FĐ đ ng b  ba pha  đ ng cơ sơ c p s  dụng nhiên li u khí biogas 
 

Trong đó: 

1. Động c  s  cấp (động c  nổ) 

2. Máy phát điện ba pha 

3. Tủ điện tổ máy phát 

Bộ t  động ổn định điện áp máy phát 

 ết cấu của một tổ máy phát điện đồng bộ một pha dùng động c  s  cấp 

là động nổ sử dụng khí biogas được trình bày như hình 2.13. 

 

Trong đó: 

1. Động c  s  cấp (động c  nổ) 

2. Máy phát điện ba pha 

3. Hộp c c máy phát điện 

 

Hình 2.13.  FĐ đ ng b  ba pha có đ ng cơ sơ c p s  dụng khí biogas 

1 2 3 

3 

1 
2 

4 
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Bảng điện của tổ máy phát 

điện là n i gắn các thiết bị hiển thị, 

thiết bị điều khiển, đưa điện áp 

máy phát ra tải...  như hình 2.14. 

Trong đó: 

1.  gõ ra máy phát điện 

2. CB máy phát điện 

3. Đồng hồ hiển thị điện áp 
(hoặc dòng điện máy phát) 

4.  guồn ra một chiều 
 

Hình 2 14  B ng điều khiển  FĐ 

Trong quá trình làm việc để ổn định t c độ và duy trì t n s  máy phát 

không thay đổi khi phụ tải máy phát thay đổi, người ta sử dụng bộ t  động điều 

ch nh nhiên liệu cấp cho động c  s  cấp phù hợp với tải, khi tải máy phát thay 

đổi.  hi cắt phụ tải tiêu thụ điện của máy phát, t c độ máy phát t ng lớn h n 

định m c.   c này bộ t  động điều ch nh nhiên liệu sẽ giảm nhiên liệu cấp cho 

động c  s  cấp, t c độ động c  giảm tới định m c thì ổn định.  hi đóng thêm 

phụ tải tiêu thụ điện của máy phát, t c độ máy phát giảm nhỏ h n định m c.   c 

này bộ t  động điều ch nh nhiên liệu sẽ t ng nhiên liệu cấp cho động c  s  cấp, 

t c độ động c  t ng tới định m c thì ổn định. Bộ t  động điều ch nh nhiên liệu 

cấp cho động c  s  cấp tổ máy phát điện ba pha như hình 2.15.a. Bộ t  động 

điều ch nh nhiên liệu cấp cho động c  s  cấp tổ máy phát điện một pha như hình 

2.15.b. Bộ t  động điều ch nh nhiên liệu có nhiệm vụ duy trì t c độ động c  s  

cấp (t c độ máy phát).  
 

 

(a) 

 

 
 
 

(b) 

Hình 2 15  B  tự đ ng điều chỉnh nhiên li u c p cho đ ng cơ sơ c p t   FĐ 

1 2 3 4 
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Để ổn định điện áp máy phát trên ph n  ng khi tải thay đổi ta dùng bộ t  

động điều ch nh dòng kích t  của máy phát điện (bộ AVR). Bộ t  động điều 

ch nh dòng kích t  của máy phát điện có hai ch c n ng: (i) v a th c hiện quá 

trình t  kích khi thành lập điện áp ban đ u l c vận hành máy phát và (ii) t  động 

điều ch nh dòng kích thích để ổn định điện áp máy phát điện khi làm việc. Khi 

điện áp máy phát điện t ng lớn h n định m c (do cắt phụ tải điện của máy phát 

điện), thì bộ t  động điều ch nh dòng kích t  sẽ giảm dòng kích t  máy phát 

điện để giảm điện áp máy phát xu ng tới giá trị định m c và ổn định.  hi điện 

áp máy phát điện giảm nhỏ h n định m c (do đóng thêm phụ tải điện của máy 

phát điện), thì bộ t  động điều ch nh dòng kích t  sẽ t ng dòng kích t  máy phát 

điện để t ng điện áp máy phát tới giá trị định m c và ổn định. Bộ t  động điều 

ch nh dòng kích t  của máy phát điện ba pha như hình 2.16.a, Bộ t  động điều 

ch nh dòng kích t  của máy phát điện một pha như hình 2.16.b. 

 

(

a) 

 

 

(b) 

Hình 2 16    ch tự đ ng điều chỉnh dòng kích t  của m y ph t    ch AVR) 
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 . Câu  ỏi  à  ài  ậ    ự   à   

1. Câu  ỏi 

Câu 1. H y điền vào ch  tr ng t  hoặc cụm t  thích hợp để hoàn thành nội dung 

câu sau, sao cho câu v n là đ ng nhất 

Trong tổ máy phát điện, động c  s  cấp có nhiệm vụ biến đổi các dạng 

n ng lượng như x ng, diezen, biogas thành ................ cấp cho máy phát điện. 

 Câu 2. H y điền vào ch  tr ng t  hoặc cụm t  thích hợp để hoàn thành thành 

nội dung câu sau, sao cho câu v n là đ ng nhất. 

Trong tổ máy phát điện, máy phát điện có nhiệm vụ biến đổi c  n ng 

................ cấp cho phụ tải điện. 

Câu 3. H y điền vào ch  tr ng t  hoặc cụm t  thích hợp để hoàn thành thành 

nội dung câu sau, sao cho câu v n là đ ng nhất. 

Trong tổ máy phát điện, bộ t  động điều ch nh t c độ có nhiệm vụ 

................  khi máy phát điện làm việc. 

Câu 4. H y điền vào ch  tr ng t  hoặc cụm t  thích hợp để hoàn thành thành 

nội dung câu sau, sao cho câu v n là đ ng nhất. 

Trong tổ máy phát điện, bộ t  động điều ch nh dòng kích t  có nhiệm vụ 

................  khi máy phát điện bắt đ u kh i động và .......................... khi máy 

phát điện làm việc. 

Câu 5. Mạch t  của máy phát điện gồm nhiều lá thép k  thuật điện mỏng, s n 

cách điện ghép lại với nhau là nhằm mục đích: 

a. Giảm tổn thất trong máy phát điện 

b. T ng độ cách điện gi a lõi thép và dây quấn 

c. D  tháo lắp khi di chuyển và thi công 

d. T ng cảm  ng t  B và t ng tiết diện lõi thép 

Câu 6. Đồng hồ Ampe kế trên bảng điều khiển của tổ máy phát điện dùng để: 

a. Ch  cường độ dòng điện ngõ ra 

b. Ch  cường độ dòng điện ngõ ra 220V 

c. Ch  cường độ ngõ ra 12V 

d. Ch  cường độ ngõ ra 12V và 220V 

Câu 7. Đồng hồ volt kế trên bảng điều khiển của tổ máy phát điện dùng để: 

a. Ch  điện áp ngõ ra 

b. Ch  điện áp ngõ ra 220V 

c. Ch  điện áp ngõ ra 12V 

d. Ch  điện áp ngõ ra 12V và 220V 
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Câu 8. Máy phát điện xoay chiều thường là loại máy điện: 

a. Xoay chiều không đồng bộ 

b. Xoay chiều đồng bộ 

c. Một chiều 

d. Xoay chiều vạn n ng 

Câu 9. Trong tổ máy phát điện sử dụng khí biogas, động c  nổ (động c  s  cấp) 

là loại động c  nổ: 

a. Sử dụng khí biogas 

b. Sử dụng x ng hoặc diezen 

c. Sử dụng đồng thời khí biogas với x ng (hoặc với diezen) 

d. a, b đ ng 

2.  ài  ậ    ự   à   

-  hận biết các thông s  chính của máy phát điện d a trên mạc máy phát điện. 

-  hận dạng các ph n tử chính của tổ máy phát điện một pha. 

*.  á   t ứ  t  n   n  

-  ội dung th c hiện của giáo viên: 

+ Chuẩn bị: mô hình máy phát điện một pha, tổ máy phát điệm một pha sử 

khí biogas. 

+  êu mục tiêu của bài tập, nội dung th c hiện, các biện pháp an toàn 

trong q a trình th c hành. 

+ Hướng dẫn cách đọc các thông s  định m c trên mạc máy phát điện; 

 hận dạng và phân tích cấu tạo các ph n tử chính của máy phát điện một pha, tổ 

máy phát điệm một pha sử khí biogas. 

+ Chia nhóm th c tập (m i nhóm t  1015 học viên), b u nhóm trư ng.  

+ Giao trang thiết bị và công việc cụ thể cho t ng nhóm.  

+  iểm tra, h  trợ và giải đáp vướng mắc.  hắc nh  nh ng lưu ý trong 

quá trình th c hiện bài tập. 

-  hiệm vụ của học viên khi th c hiện bài tập:  hận trang thiết bị, tổ ch c 

th c hiện bài tập theo hướng dẫn của giáo viên. Các nhóm trư ng h  trợ giáo 

viên quản lý, giám sát nhóm.  

-  ội dung th c hiện của giáo viên: 

+ Chuẩn bị:  guồn điện một chiều, xoay chiều; mạch điện th c tập đo các 

đại lượng; đồng hồ VOM, ampe kìm, kìm, b t thử điện, máy khoan   

+ Giáo viên nêu mục tiêu của bài tập, nội dung th c hiện, các biện pháp 

an toàn trong q a trình th c hành. 
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+ Thao tác mẫu các bước tiến hành: Đo dòng điện, điện áp, điện tr , thông 

mạch, cách điện; sử dụng kìm, b t thử điện, máy khoan   

+ Chia nhóm th c tập (m i nhóm t  1015 học viên), b u nhóm trư ng.  

+ Giao vật tư và công việc cụ thể cho t ng nhóm.  

+  iểm tra, h  trợ và giải đáp vướng mắc.  hắc nh  nh ng lưu ý trong 

quá trình th c hiện bài tập. 

-  hiệm vụ của học viên khi th c hiện bài tập:  hận dụng cụ, th c hiện 

công việc đọc các thông s  định m c trên mạc máy phát điện;  hận dạng và 

phân tích cấu tạo các ph n tử chính của máy phát điện một pha, tổ máy phát 

điệm một pha sử khí biogas. 

- Thời gian hoàn thành: 30 ph t. 

-  ết quả và tiêu chuẩn sản phẩm c n đạt được: M i nhóm học viên hoàn 

thành nội dung được giao, giáo viên kiểm tra kết quả bài tập, nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm. 

 

C.   i      

        - Các thông s  c  bản của máy phát điện.  

- Đặc điểm cấu tạo, ch c n ng các ph n chính trong tổ máy phát điện. 
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 ài 3   ắ         m         i   x      i u         m       

 ã  ài      4-03 

 

     iêu  

       -  ựa chọn được công su t t  m y ph t đi n xoay chiều đ ng b  m t pha 

ph  hợp với n ng su t hầm ủ và điều ki n thực t   

       -   p đ t được t  m y ph t đi n xoay chiều đ ng b  m t pha  đường d y 

đ ng quy trình kỹ thu t  

       

A.   i  u        

Các ph n tử chính c n th c hiện khi tiến hành lắp đặt tổ máy phát điện sử 

dụng khí biogas như hình 3.1. 

  

 

Hình 3 1  Sơ đ  nguyên lý l p đ t t  m y ph t đi n s  dụng khí biogas 

 

1.   u ê   ắ   ự          m         i    

Công suất tổ máy phát điện sử dụng khí biogas có thể được tính chọn theo 

các nguyên tắc sau: tính theo công suất thiết bị điện sử dụng; tính theo thể tích 

h m ch a biogas và theo s  lượng đàn gia s c. 

     N uy n tắ  l     ọn   n  su t tổ máy p át   ện s    n  k í   o  s t  o 

  n  su t t   t  ị   ện s    n  

Điều kiện để chọn công suất tổ máy phát điện là:  đm máy phát ≥ P thiết bị 

 í   : 
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Một hộ gia đình có các thiết bị tiêu thụ điện như sau: Một máy b m nước 

công suất 735W, 01 nồi c m điện công suất 750W, 01 ti vi công suất 150W, 04 

bóng đ n công suất m i bóng 40W. 

- Tính tổng công suất thiết bị tiêu thụ điện của hộ gia đình. 

P thiết bị = Pb m + Pnồi + Ptivi + Pđ n 

 P thiết bị = 1 x 735 + 1 x 750 + 1 x 150 + 4 x 40 = 1.795W = 1,785Kw 

- Theo điều kiện chọn  đm máy phát ≥ P thiết bị ta có thể chọn công suất máy phát 

điện là 2 Kw. 

     N uy n tắ  l     ọn   n  su t tổ máy p át   ện s    n  k í   o  s t  o 

t   tí    ầm   o  s v  số lượn    n     sú  

Công suất tổ máy phát điện sử dụng khí biogas được chọn theo thể tích 

h m và s  lượng heo như bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Chọn công suất tổ máy phát điện theo thể tích h m biogas, s  lượng 

heo (heo đạt kh i lượng bình quân 80-90 Kg/con) 
 

Cô    uấ  m   

      i    

(KW) 

          ầm  i      

(m
3
) 

     ợ    

(con) 

2,0 7  10
 

10  20 

2,5 10  15
 

20  30 

3,0 15  20
 

30  40 

5,0 20  40 40  60 

10 40  80 150  250 

15 80  120 250  400 

 

Ví d  

Một trang trại heo có h m biogas có thể tích khoảng 30m
3
, có đàn heo 

luôn ổn định (heo đạt kh i lượng bình quân 80-90 Kg/con) khoảng 50-60 con. 

Ta có thể lắp đặt một máy phát điện có công suất t i đa là 5  W. Tuy nhiên, tùy 

theo nhu c u sử dụng điện mà ta có thể chọn công suất cho phù hợp để tránh 

l ng phí trong đ u tư, c ng như trong quá trình sử dụng vận hành máy phát.    

2. Qu             uậ   ắ         m         i   

       uẩn  ị mặt  ằn  lắp  ặt 

Vị trí đặt tổ máy phát điện phải thoáng gió, không ẩm ướt, bề mặt bằng 

phẳng.  hông được đặt máy phát điện trong nhà (tránh tích tụ khí carbon 

monoxide) khi vận hành nhằm tránh gây ngộ độc khí thải cho người vận hành. 
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Đ i với tổ máy phát điện quy mô hộ gia đình (công suất nhỏ) có thể tr c 

tiếp lắp đặt trên nền đất bình thường (không c n phải là nền bê tông). 

Đ i với tổ máy phát điện quy mô trang trại (công suất lớn) có thể tr c 

tiếp lắp đặt trên nền mặt bê tông có đủ độ c ng, độ phẳng của mặt sàn, s c 

chịu tải của mặt sàn yêu c u chịu được tải trọng gấp 1,5 đến 2 l n kh i lượng 

tổ máy phát điện. 

       uẩn  ị  á    n    , t   t  ị t     n  

Chuẩn bị bộ dụng cụ đồ nghề điện, pa-l ng, máy khoan và các dụng cụ 

phụ khác phục vụ công việc lắp đặt. 

Chuẩn bị nguồn điện phục vụ thi công. 

  3  Đư  tổ máy p át   ện v o vị trí lắp  ặt 

Dùng pa-l ng (với tổ máy phát điện công suất lớn), dùng s c người (với 

tổ máy phát điện công suất nhỏ) vào vị trí lắp đặt. 

C  định tổ máy phát điện.  

     Lắp  ặt  ệ t ốn    p k í   o  s   o tổ máy p át   ện 

 ắp đặt đường  ng dẫn khí biogas t  t i khí đến van điều ch nh. 

 ắp đặt đường  ng dẫn khí biogas t  van điều ch nh đến động c  s  cấp 

của tổ máy phát điện (nên sử dụng m i n i mềm gi a máy phát điện và  ng dẫn 

khí, đảm bảo không rò r ). 

     Lắp  ư n   ây nố  máy p át máy p át   ện vớ  p   t   t  u t     ện 

 hi lắp nên dùng dây dẫn mềm để ch ng l c chấn động có thể làm lỏng 

m i n i hoặc đ t dây dẫn. Dây dẫn phải được đặt trong  ng dẫn cáp và phải 

được xử lý ch ng thấm, rò r  điện.  hông n i tr c tiếp máy phát điện với phụ tải 

tiêu thụ điện, để tránh máy phát điện nhận xung điện t  lưới điện khi lưới điện 

có tr  lại đột ngột làm hư máy phát điện (n i thông qua c u dao đảo). 

 ắp dây dẫn t  ngõ ra máy phát điện tới c u dao đảo.  

 ắp dây dẫn t  c u dao đảo tới phụ tải điện. 

  6  Lắp  ệ t ốn  nố    t 

Để đảm bảo an toàn cho người vận hành sử dụng, vỏ máy phát điện phải 

được tiếp đất bằng cáp mềm nhiều ruột với bộ phận tiếp đất và điện tr  tiếp đất 

của máy phát điện phải đạt trị s  < 4 Ω. 

  7  Lắp  ư n  ốn  x  k í t    tổ máy p át   ện 

Đ i với với tổ máy phát điện quy mô hộ gia đình (công suất nhỏ) có thể 

cho phép không c n lắp đường  ng xả khí thải, khí thải có thể thải tr c tiếp ra 

khu v c đặt máy.  

Đ i với với tổ máy phát điện quy mô trang trại (công suất lớn), để tránh 

cho nhiệt độ phòng máy quá cao, ảnh hư ng đến môi trường làm việc của tổ 
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máy phát điện và công nhân vận hành. Đồng thời giảm tiếng ồn của máy t ng 

áp, toàn bộ hệ th ng  ng xả khí thải phải được quấn lớp cách nhiệt, cách âm. 

Đ u tiếp x c ngoài cùng của  ng xả phải được trang bị ch ng nước mưa, như 

làm một máng nghiêng hoặc mái che như hình 3.2. 
 

 

Hình 3 2  H  th ng th i khí của m t t  m y ph t đi n 

 

Hệ th ng thải khí của máy phát điện c  gắng giảm thiểu t i đa s  lượng 

đ u n i vòng và giảm độ dài của  ng càng ngắn càng t t, nếu không, sẽ làm t ng 

áp cho hệ th ng khí thải của tổ máy phát điện, h n n a còn ảnh hư ng đến công 

suất của tổ máy, ảnh hư ng đến s  vận hành bình thường của tổ máy, làm giảm 

tuổi thọ của máy phát điện. 

Độ dày của tất cả  ng dẫn khí thải máy phát điện không nhỏ h n 2mm. 

nên sử dụng  ng thép có hệ s  gi n n  nhiệt nhỏ.  

  8     y t   máy p át   ện 

Sử dụng các thiết bị đo kiểm tra l n cu i trước khi cho máy phát điện 

chạy thử. Trường hợp nếu có phát hiện gì dù là nhỏ nhất c ng không được cho 

máy phát điện hoạt động. 

 ghiêm cấm việc cho máy phát điện chạy tùy tiện. 

2.9. Bàn giao tổ máy p át   ện 

 àm vệ sinh, chạy thử và c n ch nh lại nếu c n thiết. Chuẩn bị hồ s  hoàn 

công để chính th c ban giao cho khách hàng đưa tổ máy phát điện vào sử dụng. 

3.  ắ         m         i   m       ( u  mô     i      ) 

3      uẩn  ị mặt  ằn  lắp  ặt 



 

 

55 

 

- Diện tích bề mặt bằng để 

lắp đặt phát điện phải đạt t  

15m
2
 tr  lên. Đế đặt máy 

phát điện cao h n mặt sàn 

(mặt đất) t  510 cm; khu 

v c đặt máy phải bằng 

phẳng, thoáng gió, không ẩm 

ướt như hình 3.3. 

 

Hình 3 3    t bằng l p đ t m y ph t đi n 

-  ếu đặt máy ngoài trời phải 

có mái che đảm bảo máy phát 

điện luôn trong tình trạng khô 

ráo (hình 3.4). 

 

Hình 3 4    p đ t m y ph t đi n ngoài trời 

3    Đặt,  ố  ịn  tổ máy p át   ện v o vị trí 

- Di chuyển, đặt tổ máy phát điện vào vị trí, cân ch nh và lấy dấu c  định tổ máy 

phát điện với đế đặt như hình 3.5. 

 

 

Hình 3 5 a   ị trí l y d u 

 

Hình 3 5 b  4 vị trí  l y d u 
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- Tiến hành khoan l : Dùng 

máy khoan bê tông chuyên 

dùng khoan 4 l  12 ly đ  được 

đánh dấu trước như hình 3.6. 

 

 
Hình 3 6   hoan lỗ vị trí l p đ t 

 

- Sử dụng 4 tắc kê sắt loại 12 ly dài 12 cm đóng vào 4 l  trên đế máy, tháo bu 

lông trên tắc kê. Đặt tổ máy phát điện vào vị trí, điều ch nh ngay ngắn. Dùng 

cờ lê siết 4 bu lông liên kết tổ máy phát điện vào đế máy như hình 3.7. 
 

 

 

Hình 3 7 a  T c kê s t 

 
 

Hình 3.7.b. Si t bu lông liên k t t  m y 

ph t đi n với đ  m y 

 

3 3  Lắp  ặt  ệ t ốn    p k í   o  s   o tổ máy p át   ện 

-  ắp đặt đường  ng dẫn khí 

biogas vào t i khí như hình 

3.8. 

 

Hình 3 8    p đ t  ng dẫn khí biogas vào t i khí 
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-  ắp đặt đường  ng dẫn khí 

biogas như hình 3.9. 

 

 

 Hình 3 9    p đ t đường  ng dẫn khí 

-  ắp đặt bộ lọc khí H2S, khí 

CO2 để làm sạch khí biogas 

trước khi cấp vào cho động c  

s  cấp như hình 3.10. 

 

 Hình 3 10    p b  lọc khí biogas 

-  ắp đặt van cấp khí biogas 

cho động c  s  cấp tổ máy phát 

điện như hình 3.11. 

 

 Hình 3 11    p van c p khí biogas 

Bộ lọc CO2 

 

Bộ lọc H2S 
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-  ắp đường  ng dẫn 

khí vào động c  s  

cấp tổ máy phát điện 

như hình 3.12. 

 

 

 Hình 3 12    p đường  ng dẫn khí vào đ ng cơ sơ c p 

*  Lưu ý:  

 ên sử dụng  ng dẫn khí mềm để n i gi a van cấp khí biogas với động 

c  s  cấp nhằm ch ng lại l c chấn động có thể làm lỏng m i n i hoặc đ t  ng 

dây dẫn khí. 

3    Lắp  ư n   ây nố  máy p át máy p át   ện vớ  p   t   t  u t     ện 

 hi lắp nên dùng dây dẫn mềm để ch ng lại l c chấn động có thể làm 

lỏng m i n i hoặc đ t dây dẫn khí.  

 ắp đặt đường dây t  máy phát điện tới phụ tải điện. Cách đấu n i nguồn 

điện lưới, nguồn điện t  máy phát và phụ tải tiêu thụ điện dùng c u dao đảo 

được thể hiện như hình 3.13.  
 

Trong đó: 

1. C u dao đảo 

2. Đường dây nguồn t  lưới 
điện tới 

3. Đường dây nguồn cấp 

cho phụ tải điện 

4. Đường dây t  máy phát 

điện tới 

 

Hình 3 13    p đ t đường d y 

2 

1 

4 

3 
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3    Lắp  ệ t ốn  nố    t 

          i đất máy phát điện là 

n i vỏ máy phát điện với hệ 

th ng cọc đóng dưới đất. Hệ 

th ng n i đất có nhiệm vụ tản 

dòng điện s  c  vào đất (do suy 

giảm hoặc hư hỏng cách điện 

gây ra) và để gi  m c điện thế 

thấp trên các ph n tử thiết bị 

điện được n i đất nhằm mục 

đích an toàn cho người sử dụng. 

Mô phỏng hệ th ng n i đất máy 

phát điện như hình 3.14. 

 

Hình 3 14  N i đ t nhằm mục đích an toàn cho 

người s  dụng khi x y ra sự c  rò rỉ đi n 
 

Để th c hiện hệ th ng n i 

đất, sử dụng t  2 đến 3 cọc tiếp đất 

bằng đồng hoặc hợp kim đồng; có 

đường kính d = 25 cm, chiều dài l 

= 23 m như hình 3.15. 

 

 

 Hình 3 15  Cọc n i đ t 

          Đào đất thành 

r nh thẳng, đóng các cọc 

n i đất. Các cọc n i đất 

được chôn sâu, cách mặt 

đất t  0,50,8m.  hoảng 

cách gi a các cọc t  23 

m như hình 3.16. 

 
 

Hình 3.16. Kích thước chôn cọc n i đ t 

0,5  0,8m 

2  3m 
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Sử dụng dụng đ u kẹp và dây dẫn liên kết các cọc n i đất thành hệ th ng. 

Cọc n i đất cu i và dây dẫn liên kết được c  định như hình 3.17.a, cọc n i đất 

gi a và cọc n i đất đ u với dây dẫn liên kết được c  định như hình 3.17.b.  
 

    Hình 3.17.a    Hình 3.17.b 

Hình 3 17  C c phương ph p liên k t cọc n i đ t 

          Đưa đ u dây dẫn 

còn lại   cọc n i đất đ u 

tiên lên khỏi mặt đất, n i 

đ u dây này vào vị trí n i 

dây tiếp đất trên vỏ máy 

phát điện như hình 3.18. 

 ấp đất, hoàn trả mặt 

bằng hệ th ng tiếp đất. 

 

Hình 3 18  N i h  th ng n i đ t với vỏ m y ph t đi n 

  

3 6     y t   tổ máy p át   ện 

- Vệ sinh mặt bằng v a thi công, đặc biệt là vị trí xung quanh tổ máy phát 

điện để đảm bảo an toàn khi vận hành.  

-  iểm tra l n cu i độ siết chặt của: các  c vít c  định bảng điện và c u 

dao đảo, bu lông bắt dây dẫn, bu lông c  định tổ máy phát điện. 

-  iểm tra nhớt động c  nổ, phải 

đảm bảo đủ lượng nhớt trong máy 

(nhớt phải phủ kín vạch chia trên thước 

th m nhớt) như hình 3.19. 

Trong đó: 

1. M c nhớt dưới (m c t i thiểu) 

2. M c nhớt trên (m c t i đa) 

 

 Hình 3 19  Thước th m nhớt đ ng cơ 

1 2 
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*  Lưu ý:  

 hông được đổ nhớt trên m c trên của thước th m nhớt, vì khi đó động 

c  nổ làm việc nặng do dư nhớt bôi tr n dẫn tới bị q a tải khi làm việc.  

Tuyệt đ i không vận hành khi nhớt bôi tr n   dưới m c dưới của thước 

th m nhớt, vì khi đó thiếu nhớt bôi tr n sẽ làm hư hỏng động c  nổ khi làm việc. 

- CB máy phát điện, c u dao đảo   vị trí OFF. 

- Vận hành tổ máy phát điện l n đ u tiên: Đ i với tổ máy phát điện dùng 

lư ng nhiên liệu x ng – biogas, khi bắt đ u kh i động máy ta kh i động với 

nhiên liệu x ng trước để d  kh i động, sau đó mới chuyển sang chế độ sử dụng 

nhiên liệu khí biogas.   a trình vận hành tổ máy phát điện sử dụng khí biogas 

được th c hiện theo các bước sau: 
 

       + Bước 1:  

         Đóng van cấp khí biogas cho 

động c  s  cấp tổ máy phát điện 

như hình 3.20. 

 

 Hình 3.20. Đóng van c p khí biogas 

          

        M  khóa x ng cấp nhiên 

liệu x ng cho động c  s  

cấp, để q a trình kh i động 

động c  s  cấp được d  dàng 

như hình 3.21. 

 

 Hình 3.21.  ở khóa x ng 
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        Bật công tắc máy về vị 

trí ON như hình 3.22. 

 

 Hình 3.22. B t công t c máy 

+ Bước 2: 

         Tác động vào bộ phận 

kh i động để kh i động 

động c  nổ như hình 3.23. 

 

 Hình 3 23   hởi đ ng đ ng cơ sơ c p 

          

       ếu động c  khó nổ 

thì đóng bướm gió như 

hình 3.24. Khi kh i động 

xong động c  s  cấp, gi  

cho tổ máy phát điện hoạt 

động với nhiên liệu x ng 

khoảng 15 phút. 

 

 Hình 3.24. Đóng bướm gió 
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+ Bước 3:  

        Đóng khóa x ng, 

ngưng cung cấp nhiên 

liệu x ng cho động c  

s  cấp tổ máy phát điện 

như hình 3.25. 

 

 Hình 3.25. Đóng khóa x ng 

         Khi nghe tiếng nổ 

của động c  không đều 

(x ng trong buồng phao 

bắt đ u cạn), m  lớn 

d n van khí biogas đến 

khi động c  nổ ổn định 

(x ng trong buồng phao 

đ  hết và động c  chạy 

hoàn toàn bằng khí 

biogas) như hình 3.26. 

 

 Hình 3.26. Điều chỉnh van c p khí biogas 

        

          uan sát đồng hồ 

volt kế đo điện áp ngõ 

ra của tổ máy phát điện 

như hình 3.27.  ếu 

điện áp máy phát đủ 

220V thì d ng điều 

ch nh van cấp khí 

biogas. 

 

Hình 3.27.  Quan s t đi n  p m y ph t 



 

 

64 

        Bật CB tổ máy phát 

điện cấp nguồn cho phụ tải 

điện như hình 3.28.  ắng 

nghe tiếng nổ động c , nếu 

động c  nổ hoạt động không 

ổn định thì tiếp tục m  van 

cấp khí biogas cho đến khi 

động c  nổ đều, ổn định thì 

d ng lại. 

 

 Hình 3.28.  Đóng CB t  m y ph t đi n 

+ Bước 4:  iểm tra tải tổ máy phát điện 

Khi động c  nổ hoạt động ổn định, điện áp máy phát điện không đổi. Tiến 

hành đóng tải tiêu thụ điện khoảng 85% công suất định m c của máy phát điện, 

nếu tổ máy phát điện hoạt động ổn định là đạt yêu c u. 

       Với tổ máy phát có công suất định m c 2  W, phụ tải điện gồm có: 01 

động c  b m nước có công suất 735 W, 01 nồi c m điện có công suất 750 W, 

01 ti vi có công suất 150 W, 04 bóng đ n neon loại 1,2 m, nếu máy phát điện 

hoạt động ổn định thì đạt yêu c u. Vì khi đó  P thiết bị = 735 + 750 + 150 + 4 x 40 

= 1.795W = 1,785Kw  0,85Pđm 

*  Lưu ý: Ch  cho tổ máy phát điện vận hành với khoảng 85%  đm b i vì khi tính 

toán tổng tải chưa tính đến hệ s  cos của tải (dòng điện tổng tải tính theo công 

th c 
tbđmU

P

cos.
I tai

tai


  ). Với thiết bị điện trong hộ gia đình costb = 0,7  0,8, vì 

vậy với tải khoảng 0,85Pđm thì Itải  Iđm máy phát 

 

+ Bước 4: D ng tổ máy phát điện 

         Bật công tắc máy về vị trí 

OFF để d ng động c  s  cấp tổ 

máy phát điện như hình 3.29 

 

Hình 3.29.  B t công t c m y về vị trí  FF 



 

 

65 

3.7. Bàn giao tổ máy p át   ện  

- Hướng dẫn khách hàng thao tác vận hành tổ máy phát điện; 

-  àm vệ sinh, chạy thử và c n ch nh lại nếu c n thiết;  

- Bàn giao cho khách hàng đưa tổ máy phát điện vào sử dụng. 

 

 . Câu  ỏi  à  ài  ậ    ự   à   

1. Câu  ỏi  

 - Trình bày nguyên tắc l a chọn công suất tổ máy phát điện sử dụng khí 

biogas.  

- Trình bày quy trình lắp đặt tổ máy phát điện.  

2.  ài  ậ    ự   à   

Th c hiện công việc lắp đặt tổ máy phát điện một pha sử dụng khí biogas 

công suất ≤ 10  W 

*   á   t ứ  t  n   n  

-  ội dung th c hiện của giáo viên: 

+ Chuẩn bị: Tổ máy phát điện một pha sử dụng khí biogas, công suất ≤ 10 

 W; vật tư, trang thiết bị phục vụ công việc lắp đặt.  

+ Giáo viên nêu mục tiêu của bài tập, nội dung th c hiện, các biện pháp 

an toàn trong qúa trình th c hành. 

+ Hướng dẫn cách chọn tiết diện dây theo dòng định m c của máy phát 

điện: Tiết diện dây dẫn được chọn theo dòng điện định m c của máy phát điện 

theo điều kiện sau: Iđm máy phát ≤ Icho phép của dây dẫn 

Trong đó: Iđm máy phát được tra trên mạc máy phát điện hoặc tính theo công th c:  

cos.
Iđm

đm

đm

U

P
  

Tiết diện của dây dẫn được tra trong bảng  3.2.a, b 

Tiết diện của dây dẫn có lõi bằng đồng c ng có thể tra theo thông s  trong 

bảng 3.2.a. 

 ả   3.2. .  ả        i    i    ủ   â   ẫ   u          ợ        i    ằ   

 ỏ      u,   ự        ợ   

 i    i    u   

 â   ẫ  ( mm2) 

 ò    i    iê      

      ấ        é  

(A) 

 ò    i        m    ủ   â  

  ả   ầu     (A) 

 â    i u     ,  â       , 

 â                à ở 

0,5 6 - 



 

 

66 

 i    i    u   

 â   ẫ  ( mm2) 

 ò    i    iê      

      ấ        é  

(A) 

 ò    i        m    ủ   â  

  ả   ầu     (A) 

 â    i u     ,  â       , 

 â                à ở 

0,75 

1 

1,5 

2,5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

6 

6 

10 

15 

25 

35 

60 

90 

125 

150 

190 

240 

290 

340 

- 

6 

10 

15 

25 

35 

60 

80 

100 

125 

160 

200 

225 

260 

 

Tiết diện của dây dẫn có lõi bằng nhôm có thể tra theo thông s  trong 

bảng bảng 3.2.b   

 ả   3.2. .   ả        i    i    ủ   â   ẫ   u     ôm       i    ằ    ỏ 

     u             à 

 i    i    u   

 â   ẫ   

(mm2) 

 ò    i    iê      

      ấ        é  

(A) 

 ò    i        m    ủ   â  

  ả   ầu     (A) 

 â    i u     ,  â       , 

 â                à ở 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

19 

27 

45 

70 

95 

115 

145 

20 

25 

35 

60 

80 

100 

125 
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 i    i    u   

 â   ẫ   

(mm2) 

 ò    i    iê      

      ấ        é  

(A) 

 ò    i        m    ủ   â  

  ả   ầu     (A) 

 â    i u     ,  â       , 

 â                à ở 

70 

95 

120 

150 

185 

225 

260 

300 

160 

200 

225 

260 

 

       Máy phát điện có  đm = 2,5  w, hệ s  công suất cos = 0,8  

 )(14
8,0.220

10.5,2

cos.
I

3

đm A
U

P

đm

đm 


 

Tra bảng để chọn tiết diện dây:  

-  ếu dùng dây lõi đồng để lắp đặt, ta tra bảng 3.2.a,  ng với Iđm = 14(A) 

và phải thỏa điều kiện Iđm máy phát ≤  Icho phép của dây dẫn ta sẽ chọn loại dây có tiết diện 

2,5mm
2
 có Icho phép của dây dẫn = 15(A) (thỏa m n điều kiện Iđm máy phát = 14(A) ≤ Icho 

phép của dây dẫn = 15(A ) 

-  ếu dùng dây lõi nhôm để lắp đặt, ta tra bảng 3.2.b,  ng với Iđm = 14(A) 

và phải thỏa điều kiện Iđm máy phát ≤  Icho phép của dây dẫn ta sẽ chọn loại dây có tiết diện 

4 mm
2
 có Icho phép của dây dẫn = 19(A) (thỏa m n điều kiện Iđm máy phát = 14(A) ≤ Icho 

phép của dây dẫn = 19(A ) 

+ Hướng dẫn cách chọn c u dao theo dòng định m c của máy phát điện:  

C u dao được chọn thỏa điều kiện Iđm c u dao ≥ Iđm máy phát  

Ví dụ: Với Iđm máy phát = 14(A), chọn Iđm c u dao = 15(A). 

+ Thao tác mẫu các bước tiến hành lắp đặt tổ máy phát điện một pha sử 

dụng khí biogas 

+ Chia nhóm th c tập (m i nhóm t  1015 học viên), b u nhóm trư ng.  

+ Giao vật tư, trang thiết bị và công việc cụ thể cho t ng nhóm.  

+  iểm tra, h  trợ và giải đáp vướng mắc.  hắc nh  nh ng lưu ý trong 

quá trình th c hiện bài tập. 

-  hiệm vụ của học viên khi th c hiện bài tập:  hận vật tư, trang thiết bị 

th c hiện công việc lắp đặt tổ máy phát điện một pha sử dụng khí biogas theo 

hướng dẫn của giáo viên.  

- Thời gian hoàn thành: 08 giờ. 

-  ết quả và tiêu chuẩn sản phẩm c n đạt được: M i nhóm học viên hoàn 

thành nội dung được giao, giáo viên kiểm tra kết quả bài tập, nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho học viên. 
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C.   i      

- C n chuẩn bị đ y đủ dụng cụ, vật tư, vật liệu c n thiết cho việc lắp đặt, 

b  trí khoa học n i làm việc, làm t t kế hoạch tổ ch c lao động và m c độ tiến 

triển của công trình.  ên chuẩn bị thùng hoặc t i đ ng dụng cụ để tránh mất mát 

dụng cụ, đồ nghề. 

- Sử dụng đ ng ch c n ng của dụng cụ đồ nghề phục vụ cho t ng công 

đoạn th c hiện công việc. 

- Th c hiện đ y đủ và đ ng trình t  công việc lắp đặt. 

- Đảm bào an toàn cho người và thiết bị. 
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 ài 4   ậ   à  ,  ả           m         i   x      i u         m       

 ã  ài      4-04 

                                                                                             

     iêu 

 - Trình bày được qui trình v n hành  b o dư ng t  m y ph t đi n xoay 

chiều đ ng b  m t pha  

 -   n hành t  m y ph t đi n đ ng qui trình  đ t yêu cầu kỹ thu t và đ m 

b o an toàn người và thi t bị  

 - Thực hi n b o dư ng phần cơ và phần đi n của t  m y ph t đi n đ ng qui 

định kỹ thu t và đ m b o an toàn người và thi t bị  

 

A.   i  u                                                  

1.  ậ   à      m         i   x      i u         m       

1.1. Qui trình vận   n  

1.1.1. Chu n bị trước khi khởi đ ng t  m y ph t đi n 

-  uan sát tình trạng k  thuật bên ngoài tổ máy; 

-  iểm tra xiết chặt; 

-  iểm tra đường cấp khí biogas, kiểm tra áp suất khí (đảm bảo đủ khí để 

vận hành); 

-  iểm tra m c d u nhờn của cacte d u (trên cây th m nhớt) phải   vị trí 

vùng vạch nhớt báo đủ, t t nhất là   vị trí F (Full); 

-  iểm tra s  rò r    hệ th ng nhiên liệu, hệ th ng bôi tr n, hệ th ng 

làm mát; 

-  iểm tra bảng điều khiển: xem CB tổng máy phát có   vị trí OFF không, 

c u dao đảo nguồn phải được đóng sang vị trí máy phát; 

- Với tổ máy phát điện điều ch nh điện áp máy phát điện bằng tay, đưa 

núm điều ch nh kích thích về vị trí điện áp thấp nhất;  

-  iểm tra tình trạng đai  c   đ u cọc ắc quy, nếu lỏng phải xiết lại, tránh 

tình trạng phóng điện chập chờn gây nổ bình ắc quy  

-  iểm tra quạt gió két nước (quạt gió đ u phát) có bị vật cản không. 

*. Lưu ý: Ch  khi s  kiểm tra cho thấy toàn bộ tổ máy đang   tình trạng hoàn 

hảo và sẵn sàng làm việc mới cho phép kh i động máy.  

1.1.2   hởi đ ng t  m y ph t đi n 

Đ i với tổ máy phát điện sử dụng lư ng nhiên liệu x ng (hoặc diezen) - 

khí biogas, để quá trình kh i động động c  nổ thuận lợi ta cho động c  s  cấp 
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kh i động với x ng (diezen).  hi động c  nổ đ  làm việc ổn định t  35 phút, 

đóng đường cung cấp x ng (diezen), m  đường cung cấp khí biogas. 

a  Đ i với t  m y ph t đi n công su t nhỏ 

- Bật công tắc tắt – m  máy về vị trí O . 

- Dùng s c người tác động vào bộ phận kh i động để kh i động động c  

s  cấp. 

b  Đ i với t  m y ph t đi n công su t lớn 

- Tra chìa khóa vào công tắc đề, vặn chìa khóa theo chiều kim đồng hồ 

khoảng 10 giây, máy nổ nhả tay ra. 

*  Lưu ý: Ch  đề động c  nổ t i đa 3 l n liên tục, nếu động c  không nổ thì phải 

d ng lại kiểm tra, xác định nguyên nhân. 

1.1.3  Đóng t i m y ph y đi n 

 hi máy kh i động xong và làm việc ổn định, kiểm tra điện áp máy phát 

và t n s  trên các đồng hồ báo.  ếu tất cả các thông s  k  thuật trên đ  đảm bảo 

an toàn thì đóng CB trên máy phát cung cấp điện ra phụ tải. 

*. Lưu ý: 

- Yêu c u đóng tải phải đóng t  tải lớn xu ng tải nhỏ. 

- Tuyệt đ i không để máy chạy quá tải dẫn đến g y trục c , máy nóng làm 

bó piston ... 

-  hi máy đ  làm việc phải thường xuyên đi vòng quanh máy kiểm tra 

tình trạng k  thuật của máy, kiểm tra áp suất d u bôi tr n, nhiệt độ nước làm 

mát và các đồng hồ báo điện áp (V), báo t n s  dòng điện (Hz), báo cường độ 

dòng điện (A). 

1.1.4  D ng t  m y ph t đi n 

-  gắt tải l n lượt sau đó bật c u dao đảo nguồn về vị trí gi a (vị trí tắt), 

CB trên máy phát điện sang vị trí OFF. 

- Để máy chạy không tải thêm 3-5 ph t cho nhiệt độ của nước làm mát 

giảm xu ng. 

- Tắt máy phát bằng cách bật công tắc máy về vị trí STO . 

1.    ận   n  tổ máy p át   ện xo y    ều   n   ộ một p    

1.2 1  Chu n bị trước khi khởi đ ng t  m y ph t đi n 

-  uan sát tình trạng k  thuật bên ngoài tổ máy; 

-  iểm tra xem có s  rò r    hệ th ng nhiên liệu, hệ th ng bôi tr n, hệ 

th ng làm mát. 
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       -  iểm tra lượng khí 

biogas tại túi khí phải đ y để 

đảm bảo đủ khí biogas chạy tổ 

máy phát điện như hình 4.1. 

 

 Hình 4.1.  iểm tra lượng khí biogas t i túi khí 

-  iểm tra nhớt bôi tr n động c  s  cấp. 
 

       

      Tháo thước th m nhớt như, 

dùng giẻ sạch lau lớp nhớt 

bám trên thước th m nhớt như 

hình 4.2. 

 

Hình 4.2.  au s ch thước th m nhớt 

         ắp thước th m nhớt vào 

động c  s  cấp, lấy thước 

th m nhớt ra.   ếu m c nhớt 

nằm trong vạch báo nhớt thì 

nhớt trong động c  còn đủ 

(m c nhớt bôi tr n bám đến 

vạch cao nhất là t t) như hình 

4.3.  ếu nhớt nằm dưới vạch 

báo là động c  bị thiếu nhớt, 

nếu nhớt nằm trên vạch báo là 

động c  đang dư nhớt. 
 

Hình 4.3.  iểm tra m c nhớt của đ ng cơ 
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*  Lưu ý: 

 +  ếu dư nhớt động c  nổ làm việc nặng, dẫn tới bị quá tải khi làm việc. 

+ Tuyệt đ i không vận hành khi nhớt bôi tr n   dưới m c dưới của thước 

th m nhớt, khi đó các bộ phận chuyển động của động c  không được bôi tr n 

đ y đủ dẫn tới giảm tuổi thọ hoặc hư hỏng. 

-  iểm tra các thiết bị đóng cắt: 

 

       CB tổng trên bảng điều 

khiển của tổ máy phát điện 

phải   vị trí OFF như hình 4.4. 

 

Hình 4.4. CB t ng của t  máy phát đi n ph i ở 

vị trí t t (OFF) khi chu n bị khởi đ ng 

      

      C u dao đảo (c u dao thay 

đổi nguồn máy phát điện – 

lưới điện cấp cho phụ tải điện) 

phải đưa về vị trí gi a (vị trí 

m i tên ch ) như hình 4.5. Các 

công tắc và CB của phụ tải 

điện   vị trí OFF.  

 

 

 

 
 

 Hình 4.5. Cầu dao đ o ph i đóng sang vị trí gi a 

 vị trí mũi tên chỉ) khi chu n bị khởi đ ng 

*  Lưu ý:  

Ch  khi s  kiểm tra cho thấy máy đang   tình trạng hoàn hảo và sẵn sàng 

làm việc mới cho phép kh i động máy. 
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1.2 2   hởi đ ng t  m y ph t đi n 

+ Bước 1: 

        Đóng van cấp khí biogas 

cho động c  s  cấp tổ máy 

phát điện như hình 4.6. 

 

Hình 4.6. Đóng van c p khí biogas  

           

        M  khóa x ng cấp nhiên 

liệu x ng cho động c  s  cấp, để 

q a trình kh i động động c  s  

cấp được d  dàng như hình 4.7. 

 

 Hình 4.7.  ở khóa x ng 

        Bật công tắc máy về vị trí 

ON như hình 4.8. 

 

Hình 4.8. B t công t c máy 
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+ Bước 2: 

         Tác động vào bộ phận 

kh i động để kh i động động 

c  nổ như hình 4.9. 

 

Hình 4 9   hởi đ ng đ ng cơ sơ c p 

          ếu động c  khó nổ thì 

đóng bướm gió như hình 

4.10.  

 

Hình 4.10. Đóng bướm gió 

+ Bước 3:  

        Khi tổ máy phát điện 

hoạt động ổn định với nhiên 

liệu x ng. Đóng khóa x ng, 

ngưng cung cấp nhiên liệu 

x ng cho động c  s  cấp tổ 

máy phát điện như hình 4.11. 

 
 

Hình 4.11. Đóng khóa x ng 
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         Khi nghe tiếng nổ của 

động c  không đều (x ng 

trong buồng phao bắt đ u 

cạn), m  lớn d n van khí 

biogas đến khi động c  nổ ổn 

định (x ng trong buồng phao 

đ  hết và động c  chạy hoàn 

toàn bằng khí biogas) như 

hình 4.12. 

 

Hình 4.12. Điều chỉnh van c p khí biogas 

1.2 3  Đóng t i m y ph y đi n 
 

        uan sát đồng hồ volt 

kế báo điện áp ngõ ra của tổ 

máy phát điện như hình 

4.13.  ếu điện áp máy phát 

đủ 220V thì tiến hành đóng 

nguồn cấp điện cho tải tiêu 

thụ điện.  

 

Hình 4.13.  Quan s t đi n  p m y ph t qua đ ng h  

         

Bật CB tổ máy phát 

điện chuẩn bị cấp nguồn 

cho phụ tải điện như 

hình 4.14.  

 

Hình 4.14.  Đóng CB t  m y ph t đi n c p ngu n cho t i 
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      Đóng c u dao đảo 

sang vị trí cấp nguồn cho 

phụ tải điện t  máy phát 

điện như hình 4.15. Đóng 

l n lượt phụ tải tiêu thụ 

điện vào nguồn điện. 

      ắng nghe tiếng nổ 

động c , nếu động c  nổ 

hoạt động không ổn định 

thì tiếp tục m  van cấp 

khí biogas cho đến khi 

động c  nổ ổn định thì 

d ng lại. 

 
 

 

Hình 4.15.  Đóng cầu dao đ o sang vị trí c p ngu n  

*. Lưu ý: 

-  hải cấp nguồn t  tải lớn đến tải nhỏ để tránh gây ra hiện tượng quá tải 

cho máy phát điện. 

-  hi máy đ  làm việc phải thường xuyên kiểm tra điện áp của máy phát 

điện, nghe tiếng nổ của động c .  ếu điện áp không đủ, bị dao động và tiếng nổ 

của động c  không đều thì phải th c hiện d ng tổ máy để kiểm tra.  

1.2 4  D ng t  m y ph t đi n 

- Trình t  ngắt phụ tải tiêu thụ điện của máy phát: ngắt toàn bộ phụ tải 

tiêu thụ điện, c u dao đảo nguồn chuyển sang vị trí gi a (vị trí tắt), CB trên máy 

phát điện chuyển sang vị trí OFF. 

        -  hóa van cấp khí 

biogas tổng, khi nghe tiếng 

nổ động c  không đều (khí 

biogas trong đường  ng cấp 

khí đ  g n hết). Bật công tắc 

máy sang vị trí STO  như 

hình 4.16. 

 

Hình 4.16.  B t công t c m y về vị trí  FF 
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*. Lưu ý:  

- Trước khi d ng máy c n sử dụng hết lượng khí biogas trong đường  ng 

t  van cấp khí biogas tổng đến động c  để tránh tạp chất còn trong khí biogas 

chưa lọc hết gây oxy hóa, làm hư bộ chuyển đổi nhiên liệu. 

- Không d ng tổ máy phát điện đột ngột khi phụ tải tiêu thụ điện chưa 

cắt ra khỏi máy phát điện, để tránh hiện tượng s c điện động t  cảm của các 

phụ tải tiêu thụ điện phóng ngược tr  lại máy phát điện có thể làm mất t  dư 

của máy phát điện. 

2.  ả           m         i   x      i u         m                                                     

2.1.   o  ưỡn  t ư n  xuy n  

- Ghi nhật ký chạy máy (giờ chạy và tình trạng hoạt động), đây là c  s  để 

tiến hành bảo dư ng định kỳ tổ máy phát điện. 

          - Sau khi tổ máy phát 

điện d ng làm việc, vệ sinh 

sạch sẽ khu làm việc, dùng 

giẻ sạch vệ sinh xung  quanh 

tổ máy phát điện (Hình 

4.17). 

 

Hình 4.17.    sinh t  m y ph t đi n 

          -  iểm tra s  liên kết 

của bulông chân máy và 

xung quanh động c  như 

hình 4.18. 

-  iểm tra rò r  khí 

biogas, nhớt bôi tr n 

  đường  ng, đ u n i  

 

 
 

Hình 4.18.  iểm tra bu lông liên k t t  m y ph t 

đi n với đ  đ t m y 
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2      o  ưỡn   ịn  kỳ  

a. Thay dầu bôi trơn  

Với tổ máy phát điện mới sau khi hoạt động 10 giờ thay d u bôi tr n l n 

đ u tiên. Tiếp theo c  sau 150 giờ thay d u bôi tr n một l n. 
 

         Công việc thay d u 

bôi tr n được tiến hành như 

sau:  

-  ổ máy phát điện, 

chạy không tải đến khi đủ 

ấm, sau đó tắt máy. 

 - M  thước th m nhớt  

như hình 4.19.  

Hình 4 19   ở thước th m nhớt  

        - Dùng khay ch a 

d u đặt dưới ch  xả nhớt, 

m   c xả nhớt như hình 

4.20. Xả xong dùng khí 

nén thổi sạch nhớt bẩn 

còn bám lại; cu i cùng 

dùng giẻ lau sạch và  vặn 

 c xả lại lại đ ng l c siết 

quy định.  

 

 

Hình 4.20.  ị trí  c x  nhớt  

- Châm nhớt mới 

vào động c  

        Thay đ ng s  lượng 

và chủng loại nhớt bôi tr n 

theo yêu c u của động c  

(đọc hướng dẫn trong 

catalog của tổ máy phát 

điện như hình 4.21). 

 

Hình 4.21. N i dung hướng dẫn thay nhớt của nhà s n 

xu t ghi trên m y ph t đi n 



 

 

79 

 

       Châm nhớt t  t , 

tránh bị chảy loang lổ ra 

ngoài máy, dùng thước 

th m d u kiểm tra m c 

d u, m c d u bám đến 

vạch cao nhất là được 

(hình 4.22). 

 

Hình 4.22. Châm nhớt vào đ ng cơ sơ c p của  FĐ 

b  B o dư ng bugi 

- Bugi là bộ phận tạo ra tia lửa điện trong buồng đ t, môi trường làm việc 

của nó rất khắc nghiệt, t n suất làm việc cao, chi ph i rất nhiều đến hiệu suất 

của động c .  
 

- Đặc biệt với động c  sử 

dụng khí biogas có lẫn khí H2S 

khi cháy tạo ra muội bám trên 

bugi. Sau khoảng 50 giờ làm 

việc, c n phải tháo bugi ra để 

kiểm tra định kỳ, ch nh khe h  

gi a chấu mát và điện c c. 

Công việc kiểm tra, bảo dư ng 

bugi th c hiện như sau: 

       - Dùng tuýp bugi tháo bugi 

ra khỏi động c   như hình 4.23. 

 

Hình 4 23  Th o bugi ra khỏi đ ng cơ 

       - Dùng chổi sắt mềm đánh 

sạch muội than   ph n điện c c 

và bên trong nồi bugi như hình 

4.24, tránh làm s t hoặc v  s  

cách điện, rồi rửa sạch bằng 

x ng sau đó thổi khô bằng khí 

nén. 

 

 Hình 4 24   àm s ch bugi 
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       - Điều ch nh khe h  điện c c 

bugi: 

       Dùng thước lá kiểm tra khe 

h  điện c c như hình 4.25.  

        ếu không đ ng điều ch nh 

lại khe bằng cách di chuyển điện 

c c âm. Tùy theo t ng loại hệ 

th ng đánh lửa mà khe h  điện c c 

bugi   = 0,4-0,7mm như hình 

4.26. 

 

 

Hình 4 25  D ng thước l  kiểm tra khe hở 

đi n cực bugi 

  

Hình 4 26 a  Ch u mòn  khe hở   r ng Hình 4 26 b   he hở   sau khi điều chỉnh 

Hình 4 26  Điều chỉnh khe hở đi n cực bugi 
 

-  ắp bugi: Sau cùng dùng tay vặn bugi vào l  ren trên nắp máy nhẹ nhàng, 

cu i cùng dùng tuýp khẩu siết bugi đủ l c quy định. 

c. Làm s ch lọc gió  
 

       -  ọc gió có nhiệm 

vụ lọc bụi có trong không 

khí trước khi vào buồng 

đ t để bảo vệ máy.  uôn 

gi  lõi lọc gió sạch sẽ, 

nếu lõi lọc gió bẩn sẽ làm 

giảm công suất động c . 

Vị trí lọc gió trong tổ máy 

phát điện như hình 4.27.  

Hình 4 27  Hình d ng bên ngoài của lọc gió  

 ọc gió 
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- Sau khoảng 100 giờ 

làm việc, c n phải tháo lọc gió 

ra để vệ sinh như hình 4.28, sử 

dụng bàn chải và khí nén để vệ 

sinh làm sạch lọc gió. 

 

 
 

Hình 4 28  Hình d ng c u t o bên trong trong 

lọc gió của m t t  m y ph t đi n 
 

*. Chú ý:  

 hông chạy máy nếu như thiếu lọc gió.  ếu máy phát điện hoạt động 

trong môi trường nhiều bụi thì thường xuyên phải vệ sinh h n. 

d  B o dư ng h  th ng đi n 

-  iểm tra và vệ sinh các đ u n i, chân n i của hệ th ng điện chính và siết 

lại toàn bộ các bulong m i n i, đ u n i. 

-  iểm tra hệ th ng dây dẫn có bị chuột cắn hay bị vật thể kim loại che 

chắn hay đ  lên không đ ng quy chuẩn an toàn điện hay không. 

- Hiệu ch nh thiết bị đo lường: Dùng đồng hồ đo điện c m tay (VOM, 

ampe kìm) đo điện áp, dòng điện máy phát điện. So sánh với giá trị hiển thị trên 

các đồng hồ báo trên bảng điện máy phát điện, nếu có sai lệch thì phải hiệu 

ch nh lại. 
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 . Câu  ỏi  à  ài  ậ    ự   à   

1. Câu  ỏi  

- Trình bày quy trình vận hành tổ máy phát điện. 

- Trình bày các bước tiến hành bảo dư ng tổ máy phát điện. 

2.  ài  ậ    ự   à   

- Th c hiện công việc vận hành tổ máy phát điện một pha sử dụng khí 

biogas công suất 10 KW 

- Th c hiện công việc bảo dư ng tổ máy phát điện một pha sử dụng khí 

biogas công suất 10 KW 

*   á   t ứ  t  n   n  

-  ội dung th c hiện của giáo viên: 

+ Chuẩn bị: Tổ máy phát điện một pha sử dụng khí biogas; vật tư, trang 

thiết bị phục vụ công việc vận hành và bảo dư ng tổ máy phát điện. 

+ Giáo viên nêu mục tiêu của bài tập, nội dung th c hiện, các biện pháp 

an toàn trong q a trình th c hành. 

+ Thao tác mẫu các bước vận hành và bảo dư ng tổ máy phát điện. 

+ Chia nhóm th c tập (m i nhóm t  1015 học viên), b u nhóm trư ng.  

+ Giao vật tư, trang thiết bị và công việc cụ thể cho t ng nhóm.  

+  iểm tra, h  trợ và giải đáp vướng mắc.  hắc nh  nh ng lưu ý trong 

quá trình th c hiện bài tập. 

-  hiệm vụ của học viên khi th c hiện bài tập:  hận vật tư, trang thiết bị 

th c hiện công việc vận hành và bảo dư ng tổ máy phát điện theo hướng dẫn 

của giáo viên. Các nhóm trư ng h  trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

- Thời gian hoàn thành: 08 giờ. 

-  ết quả và tiêu chuẩn sản phẩm c n đạt được: M i nhóm học viên hoàn 

thành nội dung được giao, giáo viên kiểm tra kết quả bài tập, nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm. 

C.   i      

- Chuẩn bị đ y đủ dụng cụ, thiết bị kh i động, nguyên liệu c n thiết cho 

việc bảo dư ng và các bộ phận d  phòng thay thế, b  trí chu đáo n i làm việc, 

làm t t kế hoạch tổ ch c lao động và m c độ tiến triển của công việc.  ên 

chuẩn bị thùng hoặc t i đ ng dụng cụ để tránh mất mát dụng cụ và các chi tiết 

máy tháo ra.  h ng chi tiết lớn c n quy định n i đặt riêng.  h ng chi tiết nhỏ 

hoặc dụng cụ đo nhỏ c ng phải đặt trong hộp đặc biệt. 

- Sử dụng đ ng ch c n ng của dụng cụ, đồ nghề phục vụ cho t ng công 

đoạn th c hiện công việc. 

- Th c hiện đ y đủ và đ ng trình t  công việc vận hành và bảo dư ng tổ 

máy phát điện. 

- Đảm bào an toàn cho người và thiết bị. 



 

 

83 

 ài 5                     ỏ     ô      ờ    ủ  

   m         i   x      i u         m       

 ã  ài      4-05 
 

 

 

     iêu 

- Trình bày được c c hi n tượng  nguyên nh n và c ch kh c phục c c hư 
hỏng thông thường của t  m y ph t đi n xoay chiều đ ng b  m t pha  

- S a ch a được c c hư hỏng thông thường của t  m y ph t đi n xoay 
chiều đ ng b  m t pha  

 

A.   i  u   

1. Qu            ,  ắ  m         i   m        

 

       

       iên kết gi a máy 

phát điện và động c  nổ 

trong tổ máy phát điện 

xoay chiều đồng bộ 

một pha được thể hiện 

như hình 5.1. 

 

 Hình 5 1  T  m y ph t đi n m t pha 

 

     Quy trìn  t áo máy p át   ện xo y    ều   n   ộ một p   

Để tháo rời máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha ra khỏi động c  

nổ ta th c hiện các bước như sau: 

 ướ   : T áo nắp   o vệ  ộp     máy p át 
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         Dùng tô vít pake tháo 

2  c liên kết nắp bảo vệ hộp 

c c với nắp trước của máy 

phát như hình 5.2. 

 

Hình 5 2  Th o  c c  định n p h p cực 

         Tách rời nắp bảo vệ 

hộp c c ra khỏi máy phát 

điện như hình 5.3. 

 

 Hình 5 3  H p cực m y ph t đi n 

 ướ   : T áo  ây  ẫn từ  ộp     r    n    ều k   n   

        

         Sử dụng tuýp 8 tháo 

đường dây nguồn 220VAC 

t  hộp c c máy phát điện 

ra bảng điều khiển như 

hình 5.4. 

 

 Hình 5 4  Th o d y ngu n 220  AC 
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        Tháo đường dây 

nguồn 12VDC t  c u nắn 

điện trên hộp c c máy phát 

điện ra bảng điều khiển như 

hình 5.5. 

 

 Hình 5 5  Th o d y ngu n 12  DC 

           Sử dụng tô vít tháo 

đường dây tiếp đất t  hộp 

c c máy phát điện ra bảng 

điều khiển như hình 5.6. 

Tách toàn bộ dây nguồn đ  

tháo ra khỏi hộp c c 

 

 Hình 5 6  Th o d y ti p đ t 

 Tháo dây công tắc máy (công tắc tắt, m  động c  s  cấp tổ máy phát 

điện) ra khỏi bảng điều khiển như hình 5.7. 

  

Hình 5.7 a   ị trí b t d y công t c m y Hình 5.7 b  Th o d y công t c m y 

 ướ  3: T áo ố   ố  ịn  tổ máy p át 
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Sử dụng cờ lê 13 tháo 4  c c  định tổ máy phát điện với giá đ  để lấy tổ 

máy phát điện ra ngoài như hình 5.8. 
 

  

Hình 5 8 a  Th o  c c  định t  m y ph t 

đi n với gi  đ  
Hình 5 8 b  T  m y ph t được l y ra ngoài 

  

      ướ   : T áo nắp trướ  máy p át 

  ện 

      - Tháo dây dẫn t  stato ra hộp c c 

máy phát điện 

      - Tháo dây nguồn 12VAC t  stato 

máy phát điện ra c u ch nh lưu như 

hình 5.9. 

 

 Hình 5 9  Th o d y ngu n 12  AC 

     

 

  - Tháo dây nguồn 220VAC t  stato 

máy phát điện ra cọc n i dây  như hình 

5.10. 

 

Hình 5 10  Th o d y ngu n 220  AC 
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- Tháo  c c  định giá đ  chổi than, tháo giá đ  chổi than và chổi than như 
hình 5.11. 
 

 

Hình 5 11 a  Th o  c c  định ch i than 

 

Hình 5 11 b  Th o gi  đ  và ch i than 

Hình 5 11  Th o ch i than 
 

 

- Tháo dây nguồn, dây 

hồi tiếp tín hiệu điện áp t  stato 

tới bộ t  động điều ch nh dòng 

kích t  máy phát điện như hình 

5.12. 

 

 

Hình 5 12  Th o d y ngu n ngõ vào b  tự đ ng 

điều chỉnh dòng kích t  

- Tháo  c c  định bộ t  động điều ch nh dòng kích t , tháo bộ t  động 
điều ch nh dòng kích t , giá đ  chổi than và chổi than ra khỏi hộp c c máy phát 

điện như hình 5.13. 

 
 

Hình 5 13 a  Th o  c c  định b  tự đ ng 

điều chỉnh dòng kích t   

 
 

Hình 5 13 b  Th o b  tự đ ng điều chỉnh 

dòng kích t   gi  đ  và ch i than 
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      -  ấy dấu vị trí gi a stato 

với nắp máy phát điện: 

      + Tháo vỏ bảo vệ stato máy 

phát điện như hình 5.14. 

 

Hình 5 14  Th o vỏ b o v  stato 

 

      

 + Dùng b t lông lấy dấu vị trí 

lắp gi a stato với nắp để đảm 

bảo khi lắp ráp tr  lại đ ng vị 

trí ban đ u như hình 5.15. 

*  Lưu ý: Vị trí lấy dấu gi a 

stato với nắp trước, stato với 

nắp sau phải lệch nhau (tránh 

thẳng hàng) để việc lắp ráp máy 

phát điện được thuận lợi. 

 

Hình 5 15  D u x c định vị trí stato với n p 

        - Tháo  c c  định đ u trục 

roto máy phát điện: sử dụng 

tuýp 10 tháo  c c  định đ u 

trục roto máy phát điện như 

hình 5.16. 

 
 

Hình 5 16  Th o vỏ b o v  stato 
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      - Tháo  c c  định stato với 

nắp máy phát điện: sử dụng 

tuýp 10 tháo 4  c liên kết nắp 

và stato máy phát điện như 

hình 5.17. 

 

     

 

   - Tháo nắp trước:  Dùng b a, 

đệm g  để tách rời nắp trước 

ra khỏi stato như hình 5.18. 

*  Lưu ý:  Điểm tác động tại 

vị trí bắt  c c  định nắp máy 

phát điện và phải đ i x ng để 

đảm bảo nắp ra đều và d  

dàng. 

       Tuyệt đ i không được 

đóng thẳng b a vào nắp máy 

phát điện hoặc dùng đệm bằng 

sắt nhằm tránh làm v  hoặc 

biến dạng nắp máy phát điện. 

Hình 5 17  Th o  c c  định stato với n p  

 

Hình 5 18  Th o n p trước m y ph t đi n 

  ướ   : T áo st to 

       Dùng tay đ , đưa đều 

stato ra khỏi roto máy phát 

điện như hình 5.19. 

*  Lưu ý:  hông để cuộn dây 

stato sát vào roto làm hư hỏng 

bộ dây quấn stato. 

 

 

 Hình 5 19  Th o stato m y ph t đi n 
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 óm  ại  Các thành 

ph n chính của máy 

phát điện sau khi tháo 

được thể hiện như 

hình 5.20. 

Trong đó: 

1.  ắp hộp c c 

2.  ắp trước 

3. Stato 

4. Roto 

5.  ắp sau 

 

Hình 5.20. C c thành phần chính của m y ph t đi n xoay 

chiều m t pha 

 

1.2. Quy trình lắp máy p át   ện xo y    ều   n   ộ một p   

Các bước lắp máy phát điện ngược lại với các bước tháo máy phát điện, 

cụ thể với các bước như sau: 

 ướ   :  ắp stato vào nắp 

sau máy phát điện 

       Dùng tay đ , đưa đều 

stato vào roto máy phát 

điện, sao cho vạch lấy dấu 

trên stato và nắp sau máy 

phát điện trùng nhau như 

hình 5.21. 

*  Lưu ý:  hông để cuộn 

dây stato sát vào roto làm 

hư hỏng bộ dây quấn stato. 

 

 

Hình 5 21    p stato m y ph t đi n 

  ướ   :  ắp nắp trước vào 

stato máy phát điện 

       -  uồn các đ u dây ra 

của dây quấn stato ra hộp 

c c qua nắp trước máy phát 

điện như hình 5.22. 

 

Hình 5 22  Đưa đầu d y qu n stato ra h p cực m y ph t đi n 

5 

4 3 
2 1 
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- Một tay đ  stato, 

một tay đưa nắp trước vào 

stato. Sao cho vạch lấy dấu 

trên stato và nắp trước 

máy phát điện trùng nhau 

như hình 5.23. 

 

 

 Hình 5 23    p n p trước vào stato 

 

      - Bắt 4 bu lông liên kết 

gi a nắp với stato máy phát 

điện như hình 5.24. 

 

 

 

 

 

      

- Dùng b a, đệm g  để ghép 

chặt nắp với stato máy phát 

điện như hình 5.25. 

*  Lưu ý:  Điểm tác động tại 

vị trí bắt  c c  định nắp 

máy phát điện và phải đ i 

x ng để đảm bảo nắp ghép 

với stato được d  dàng. 

       Tuyệt đ i không được 

đóng thẳng b a vào nắp 

máy phát điện hoặc dùng 

đệm bằng sắt để tránh làm 

v  hoặc biến dạng nắp 

máy phát điện. 

Hình 5 24    p bu lông liên k t n p với stato 

 

Hình 5 25  Ghép ch t n p với stato 
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     - Sử dụng tuýp 10 xiết 

chặt 4 bu lông liên kết nắp 

và stato máy phát điện như 

hình 5.26. 

*  Lưu ý:  Các bu lông  c 

c  định phải được xiết đ i 

x ng để đảm bảo nắp máy 

phát điện được ghép với 

stato đồng đều, không bị 

vênh dẫn tới bó trục roto. 

 

 Hình 5 26  Xi t ch t  c c  định stato với n p 

- Sử dụng tuýp 10 
xiết chặt bu lông c  định 

đ u trục roto máy phát 

điện như hình 5.27. 

 

 Hình 5 27  Xi t bu lông đầu trục roto 

*  Lưu ý: Sau khi hoàn 

thành các công việc của 

bước 2, dùng tay tác động 

vào bộ phận kh i động 

trên động c  nổ, máy phát 

điện phải quay tr n, êm và 

không phát ra tiếng kêu lạ 

như hình 5.28. 

         ếu roto máy phát 

điện quay không tr n hoặc 

phát ra tiếng kêu lạ thì 

phải tiến hành tháo nắp và 

stato ra để tìm nguyên 

nhân khắc phục. 

  

Hình 5 28   iểm tra đ  quay trơn của  roto 



 

 

93 

 ướ  3: Đấu dây ra t  stato 

vào các vị trí tư ng  ng trên 

hộp c c tại nắp trước máy 

phát điện. 

        -  ắp bộ t  động điều 

ch nh dòng kích t  máy 

phát điện vào hộp c c như 

hình 5.29. 

 

 Hình 5.29.   p b  tự đ ng điều chỉnh dòng kích t  

        -  ắp giá đ , chổi 

than máy phát điện như 

hình 5.30. 

 

 Hình 5.30.   p gi  đ   ch i than 

-  ắp dây nguồn 12 

VAC t  bộ dây quấn stato 

vào bộ ch nh lưu như hình 

5.31. 

 

 Hình 5.31.   p ngu n 12 VAC 
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      -  ắp dây nguồn 220 

VAC t  bộ dây quấn stato 

vào c c n i dây ngõ ra 

máy phát điện như hình 

5.32. 

 

 Hình 5.32.   p ngu n 220 VAC 

-  ắp dây nguồn, dây 
phản hồi tín hiệu điện áp t  

bộ dây quấn stato vào bộ 

t  động điều ch nh dòng 

kích t  máy phát điện như 

hình 5.33. 

 

Hình 5.33.   p d y ngõ vào b  tự đ ng điều chỉnh dòng kích t  

 ướ  3:  ắp tổ máy phát 

điện vào vị trí c  định với 

giá đ , lắp dây dẫn t  bảng 

điều khiển vào hộp c c. 

       - Đặt tổ máy phát điện 

vào giá đ , sử dụng cờ lê 

13 xiết chặt 4  c c  định 

máy phát điện với giá đ  

như hình 5.34. 

 

 Hình 5.34.   p  c c  định m y ph t với gi  đ  
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-  ắp đường dây t  
bảng điều khiển tổ máy 

phát điện vào hộp c c như 

hình 5.35. 

 

 Hình 5.35.   p d y t  b ng điều khiển vào h p cực 

       

       -  ắp đường dây tiếp 

đất vào vỏ máy phát điện 

trên hộp c c như hình 

5.36. 

 

 Hình 5 36    p d y ti p đ t 

-  ắp đường dây ngõ 
ra 12 VDC t  bảng điều vào 

bộ ch nh lưu như hình 5.37. 

 

 Hình 5 37    p d y ngõ ra 12 VDC 
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       -  ắp đường dây ngõ 

ra 220 VAC t  bảng điều 

vào cọc n i dây trên hộp 

c c máy phát điện như 

hình 5.38. 

 

 Hình 5 38    p d y ngõ ra 220 VAC 

-  ắp dây n i mát bộ 

đánh lửa động c  nổ (dùng 

để d ng động c  nổ) vào 

công tắc máy như hình 

5.39.   

 

 Hình 5.39    p d y công t c m y 

 ướ   :  ắp nắp bảo vệ 

hộp c c, vỏ bảo vệ.  

        - Dùng tô vít pake vắt 

 c c  định nắp bảo vệ hộp 

c c với nắp trước máy 

phát điện như hình 5.40. 

 

 Hình 5.40    p d y công t c m y 
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        -  uồn vỏ bảo vệ 

stato qua 4 bu lông liên kết 

nắp với stato, gài m i ghép 

vỏ bảo vệ stato  như hình 

5.41. 

 

 Hình 5.41    p vỏ b o v  sato 

 

2.                    ỏ     ô      ờ    ủ  m         i   x      i u 

        m       

 hi động c  nổ làm việc mà điện áp ngõ ra của máy phát điện không có 

hoặc có nhưng thấp khoảng vài chục volt ra thì ta tiến hành kiểm tra như sau: 

2.1  K  m tr   uộn  ây st to, roto 

a  H ện tượn  v  n uy n n ân  ây  ư  ỏn   uộn  ây st to, roto 

* Cuộn  ây st to  

- Cuộn dây stato bị cháy do máy phát điện bị q a tải trong thời gian dài, 

cuộn dây stato bị nóng q a m c cho phép dẫn tới cháy cách điện gi a các vòng 

dây của bộ dây quấn làm hư hỏng cuộn dây stato;  

- Cuộn dây stato bị đ t do các m i n i trong cuộn dây stato bị h ; 

- Cách điện gi a cuộn dây với vỏ máy không đạt yêu c u do bị ẩm hoặc 

cách điện kém; 

- Cách điện gi a cuộn dây chính (cấp nguồn cho phụ tải điện), cuộn dây 

cấp nguồn cho mạch kích t  không đạt yêu c u. 

*  uộn  ây roto 

- Cuộn dây roto bị cháy do máy phát điện bị quá tải trong thời gian dài 

(dòng kích t  lớn h n dòng định m c), cuộn dây roto bị nóng q a m c cho 

phép dẫn tới cháy cách điện gi a các vòng dây của bộ dây quấn, làm hư hỏng 

cuộn dây roto;  

- Cuộn dây roto bị đ t do các m i n i trong cuộn dây roto bị h ; 

- Cách điện gi a cuộn dây với vỏ máy không đạt yêu c u do bị ẩm hoặc 

cách điện kém. 
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   Đo k  m tr , xá   ịn  tìn  tr n   uộn  ây st to 

- Tháo nắp bảo vệ hộp c c máy phát điện (th c hiện theo quy trình tháo 

máy phát điện); 

- Tháo dây dẫn t  hộp c c máy phát điện tới bảng điều khiển (th c hiện 

theo quy trình tháo máy phát điện). 

*  Đo, k  m tr  t  n  m     á   uộn  ây st to 

-   n lượt tháo hai đ u của t ng  

cuộn dây 220 V, 12 V, cuộn dây 

cấp  nguồn và hồi tiếp điện áp 

cấp cho bộ t  động điều ch nh 

dòng kích t . Sử dụng đồng hồ 

VOM, thang đo điện tr , t m đo 

x 1 (x 10), ch nh 0 trước khi 

đo.   n lượt cho hai đ u que đo 

tiếp x c với hai đ u của t ng 

cuộn dây như hình 5.42. Quan 

sát đồng hồ, tính toán giá trị 

điện tr  đo được.  

Hình 5.42.a. Đo thông m ch cu n d y 220   

  

Hình 5.42.b. Đo thông m ch cu n d y 

c p ngu n cho b  tự đ ng điều chỉnh 

dòng kích t  
 

Hình 5.42.c. Đo thông m ch cu n d y 

12V 

Hình 5.42. Đo thông m ch d y qu n stato 

 

- Quan sát đồng hồ, tính toán giá trị điện tr  đo nếu: 

+ Giá trị điện tr  đo có giá trị Rđo = 1 2, thì cuộn dây còn t t. 

+ Giá trị điện tr  đo có giá trị Rđo  0, thì cuộn dây bị chập hoặc bị cháy. 

+ Giá trị điện tr  đo có giá trị Rđo =  (kim đồng hồ không dịch chuyển đi 

lên), thì cuộn dây bị đ t. 
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-  hi cuộn dây bị chập hoặc bị cháy, khắc phục như sau: 

+ Tháo lấy stato máy phát điện (th c hiện theo quy trình tháo máy phát điện). 

+ Quan sát bộ dây quấn stato, nếu bộ dây quấn stato chuyển màu đen và có mùi 

khét do cháy cách điện thì phải quấn lại bộ dây quấn stato. 

 

-  hi cuộn dây bị đ t, khắc 

phục như sau: 

+ Tháo lấy stato máy phát 

điện (th c hiện theo quy 

trình tháo máy phát điện). 

+ Cắt dây đai cuộn dây, tìm 

các đ u n i dây của cuộn 

dây   hai đ u bên ngoài lõi 

thép stato như hình 5.43. 

 
 

Hình 5.43  C t d y đai và x c định đầu n i của cu n 

d y bị đ t 
 

+ Cho một đ u que đo tiếp x c với một đ u của cuộn dây, đ u còn lại l n lượt 

tiếp x c với các điểm n i dây. Tại điểm n i nào kim đồng hồ không nhích lên 

thì gi a điểm n i đó và điểm n i trước bị h  mạch, khắc phục ch  h . Tiếp tục 

th c hiện cho tới khi điểm đo là đ u dây kia của cuộn dây. 

+ Đai lại dây quấn theo vị trí ban đ u. 

*  Đo k  m tr   á     ện  ây qu n stato 

       -   n lượt tháo hai đ u 

của t ng  cuộn dây 220 V, 12 

V, cuộn dây cấp  nguồn và hồi 

tiếp điện áp cấp cho bộ t  

động điều ch nh dòng kích t . 

Sử dụng đồng hồ VOM, thang 

đo điện tr , t m đo lớn nhất (x 

10  hoặc x 100 ), ch nh 0 

trước khi đo. 

      -   n lượt cho một  đ u 

que đo tiếp x c với một đ u 

của t ng cuộn dây, đ u que 

đo còn lại tiếp x c với vỏ 

máy pháy điện như hình 5.44. 

Quan sát đồng hồ, tính toán 

giá trị điện tr  đo được. 

 

 

Hình 5.44.a. Đo c ch đi n cu n d y 220  

Cắt dây đai, tìm 

đ u dây n i 
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Hình 5.44.b. Đo c ch đi n cu n d y c p 

ngu n cho b  tự đ ng điều chỉnh dòng 

kích t  

 

Hình 5.44.c. Đo c ch đi n cu n d y 12  

Hình 5.44. Đo thông m ch d y qu n stato 
 

- Đọc giá trị điện tr  cách điện trên đồng hồ nếu: 

+ Rcđ ≥ 2M cách điện còn t t; 

+ 1,5 M < Rcđ < 2M cách điện yếu, c n sấy lại bộ dây quấn; 

+ Rcđ < 1,5M cách điện kém, không sử dụng được. 

-  ếu cách điện yếu c n sấy lại bộ dây quấn stato như sau: dùng nhiệt của bóng 

đ n tròn 40W đặt trong lòng stato, thời gian sấy t  46 giờ. 

*  Lưu ý: Trong quá trình sấy phải đảm bảo nhiệt độ sấy không lớn h n 80
0
C. 

c  Đo k  m tr , xá   ịn  tìn  tr n   uộn  ây roto 

Th c hiện theo quy trình tháo máy phát điện để lấy roto ra ngoài. 

*  Đo, k  m tr  t  n  m     á   uộn  ây roto 

- Sử dụng đồng hồ VOM, 

thang đo điện tr , t m đo 

x 1 (x 10).   n lượt cho 

hai đ u que đo tiếp x c 

với hai vành trượt trên 

roto như hình 5.45. Quan 

sát đồng hồ, tính toán giá 

trị điện tr  đo được. 

 

 

Hình 5.45. Đo thông m ch cu n d y roto 
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- Quan sát đồng hồ, tính toán giá trị điện tr  đo nếu: 

+ Giá trị điện tr  đo có giá trị Rđo = 610 , thì cuộn dây còn t t; 

+ Giá trị điện tr  đo có giá trị Rđo  0 , thì cuộn dây bị chập hoặc bị cháy; 

+ Giá trị điện tr  đo có giá trị Rđo =   (kim đồng hồ không dịch chuyển đi 

lên), thì cuộn dây bị đ t. 

-  hi cuộn dây bị chập hoặc bị cháy, khắc phục như sau: Quan sát bộ dây quấn 

roto, nếu bộ dây quấn roto chuyển màu đen và có mùi khét do cháy cách điện thì 

phải quấn lại bộ dây quấn roto. 

-  hi cuộn dây bị đ t, khắc 

phục như sau: 

+  iểm tra m i n i gi a 

đ u ra của dây quấn roto 

với vành trượt  có bị đ t, 

h  không như hình 5.46.  

 

 
 

Hình 5.46    i n i gi a đầu ra của d y qu n roto 

với vành trượt 

+ Tìm các đ u n i dây của cuộn dây   hai đ u bên ngoài lõi thép roto. Cho một 

đ u que đo tiếp x c với một vành trượt, đ u còn lại l n lượt tiếp x c với các 

điểm n i dây. Tại điểm n i nào kim không lên thì gi a điểm n i đó và điểm 

n i trước bị h  mạch, khắc phục ch  h . Tiếp tục th c hiện cho tới khi điểm đo 

là vành trượt th  hai. 

+ Đai lại dây quấn theo vị trí ban đ u. 

*. Đo k  m tr   á     ện  ây qu n roto 

- Sử dụng đồng hồ VOM, 

thang đo điện tr , t m đo 

lớn nhất (x 10  hoặc x 

100 ), ch nh 0 trước khi 

đo.   n lượt cho một  đ u 

que đo tiếp x c với một 

vành trượt, đ u que đo còn 

lại tiếp x c với lõi thép roto 

như hình 5.47. Quan sát 

đồng hồ, tính toán giá trị 

điện tr  đo được. 

        
 

Hình 5.47. Đo c ch đi n cu n d y roto 
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- Đọc giá trị điện tr  cách điện trên đồng hồ nếu: 

+ Rcđ ≥ 2 M cách điện còn t t; 

+ 1,5 M < Rcđ < 2 M cách điện yếu, c n sấy lại bộ dây quấn; 

+ Rcđ < 1,5 M cách điện kém, không sử dụng được. 

-  ếu cách điện yếu c n sấy lại bộ dây quấn roto như sau: dùng nhiệt của bóng 

đ n tròn 40W đặt dưới roto, thời gian sấy t  46 giờ. 

*  Lưu ý: Trong quá trình sấy phải đảm bảo nhiệt độ sấy không lớn h n 

80
0
C và khoảng 15 ph t phải xoay roto 180

0
 để tránh cong trục roto. 

2.2  K  m tr , t  y t     ổ  t  n 

 hi chổi than bị mòn, dòng kích t  bị yếu dẫn tới giảm điện áp máy phát 

điện.  ếu chổi than và cổ góp quá bẩn gây nên mất dòng kích t , điện áp máy 

phát điện sẽ mất hẳn. 

a. H ện tượn  và n uy n n ân  ây  ư  ỏn    ổ  t  n  

- Chổi than bị mòn quá giới hạn cho phép do làm việc lâu ngày; 

- Chổi than bị mòn không đều do l c ép của lò xo chổi than không đều 

hoặc chổi than bị nghiêng. 

   K  m tr , t  y t     ổ  

than 

- Tháo nắp bảo vệ hộp c c 

máy phát điện (th c hiện 

theo quy trình tháo máy 

phát điện). 

- Tháo dây nguồn kích t  

n i vào chổi than như 

hình 5.48.  

Hình 5.48  Th o d y ngu n kích t  n i vào ch i than 

- Đo điện tr  tiếp x c 

gi a chổi than và cổ góp: 

sử dụng đồng hồ VOM 

thang đo điện tr , t m đo 

x 1. Ch nh không đồng 

hồ, cho hai que đo tiếp 

x c với hai c c của chổi 

than như hình 5.49. Tính 

toán giá trị đo. 

   

Hình 5.49. Đo đi n trở ti p x c gi a ch i than và c  góp 
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+  ếu giá trị điện tr  đo được khoảng  56  (điện tr  của cuộn dây kích t  

trên roto) thì điện tr  tiếp x c gi a chổi than và cổ góp t t. 

+  ếu giá trị điện tr  đo được khoảng một vài chục  thì điện tr  tiếp x c gi a 

chổi than và cổ góp không t t c n tháo ra kiểm tra. 

 

- Tháo giá đ , chổi than: 

Tháo  c c  định giá đ , 

chổi than.  ấy giá đ , 

chổi than ra ngoài như 

hình 5.50. 

 

 Hình 5.50  Th o gi  đ  và ch i than 

 

-  iểm tra chổi than: 

   +  iểm tra độ mòn chổi than: để chổi than t  do, dùng thước cặp đo ph n bên 

ngoài của chổi than như hình 5.51.  ếu giá thị đo được < 1cm thì c n thay thế 

chổi than. 

 

 

Hình 5.51  D ng thước c p đo đ  dài ch i than 

+  iểm tra bề mặt tiếp x c của chổi than:  

          uan sát xem cổ góp có bị bẩn hay không vì nếu cổ góp bẩn và cháy sẽ 

ảnh hư ng đến dòng điện kích t  và làm giảm ch c n ng của máy phát.  ếu bẩn 

có thể làm sạch bằng giẻ sạch, nếu bị cháy dùng giấy nhám mịn làm sạch ph n 

bị cháy r  trên cổ góp. 

Đo chiều dài 

ph n chổi than 

bên ngoài giá 

đ  
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       Đặt chổi than tiếp x c với 

cổ góp roto, quan sát bề mặt 

tiếp x c gi a chổi than với cổ 

góp roto như hình 5.52.  

       ếu bề mặt chổi than tiếp 

x c hoàn toàn với cổ góp roto 

là t t.  ếu bề mặt chổi than 

tiếp x c không hoàn toàn với 

cổ góp roto thì c n mài chổi 

than. Dùng giấy nhám mịn đặt 

rên cổ góp roto, đặt chổi than 

lên để mài. 

  

 Hình 5.52  Quan s t bề m t ti p x c  

của ch i than với c  góp roto 
      

-  ắp ráp chổi than tr  lại hộp c c:  

   + Sau khi thay thế, khắc phục xong chổi than thì tiến hành lắp chổi than vào 

lại hộp c c. 

   + Đo điện tr  tiếp x c gi a chổi than với cổ góp roto, giá trị điện tr  đo được 

 0  là đạt yêu c u. 

   +  ắp nguồn kích t  vào c c n i dây của chổi than để hoàn tất công việc kiểm 

tra, thay thế chổi than. 

*  Lưu ý:  

- Thay thế chổi than phải đảm bảo đ ng chủng loại và kích thước.  

   +  ếu kích thước nhỏ h n thì khi làm việc bề mặt tiếp x c của chổi than 

không c  định dẫn tới hiện tượng đánh lửa trên bề mặt tiếp x c.  

   +  ếu chổi than thay thế mềm h n chổi than c  thì nhanh bị mòn, nếu c ng 

h n sẽ gây ra mòn cổ góp. 

-  hi mài bề mặt tiếp x c của chổi than bằng giấy nhám c n ch  ý nhẹ tay để 

tránh chổi than bị mòn nhiều 

2.3. P        kí   từ   o MFĐ xo y    ều   n   ộ một p   m t từ  ư 

T  dư là hiện tượng nhi m t  của lõi thép roto, khi máy phát điện ng ng 

làm việc (dòng kích t  bằng không) nhưng vẫn còn một lượng t  trường nhất 

định trong lõi thép roto của máy phát điện và được gọi là t  dư của máy phát 

điện.  hi bắt đ u làm việc nhờ t  dư trên roto máy phát điện sẽ tạo ra trên cuộn 

dây stato máy phát điện một điện áp khoảng 1020VAC. Điện áp này sẽ được 

đưa tới bộ t  động điều ch nh điện áp máy phát để điều ch nh dòng kích t  vào 

roto máy phát điện. T  trường do dòng kích t  cùng chiều với t  dư trong máy 
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phát sẽ t  động t ng d n tới điện áp định m c 220 V ( uá trình t  kích trong 

máy phát điện).  ếu không có t  dư hoặc t  dư yếu thì quá trình t  kích trong 

máy phát điện không xảy ra, ngõ ra của máy phát điện không có điện áp ra. 

Trường hợp tiếp x c gi a chổi than với cổ góp roto t t nhưng máy phát 

điện làm việc không có điện áp tại ngõ ra, tiến hành kiểm tra t  dư và mồi lại t  

dư cho máy phát điện. 

   H ện tượn  v  n uy n n ân m t từ  ư  

- Mất t  dư trong máy phát điện thường là do cấu tạo của máy phát điện 

gây ra. Với máy phát điện có chất lượng lõi thép stato kém, lượng t  dư nhỏ nếu 

máy ng ng làm việc lâu ngày t  dư bị suy giảm d n dẫn tới mất t  dư. 

- Mất t  dư trong máy phát điện c ng có thể là do thao tác vận hành máy 

phát điện gây ra, khi máy phát đang làm việc mà d ng máy đột ngột không cắt 

CB tải máy phát trước khi d ng máy.  hi đó gây ra hiện tượng chồng ngược 

dòng cảm  ng của tải tiêu thụ điện vào máy phát, chiều t  trường do tải sinh ra 

trong máy phát điện ngược chiều với chiều t  dư.  ếu t  trường do tải tiêu thụ 

điện sinh đủ lớn có thể gây ra hiện tượng mất t  dư trong máy phát điện. 

 - Để duy trì t  dư trong máy phát điện của một s  h ng sản xuất có gắn 

nam châm vĩnh cửu trên roto để tạo t  trường ban đ u như hình 5.53. Trường 

hợp bị mất nam châm vĩnh cửu c ng sẽ tạo ra hiện tượng mất t  dư trong máy 

phát điện. 

 

Hình 5.53. Roto máy phát đi n có nam ch m vĩnh c u 

- Mất t  dư trong máy phát điện có thể do sau khi thay thế chổi than cắm 

ngược dây nguồn kích t  vào chổi than (nguồn dư ng vào c c âm và ngược lại). 

 hi đó t  trường do dòng kích t  ngược chiều với t  dư trong máy phát điện gây 

ra hiện tượng mất t  dư. 

   P        từ  ư 

Nam châm 

vĩnh cửu 
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- Tháo nắp bảo vệ hộp c c máy phát điện (th c hiện theo quy trình tháo 

máy phát điện). 

- Tháo dây nguồn t  máy phát điện với ngõ vào bộ t  động điều ch nh 

dòng kích t  như hình 5.54. 
 

        

Hình 5.54. Tháo d y ngu n ngõ vào b  tự đ ng điều chỉnh dòng kích t  

       - Đo điện áp AC ngõ vào bộ t  động điều ch nh dòng kích t : Chạy tổ 

máy phát điện, sử dụng đồng hồ VOM thang đo điện áp ACV, t m đo 50V. 

Cho hai que đo tiếp x c với nguồn xoay chiều cấp cho bộ  t  động điều ch nh 

dòng kích t  như hình 5.55.  ếu không có giá trị điện áp thì máy phát điện đ  

mất t  dư, nếu giá trị điện áp đo được nhỏ h n 10V thì máy phát điện đ  yếu 

t  dư phải th c hiện mồi kích t  cho máy phát điện. 

        

Hình 5.55  Đo ngu n AC c p cho b  tự đ ng điều chỉnh dòng kích t  
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- Mồi kích t  cho máy phát 

điện:  

+ Chuẩn bị: Chuẩn bị một 

bình ắc quy 6 V, một công 

tắc, một diode 12A và một 

điện tr  hạn dòng c  5÷10 

Ω, công suất 10 W (Có thể 

thay điện tr  hạn dòng bằng 

bóng đ n xi nhan của xe gắn 

máy) như hình 5.56. 

 
 

 Hình 5.56  Chu n bị b  m i kích t  

  +   i mạch mồi kích t  

cho máy phát điện:   i tiếp 

bình ắc quy, diode, công tắc 

và bóng đ n.   i mạch 

nguồn trên vào c c n i dây 

của chổi than (vị trí t  bộ t  

động điều ch nh dòng kích 

t  tới) đ ng c c tính như 

thiết kế (c c tính dư ng, 

âm) như hình 5.57. 

 
 

 Hình 5.57. N i m ch m i kích t  cho  FĐ 

 

+ Th c hiện mồi kích t  cho máy phát điện: Tắt công tắc mồi, chạy máy phát 

điện, đóng công tắc mồi để cấp dòng cho cuộn dây kích t .  ếu bộ t  động điều 

ch nh dòng kích t  còn t t, thì sau khi kích điện, sẽ có điện áp t ng lên và t  đưa 

về cấp điện cho cuộn dây kích t  để th c hiện q a trình t  kích.  hi đó diode sẽ 

bị phân c c ngược, dòng t  bình ắc quy sẽ giảm về 0, hệ th ng hoạt động bình 

thường.  hi đó tiến hành tách mạch mồi kích t  ra khỏi máy phát điện. 

*  Lưu ý:  

-  ếu khi th c hiện mồi kích t  mà điện áp máy phát điện chưa đủ lớn là 

do dòng kích chưa đủ lớn. T ng dòng kích bằng cách giảm điện tr  hạn dòng 

trong mạch mồi kích t . 

-  ếu khi th c hiện mồi kích t  mà điện áp máy phát điện đ  đủ lớn mà 

vẫn không gi  được khi ngưng mồi kích t : Xem lại c c tính của bộ t  động 
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điều ch nh dòng kích t  đưa tới, hoặc c ng có thể bộ bộ t  động điều ch nh dòng 

kích t  bị hư. 

- Đ i với tổ máy phát điện ng ng làm việc lâu ngày, khoảng một tháng 

phải cho tổ máy phát hoạt động không tải 15 ph t để gi  t  dư cho máy phát điện. 

2.4  K  m tr , t  y t    ộ t   ộn    ều   ỉn   òn  kí   từ máy p át   ện 

    ơ    k ố  v  n uy n lý l m v ệ      m    t   ộn  kí   từ  

Bộ t  động điều ch nh dòng kích t  máy phát điện có nhiệm vụ t  động 

thay đổi dòng kích t  của máy phát điện phù hợp với các trạng thái làm việc của 

máy phát điện.  

*.          i       ă    ủ      ự       i u   ỉ    ò         ừ  F  

Bộ t  động điều ch nh dòng kích t  máy phát điện một pha có các kh i 

ch c n ng chính như hình 5.58. 
 

 

 

 

 

 
 

Hình 5 58  Sơ đ  kh i b  tự đ ng điều chỉnh dòng kích t  m y ph t đi n m t pha 

 

          

        Bộ t  động điều 

ch nh dòng kích t  máy 

phát điện một pha dạng 

kh i th c tế như hình 

5.59. 

 

 Hình 5 59  B  tự đ ng điều chỉnh dòng kích t  m y 

ph t đi n m t pha 

 S  đồ nguyên lý mạch điện của bộ t  động điều ch nh dòng kích t  máy 

phát điện một pha và các kh i ch c n ng chính như s  đồ mạch hình 5.59. 

K  i  ạ      

 i u  i u   i   

K  i  i u 

  i    ò   

      ừ m   

      i   

Đ ện áp n õ 

ra máy phát 

Tín   ệu 

  ều k   n 

 i      

      ừ 

 uộn  ây 

kí   từ  máy 

phát 
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Hình 5 60  Sơ đ  linh ki n b  tự đ ng điều chỉnh dòng kích t   FĐ m t pha 

 

*  N uy n lý  o t  ộn  

- Quá trình t  kích của máy phát điện:  hi bắt đ u làm việc, điện áp sinh 

ra trên cuộn dây 220 V, cuộn dây nguồn kích t  nhỏ (do t  dư sinh ra). D a vào 

tín hiệu hồi tiếp điện áp ngõ ra máy phát điện, l c này kh i tạo tín hiệu điều 

khiển sẽ điều khiển sẽ điều khiển các van điện tử dẫn hoàn toàn, toàn bộ điện áp 

kích t  sẽ đặt vào cuộn kích t  của máy phát điện, dòng kích t  lớn sẽ làm cho 

điện áp máy phát điện nhanh chóng t ng tới giá trị định m c 220 V.  hi điện áp 

máy phát điện đạt giá trị định m c 220 V, kh i tạo tín hiệu điều khiển sẽ điều 

khiển sẽ điều khiển các van điện tử chuyển sang trạng thái hoạt động có điều 

khiển để điều ch nh t  động dòng kích t  theo điện áp ngõ ra của máy phát điện. 

- Quá trình t  động điều ch nh dòng kích t  để ổn định điện áp ngõ ra của 

máy phát điện   giá trị định m c 220 V (điện áp ngõ ra của máy phát điện ch  t  

ổn định được khi  tải ≤  đm máy phát điện), khi phụ tải điện của máy phát điện thay 

đổi như sau:  hi máy phát đang làm việc ổn định nếu: 

+ Đóng thêm phụ tải tiêu thụ điện, điện áp máy phát điện sẽ giảm xu ng nhỏ 

h n 220V.  hờ tín hiệu hồi tiếp điện áp ngõ ra máy phát điện, kh i tạo tín hiệu 

điều khiển sẽ điều khiển sẽ điều khiển các van điện tử dẫn mạnh lên, dòng kích 

t  t ng, điện áp ngõ ra máy phát điện t ng tới giá trị định m c 220V thì d ng lại 

và ổn định   giá trị này. 

 h i tạo 

tín hiệu 

điều khiển 

 h i điều 

khiển 

dòng kích 

t  

 h i tạo điện áp 

DC kích t  

Tín hiệu hồi tiếp điện áp 

ngõ+0 

 về bộ điều khiển 

Cuộn kích t  
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+ Cắt bớt phụ tải tiêu thụ điện, điện áp máy phát điện sẽ t ng lên lớn h n 220V. 

 hờ tín hiệu hồi tiếp điện áp ngõ ra máy phát điện, kh i tạo tín hiệu điều khiển 

sẽ điều khiển sẽ điều khiển các van điện tử dẫn yếu đi, dòng kích t  giảm, điện 

áp ngõ ra máy phát điện giảm tới giá trị định m c 220V thì d ng lại và ổn định 

  giá trị này. 

b  H ện tượn , n uy n n ân  ư  ỏn   

- Mất điện áp ngõ ra cấp cho cuộn kích t  của máy phát điện do các 

nguyên nhân sau: mất nguồn điện cấp cho bộ t  động điều ch nh dòng kích t  

máy phát điện hoặc hư kh i điều khiển dòng kích t . 

- Giá trị dòng kích t  của máy phát điện gi  nguyên, không t  điều ch nh 

khi tải thay đổi dẫn tới điện áp máy phát điện không được ổn định mà thay đổi 

theo tải, do các nguyên nhân sau: mất nguồn hồi tiếp tín hiệu điện áp ngõ ra về 

bộ t  động điều ch nh dòng kích t  hoặc hư kh i tạo tín hiệu điều khiển. 

   T áo lắp, k  m tr , t  y t   m    t   ộn  kí   từ 
 

        

       - Tháo jắc n i dây 

nguồn, dây tín hiệu phản hồi 

điện áp t  dây bộ dây quấn 

stato về bộ t  động điều 

ch nh dòng kích như hình 

5.61. 

 

Hình 5.61   ị trí th o j c n i d y ngu n  d y tín hi u 

        

      - Đo điện áp AC, tín hiệu 

hồi tiếp điện áp ngõ vào bộ t  

động điều ch nh dòng kích t : 

Chạy tổ máy phát điện, sử 

dụng đồng hồ VOM thang đo 

điện áp ACV, t m đo 50V. 

Cho hai que đo tiếp x c với 

nguồn AC (sau đó đo tiếp với 

tín hiệu hồi tiếp điện áp) cấp 

cho bộ  t  động điều ch nh 

dòng kích t  như hình 5.62. 
 

 Hình 5.62. Đo đi n  p AC  tín hi u h i ti p đi n 

 p ngõ vào b  tự đ ng điều chỉnh dòng kích t  
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 ếu giá trị điện áp đo được có giá trị t  1020 VAC thì đường nguồn 

với đường tín hiệu còn t t.  ếu không có điện áp thì kiểm tra đường nguồn 

và đường tín hiệu (th c hiện theo quy trình kiểm tra dây quấn stato, roto và 

mồi kích t ). 

Trong trường hợp giá trị điện nguồn và tín hiệu hồi tiếp đo được đ y đủ, 

cuộn dây kích t  và chổi than t t thì bộ t  động điều ch nh dòng kích t  đ  bị 

hư. Tháo bộ t  động điều ch nh dòng kích t  ra và thay mới. 

*  Lưu ý:  

-  hi thay thế bộ t  động điều ch nh dòng kích t  phải đảm bảo đ ng 

chủng loại, kích thước; 

-  hi thay thế bộ t  động điều ch nh dòng kích t  mà điện áp ngõ ra máy 

phát điện vẫn không có thì xem lại dây dẫn t  ngõ ra của bộ t  động điều ch nh 

dòng kích t  tới chổi than có n i đ ng c c tính hay không. 

       o  ưỡn  ổ     

Máy phát điện làm việc   t c độ cao, nếu các ổ bi trong máy phát điện bị 

mòn sẽ làm cho khe h  t  gi a roto và stato không ổn định gây ra dao động điện 

áp của máy phát điện.  ếu các ổ bi trong máy phát điện bị mòn quá sẽ gây nên 

chạm gi a roto và stato (còn được gọi là hiện tượng sát c t) làm máy phát điện 

bị nóng quá m c và có thể máy phát điện bị phá hỏng. Vì vậy ổ bi c n phải kiểm 

tra và bảo dư ng định kỳ, đảm bảo s  vận hành với tuổi thọ t i đa.  

Sau thời gian sử dụng ổ bi khoảng 5.000 giờ tiến hành công việc kiểm tra, 

bảo dư ng ổ bi. 

   H ện tượn  v  n uy n n ân  ây  ư  ỏn  ổ    

- Do lắp đặt: định tâm trục máy phát điện và động c  nổ không không 

chính xác dẫn tới ma sát gi a bi và áo bi t ng, bi mau mòn. 

- Do vận hành: máy phát điện làm việc quá s  giờ quy định, ổ bi không 

được ch m sóc, bảo dư ng. 

- Do bảo dư ng: trong  quá bảo dư ng tra d u m  không đ ng chủng loại, 

khả n ng bôi tr n kém. 

   T áo, lắp,   o  ưỡn , t  y t   ổ    

*  T áo ổ    

- Th c hiện tháo roto ra khỏi stato máy phát điện (th c hiện theo quy trình tháo 

máy phát điện). 
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       - Dùng cảo (vam) tháo ổ 

bi ra khỏi trục roto như hình 

5.63. 

*  Lưu ý:  hi tháo ổ bi, 

không được dùng b a gõ tr c 

tiếp vào ổ bi để tránh làm 

biến dạng và hư hỏng ổ bi. 

 
 

Hình 5.63  D ng c o th o   bi 

*    o  ưỡn , t  y t   ổ    

- Ổ bi tháo xong nên ngâm trong x ng (hoặc d u) sạch, sau đó rửa sạch 

m  bôi tr n c  và cặn bẩn. 

-  iểm tra xem bi tròn có bị v  hay không, bạc trong (áo trong), bạc ngoài 

(áo ngoài) ổ bi có vết n t hay không. 

-  iểm tra độ mòn của ổ bi:  
 

           Dùng thước c n lá 

để đo khe h  gi a bi và áo 

ổ bi. Thước c n lá dùng để 

đo khe h  nhỏ và rất nhỏ, 

gồm nhiều lá thép mỏng 

có chiều dày xác định, 

thông thường t  0,005÷1 

mm. Hình dạng thước c n 

lá như hình 5.64. 

 
 

Hình 5.64  Thước c n l  

Thao tác kiểm tra: 

+   n lượt đưa nh ng là thép vào khe h  cho đ y. 

+ Đếm và cộng chiều dày các lá thép, chiều dày c n lá chính là chiều rộng khe 

h  gi a bi và bạc bi. 

+ D a vào tiêu chuẩn khe h  gi a bi và bạc bi để kết luận tình trạng của ổ bi. 

 ếu khe h  đo được lớn h n khe h  cho phép thì ổ bi đ  bị mòn.  he h  cho 

phép của ổ bi được tra trong bảng 5.1. 
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 ả   5.1. K e  ở  i    i  à  ạ   i (mm) 
 

  ờ             K e  ở   ờ             K e  ở 

50 - 80 0,013 – 0,025 120 - 140 0,018 – 0,045 

80 - 100 0,013 – 0,029 180 - 225 0,021 – 0,056 

100 - 120 0,015 – 0,034 225 - 280 0,025 – 0,065 

    

        

         ếu bi bị v , áo bi bị 

n t, ổ bi bị mòn thì phải 

thay thế bằng ổ bi mới.  hi 

thay thế ổ bi c n ch  ý thay 

thế đ ng m  hiệu ổ bi như 

hình 5.65. 

 

 Hình 5.65     hi u   bi 
 

*  Lắp ổ    

-  iểm tra xem mặt lắp ghép của g i đ  với cổ trục có tr n bóng hay 

không, nếu có gợn, phải dùng d a r ng nhỏ (d a r ng mịn) gi a đi cẩn thận rồi 

dùng giấy ráp đánh bóng. 

-  h ng chi tiết lắp ghép với ổ bi phải cạo sạch vụn cát và mạt sắt, dùng 

d u hỏa rửa sạch, lau khô. 

-  ích thước lắp ghép gi a trục và g i đ  với bạc trong và bạc ngoài ổ bi 

phải thật phù hợp, độ côn và độ méo không được vượt quá dung sai quy định 

cho loại g i đ  đó. 

- Trước khi lắp ổ bi, nên bôi một lớp d u mỏng lên mặt tiếp x c của trục, 

g i đ  và ổ bi, như vậy sẽ d  lắp h n và tránh tình trạng ma sát tr c tiếp. 

-  hi lắp ổ bi, không được dùng b a gõ tr c tiếp mà nên dùng  ng đồng 

hoặc  ng sắt mềm tỳ vào bạc trong của bi rồi đóng t  t .  àm như vậy, ổ bi chịu 

l c đều mà không làm hỏng mặt bạc bi, nhưng tuyệt đ i không được dùng l c 

đóng đó truyền qua viên bi. 

- Đ i với vòng bi lớn, l c c ng đòi hỏi lớn, dùng b a đóng vào không 

phải d , nên trước tiên ngâm ổ bi vào d u đun nóng tới nhiệt độ thích hợp với 

t ng chủng loại ổ bi (theo quy định của nhà sản xuất), ch  ý không để vòng bi 

sát đáy hoặc thành máng đun vì   đó nhiệt độ cao h n nhiệt độ của d u. Sau 
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khi lấy ổ bi ra, lắp nhanh vào trục để tránh bị nguội gây khó kh n trong khi 

lắp như hình 5.66. 
 

 

 
 

Hình 5.66 a  Gia nhi t   bi trước khi l p 

 

Hình 5.66 b    p   bi đ   được gia nhi t 

vào trục 

Hình 5.66    p   bi có kích thước lớn 

 

 

*  Lưu ý: Tuyệt đ i không được dùng 

thiết bị sinh nhiệt gia nhiệt tr c tiếp 

vào ổ bi như hình 5.67. 

 

 

 Hình 5.67   hông được gia nhi t trực 

ti p vào   bi 
 

- Sau khi lắp và bôi d u, dùng tay quay thử một vòng, l c đó bi phải quay 

rất nhẹ, không được có hiện tượng rung động hoặc không tr n.  ếu sau khi lắp, 

quay khó kh n, c n kiểm tra nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Đặt vòng bi 

chính xác, khi làm việc sẽ ổn định và không có tiếng kêu.  ếu lắp đặt không t t, 

sẽ có tiếng kêu liên tục, điều đó ch ng tỏ trong vòng bi có chất bẩn.  ếu có 

tiếng kêu ken két, có nghĩa là vòng bi không được bôi tr n đ y đủ hoặc ổ bi bị 

cọ sát với các chi tiết lắp ghép của nó. 
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*  Lưu ý: -  hi làm việc, nhiệt độ bình thường của ổ bi t  4050
0
C (nhiệt độ lớn 

nhất cho phép tcho phép ≤ 80
0
C).  ếu nhiệt độ cao quá c n kiểm tra xem có phải vì 

lý do lắp đặt không đ ng, bôi tr n không t t hay do nh ng nguyên nhân nào 

khác tạo nên hay không và phải tìm cách khắc phục ngay. C ng có thể khi mới 

làm việc, do mặt tiếp x c còn chưa tr n láng, nhiệt độ có thể cao h n một ch t, 

nhưng sau thời gian mấy giờ trong điều kiện làm việc bình thường, nhiệt độ sẽ 

hạ xu ng và gi  ổn định   m c cho phép là đạt yêu c u.  

- Sau khi bảo dư ng xong ổ bi phải cho thêm m  bôi tr n, phải dùng đ ng 

loại m  bôi tr n quy định, không được tùy tiện thay đổi. Đảm bảo tra đủ lượng 

m  bôi tr n, nếu cho nhiều quá, thường sẽ làm cho ổ bi nóng lên. 

  6  K  m tr , t  y t    ộ   ỉn  lưu 
 

Đ i với tổ máy phát điện 

xoay chiều đồng bộ một pha ngoài 

ngõ ra điện áp xoay chiều 

220VAC, còn có ngõ ra điện áp 

một chiều 12VDC như hình 5.68. 

 gõ ra điện áp một chiều 12VDC 

dùng để nạp điện cho ắc quy của 

hệ th ng kh i động của tổ máy 

phát điện hoặc làm nguồn d  

phòng.  

  

Hình 5.68  Đi n  p ngõ ra trên b ng điều 

khiển t  m y ph t đi n 

    ơ    n uy n lý m      ỉn  lưu 

        - Để biến đổi nguồn điện xoay chiều thành nguồn một chiều thường người 

ta sử dụng linh kiện gọi là diode. Hình dáng bên ngoài của diode như hình 5.69. 
  

 

 

 

 

Hình 5.69 a  Diode đũa 

  

Hình 5.69 b  Diode lo i chỉnh lưu cầu 
  

Hình 5.69  Hình  nh m t s  diode 
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- S  đồ nguyên lý mạch ch nh lưu có hai loại như sau: 
 

       

        + Mạch ch nh lưu nửa 

chu kỳ (bán kỳ) sử dụng 01 

diode, có dạng sóng điện áp 

ngõ vào và ngõ ra như hình 

5.70. 

 

Hình 5.70    ch chỉnh lưu n a chu kỳ 

        + Mạch ch nh lưu hai nửa 

chu kỳ (toàn kỳ) sử dụng 4 

diode (ch nh lưu c u), có dạng 

sóng tín hiệu ngõ vào và ngõ ra 

như hình 5.70. Để sóng điện áp 

ngõ ra tư ng đ i phẳng, người 

ta dùng thêm tụ điện gắn vào 

ngõ ra (dạng sóng ngõ ra như 

hình 5.71: nét đ t không có tụ 

điện, nét liền có tụ điện). 

 

Hình 5.71    ch chỉnh lưu  toàn kỳ 

b  T áo lắp, k  m tr , t  y t    ầu   ỉn  lưu 

  hi máy phát điện làm việc có điện áp ngõ ra 220VAC, nhưng không có 

điện áp ngõ ra 12VDC, ta tiến hành đo, kiểm tra như sau: 

*  K  m tr    ện áp n õ v o      ầu   ỉn  lưu 
 

        Tháo nắp bảo vệ hộp 

c c máy phát điện, tháo dây 

nguồn ngõ vào của c u 

ch nh lưu (th c hiện theo  

quy trình tháo máy phát 

điện).  h i động tổ máy 

phát điện, dùng đồng hồ 

VOM thang đo điện áp xoay 

chiều, t m đo 50V, đo điện 

áp ngõ vào của c u ch nh 

lưu như hình 5.72. Đọc giá 

trị điện áp đo được, nếu: 

 

 

Hình 5.72   iểm tra đi n  p ngõ vào cầu chỉnh lưu 
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       - Giá trị điện áp đo được là 12VAC, điện áp ngõ vào c u ch nh lưu còn t t. 

       - Giá trị điện áp đo được là 0VAC hoặc một vài volt thì cuộn dây 12VAC 

trên stato máy phát điện đ  bị hư. C n phải kiểm tra, sửa ch a (th c hiện theo 

quy trình kiểm tra cuộn dây stato). 

*. T áo lắp, k  m tr , t  y t    ầu   ỉn  lưu 

         ếu giá trị điện áp ngõ vào của c u ch nh lưu đo được là 12VAC, tiến hành 

tháo lắp, kiểm tra, thay thế c u ch nh lưu như sau: 

- Tháo c u ch nh lưu ra khỏi hộp 

c c máy phát điện: Tháo dây nguồn 

ngõ vào, ngõ ra của c u ch nh lưu, 

dùng tô vít pake tháo c u ch nh lưu 

ra khỏi hộp c c máy phát điện như 

hình 5.73. 

 

Hình 5.73. Th o cầu chỉnh lưu 

- Ngõ vào (AC), ngõ ra (+, -) c u ch nh lưu như hình 5.74. 

 

 

Hình 5.74.a. Ngõ vào  AC) cầu chỉnh lưu 

 

 

Hình 5.74.b. Ngõ ra (+, -) cầu chỉnh lưu 

 Hình 5.74  Ngõ vào  ra của cầu chỉnh lưu  

-  iểm tra ngõ vào c u ch nh lưu: Sử dụng đồng hồ VOM thang đo điện 

tr , t m đo x 1 hoặc x 10. Cho hai que đo của đồng hồ VOM tiếp x c với hai 

chân ngõ vào của c u ch nh lưu (chân AC), sau đó đảo vị trí hai đ u que đo 

như hình 5.75.  
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Hình 5.75   iểm tra ngõ vào cầu chỉnh lưu 

 ếu cả hai l n đo: 

+   im đồng hồ không dịch chuyển, c u ch nh lưu còn t t; 

+   im đồng hồ dịch chuyển, c u ch nh lưu đ  bị hư. 

-  iểm tra ngõ ra c u ch nh lưu: Sử dụng đồng hồ VOM thang đo điện tr , t m 

đo x 1 hoặc x 10. Cho hai que đo của đồng hồ VOM tiếp x c với hai chân ngõ ra 

của c u ch nh lưu (chân +, -), sau đó đảo vị trí hai đ u que đo như hình 5.76.  

  

Hình 5.76   iểm tra ngõ ra cầu chỉnh lưu 

 

 ếu sau hai l n đo: 

+ Một l n kim đồng hồ không dịch chuyển, một l n kim đồng hồ dịch chuyển 

c u ch nh lưu còn t t. 

+ Cả hai kim đồng hồ dịch chuyển hoặc không dịch chuyển thì c u ch nh lưu đ  

bị hư. 

-  iểm tra ngõ ra với ngõ vào c u ch nh lưu: 
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+  iểm tra ngõ ra (+) với 2 ngõ vào AC 

 ướ   : Sử dụng đồng hồ VOM thang đo điện tr , t m đo x 1 hoặc x 10. Cho 

que màu đỏ của đồng hồ VOM tiếp x c với ngõ ra (+) của c u ch nh lưu, que 

màu đen của đồng hồ VOM l n lượt tiếp x c với ngõ vào AC của c u ch nh 

lưu như hình 5.77.a. 

 ướ   : Đảo vị trí que đo, cho que đen của đồng hồ VOM tiếp x c với ngõ ra 

(+) của c u ch nh lưu, que đỏ của đồng hồ VOM l n lượt tiếp x c với ngõ vào 

AC của c u ch nh lưu như hình 5.77.b. 
 

 

Hình 5.77.a 

 

Hình 5.77.b 

Hình 5.77   iểm tra ngõ ra (+) với 2 ngõ vào AC 

 ếu hai l n đo bước 1 kim đồng hồ dịch chuyển, hai l n đo bước 2 kim 

đồng hồ không dịch chuyển thì c u ch nh lưu còn t t; 

 ếu hai l n đo bước 1 và bước 2 kim đồng hồ dịch chuyển hoặc không 

dịch chuyển thì c u ch nh lưu đ  bị hư. 

+  iểm tra ngõ ra (-) với 02 ngõ vào AC (th c hiện tư ng t  như công việc kiểm 

tra ngõ ra (+) với 2 ngõ vào AC). 

- Thay thế c u ch nh lưu:  ếu 

c u ch nh lưu bị hư, thay c u 

ch nh lưu mới phải đảm bảo 

đ ng ký m  hiệu ghi trên c u 

ch nh lưu (hình 5.78). 

 

 

Hình 5.78     hi u ghi trên cầu chỉnh lưu 
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 . Câu  ỏi  à  ài  ậ    ự   à   

1. Câu  ỏi  

- Trình bày quy trình tháo, lắp máy phát điện một pha. 

- Trình bày các bước tiến hành kiểm tra, sửa ch a các hư hỏng thông 

thường của tổ máy phát điện một pha. 

2.  ài  ậ    ự   à   

- Th c hiện công việc tháo, lắp máy phát điện một pha sử dụng khí biogas 

công suất ≤ 10KW 

- Th c hiện công việc kiểm tra, sửa ch a các hư hỏng thông thường của tổ 

máy phát điện một pha sử dụng khí biogas công suất ≤ 10KW 

*   á   t ứ  t  n   n  

-  ội dung th c hiện của giáo viên: 

+ Chuẩn bị: Tổ máy phát điện một pha; trang thiết bị, vật tư phục vụ cho 

công việc tháo, lắp, sửa ch a tổ máy phát điện một pha 

+ Giáo viên nêu mục tiêu của bài tập, nội dung th c hiện, các biện pháp 

an toàn trong q a trình th c hành. 

+ Thao tác mẫu các bước tiến hành: tháo, lắp, sửa ch a tổ máy phát điện 

một pha. 

+ Vận hành tổ máy phát điện một pha; tạo pan, phân tích hiện tượng và 

nguyên nhân hư hỏng; thao tác mẫu các bước kiểm tra sửa ch a hư hỏng. 

+ Chia nhóm th c tập (m i nhóm t  1015 học viên), b u nhóm trư ng.  

+ Giao vật tư và công việc cụ thể cho t ng nhóm.  

+  iểm tra, h  trợ và giải đáp vướng mắc.  hắc nh  nh ng lưu ý trong 

quá trình th c hiện bài tập. 

-  hiệm vụ của học viên khi th c hiện bài tập:  hận trang thiết bị, vật tư 

th c hiện công việc tháo, lắp, sửa ch a tổ máy phát điện một pha theo hướng 

dẫn của giáo viên. 

- Thời gian hoàn thành: 08 giờ. 

-  ết quả và tiêu chuẩn sản phẩm c n đạt được: M i nhóm học viên hoàn 

thành nội dung được giao, giáo viên kiểm tra kết quả bài tập, nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm. 
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C. G i      

- Chuẩn bị đ y đủ dụng cụ, thiết bị kh i động, nguyên liệu c n thiết cho 

việc bảo dư ng và các bộ phận d  phòng thay thế, b  trí chu đáo n i làm việc, 

làm t t kế hoạch tổ ch c lao động và m c độ tiến triển của công việc.  ên 

chuẩn bị hòm hoặc t i đ ng dụng cụ để tránh bị mất mát dụng cụ và các chi tiết 

máy tháo ra.  h ng chi tiết lớn c n quy định n i đặt riêng.  h ng chi tiết nhỏ 

hoặc dụng cụ đo nhỏ c ng phải đặt trong hộp đặc biệt. 

-  hi tháo, lắp máy phát điện c n nhớ quan hệ lắp ghép gi a các bộ phận, 

nh ng bộ phận d  lẫn nên đánh dấu để khỏi lắp nh m sau khi tháo, làm kéo dài 

thời gian sửa ch a.  hi ê-cu quá chặt hay bị g , có thể đổ một ít d u hỏa vào, sau 

một thời gian ngắn, d u thấm vào đường r ng có thể tháo ra d  dàng.  ếu làm 

như vậy mà vẫn chưa tháo được, lại cho thêm d u hỏa và dùng b a tay gõ nhẹ 

cho lỏng ra rồi mới tiến hành tháo.  hông được dùng dụng cụ cắt gọt như dao, 

đục hay khoan để tháo bu lông. Ch  đến khi không còn cách nào tháo ra được 

mới phá bu lông. 

- Ê-cu sau khi tháo ra nên bắt ngay vào bu lông c  của nó để khi lắp 

khỏi mất thời gian l a chọn. Trước khi lắp ê-cu và bu lông c n dùng d u rửa 

sạch r ng  c, nếu tháo xong ngâm ngay vào d u thì càng d  rửa. Trước khi vặn 

bu lông c n bôi phấn chì l n sửa ch a sau sẽ d  dàng tháo h n. 

- Sử dụng đ ng ch c n ng của dụng cụ đồ nghề phục vụ cho t ng công 

đoạn th c hiện công việc. 

- Th c hiện đ y đủ và đ ng trình t  công việc tháo, lắp, kiểm tra, sửa ch a. 

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
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 ƯỚ    Ẫ    Ả    Ạ         

 

 

 .       ,        ấ   ủ  mô  u   

1. Vị trí: Mô đun “ ắp đặt và sử dụng tổ máy phát điện một pha sử dụng 

khí sinh học” là mô đun cu i cùng trong chư ng trình dạy nghề trình độ s  cấp, 

nghề “ ắp đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học”; được giảng dạy sau khi người 

học đ  được trang bị kiến th c trong mô đun th  nhất của chư ng trình.  

2. Tính chất: Mô đun “ ắp đặt và sử dụng tổ máy phát điện một pha sử 

dụng khí sinh học” là mô đun chuyên môn tích hợp gi a kiến th c lý thuyết và 

k  n ng th c hành công việc lắp đặt, vận hành, bảo dư ng và sửa ch a tổ máy 

phát điện một pha sử dụng khí sinh học.  

  .      iêu mô  u  

1. K  n t ứ  

- Mô tả được cấu tạo và giải thích được thông s  k  thuật của máy phát 

điện xoay chiều đồng bộ một pha; 

    - Trình bày được nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều đồng 

bộ một pha; 

- Mô tả được quy trình và phư ng pháp lắp đặt, bảo dư ng và sửa ch a 

các hư hỏng của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha; 

- Trình bày được công dụng của một s  dụng cụ thông dụng dùng trong 

lắp đặt, bảo dư ng và sửa ch a tổ máy phát điện. 

    Kỹ năn  

     - Th c hiện công việc lắp đặt, vận hành, bảo dư ng và sửa ch a tổ MFĐ 

đ ng quy trình và đảm bảo yêu c u k  thuật; 

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thông dụng dùng trong lắp đặt, bảo dư ng 

và sửa ch a tổ máy phát điện; 

    -  p dụng được các biện pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng tổ máy 

phát điện một pha sử dụng khí sinh học. 

3  T á   ộ  

   - Rèn luyện tính k  luật, cẩn thận, t  m , kiên trì trong công việc;  

   - Chấp hành nghiêm ch nh quy định bảo vệ môi trường; 

   - Tuân thủ nghiêm t c qui trình k  thuật, quy tắc và biện pháp bảo đảm 

an toàn lao động, phòng tránh các nguy c  cháy nổ.  
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III.   i  u          ủ  mô  u  

 

Mã 

bài 
Tên bài 

  ại 

bài 

 ạ  

     i m 

  ời  i   ( iờ) 

     

   

Lý 

  u    

  ự  

hành 

Ki m 

tra* 

MĐ 

05-01 

Sử dụng dụng cụ 

lắp đặt, kiểm tra, 

sửa ch a máy 

phát điện 

Tích 

hợp 

Phòng 

LT - TH 
20 04 14 02 

MĐ 

05-02 

Cấu tạo, nguyên 

lý làm việc máy 

phát điện đồng bộ 

Tích 

hợp 

Phòng 

LT - TH 
04 03 01 - 

MĐ 

05-03 

 ắp đặt tổ máy 

phát điện một pha 

công suất ≤  

10kW 

Tích 

hợp 

Phòng 

LT và 

trang trại  

ch n 

nuôi 

24 02 20 02 

MĐ 

05-04 

Vận hàn, bảo 

dư ng tổ máy 

phát điện một pha 

công suất ≤  

10kW 

Tích 

hợp 

Phòng 

LT và 

trang trại  

ch n 

nuôi 

36 06 28 02 

MĐ 

05-05 

Sửa ch a hư hỏng 

thông thường 

máy phát điện 

một pha công suất 

≤  10kW 

Tích 

hợp 

Phòng 

LT và 

trang trại  

ch n 

nuôi 

40 04 34 02 

 iểm tra kết th c mô đun 08   08 

C    132 19 97 16 

 

Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp gi a lý thuyết với th c hành được tính vào 

giờ th c hành. 

  .        ẫ    ự   i    ài  ậ ,  ài   ự   à   

*. Đ i với các bài tập, kiểm tra lý thuyết: Được tiến hành   trên lớp học. 

*. Đ i với các bài th c hành k  n ng: 

- Địa điểm th c tập: Trang trại ch n nuôi có h m ủ biogas đủ công suất để chạy 

tổ máy phát điện một pha công suất ≤  10 KW. 

- Các nguồn l c chính để th c hiện: Có đ y đủ dụng cụ, trang thiết bị học tập. 
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*. Tiêu chuẩn sản phẩm th c hành k  n ng: Tùy thuộc t ng bài trong mô đun 

mà giáo viên yêu c u học viên/nhóm học viên phải đạt được về s  lượng, tiêu 

chuẩn được ghi trong tiêu chí đánh giá kết quả học tập (tại mục V). 

 .  êu  ầu          i       uả      ậ  

5.1. Bài 01 

5.1.1.       i   âu  ỏi 
 

 iêu           i  Cách            i  

Chọn được đáp án đ ng  
So sánh với đáp án (Đạt 10 điểm - 

t  câu 1 đến câu 6, m i câu 0,5 

điểm; t  câu 7 đến câu 13, m i câu 

1 điểm) 

1: b        2: c       3: a      4: c       5: b 

6: d        7: c       8: c      9: a      10: c 

11: d      12: b     13: a 
 

5.1.2.       i   ài   ự   à    

       Sử dụng dụng cụ lắp đặt, kiểm tra, sửa ch a máy phát điện 
 

 iêu           i  C               i  

1.  hận biết được đ ng các dụng cụ 

lắp đặt, kiểm tra, sửa ch a máy phát điện 

Quan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

2. Sử dụng thành thạo, đ ng ch c n ng 

của các dụng cụ 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 7,0 điểm) 

3. An toàn lao động 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 1,0 điểm) 

 

5.2. Bài 02 

5.2.1.       i   âu  ỏi 
 

 iêu           i  C               i  

Chọn được đáp án đ ng  

So sánh với đáp án (Đạt 10 điểm - 

m i câu 1 điểm; riêng câu 4 có 2 

ý, m i ý một điểm) 
1: c  n ng; 2: thành điện n ng;  3: ổn định 

t c độ; 4: th c hiện q a trình t  kích;  ổn 

định điện áp; 5: a ; 6: b ;  7: b ; 8: b ;   9: d       
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5.3. Bài 03 

5.3.1.       i   âu  ỏi 

- Trình bày nguyên tắc chọn l a chọn công suất tổ máy phát điện sử dụng 

khí biogas. 

- Trình bày quy trình lắp đặt tổ máy phát điện. 
 

 iêu           i  C               i  

1. Sử dụng bảng tra để l a chọn công suất 

tổ máy phát điện 
So sánh với đáp án (Đạt 1,0 điểm) 

2. Trình bày quy trình lắp đặt tổ máy phát 

điện 

Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng lắp đặt 

So sánh với đáp án (Đạt 1,0 điểm) 

Bước 2: Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị thi 

công 
So sánh với đáp án (Đạt 1,0 điểm) 

Bước 3: Đưa tổ máy phát điện vào vị trí 

lắp đặt 
So sánh với đáp án (Đạt 1,0 điểm) 

Bước 4:  ắp đặt hệ th ng cấp khí biogas 

cho tổ máy phát điện 
So sánh với đáp án (Đạt 1,0 điểm) 

Bước 5:  ắp đường dây n i máy phát máy 

phát điện với phụ tải tiêu thụ điện 
So sánh với đáp án (Đạt 1,0 điểm) 

Bước 6:  ắp hệ th ng n i đất So sánh với đáp án (Đạt 1,0 điểm) 

Bước 7:  ắp đường  ng xả khí thải tổ máy 

phát điện 
So sánh với đáp án (Đạt 1,0 điểm) 

Bước 8: Chạy thử máy phát điện So sánh với đáp án (Đạt 1,0 điểm) 

Bước 9: Bàn giao tổ máy phát điện So sánh với đáp án (Đạt 1,0 điểm) 

 

5.3.2.       i   ài   ự   à    

 ắp đặt tổ máy phát điện một pha sử dụng khí biogas công suất ≤ 10  W. 
 

 iêu           i  C               i  

1. Chuẩn bị mặt bằng lắp đặt 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 1,0 điểm) 
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 iêu           i  C               i  

2. Đặt, c  định tổ máy phát điện vào vị trí 

Quan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 1,0 điểm) 

3.  ắp đặt hệ th ng thoát khí thải 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 1,0 điểm) 

4.  ắp đặt hệ th ng cấp khí biogas cho tổ 

máy phát điện 

Quan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

5.  ắp đường dây n i máy phát máy phát 

điện với phụ tải tiêu thụ điện 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

6.  ắp hệ th ng n i đất 

Quan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 1,0 điểm) 

7. Chạy thử tổ máy phát điện 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

 

5.4. Bài 04 

5.4.1.       i   âu  ỏi 

- Trình bày quy trình vận hành tổ máy phát điện 
 

 iêu           i  C               i  

1. Chuẩn bị trước khi kh i động tổ máy 

phát điện 
So sánh với đáp án (Đạt 2 điểm) 

2.  h i động tổ máy phát điện So sánh với đáp án (Đạt 3 điểm) 

3. Đóng tải máy pháy điện So sánh với đáp án (Đạt 3 điểm) 

4. D ng tổ máy phát điện So sánh với đáp án (Đạt 2 điểm) 

 

5.4.2.       i   ài   ự   à    

    - Vận hành tổ máy phát điện một pha sử dụng khí biogas, công suất ≤ 10  W. 
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 iêu           i  C               i  

1. Chuẩn bị trước khi kh i động tổ máy 

phát điện 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

2.  h i động tổ máy phát điện 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 3,0 điểm) 

3. Đóng tải máy pháy điện 

Quan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 3,0 điểm) 

4. D ng tổ máy phát điện 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

 

  - Bảo dư ng tổ máy phát điện một pha sử dụng khí biogas, công suất ≤ 10 KW. 
 

 iêu           i  C               i  

1. Bảo dư ng thường xuyên 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

2. Bảo dư ng định kỳ 

2.1. Thay d u bôi tr n  

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

2.2. Bảo dư ng bugi 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

2.3. Làm sạch lọc gió  

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

2.4. Bảo dư ng hệ th ng điện 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

 

5.5. Bài 05 

5.5.1.       i   âu  ỏi 

- Trình bày quy trình tháo tổ máy phát điện. 
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 iêu           i  C               i  

1. Tháo nắp bảo vệ hộp c c máy phát So sánh với đáp án (Đạt 2 điểm) 

2. Tháo dây dẫn t  hộp c c ra bảng điều 

khiển 
So sánh với đáp án (Đạt 2 điểm) 

3. Tháo  c c  định tổ máy phát So sánh với đáp án (Đạt 2 điểm) 

4. Tháo nắp trước máy phát điện So sánh với đáp án (Đạt 2 điểm) 

5. Tháo stato So sánh với đáp án (Đạt 2 điểm) 

 

- Trình bày quy trình lắp tổ máy phát điện. 
 

 iêu           i  C               i  

1.  ắp stato vào nắp sau máy phát điện So sánh với đáp án (Đạt 2 điểm) 

2.  ắp nắp trước vào stato máy phát điện, 

bắt  c c  định lắp, c  định đ u trục roto.  

Đấu dây ra t  stato vào các vị trí tư ng 

 ng trên hộp c c tại nắp trước máy phát 

điện 

So sánh với đáp án (Đạt 4 điểm) 

3.  ắp máy phát điện vào vị trí c  định với 

giá đ , lắp dây dẫn t  bảng điều khiển vào 

hộp c c 
So sánh với đáp án (Đạt 2 điểm) 

4.  ắp nắp bảo vệ hộp c c So sánh với đáp án (Đạt 2 điểm) 

 

5.5.2.       i   ài   ự   à    

-  iểm tra, thay thế chổi than máy phát điện một pha sử dụng khí biogas 

công suất ≤ 10  W. 
 

 iêu           i  C               i  

1. Tháo nắp bảo vệ hộp c c máy phát điện 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 1,0 điểm) 

2. Tháo dây nguồn kích t  n i vài chổi 

than 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 1,0 điểm) 
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 iêu           i  C               i  

3. Đo điện tr  tiếp x c gi a chổi than và 

cổ góp 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,5 điểm) 

4. Tháo chổi than 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,5 điểm) 

5.  iểm tra, thay thế chổi than 

Quan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

6.  ắp ráp chổi than tr  lại hộp c c 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 1,0 điểm) 

 

-  hục hồi kích t  cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha mất t  

dư (công suất ≤ 10  W). 
 

 iêu           i  C               i  

1. Tháo nắp bảo vệ hộp c c máy phát điện 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 1,0 điểm) 

2. Tháo dây nguồn t  máy phát điện với 

ngõ vào bộ t  động điều ch nh dòng kích 

t  

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

3. Đo điện áp AC ngõ vào bộ t  động điều 

ch nh dòng kích t  

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 3,0 điểm) 

4. Mồi kích t  cho máy phát điện 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 4,0 điểm) 

 

-  iểm tra cuộn dây stato máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha 

công suất ≤ 10  W. 
 

 iêu           i  C               i  

1. Tháo nắp bảo vệ hộp c c máy phát điện 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 1,0 điểm) 
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 iêu           i  C               i  

2. Tháo dây dẫn t  hộp c c máy phát điện 

tới bảng điều khiển 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 1,0 điểm) 

3. Tháo các đ u dây của cuộn dây chính 

220V, cuộn dây kích t , cuộn dây 12V ra 

khỏi hộp c c 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 1,0 điểm) 

4. Đo, kiểm tra thông mạch các cuộn dây 

stato 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 4,0 điểm) 

4. Đo, kiểm tra cách điện các cuộn dây 

stato 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 3,0 điểm) 

 

-  iểm tra cuộn dây roto máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha công 

suất ≤ 10  W. 
 

 iêu           i  C               i  

1. Tháo máy phát điện để lấy roto máy 

phát điện ra ngoài 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 4,0 điểm) 

2. Đo, kiểm tra thông mạch các cuộn dây 

roto 

Quan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 3,0 điểm) 

3. Đo, kiểm tra cách điện các cuộn dây 

roto 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 3,0 điểm) 

 

- Tháo lắp, kiểm tra, thay thế mạch t  động kích t  máy phát điện xoay 

chiều đồng bộ một pha công suất ≤ 10  W. 

 

 iêu           i  C               i  

1. Tháo jắc n i dây nguồn, dây tín hiệu 

phản hồi điện áp t  dây bộ dây quấn stato 

về bộ t  động điều ch nh dòng kích 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 1,0 điểm) 

2. Đo điện áp AC, tín hiệu hồi tiếp điện áp  uan sát thao tác của học viên, đ i 
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 iêu           i  C               i  

ngõ vào bộ t  động điều ch nh dòng kích 

t  

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 3,0 điểm) 

3. Thay thế mạch t  động kích t  

Quan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 6,0 điểm) 

 

- Bảo dư ng ổ bi (bạc đạn) máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha 

công suất ≤ 10  W. 
 

 iêu           i  C               i  

1. Dùng cảo (vam) tháo ổ bi ra khỏi trục 

roto 

Quan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

2. Vệ sinh ổ bi 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 1,0 điểm) 

3.  iểm tra ổ bi 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 1,0 điểm) 

4. Bảo dư ng ổ bi 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

5. Thay thế ổ bi 

 uan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 

6.  ắp ổ bi 

Quan sát thao tác của học viên, đ i 

chiếu với phiếu đánh giá k  n ng 

(Đạt 2,0 điểm) 
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 A  C                  C ƯƠ        ,   Ê    Ạ  

                 Ạ       “ Ắ                 

         K Í       ỌC             Ơ CẤ       

     èm theo Quy t định s  41/QĐ-TCĐCĐ  ngày 04 th ng 3 n m 2016 

 của Hi u trưởng Trường Cao đẳng Cơ đi n và Nông nghi p Nam b ) 

 

1. C ủ   i m  Ông Lê Thái Dư ng - Hiệu trư ng Trường Cao đẳng C  

điện và  ông nghiệp  am bộ 

2.   ó   ủ   i m   ng Đào Hùng - Trư ng khoa  ông nghiệp, Trường 

Cao đẳng C  điện và  ông nghiệp  am bộ 

3.      ý   ng Hồ V n Chư ng -  hó Trư ng phòng Đào tạo, Trường 

Cao đẳng C  điện và  ông nghiệp  am bộ  

4. C   ủ   iê   

- Bà  iều Thị  gọc - Giảng viên khoa  ông nghiệp, Trường Cao đẳng C  

điện và  ông nghiệp  am bộ 

-  ng Đoàn Duy Đồng - Trư ng khoa Thiết bị - Xe máy, Trường Cao 

đẳng C  điện và  ông nghiệp  am bộ 

-  ng Đ  V n Trường -  hó trư ng khoa Điện, Trường Cao đẳng C  điện 

và  ông nghiệp  am bộ 

-  ng  hạm Minh Thiện -  hó Giám đ c Trung tâm  hát triển Công nghệ 

Công nghiệp và T  động hóa 
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  èm theo Quy t định s  1025/QĐ-BNN- THT ngày 30 th ng 3 n m 2016   

của B  Nông nghi p và  h t triển Nông thôn) 

 

1. C ủ        ng  guy n Tiến Huyền -  hó Hiệu trư ng Trường Cao 

đẳng  ông nghiệp  am bộ 

2.   ó C ủ        ng  guy n Thế Hinh - Giám đ c D  án H  trợ  ông 

nghiệp Các bon thấp 

3.      ý   ng V  Duy Tùng - Chuyên viên chính, Cục  inh tế Hợp tác 

và  hát triển  ông thôn, Bộ  ông nghiệp và  hát triển  ông thôn 

4. C   ủ   iê   

- Bà Đào Thị Hư ng  an -  hó trư ng phòng  uản lý Đào tạo, Vụ Tổ 

ch c Cán bộ, Bộ  ông nghiệp và  hát triển  ông thôn 

-  ng Tạ H u  ghĩa - Trư ng phòng Giảm ngh o và An sinh x  hội, Cục 

Kinh tế Hợp tác và  T T, Bộ  ông nghiệp và  hát triển  ông thôn 

-  ng Mai Duy  hư ng -  hụ trách Giám sát kinh doanh, Chi nhánh Công 

ty T HH Cargills Việt  am tại C n Th  

-  ng Tr n V n Điển -  hó trư ng khoa Thiết bị - Xe máy, Trường Cao 

đẳng C  điện và  ông nghiệp  am bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




